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הטרדה או לא הטרדה?

אנחנו חיים במציאות שבה הקו בין שעשוע או פלרטוט לבין הטרדה אמיתית מטושטש ,ואין־ספור מקרי הטרדה מינית
אינם מזוהים כהטרדה .גם אנחנו צריכים לחדד את המושגים שלנו ואת ההבדלים בין מותר לאסור ובין מצחיק למטריד,
אז הושבנו שישה בני נוער  -בר ( ,)14עידו ( ,)15נעה ( ,)16רועי ( ,)15ענבל ( )16ורוי ( ,)14הצגנו בפניהם כמה מקרים
יום־יומיים שכולנו חווינו ושאלנו אותם :הטרדה או לא הטרדה? ביקשנו מדפנה איזנרייך מהמרכז לנפגעי ונפגעות
תקיפה מינית לחרוץ את הדין

מישהו שרק לכם באוטובוס .זו הטרדה? ומה לגבי מחמאה
על ג’ינס חדש? כולנו אוהבים תשומת לב ,אבל חשוב להיות
ערניים ולשים לב מתי מחמאות חוצות את הגבול הדק שבין
פלרטוט קליל להטרדה של ממש
מאת כת”צ עמנואל ברוזה //תמונות Shutterstock

דפנה אומרת“ :ברוב הפעמים שריקה
לא נחווית כמחמאה אלא דווקא
כהטרדה .לא שמעתי על מקרה שבו
מישהו שרק למישהו ובעקבות זה הם
הפכו להיות זוג .בדרך כלל השריקה
מביכה ,מפחידה או פשוט מציקה,
אבל ממש לא גורמת להרגיש טוב.
ברוב הפעמים היא נועדה להרשים
את החבר’ה יותר מאשר להחמיא
לבחורה”.

כיצד אתם מגדירים הטרדה מינית?

בר“ :כשמישהו עושה למישהו משהו ללא הסכמתו ורשותו ,זה נחשב
בעיניי כהטרדה מינית”.
עידו“ :הטרדה מינית היא מקרה שבו יש שני צדדים ,צד אחד יוצר מצב
של אי נעימות בפן המיני והצד השני לא מעוניין בכך”.
נעה“ :כשאדם נוגע באדם אחר ללא רשותו ,לא משנה איזה סוג של
מגע”.
רועי“ :תקשורת פיזית או מילולית שבה אדם אחד או קבוצה של אנשים
עוברים את הגבול עם אדם או קבוצה אחרת .כלומר ,מגע ללא רשות
באזורים פרטיים או הצקה מילולית על נושאים מיניים”.
ענבל“ :כשבן אדם אונס בן אדם אחר”.
רוי“ :לדעתי הטרדה מינית היא מקרה שבו אדם נוגע בגוף של אדם
זר ללא הסכמתו”.

דפנה קובעת“ :כל מעשה כמו הערה,
מגע ,מבט ,שריקה או כל תשומת לב
לא נעימה אחרת שגורמת אי־נוחות
לקורבן הוא הטרדה מינית .למעשה,
כל סיטואציה שבה אדם גורם לאדם
אחר להרגיש לא בנוח היא סיטואציה
שיש בה הטרדה .לא משנה מה הייתה
הכוונה המקורית”.

שריקות ברחוב או באוטובוס  -הטרדה?

בר“ :בעיניי זה לא נחשב הטרדה מינית כי זה משהו שקורה
המון ,ויש כאלה שזה אפילו מחמיא להם”.
עידו“ :לגמרי הטרדה! מפני שזו התייחסות מזלזלת וישירה
לבן אדם זר”.
נעה“ :לא הטרדה מפני שאין מגע”.
רועי“ :לא הטרדה כי זה הבעת עניין באישה”.
ענבל“ :לא הטרדה ,כי זה לא פולשני ואפשר להתעלם מזה”.
רוי“ :לא הטרדה .הוא לא נגע ,הוא בסך הכול שרק לה”.

חיכוך מכוון באדם אחר  -הטרדה?
דפנה קובעת“ :חיבוק
אדם זר זו לגמרי הטרדה
מינית ,מפני שזה מעשה
בעל אופן מיני בלי בירור
הסכמה”.

חיבוק אדם זר  -הטרדה?

בר“ :הטרדה ,חיבוק אדם זר זה מעשה מיני לחלוטין”.
עידו“ :הטרדה ,מפני שזה לא מלווה בשום הסכמה וזה כפיית
מעשה על אדם זר”.
רועי“ :הטרדה מינית ,כי יש כאן מגע המיועד להביע חיבה ואף
אהבה .זה גם הטרדה מינית במובן הרגשי ,כי אדם זר מביע
כלפיך חיבה או אהבה שלרוב לא רצויה”.
ענבל“ :זו הטרדה .לדעתי חיבוק אדם זר זה כמו אונס במובן
מסוים ,כי אתה נוגע באדם שלא רוצה מגע ,ללא רשותו,
ולמעשה משפיל אותו”.
רוי“ :הטרדה ,כי אתה נוגע בגוף של בן אדם שאתה לא מכיר”.

דפנה קובעת“ :חיכוך
מכוון באדם זר זו הטרדה
מינית מפני שזהו מעשה
מגונה באדם שלא
מעוניין במגע”.

