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עררהואוחירותוהאדםשכבודהקובעיסודחוק

צרירשהיהמה״עכשיו,מסבירה.היאהליבה״,

לשורתהחייםשלתחוםכללפרוטזהלעשות

ולכןהאדםבכבודפוגעמהולהגידהתנהגויות

בקביעהפותחהזההחוקלכןלעשות.אסורמה

הטענההאדם.בכבודפוגעתמיניתשהטרדה

פמיניסטיתלעשייהבשלהשהקרקעהייתהשלי

הכליאתלעצמנושניתןושברגעמשפטית,

ולהשתמשאותולמנףיהיהאפשראזהזההמשפטי

החברתית״.התודעהאתלשנותכדיבו

לנווטהצליחהדייןשהח״כיתהואדברסוף

אנשישלתמיכתםאתלמנףהמתנגדים,בין

בתרגיללקנחולבסוףמשפטנים,ושלהאקדמיה

הצעתאתהביאההיאואפקטיבי:ערמומיפוליטי

במארסב־ושלישיתשנייהלקריאההחוק

שישיבתהעובדההבינלאומי.האישהיום1998

רחשושהיציעובטלוויזיהברדיושודרההמליאה

להביןהכנסתמחברילרביםגרמהבעיתונאים,

נגדבהצבעהבציבורתיתפסלהצעהשהתנגדות

עבר.החוקנשים.

להתלונויקוירערוץ
מסכיםהחקיקהבתהליכימעורבשהיהמיכל

שלבסופו)שהורשעמרדכייצחקשפרשתכיום

בשנתמגונים(ובמעשיםמיניתבהטרדהדבר

״לאחרלחוק.ביחסהמפנהנקודתהייתה2000

מבחינתיאבלנכון,זהלהתלונן,נשיםהתחילומכן

זוכרת״אנידיין.נזכרתאחרת״,אווירהגםהייתה

ליסימןלירי,עצרומישהוברמזורעצרתישפעם

איציקנגדלריש׳מהלי,ואמרהחלוןאתלפתוח

טוקבקיםאיךספורוכמובןגבר־גבר.הואמרדכי?

