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k לחץ תחת

 למשרד שהוגש חקר
|T שני עובד שכל מצא ₪ 1 כשנתיים לפני הכלכלה

 סובל או סבל בישראל ■
 בעבודה. התנכלויות או מהתעמרות

 זאת בעקבות חלה מחציתם אצל
 מהם 11% ואצל במוטיבציה ירידה

 תפקוד לחוסר ההתעמרות הובילה
 למשק שנגרם הכלכלי ההפסד מוחלט.
 המחקר, מחברי טוענים זאת, בעקבות

שנה. מדי שקל מיליארד 1.5ל־ מגיע
 גובשה בתופעה, להיאבק בניסיון

 למניעת חוק הצעת האחרונות בשנים
 מרב הכנסת חברת ידי על התעמרות

 בסיוע הציוני"), מיכאלי("המחנה
 את גם שניסחה קמיר, אורית פרופ׳
 ומשרד מינית, הטרדה למניעת החוק

 עוד ושות׳. לין ארנה הדין עורכות
 חוק הצעת גם הוגשה לכן קודם

 גלאון(מרצ). זהבה ידי על בנושא
 קריאה בינתיים שעבר המוצע, החוק

 מעסיק, על אוסר בכנסת, טרומית
 אחר אדם וכל לעבודה עמית מנהל,

 העבודה, במסגרת בזולתו להתעמר
 שקל אלף 120 עד של פיצוי וקובע

 שהתעמרו למי נזק הוכחת ללא
 מעסיק מחייבת גם ההצעה בו.

 למנוע כדי סבירים אמצעים לנקוט
 ספק ממונה, עובד, ידי על התעמרות

 המעסיק עבודה מקום כך, לקוח. או
 היתר בין יחויב עובדים 25מ־ יותר

 החוק, עיקרי יובאו שבו תקנון לקבוע
 הטרדה למניעת לתקנון בדומה
 הדין לבתי כי נקבע כן כמו מינית.

 לדון ייחודית סמכות תהיה לעבודה
זה. חוק מכוח האזרחיות בתביעות
 "התעמרות" מגדירה החוק הצעת

 כלפי ונשנית חוזרת "התנהגות כך:
 נפרדים, אירועים במספר אדם,
 סביבה עבורו ליצור כדי בה שיש

 בו מפורטת עבודה". במסגרת עוינת
 התנהגויות שש של סגורה לא רשימה

 בעבודה(ראו התעמרות שייחשבו
בנפרד). עיקרים

 טרומית, בקריאה ההצעה עברה מאז
 ונותרה קודמה לא היא ,2015 ביולי

 שבתי אומר הדבר אין אך תקועה,
 ממקרים מתעלמים לעבודה הדין
 בעבודה. התנכלות או התעמרות של

 על השפיע ההצעה של קיומה עצם
 הדין בתי של הפסיקה התפתחות
 שמואלביץ, דפנה עו״ד לעבודה.
 את מציינת עבודה, בדיני מומחית
 עובדי אליהו, וגיא נפתלי מני פרשות

 כקו לשעבר, הממשלה ראש מעון
הזה. בעניין המים פרשת

 המרכזית הסיבה מיכאלי, לטענת
 היא מקומת אינה החוק שהצעת לכך

 בנימין הממשלה ראש של התנגדותו
 המשפטי הסכסוך רקע על נתניהו,
 החוק "הצעת ואליהו. נפתלי בתיקי

 עברה בעבודה התעמרות למניעת
 כהונתו תחת בכנסת טרומית קריאה

 הכלכלה כשר דרעי אריה של
 יתרה אומרת. היא הגדול", ובחיבוקו

 לדיון עלה כשהחוק לדבריה, מכך,
 הצהיר דרעי לחקיקה שרים בוועדת
 תמיכה ללא גם אותו לקדם שצריך

 להשיג ניסיון בתוך ממשלתית,
 מכדי חשוב חוק זה כי כזאת, תמיכה

 "התנהלו מיכאלי, לדברי שיידחה.
 המעורבים, כל של מרתוניים דיונים
 התעשיינים, נציגי המעסיקים, נציגי
עורכי עובדים, ארגוני כנסת, חברי

 לספק מעסיק "על
 עבודה סביבת לעובדיו
 שהיחסים ובטוחה מכבדת

 על מושתתים בה
 ומקצועיות, ענייניות
 ואדיבות... סובלנות

 יסוד מושכלות אלה
 אף העבודה משפט של
 כתובות אינן אם

 הקטנה בתך ברחל
ספציפי" בחוק

 לעשות אמורה שהייתה בעבודה, התעמרות למניעת החוק הצעת
 נתקעה אמנם מינית, הטרדה למניעת החוק כמו תודעתי שינוי

 לעבודה הדין בתי על שורה כבר רוחה אבל הכנסת, במסדרונות
 כעת לקדם תאפשר הרווחה למשרד העבודה תחום העברת האם •