בר“ :ודאי שזו הטרדה ,מפני שזה לא נעים שאדם זר נוגע
בך ללא רשות”.
עידו“ :לא הטרדה מפני שזה לא מגע מיני”.
נעה“ :הטרדה ,מפני שקיים מגע בין שני אנשים זרים”.
רועי“ :לא הטרדה מינית .יש פה הטרדה ,אך היא לא מינית.
אף אחד מהצדדים לא מעלה על דעתו מחשבה מינית ,אלא
מחשבה אלימה”.
ענבל“ :לא הטרדה כי זה לא בכוח ולאדם יש אפשרות ללכת
או להתעלם”.
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ניתחנו יחד עם דפנה מקרים יום־יומיים שקרו כמעט לכולנו בבית הספר ,במסיבה ואפילו
בבילוי ביתי רגוע עם החברים

מחמאה על לבוש

“אפשר ואף רצוי להחמיא ללבוש ,כל עוד המחמאה אינה בעלת אופי מיני .למשל‘ :וואו ,השמלה הזאת ממש יפה
עלייך’  -מחמאה מעולה‘ .וואו  -איך השמלה הזאת מבליטה לך את הציצים’  -זו הטרדה מינית‘ .אייל ,המכנסיים
האלה יושבים עליך ממש טוב’  -מחמאה‘ .אייל ,איזה תחת המכנסיים האלה עושים לך!’  -הטרדה מינית .כל מחמאה
אפשר לנסח באופן שלא יביך או ישפיל את מי שאנחנו רוצים להחמיא להם ,אם באמת חשוב לנו שהמחמאה תגרום
להם להרגיש טוב”.

העלבה על בסיס נטייה מינית

“התייחסות מבזה או משפילה על רקע נטייה מינית נחשבת גם היא כהטרדה מינית .למשל להגיד על מישהו שמזוהה
כהומו ‘תראה ת’הומו הזה ,איך הוא מתלבש’  -זאת הטרדה מינית”.

רמיזות לרצון (“מה הייתי עושה לך”)

“הצעות חוזרות ונשנות למעשה מיני או התייחסויות חוזרות ונשנות בעלות אופי מיני נחשבות הטרדה מינית ,אם
המוטרד/ת הראתה/הראה למטריד שהדבר לא נעים לה/לו .אם מדובר במישהו שאחראי עליכם  -מורה ,מעסיק,
מדריך  -אז אין צורך להביע התנגדות בשביל שההתייחסות המינית תחשב להטרדה .זאת אומרת שמותר למישהו
להציע פעם אחת (באופן מכבד ולא משפיל או מבזה) .אם הוא ממשיך למרות שאמרנו או שידרנו לו בדרך כלשהי
שאנחנו לא מעוניינות/ים  -זאת הטרדה .אם זה מישהו שאחראי עליכן/ם ,זה אסור בכל מקרה ,אפילו לא פעם אחת”.

לצבוט מישהו בישבן

“צביטה בישבן הנעשית ללא הסכמה חופשית (למשל אם מישהו זר צובט בישבן ,או חבר עושה זאת בלי לשאול) זו
הטרדה מינית”.

לקיים יחסי מין עם אדם שנמצא תחת השפעת סמים או אלכוהול

“אדם תחת השפעת סמים לא כשיר להסכים ליחסי מין .זה אומר שקיום יחסי מין עם מישהו מסומם עד כדי כך שהוא
לא יכול להביע התנגדות  -זה בעצם אונס .העונש על אונס חמור יותר מהעונש על הטרדה מינית .באופן כללי אסור
לעשות שום דבר ללא הסכמה חופשית של האדם השני ,ואסור לעשות שום דבר שימנע ממנו להסכים באופן חופשי
(כלומר אסור להפעיל לחץ או לאיים ולגרום לאדם השני ‘להסכים’ מתוך פחד) .אם אתם לא בטוחים אם האדם השני
פיכח מספיק  -אל תיקחו סיכון ואל תקיימו איתו שום מעשה מיני”.

להציק למישהו ולהניח לו רק בתנאי שיעשה מעשה מיני

“מדובר במצב של סחיטה באיומים ,שהוא בהחלט הטרדה מינית .אסור להפעיל לחץ או לאיים על מישהו לעשות
מעשה בעל אופי מיני ,כי אז הוא לא מסכים באמת מתוך רצון אלא מתוך פחד או לחץ ,וזה לא נחשב הסכמה חופשית”.

עושים סדר

מה אומר החוק? קבלו את הרשימה שמגדירה מהי הטרדה מינית
 1סחיטה באיומים כשהמעשה הנדרש הוא בעל אופי מיני .למשל" :אם לא תתנשק\י
איתי אספר לכולם ש."...
 2מעשים מגונים כהגדרתם בחוק העונשין .למשל :מגע באיברים פרטיים ,חשיפת
איברי מין.
 3התייחסות מבזה או משפילה ביחס למינו ,מיניותו או הנטייה המינית של אדם.
למשל" :יואו אתה כזה נקבה ,אולי זה בגלל שאתה הומו".
 4הצעות חוזרות בעלות אופן מיני (דיבור ,רמיזה או מגע) לאדם שהראה כי אינו
מעוניין בכך .למשל" :יואו איך את מחרמנת אותי"" ,מה הייתי עושה לך"" ,מה אכפת
לך ,למה את לא מסכימה?".
 5התייחסויות חוזרות המתמקדות במיניות של אדם שהראה כי אינו מעוניין
בכך (בע"פ ,בכתב ,בהתנהגות) .למשל" :איזה חזה יש לך ,אני לא יכול להתרכז".
 6פרסום תצלום ,סרט או הקלטה של אדם ,המתמקד במיניותו ,בנסיבות שבהן
הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו ,ולא ניתנה הסכמתו לפרסום .למשל:
פרסום תמונות עירום בוואטסאפ.

*למרכז לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית חייגו :נפגעות ,1202 :נפגעים1203 :