קצב,פרשתהייתהכראחרוכולי.ומיילים

ועכשיוהניצביםשלהענייןהאחרונותובשנתיים

מרגישהאניאבלויפה,טובזהכלהאחרון.הגל

אוצבאכמוהיררכיהבהםשיששבארגונים

השתנו.לאהגבריםנוהג.כמנהגועולםמשטרה

מוטרדותשהןמבינותשהנשיםזהשהשתנהמה

מפעם״.מתלוננותויותר

לענייניהרמטכ״ליועצתטבת־ויזל,רחלתא״ל

אתהמסכמיםהנתוניםאתקיבלהלאעדייןנשים,

2015ב־בצה״לשדווחוהמיניותההטרדותמקריכל

חלהשבהןשניםשלושלאחראופטימית.היאאבל

תחושהלהישהמדווחות,ההטרדותבמספרעלייה

התלונותבמספרהעלייהירידה.תהיהשהשנה

התרופפותבגללחלהלא2012מאזבצה״לשהוגשו

בהורמוניםנשלטתלאמעלייהכתוצאהאומשמעת

שהצבאחשובממהלרכתוצאהאלאהחייליםשל

המשטרה,על־יריגםשיאומץהיהושראוייזם,

דרגיה.בכלפשטומיניותהטרדותשכידוע,

2012״עד
״,

בכל״ראינוטבת־ויזל,תא״לאומרת

המיניותההטרדותמספרעלבדיווחיםירידהשנה

בדיווחיםעלייהרואיםאנחנומאזאבלבצבא,

פתחנו2012במארסכילמה?בשנה.מאותכמה

ותמיכהלהתמודדותמרכזמהו״תאתבצה״ל

אםאז,עדמינית.תקיפהולנפגעותלנפגעי

ובאמצעותושלרלמפקדפונההייתמינית,נפגעת

ישכעתאבללפסיכולוג,אוהצבאיתלמשטרה

שעות24למרכזטלפוןלהריםישירערוץלחיילים

עובדעםנפגשיםהםמפקד.שלתיוורללאביממה,

החיילואםאחרים,להליכיםאותםשמלווהסוציאלי

לושקרהמהעלידעלאבעולםאחדשאףרוצהלא

שיהיה.מהזההסוציאליהעובדמלבד

הטרדותבמניעתהמוןמשקיעים״אנחנו

ביקורתעוברתבצבאיחידהכלבצבא.מיניות

בודקותשליוהקצינותבשנתיים,פעםאכ״א

עושותהןביחידה.האקליםנושאאתבמסגרתה

סגנוןעלומדבריםחייליםעםחתרשיחות

ישירקשרמזהיםאנחנוכיוההתנהגותהדיבור

הטרדות״.לביןאקליםבין

עלתהלענייןטבת־ויזלתא״לשלהמחויבות

בצה״למפקדיםהנחתהכשהיאלכותרותלאחרונה

חולצותוללבושלהדפיסיפסיקושחייליםלוודא

)״מפרקיםנשיםשמבזיםכיתוביםועםציוריםעם

שמדובראףהתופעהאתולגנותלמשל(פצצות״

החיילים,שלהפרטיבכספםשנרכשובחולצות

ברורמאודקשריש״מבחינתיאזרחית.ובמסגרת

מינית״,פגיעהלביןסקסיסטיותהתבדחויותבין

גבריםלגבישתקףחלקלקמדרון״זהסבורה.היא

יקרה״.שזהמוכניםלאשלנובארגוןאנחנוונשים.

המפורסמתהצה״ליתהמיניתההטרדהפרשת

גבעתי,מג״דשבהזוהייתההאחרונההשנהשל

חיילתפאטל,מאיאתהטרידחג׳בי,לירןסא״ל

הורשעחג׳ביהמשפטי,במישורמדיר.בשירות

שלאהדיןלביתקראה)שפאטלטיעוןבעסקת

עלחודשייםשללמאסרנידוןבדרגה,הורדלקבל(,

שקלים.000,5שלקנםושילםתנאי

היהלאאםטבת־ויזלתא״לאתשואלכשאני

ויגבהלתקשורתיצאבכירצבאישגורםראוי

היאאיךםפור,מהכפשותשסבלההמתלוננתאת

מהאתמבינה״אניבקפידה.מילותיהאתבוררת

ולחייליםלחיילותלתתצרירצה״לאומר.שאתה

אנילצדם.נעמודשאנחנוהתחושהאתהמתלוננים

בסופואבלנאותות,היוהתגובותכלשלאחושבת

יישארלאחג׳בישלירןכרעלשהחליטמידבר,של

הקודם)הרמטכ״לצה״לאלאהדיןביתלאזהבצבא

אומרהצבאמזה:משמעותייותרגיבויאיןגנץ(.בני

היהשהואאפילובצבאיישארלאהואשמבחינתו

אמירהשזוחושבתאנימוערר.מאוד־מאודמג״ר

וחד־משמעית״.וברורהחזקהמאוד־מאוד

הנוטרידנים?בנוהבני

הצעיריםמגל,ינוןואתחג׳ביאתלהוציא

מואשמיםשלהמפורסמיםהמקריםמרביתיחסית,

אנשיםשלהיוהאחרונותבשניםמיניותבהטרדות

בדררהםאלהאחד,מצדלחייהם.60וה־50ה־בשנות

כוחלעמדותמגיעיםאנשיםשבהםהעשוריםכלל

שנימצדמעמדם.אתלרעהלנצלויכוליםושררה

שונהלמציאותמורגליםשהיואנשיםגםאלה

הסוהרלבתישיאפשרמוחלטתיקוןשיעשהמצפהלא״אני^\17

שלמבורך,הואשבעינייתהליך,בהחלטישאבללהיסגר,

"שוםשגיא.אביפואומרשלה",הרגלייםעלשנעמדתחברה

אתתעבורחוק־.היאשישבגללטרנספורמציהעוברתלאחברה

עמוק״....-־תרבותיזתבךתיחברתי,תהליךבתוכהיתחוללאםהשינוי

זהשמתלוננות,המוטרדותסביבהציבוריהדיוןעלמסתכלת״כשאני

מתלוננותלאהנקויםידבר^רובשלבסופוהכול.חזותאינוהחוקנורא.