 עד התעמרות בגין תביעות עם הדין בתי התמודדו ואיך החוק את
מענית מן / בסדרה ואחרונה חמישית כתבה • היום
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החוקבנחיצותהשתכנעווכולםדין
שרתשלו.מוסכםנוסחגובשוגם

חששהשקד,איילתהמשפטים,
שללהצפהיביאשהחוקבתחילה
אבללעבודההדיןבבתיתביעות
קמירפרופ'שלמחקרלההצגתי
הראשונותשנותיושבעשרשהראה

מיניתהטרדהלמניעתהחוקשל
בבתיבלבדבשנהתיקים50נפתחו
עבודה,מקומותבתוךלעבודה,הדין

אותהושכנעתיפלילייםובהליכים
הזה,החוקעםגםיקרהדברשאותו

איןהתעמרותלמניעתשבחוקגםמה
פלילי".מסלול

ההגעה"לאחרמיכאלי,לדברי
לפניימיםשלושההללו,להסכמות
להצבעההגיעההחוקשהצעת
ממשרדטלפוןקיבלתיבכנסת,

בראשו,אזעמדשנתניהוהכלכלה,
מגובשתלאשההצעהליונאמר
אףעליה,לעבודעדייןוצריךמספיק

והוסדר.הוסכםכברהכולשכאמור
והתשובהקורהזהלמהלבדוקהלכתי

יאפשרלאנתניהוהייתה:שקיבלתי
נפתלי.שלהתיקבגלליעבורשהחוק

מהצעתציטטההשופטתשבותיק
ושרההפרקליטותולטענתהחוק

עליוכשהסתמכהטעתהגםנתניהו
החוקמאזלנפתלי.הפיצויבפסיקת
תקוע".

מוותרתלאשהיאמצהירהמיכאלי
עברהעבודה"תחוםהחוק.קידוםעל

למשרדהכלכלהממשרדלאחרונה
בטיפולוהואשעכשיוכךהרווחה

הספקתילאעודכץ.חייםהשרשל
ואעשהכץשללפתחוזהאתלהביא

שכץמקווהאניבקרוב.זהאת
החוק".קידוםאתיאפשר

עושיםכברלעבודההדיןבתי¿
בהצעתהקבועיםבעקרונותשימוש
המשמעתעלוהממונההחוק

רוזנברג,אסףהמדינה,בנציבות
החילולמעשהעקרונותיואתאימץ
זהאוליהמדינה.עובדיעלאותם

מספיק?
צריךמספיק.לאבהחלט"זה

הצעתהחקיקה.הליךאתלהשלים
בעבודההתעמרותלמניעתהחוק
היאשלההמטרה-היאכןכשמה
רקולאבעבודה,התעמרותלמנוע
בגיןסעדלקבלקליותרשיהיה

בבתייינתןשהסעדאוהתעמרות
התופעהאתלשרשרוצהאנימשפט.
אדםבנישלחייםשהורסתהזאת
שקרהשמהרוצהואניאדםובנות

מינית,הטרדהלמניעתהחוקעם
הנוגעבכלתודעתיתמהפכהשחולל
עםיקרהמיניות,להטרדותליחס
אי–אפשרהתעמרות.למניעתהחוק

לעובדאולמנהלבסתמיותלהתייחס
מבודדאחר,עובדעלוצורחשבא
באופןמתייחסעובדת,אועובד
שם.הזאתלהתנהגותישהולם,לא

בעבודההתעמרותנקראהזההדבר
לצאתלמעסיקיםלאפשרואסור

לאאתהבשלום.כזאתמהתנהגות
מאפשרולאאנשיםשלבחייםמשחק
אניובנוסף,כוח.שללרעהניצול
מחירגםשישיבינושמעסיקיםרוצה

התעמרותשללתופעותאדירכלכלי
אתיבינוהמעסיקיםאםבעבודה.

לטפלשירצוהראשוניםיהיוהםזה
בזה".
החוקהצעתשללגיבושהקודםגם

שלבמקריםלעבודההדיןבתיעסקו
שמואלביץלדבריאבלהתעמרות,

בהתנכלותעסקהבנושאהפסיקהרוב
סוגשהיאמינית,הטרדהרקעעל
כמהלפניכםבעבודה.התעמרותשל

המגווניםבפניהשעסקומהפסיקות
השנים.לאורךההתעמרותשל

הואעימותכללא
אבלהתעמרות,

חובתחלהמיעל
ההוכחה?

הרגישותעלתההשניםלאורך
שללמצוקהלעבודההדיןבתישל

אונוקשהמיחסשסבלועובדים
היואבלעבודתם,במסגרתפוגעני

לאמהלמעשהשקבעופסיקותגם
הדיןמפסקיאחדהתעמרות.נחשב

ניתןבנושאשעסקוהראשונים
הארציהדיןביתידיעלב–1991
שהגישבתביעהעסקהואלעבודה.

