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 נייר עמדה בנושא

ניצול יחסי מרות או תלות על ידי בעל  -הצעת חוק מניעת הטרדה מינית (תיקון 

 2013-תפקיד ציבורי), התשע"ג

 מבוא

", 2013-ניצול יחסי מרות או תלות על ידי בעל תפקיד ציבורי), התשע"ג –מניעת הטרדה מינית (תיקון הצעת חוק "

יחסי מרות או תלות של אדם בבעל תפקיד כי במצבים של  קובעתים חראחה"כ מיכל רוז'ין וחברי כנסת  הציעוש

גם אם  ,יחשבו כהטרדה מיניתי אדםההמתמקדת במיניותו של או התייחסות בעלות אופי מיני הצעות  ,ציבורי

 ים בהן. מעוניינאינם שלמטריד  ולא הרא המוטרדאו  המוטרדת

 . תבט היהודימנקודת המ אתזההצעה את המטרת נייר עמדה זה לבחון 

 

 המבט היהודי
 השיקולים הבאים:ן מנקודת המבט היהודית מ זאתיש לתמוך בהצעת החוק השאנו סוברים 

אסור לבעל מקצוע האמון על אובייקטיביות לקבל  ,על פי ההלכה .פגיעה בשיקול דעתו של עובד הציבור .1

ִּכי ַהֹּׁשַחד ְיַעֵּור ִּפְקִחים ִויַסֵּלף  ,ָּקחְוֹׁשַחד �א ִת : ", שנאמררווחים העשויים לפגוע בשיקול דעתו ולהטותה

 . (שמות כג, ח) "ִּדְבֵרי ַצִּדיִקים
מיניים המניבים "טובת ליחסים ים להפוך העשוילו  סים בין עובד ציבור ובין מי שכפוףיחבדומה לכך, 

ות נו לקבל החלטנים המונע ממענייניגוד  יםויוצר ות של עובד הציבורבאובייקטיבי יםפוגע הנאה" לעובד

 . שמטרתן היחידה היא טובת הציבור

ולמדו  ,(במדבר לב, כב) "ּוִמִּיְׂשָרֵאל ה'ִוְהִייֶתם ְנִקִּיים מֵ " :בתורהנאמר  .מנהיג ציבור כמודל לניקיון כפים .2

ות מורה דרך ילהיוכל כן, לא לא  ם, שאמכל חשדלנקות את עצמו  חייבציבור השמנהיג  זהנו מיחכמ

 . ולמאבק בשחיתות לנקיות כפיים
 פתות מוילקשור קשרים אינטימיים עם אנשים הכפופים לו אינה מאפשרת לו להציבור העובד יכולתו של 

 לנגד עיניו. עומדת מי שרק טובת הציבור לולניקיון כפיים 

עם יחד ו 1,ד המלךישבע התנגדה להיות עם דו בתשמר אואינו  מקראה .חשד לאונס בשל יחסי המרות .3

, כשם שהיא מתייחסת (כתובות ט ע"א) כמעשה אונס המלך דישל דו והגמרא מתייחסת למעשה ,זאת

 .(יבמות לג ע"א) ליחסים עם קטינה
 להתנגדות מפורשת לאמירות או הצעות בעלות גוון אינטימי ש יןאכשגם שחשש משמעותי  שיבדומה לכך, 

 השני.הצד בר נעשה בניגוד לרצונו של הדעובד ציבור, 

קשר מיני בין איש לאישה צריך להיות  ,בתפיסה היהודית .בות אינו רצוייני ללא נאמנות ומחוימקשר   .4

, הוא צעד בכיוון ממין זההפוסל מערכת יחסים  ,חוק זה ,לכן 2.נאמנותברית כרוך בנתינה ההדדית וב

 .הנכון מבחינה יהודית
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ל הנפגעת או הנפגע, חשוב להגדיר עברה גם בהעדר סירוב ש אתזהחוק ההצעת יש לפי עם זאת, כיוון ש

י שפועל בתום מעדר הגדרה זו, עלול ילהטרדה מינית. בה לגיטימי ה חיזורעושבצורה ברורה ומידתית מה 

שעדיף לזכות חוטאים רבים מלהפליל  וכבר קבע הרמב"ם ו.שע על לא עוול בכפמור ועצמאת לב למצוא 

 3.רצ) ספר המצוות(  אדם אחד חף מפשע

                                                           
 . (שמואל ב יא, ד) "ד ַמְלָאִכים ַוִּיָּקֶחָה ַוָּתבֹוא ֵאָליו ַוִּיְׁשַּכב ִעָּמּה ְוִהיא ִמְתַקֶּדֶׁשת ִמֻּטְמָאָתּה ַוָּתָׁשב ֶאל ֵּביָתּהַוִּיְׁשַלח ָּדוִ " 1
 ה.מצווה שנ ,ספר המצוות רמב"ם, ;א, ד אישות ,רמב"ם 2

 ".ולזכות אלף חוטאים יותר טוב ונכסף מהרוג זכאי אחד יום אחד" 3

 