זהלקרותשצריךהבא'?הדברין.אומרתנחשפות",ולא

לתתכדיולוחמניאקטיביסטייותרחדש,שיחתפתחהפמיניסטיתשהקהילה

יתלוננו״שאכןכדיפוטנציאליותלמתלוננותברוריותרהרבהגיבוי

מגל,וןהמתפטרהח״נ

בתועם!!משהוהשחקן

מהברנז׳האוטומטיגינוידאנה.



כך,משוםהחוק.מבחינתוהןהנורמותמבחינתהן

החוקלתוךשהתבגרוגבריםאםהשאלהנשאלת

לעמדותיגיעוכשהםשונהבצורהברובםיתנהגו

שניים.אועשורבעודכוח

אתלושרוצחיםטועןשלאדורפה״גדל

כבר״זהדיין.סבורההחוק״,באמצעותהרומנטיקה

להיפגששאפשררואיםאנשיםשעובר.מטבעלא

כמנהגוושעולםובכיף,בהסכמהושהכולולהתאהב

עוינתאווירהוהטובה.הנורמטיביתבדרךנוהג

קיימתלאכברבמוסכיםאפילואובמשרדים

לאכמעטשכברותראהלמוסךתיכנסלדעתי.

קיר.כלעלהיושפעםהעירוםתמונותאתרואים

הדרכות,מעביריםהזמןכלגדוליםעבודהבמקומות

גבריםלגייסחייביםשכןמההשפעה.לזהויש

לאהחברה.שלנפשהעלמאבקזהכיהזהלמאבק

נשים״.שלמאבקרק

אתמפנימיםצעיריםשגבריםמקווה״אני

מהחוגרוזמריןמיריד״רגםאומרתהשינוי״,

רצף״אבלבר־אילן,באוניברסיטתלפילוסופיה

חברתייםמחיריםשילמואנשיםשבהםהמקרים

הטרדותשלרציפההיסטוריהבגללופולייטיים

שלתופעהעלמדבריםאנחנוחדש.מאודדברזה

שקציןהגיונילינראההאחרונות.השנתיים־שלוש

אוחיילותמסביבוויששררהבעמדתשנמצא40בן

אתלהעסיקיהיהצריךהואיותר.יפחדשוטרות

לא.אוהטרדההואמסויםמעשהאםבשאלהעצמו

קשהנורמה,היאהטרדהשבושבעולםמאמינהאני

לא״.אוהטרדהזואםלדעתיותר

עלמעידהאוליהחוקשחקיקתסבורהרוזמרין

אולםנשים,כלפיהחברהשלביחסהתקדמות

בכזהאלארציףבתהליךמדוברשלאאומרת

״כשאנילאחור.נסיגותמעטלאגםיששבמהלכו

המוטרדותסביבהציבוריהדיוןעלמסתכלת

בסופוהכול.חזותאינוהחוקנורא.זהוהמתלוננות,

נחשפות.ולאמתלוננותלאהנשיםרובדבר,של

נחשפה.אחתמתלוננתרקאיבגי,שלבמקרה

הגישהלאאחתאףשלום,םילבןשלבמקרה

לכאורההטרידשהואשמועותהיובמשטרה.תלונה

אבלנכון,זהאםיודעתלאואניכנסתחברת

שלאהחליטהקיימת,בכללהיאאםאישה,אותה

שצריךהבאהדברזה.עםולצאתלדברלהכראי

חדש,שיחתפתחהפמיניסטיתשהקהילהזהלקרות

הרבהגיבוילתתכדיולוחמניאקטיביםטייותר

שאכןכדיפוטנציאליותלמתלוננותברוריותר

יתלוננו״.