בארבעירייתהרכביחידתמנהל
שהעסקתודיבון,אליהולשעבר,שבע

קביעותלוניתנהולאהסתיימה
לאשהעירייהטעןדיבוןבתפקידו.

וריביםבקונפליקטיםאותוגיבתה
בעבודה,עמיתיםעםלושהיושונים
שהעירייהקבעוהשופטיםאבל
בעצמויפתורשדיבוןלצפותיכלה
מילויבעתשהתעוררוהבעיותאת

גורמיםעםהיחסיםובמערכתתפקידו
שלאקבעוהםעודבעירייה.אחרים

באי–מניעתהעירייהמצדמחדלהיה
הפרתכדיהעולההקונפליקטים,

ונאמנות.הגינותהלב,תוםחובת
נגדאוסקרגליהאחר,דיןבפסק

בפברוארשניתןהבינלאומי,הבנק
במחלקתעובדתטענתנדונה2013,

סבלהכיהבנקשלהביקורת
שלאבכךתעסוקתיתהתנכלות

הוסיפההעובדתבעבודה.קודמה
הקידום,העדרעלנוסףכיוטענה

משפילבאופןמנהליהאליההתייחסו
עבודתהאתהעריכולאמוצאה,בשל

והתייחסווהחרוצה,המסורההקשה,
הדיןביתמזלזל.באופןאליה

העבודתטענותאתפסללעבודה
העבודה,יחסימתוקףכיוציין

שהןבעובדפגיעותלהתרחשיכולות
שליליתהערכהלמשל,לגיטימיות.
ראוי,באופןהמובעתלתפקודו,

ובתוךתפקודושלכנההערכהמתוך
כיקבעהדיןביתכבודו.עלשמירה

לפגועיכולהכזאתהערכהאםגם
מותרת.היאבעובד,
בהחלטיכוליםעבודה"יחסי
העובדביןמסוימיםעימותיםלכלול

אומרתהדברים",מטבעלמעביד,
אלכסנדר,פינצ'וקנאווהעו"ד

להיות"חייבתעבודה.בדינימומחית
כדיחומרהשלמינימליתמידה

בעבודה'".'התעמרותייחשבשהמצב
לפיכימוסיפהשמואלביץעו"ד
בשלאחריותהטלתהזה,הדיןפסק

מחייבתתעסוקתית""התנכלות
להתנהגותעובדתיתתשתיתהוכחת
תקופה.לאורךונשנית,חוזרת
תשתיתהוכחהלאהזה,במקרה

לטענות.עובדתית

להתעמרות,



 להתעמרות, סימנים 6
ק1הה הצעת לפי

 או מבזה התייחסות
 צעקות, הכוללת משפילה

והאשמות־שווא קללות
 אדם של יכולתו שיבוש (!)

 לרבות תפקידו, את לבצע
 בלתי דרישות הצבת באמצעות

ענייניות בלתי או סבירות

 שמטרתן משימות הטלת
 של האישיים צרכיו מילוי
 לתפקידו נוגעות ואינן אחר
העובד של

 אדם של הכפפתו ^
ואיומים פחד של לאווירה

 עבודתו, ייחוס
 כישלונותיו או הישגיו

אחר לאדם אדם של

 שיש פעולות נקיטת
 או לבידוד להוביל כדי בהן

 סביר בלתי באופן לפגוע
עובד של בפרטיותו



 עם שקוה שמה ווצה "אני
 יקוה מיניה הטווה למניעת התוק

התעמרות" למניעת התוק עם
□,®שבז

לחץ תחת
חד1חי פרויקט

 כבר רוחה אבל נתקעה, אמנם מיכאלי מרב ח״כ שהגישה החוק הצעת
 בנושא שעסקו דין פסקי מציג "גלובס" • לעבודה הדין בתי על שורה
 גם התעמרות, בגין תביעות עם לעבודה הדין בתי התמודדו איך ובורק
21־18 עמי ״חדשות״, מענית, חן / בסדרה אחרונה כתבה • מפורש חוק ללא
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2016,ביונישנים,כמהכעבור
פסקלעבודההארציהדיןבית

העובדשלאנקבעלראשונהאחרת:
התנכלות,שהייתהלהוכיחצריך
שלאלהוכיחצריךהמעסיקאלא

דיןפסקבאותוהתנכלות.הייתה
המדינהאתלעבודההדיןביתחייב

בגיןשקלאלף55בסךבפיצוי
בכיריםעובדיםשנישלהתנכלות
אחרותעובדותשליוותהלעובדת

מינית.הטרדהעלשהתלוננו
לביטויבאההבכיריםשלההתנכלות

העבודהתנאיבהרעתהיתרבין
הבכיריםשניהמלווה.העובדתשל

אישיבפיצויבעצמםחויבושהתנכלו
לעובדתאחדכלשקל5,000בסך
פגעו.שבה

למוצאולעגמנהל
עובדשלהגרמני
לפצותוונדרש

עירייתנגדקדםבנידיןבפסק
ביולישניתןתרשיחא,מעלות
האזוריהדיןביתשופטתדנה2013,

רימון–קפלן,אביטלבחיפה,לעבודה
שלהמוזיקליהמנהלשלבתביעה
מעלות–תרשיחאעירייתמתנ"ס

המוזיקליהמנהלהעירייה.נגד
מצדפוגענימיחססבלשהואטען

מוצאורקעעלדהן,בצלאלמנהלו,
בתרבות"ספוגוהיותוהגרמני

המנהלשרחשוהשנאהגרמנית"
דהן,לטענתו,גרמניה.לתרבות

כלפיוהתבטאזעם,בהתפרצויות
שהתייחסופוגענייםבביטויים
אומתנשא""אשכנזיכמולמוצאו,

דהןשלהשלילייחסו"אליטיסט".
בתוכניתגםפגעההמערבלתרבות

כיהמרכז,שלהמוזיקליתהלימודים
למוזיקהמתקנת""העדפהנקטדהן

האנדלוסית.
במכתבכיהדיןמפסקהתבררעוד
אזכורנעשהלקדםדהןהמנהלששלח
עםחיאתה"איךונכתב:לשואה,נרחב

גרמניים?וערכיםתרבותספוגשהנךזה
שלמיליוניםלאותםמסביראתהאיך

ששירתהזוהארץילידשאתהיהודים
כלום)תורםשלאבתפקיד(נכון,בצה"ל
עצמותיולתוךוסופגלגרמניהיורד
ישןאתההאםהגרמנית?המהותאת
ישןלאאופןבכלאניבני?בלילותטוב

טוב".
של"התבטאויותיונכתב:הדיןבפסק
הןהוכחשו,שלאקדם,כלפיהמנהל

העסקהכדיעולותשהןעדחריגות,כה
כיסבוריםאנוכןועלממש,פוגענית

שבהםחריגיםמקריםמאותםאחדזהו
בפיצויהעובדאתלפצותמקוםיש

בעטיין".לושנגרמההנפשעוגמתבגין
מ"סביבתסבלשקדםקבעההשופטת
פיצוילזכותוופסקהפוגענית"עבודה

שקל.10,000של

מציקים?החברים
לדאוגחייבהמעסיק
עוינתלאלסביבה

מרצ'קובסקיולדימירדיןבפסק
המלח",יםמעבדות-"אהבהנגד

בביתהתקבלה2014,בנובמברשניתן
חלקיבאופןבירושליםלעבודההדין

כמפעילשעבדעובדשלתביעה
קוסמטיקהלייצורבמפעלמכונות
נכרתהשבהעבודהבתאונתונפגע
אצבעו.

אלף15בסךפיצוייםתבעהעובד
נפשעוגמתבגיןמהמעסיקשקל

סביבתבשללטענתולושנגרמה
עליוהממוניםמצדעוינתעבודה
טעןהואלעבודה.עמיתיוומצד

עלועלבונותשלילייחסספגכי
והמעסיקהבעבודה,פגיעתורקע
להרגיעכדיאמצעיםנקטהלא
העובדטעןהיתר,ביןהרוחות.את
אליוהפנואחריםעובדיםכי

אתה"מהכמופוגעניותשאלות
ושארהאצבע?"אתבמגירה,מחפש

העבודהתאונתעל"בדיחות"
כיקבעוהדיןביתשופטישעבר.

אתלהפעילחובהחלההמעסיקעל
ולקבלשלו,הניהוליתהפררוגטיבה

השקטלהשבתשיובילוהחלטות
שנפסקהפיצויזאת,עםהמפעל.
בלבדשקל8,000שלהיהלעובד
עצמולעובדגםכישנקבעלאחר
שהתפתח.לקונפליקטתרומההייתה

אוגננת"אינונקבע,כךהמעסיק,
להתערבחובהעליוואיןמטפלת

עובדיו,ביןעימותאוויכוחבכל
עבודהלסביבתלדאוגחייבהואאבל

עוינת".שאינה

בתיקדיןפסק
מגדירנפתלימני

פוגעניתהעסקה
החוקהצעתשלהגשתהלאחר
ב–2015,בעבודה,התעמרותלמניעת

הדיןפסקיקצבלהתגברהחל
שבהםהמפורסמיםואחדהזה,בנושא

מנישלבעניינושניתןזההוא
הממשלהראשמעוןעובדנפתלי,
הדיןפסק2016.בפברוארלשעבר,

לעבודההדיןבביתשניתןהזה,
והמנחההחשובהואבירושלים,
התעמרות.בגיןבתביעות
קיבלהממושךמשפטיהליךבתום
ביתנשיאת2016פברוארבראשית