שגיאאביפרופ׳אומראופטימי״,״אני

פרשנותללימודיוהתוכניתלפילוסופיהמהמחלקה

הרטמןשלוםומכוןבר־אילןבאוניברסיטת

החוקשלהעברתועצםאתהרואהבירושלים,

החברתיהשינויאתמכןולאחרמינית,להטרדה

עלשעבריותרעמוקמשינויכחלקחולל,שהוא

״החברההאחרונים.בעשוריםהישראליתהחברה

ההחפצה.מתהליכיומשתחררתהולכתכלליבאופן

והולכתגוברתהבנהעללהצביעאפשרבעיניי,

הזולתשבהןעמדותלאמץיותרשאי־אפשרלכך

חיפצוןשבהםמוקדיםישנםעבורנו.אובייקטהוא

שלהצטברותיששבהםמקומותנעשה;עדייןזה

משטרהצבא,ביותר:המסוכניםהמקומותהםכוח

עלולהשבהםהמקומותהםהיררכייםוגופים

האדם.שבתוךהחיהלהתפרץ

שיאפשרמוחלטתיקוןשיעשהמצפהלא״אני

תהליך,בהחלטישאבללהיסגר,הסוהרלבתי

עלשנעמדתחברהשלמבורך,הואשבעיניי

טרנספורמציהעוברתלאחברהשוםשלה.הרגליים

יתחוללאםהשינויאתתעבורהיאחוק.שישבגלל

עמוק.וחברתיתרבותיחברתי,תהליךבתוכה

סיבההייתהלאמעולםבמעבר.חברהאנחנו

המעטפתגםהיוםאבלכאלה,התנהגויותלאפשר

כישויותנשיםעללדברשאפשרההמדומיינת

לנגדומתפוררתהולכתגבריםבשבילשקיימות

המרחביםבכליתחוללזהשתהליךוהלוואיעינינו,

מחופצנים״.חברותאויחידיםאדם,בנישבהם

לאכברצעיריםשגבריםמשוכנעתקמירגם

ההרגלשל״כוחוהקודמים.הדורותבניכמויתנהגו

שנולדוגבריםואלהאחר,דברמכליותרחזק

אניבסדר.לאשזהיודעיםהםשבהלמציאות

פחות.זהאתיעשויותרצעיריםשגבריםמאמינה

סיבותואחתמאלףזהאתשיעשוכאלהיהיותמיד

שהייתלמרותשוחדולוקחיםמועליםהריאנשים

ההקשראבלזהאתעושיםשלאיבינושהםמצפה

שונה.דיםפוזיציהעםכבראותםמייצרהנורמטיבי

חד־משמעית״.הבדל.שיהיההואשליהרושם

שנראהקמירמסכמתהנוכחית,הזמןבנקודת

יותרנקלטהזה״החוקלאופטימיות.מקוםשיש

חושבת״אניאומרת.היאשחלמתי״,מכפימהר

בעיקרנשים,מספיקהיוםישהציבורישבמרחב

מוכנותשלאהחוק,לתוךשנולדוצעירותנשים

שלהגישהעל־פיאליהןלהתייחםיעזשמישהו

מתכוונת׳״.אתלמהלא,אומרת׳כשאת

g@globes.co.il

כךעלשהחליטמידבר,שלבסופואבינאותות,היוהתגובותכישלאחושבת"אני

חלתא״לאומרתצה״ל",אלאהדיןביתלאזהבצבאיישארלאחג׳בישל

יישארלאהואשמבחינתואומרהצבאמזה:משמעותייותרגיבוי״איןיל.

מוערך"מאוד־מאודמג״דהיהשהואאפילובצבא

לפתוחליסימןלידי,עצרומישהוברמזורעצרתישפעםזוכרת״אני111

גבר־גבר׳״,הואמרדכי?איציקנגדלךיש׳מהלי,ואמרהחלוןאת

אוצבאכמוהיררכיהבהםשיששבארגוניםמרגישה"אנייעלאומרת

שהנשיםזהשהשתנהמההשתנו.לאהגבריםנוהג..כמנהגועולםמשטרה
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