דיתההשופטתאז,בירושליםהדין
כיוקבעההתביעהאתפרוז'ינין,
העסקהלתנאיחשוףהיה"התובע

אתפירטההשופטתפוגעניים".
שבמעוןכךעלשהצביעוהעדויות

פוגענייםהעסקהתנאישררו
נתניהושרהשלהתנהגותהבשל

לפימהעובדים.חלקאלויחסה
זוהתנהגותהדין,פסק

השפלותהעלבות,כללה
ודרישהזעםהתפרצויות

רבותעבודהלשעות
העבודה"סביבתוחריגות.

העסקהמצדיקהאינה
חסריעובדיםשבהפוגענית

שעותלעבודנאלציםאונים
שהםבתוךמאודרבות

מוגזמות,לדרישותחשופים
ולהתפרצויותלהעלבות

אףהדיןביתנקבע.זעם",
העובדים,מסיפוריכמהקיבל

להזמיןסירבהנתניהושלפיהם
שהתעלפה,לעובדתאמבולנס
שיגידוכדילמעוןעובדיםהחזירה

לצעוקונהגהטוב","לילהלה
עליהם.

טענותאתדחתההשופטת

שנפתליהממשלה,ראשרעיית
אחריםלעובדיםגרועבאופןהתייחס
ראייתילביסוסזכולאהםכיונקבע

הממשלהראשמעוןעלכיוהוסיפה
קפדניתלשמירהודגלמופתלהיות

קיומהועלבוהעובדיםזכויותעל
יחסיבהששורריםעבודהסביבתשל

ולפחותלעובדים,והערכהכבוד
באדיבותהמתאפייניםעבודהיחסי

התמונהזו"לאאך-ובענייניות
המצטיירת".

שלמטענותיוחלקזאת,עם
סיידוף,שעזראזוכמונדחו,נפתלי

במשרדונכסיםמבצעיםסמנכ"ל
שיקבללוהבטיחהממשלה,ראש
ביתהבית.כאבבתפקידוקבועתקן
מוסמךהיהלאשסיידוףקבעהדין
אתקיבלאךכזאת,הבטחהלתת

לחשובהוטעהשנפתליהטענה
קבוע.תקןשיקבל

שלפיצוילנפתליפסקההשופטת
שנגרמוהנזקיםבגיןשקלאלף75
עלהצביעהראיותשחומרוקבעהלו

המצדיקהחמורהפוגעניתהעסקה
לבסוףלפיכךנוסף.גבוהפיצוי
בגיןשקלאלף80לנפתלינפסקו
לו.שנגרמההנפשעוגמת
כיהשופטתהבהירההדיןבפסק
התנהלותכללאהאמורלמרות

העובדנפגעשממנההמעסיקשל
אותעסוקתית""התנכלותהיא

עלהערותלדוגמהכךהתעמרות,
חיוביתלאהערכהקבלתתפקודו,

שהדברובתנאיוכדומה,מהמעסיק
באופןזרים,משיקוליםלאנעשה
שלכבודועלשמירהותוךראוי

תעסוקתית'"'התנכלותהעובד.
מבטמנקודתאשרהתנהגותהיא

נתפסתלעובדאולעובדתחיצונית
קבעה.כפגיעה",
הגישוהדיןפסקמתןלאחר
ונפתלימזה,נתניהוושרההמדינה

הארצילביה"דערעוריםמזה,
באמצעותטוענת,המדינהלעבודה.

למשפטמהמחלקהלייסרמיכלעו"ד
שנפלוהמדינה,בפרקליטותהעבודה
בפסקמהותיותמשפטיותטעויות
שביתשאףהיאמהןאחתהדין.
להבטחהנפתליטענתאתדחההדין

פיצוילבסוףלופסקהואשלטונית
"הבטחה"שלאי–קיומההשלכותבגין
הדיןשביתהיאאחרתטענהזו.

עילתלמעשההלכהכונןהאזורי
"העסקהבדברעצמאיתתביעה

הצעתעלביססשאותהפוגענית",
אףבעבודה,התעמרותלמניעתהחוק
בלבד.טרומיתקריאהעברהשהיא

אמורהלערעוריםבנוגעההחלטה
בחודשיםאובשבועותלהתקבל
ביתפסקהיוםכבראךהקרובים,

זכותאיןנתניהושלשרההארציהדין
שלהדיןפסקיעלעצמאיתערעור

אליהו.וגיאנפתלימני

אליהו:גיאדיןפסק
ניקיון"מסדרי
בצעקותהמלווים

ועלבונות"

הדיןפסקאחריספוריםחודשים
2016,במאינפתלי,מנישלבעניינו
גםפרוז'יניןדיתההשופטתפסקה

עובדהואאףאליהו,גיאשלבעניינו
לשעבר.הממשלהראשמעון

תחזוקהכאיששעבדאליהו,
לביתהגישהממשלה,ראשבמשרד

תביעהבירושליםלעבודההדין
משרדנגדשקלאלף650בסך
המשרד,וסמנכ"להממשלהראש
כינהשהואמהבשלסיידוף,עזרא

ובשלפוגענייםבתנאים"העסקתו
בדומההעבודה".חוקיהפרת

במרכזגםנפתלי,שללתביעתו
לעבודשהחלאליהו,שלהתביעה
התנהגותהניצבו2011,ביוניבמעון

לעובדים.ויחסהנתניהושרהשל
דומותהיובתביעהשהעלההטענות

"סביבתנפתלי:שהעלהלאלו
יצרההממשלהראשבמעוןהעבודה

הדעתשאיןפוגענייםהעסקהתנאי
המלוויםניקיוןמסדריסובלת.
במעוןהיוועלבונותחרפותצעקות,
כלעלמוראוהטילושבשגרהעניין

תקריותהפכופעםלאהעובדים.
קשותזעםלהתפרצויותפעוטות
באירועיםלהסתייםאףשיכלו

שלאכליםהשלכתכמוחריגים,
עיניהםלנגדלרצפהבמקומםהונחו

נכתב.העובדים",שלהמשתאות
אלף75בסךפיצוינפסקלאליהו

האדםכוחוחברתמהמדינהשקל
הוצאותוכןהועסקהואשבאמצעותה

פרוז'יניןשהשופטתלאחרמשפט
רע.מיחססבלשהואהוכחכיפסקה
מהמדינהביקורתחסךלאהדיןבית
מלראותעיניהאתעצמההיאכיוקבע
המעוןעובדישלהעסקתםתנאיאת

התעמרותוכללוסביריםבלתישהיו
השלטתכבודם,ביזויבתוךבעובדים
בהיקףלעבודהודרישהפחדאווירת
האדםכוחחברתחריג.שעות

לביתערערהאליהואתשהעסיקה
עםבצוותאנדוןוהואהארציהדין

נפתלי.מניבתיקהערעורים

שיחתעלהעונש
עבודה-ארוכהטלפון
הדוקופיקוחשחורה

הדיןפסקלאחרספוריםימים
במאיב–29אליהו,גיאשלבעניינו
גרשוןחופיתהשופטתפסקה2016,

לעבודההאזוריהדיןמביתיזרעאלי
שקלאלף30שלפיצויאביבבתל

בגיןדוקסקאןחברתלעובדת
פוגענית.העסקה
המעסיקהדין,בפסקהמתוארלפי
קפר,רוביבשםהעובדת,אתהעביר
בעקבותלעבודהציודבושאיןלחדר

טלפוןשיחתבגיןדעותחילוקי
במהלךהעובדתשקיימהמאודארוכה

ישבהחדרבאותוהעבודה.יום
פיקוחתחתמעשבחוסרהעובדת

שעותרובבמשךזכוכית)חלון(דרך
גםמהחדר,יציאהכלועלהיום

למנהליה.להודיענדרשהלשירותים,
שלאדברעבודה,להניתנהכשכןגם

עבודתהזוהייתהלאיום,כלקרה
"נחשבת"פחותעבודהאלאהרגילה,
שחורה"ב"עבודהמדוברונחשקת.

השוטפת,מהעבודהחלקלרובשהיא
הפכההיאעובדתאותהאצלאך

אתלפטרבמקוםזאת,כולה.לעבודה

לפניימיםשלושההחוק,עללהסכמותההגעה"לאחר

טלפוןקיבלתיבכנסת,להצבעההגיעההחוקשהצעת
ליונאמרבראשו,אזעמדשנתניהוהכלכלה,ממשרד

הוסכםכברהכולשכאמוראףמספיק,מגובשתלאשהיא
לאנתניהוהייתה:והתשובהקורהזהלמהבדקתיוהוסדר.

נפתלי"מנישלהתיקבגלליעבורשהחוקיאפשר

מצפיתמרצילום:החקיקה"הליךאתלהשלים"צריךמיכאלי.מירבח"כ



סקירהצדוקדינהעו"דהכינהבעבודה,התעמרותלמניעתהחוקהצעתעלהעבודהמסגרתב
ומדינתאוסטרליהצרפת,בבריטניה,מתמקדתהסקירהבעולם.דומיםחוקיםשלמשווה

התעמרותשלבחוקמפורשאיסורשקבעההראשונההייתהששבדיהמציינתאךבארה"ב,טנסי
כביטוילהתעמרותשלובחקיקההתייחסהאירופיהאיחודמכןשלאחרובעשורב–1993,בעבודה,
בחוקיםסעדלמצועיכולהעובדהפליה,שאינםבמקריםהעבודה.במקוםהפליהשלספציפי
יפןהולנד,גרמניה,איטליה,ובהןמדינות,שלבשורהבעבודה.ובטיחותלבריאותהנוגעיםאחרים
שהןהתנהגויותאךבעבודה,בהתעמרותבמפורשהעוסקתחקיקהאיןארה"ב,מדינותכלוכמעט
אחרות.נזיקיותעוולותאופליליותבעבירותלהיכללעשויותהתעמרותבגדר

בריטניה
אחדלפיהתעמרותבגיןמעסיקלתבועיכולעובדבבריטניה התעמרות:מהי

עלפגיעהכלומרמפלה,הטרדהעלהאוסרהשוויון,חוקהואהאחדחוקים:משני
הקובעהטרדה,מפנילמניעההחוק-השניוהחוקוכדומה;מוצאמין,גיל,רקע

בלתיוהיאדיכויהמבטאתהתנהגותחוזרת,התנהגותכגוןיותר,מחמיריםמבחנים
אחריותלקבועשניתןכךהעבודה,לסביבתהמטרידהההתנהגותביןברורוקשרהדעתעלמתקבלת
המעסיק.שלשילוחית

צדלהטרדותגםאחראיהמעסיקמפלה,הטרדההאוסרהחוקבמסגרת המעסיק:אחריות
החוקבמסגרתהצדדים.ביןהיחסיםמערכתסיוםלאחרגםחלוהאיסורמעובדיומישאינושלישי,

החוקבמסגרתידע.שלאוביןהמפלהההטרדהעלשידעביןאזרחית,היאהמעסיקאחריותהזה,
לו.שסייעמיכלעלגםהמטריד,עלנוסףחלה,האחריותהטרדה,למניעת

בתביעהפיצויים.הואהעיקריהסעדמהחוקים,אחדכללפי והענישה:המשפטיההליך
ציבורכלללטובתשיפטויתהמלצהאוהצהרתיצולתתמוסמךלעבודההדיןביתהשוויון,חוקלפי

שלקנסאוחודשים6עדשלמאסרהואהעונשהטרדה,למניעתהחוקלפיפלילי,בהליךהעובדים.
פאונד.5,000עד

צרפת
למעשיםהמתייחסנפשית","הטרדההמושגמקובלבצרפת התעמרות:מהי

עשוייםוהםהעבודהבתנאיפגיעהתוצאתםאושמטרתםונשנים,חוזריםמטרידים
העובד.שלהמקצועיבעתידאובבריאותבכבוד,בזכויות,לפגוע

למניעתהדרושיםהאמצעיםכלאתלנקוטמעסיקעל המעסיק:אחריות
למעסיקאיןבצרפתזאת,עםהעבודה.במקוםהתנהגותכללילקבועזוובמסגרתנפשית,הטרדה

מידיעובדשחווההתעמרותעלפליליבהליךאותולתבועניתןלאולפיכךשילוחית""אחריות
אחרים.עובדיםאומנהלו

בוהשימושאךבוררות,להליךלפנותרשאיםוהפוגעהנפגע והענישה:המשפטיההליך
אירו.אלף30בסךוקנסמאסרשנתייםדינהנפשיתהטרדהעבירתפלילי,בהליךנדיר.

אוסטרליה
שובהמתנהגיםאנשיםקבוצתאואדםהחוק,הגדרתלפי התעמרות:מהי

אתמסכנתהזאתוההתנהגותעובדים,קבוצתאולעובדסבירלאבאופןושוב
הפצתמשפילות,הערותתוקפנית,התנהגותזהובכללבטיחותם,אובריאותם
סבירות.בלתיודרישותבעבודההקשוריםמאירועיםהדרהחניכה,טקסישמועות,

גופיםכלומרלחוקה,הכפוףעבודהבמקוםשמועסקמיעלרקחלהחוק המעסיק:אחריות
הואהמדינה.שלבטריטוריהשהוקמווחברותזרותחברותנסחרות,חברותהפדרלי,הממשלשל
המקומי.בשלטוןהקשוריםגופיםעלחלאינו

בבקשהעבודהלענייניהלאומילטריבונללפנותיכולעובד והענישה:המשפטיההליך
בגיןכספיפיצויאועונשיםקנסות,לפסוקהטריבונלבסמכותאיןאךההתעמרות,להפסקתלצו

התעמרות.

ארה"בטנסי,
ממודלחלקעלהמבוססחקיקההתקבלהטנסיבמדינת התעמרות:מהי

מעשהכלהתעמרותמגדירהוהיאממשלתי,לאארגוןשגיבשמדינתיתלחקיקה
פוגעניתעבודהבסביבתנמצאשעובדלהאמיןסבירלאדםגורםשהיהמחדלאו

אופיבעלתפיזיתאומילוליתהתנהגותונשנית,חוזרתמילוליתהתעללות(כגון
בהם).חבלהאוהעובדביצועיתחתוחתירהמשפיל,אומאיים

מעסיקיםכן,כמובמדינה.הציבוריבמגזרמעסיקיםעלרקחלהחוק המעסיק:אחריות
מסמךאוטנסישלבין–ממשלתייםליחסיםהמייעצתהנציבותשלהמדיניותמסמךאתהמאמצעים

מגבילאינוהמסמךעובדיו.שלפוגעניתהתנהגותבגיןתביעותמפניחסיניםאחרדומהמדיניות
פוגענית.התנהגותבגיןעבודשלהאישיתאחריותואת

אםהארגון.בתוךנעשהתלונותשלוהבירורהחקירההליך והענישה:המשפטיההליך
טיפול,קבלתחובתלדוגמה-מתקנותפעולותלנקוטהמעסיקעלהתעמרות,שהייתההתברר
¿ופיטורים.משמעתייםצעדים

נגדחוקים
בעולםהתעמרות

כלפיוהתנהגותנפתלי,מנישלבעניינוהדיןפסקלפי

ודרישהזעםהתפרצויותהשפלותהעלבות,כללה

אינההעבודה"סביבתוחריגות.רבותעבודהלשעות

אוניםחסריעובדיםשבהפוגעניתהעסקהמצדיקה

חשופיםשהםבתוךרבותשעותלעבודנאלצים

זעם"ולהתפרצויותלהעלבותמוגזמות,לדרישות

תדמוראוריהצילום: המיםפרשתקונפתלי.מני

כפויה,לחופשהלהוציאהאוהעובדת
אחרת,דרךבכללטפלאולהשעותה

האמוןבמשברומקובלת,סבירה
שנוצר.

פינצ'וק–אלכסנדר,עו"דלדברי
הוכרוהמעסיקשלהאלההפעולות

כפעולותלעבודההדיןביתידיעל
לב.תוםבחוסרשנעשושרירותיות

המעסיקחובות
בטוחה,סביבהלספק

חוקבהעדרגם
ביתקיבל2016ביוניב–16
אביבבתללעבודההאזוריהדין

ריסקו,נגדוייסיעלבתיקהחלטה
חברתית"ב"התנכלותשעסקה

מנהלתטענהמקרהבאותולעובדת.
על"סומנה"שהיאבחברהחשבונות

משאראותהובודדומעסיקיהידי
עבודהסביבתנוצרהוכךהעובדים,

פיצויתבעההעובדתכלפיה.עוינת
שקל.אלף50בסך

פינצ'וק–נאווהעו"דלדברי
הגישההמעסיקהאלכסנדר,

למחיקתבקשההדיןלבית
התנכלותשלתביעהעילת

התעמרות(אותעסוקתית
חוקקייםשלאמהטעםבעבודה)
תביעהעילתהמתירמפורש

סמכותנעדרהדיןביתולכןכזו
המעסיקה,לטענתבה.לדון

התעמרותלמניעתהחוקהצעת
ובכלהתקבלה,טרםבעבודה
נזיקיתבעילהמדוברמקרה
שכןהדין,ביתבסמכותשאינה
הדיןשביתכדימפורשחוקנדרש
נזיקית.בעילהלדוןיוכל

הכריעהפלדכרמיתהשופטת
הואולכןנחקקטרםהחוקשאמנם

ולאנורמטיבימקורמהווהלא
לפחותאבללפיו,לפסוקניתן
להיחשבשיכולותמהעובדותחלק

בעבודההתעמרותאוהתנכלות
כניסתשלאחרביוםפיצויולהצדיק

בעבודההתעמרותלמניעתהחוק
היוםכבריכולותלתוקפו,ייכנס
לזכותהחוק)חקיקתהשלמת(וטרם

נפשעוגמתבגיןבפיצויהעובדאת
הלבתוםחוסרבשלאולושנגרמה

כלפיו.המעסיקביחס
כלליתחובהשישפסקההשופטת

לבבתוםעבודהיחסיבמסגרתלנהוג
החוזים,דינימכוחגםהדדי,ובכבוד

מערכתנוכחוגםהיסוד,חוקימכוחגם
למעסיק.עובדביןהמיוחדתהיחסים

ביתלפימחייביםאלהיסודות
לעובדיולספקהמעסיקאתהדין

פוגענית,שאינהעבודה"סביבת
שהיחסיםובטוחהמכבדתסביבה

עלמושתתיםבההמתקיימים
סובלנותומקצועיות,ענייניות
שליסודבמושכלותמדוברואדיבות.

הבסיסאתהמהוותהעבודהמשפט
אףעבודה,יחסימערכתלכלהאיתן

הקטנהבתךברחלכתובותאינןאם
¿ספציפי".בחוק


