לפרשת וישב ()1
א .יוסף ,אהוב על אביו ושנוא על אחיו" .סינדרלה" היהודי :חלש ועלוב ,עבד הנזרק פעם אחר פעם אל
בור כזה או אחר .יופיו רק מכביד את רדיפתו בידי בעלי הכח והסמכות .הוא יעלה לגדולה ,ויגיע
לארמון ,אבל לא בזכות נסיכה ואל בפרשה שלנו.

ב .וַיהִ יַ ,אחַ ר הַ דבָ ִרים הָ אֵ לֶּה ,וַתִ שָ א אֵ שֶּ תֲ -א ֹדנָיו אֶּ ת-עֵ ינֶּיהָ  ,אֶּ ל-יוֹסֵ ף; וַתֹ אמֶּ רִ ,שכבָ ה עִ ִמי .וַימָ אֵ ןַ --ויֹאמֶּ ר אֶּ ל-
אֵ שֶּ ת ֲא ֹדנָיו ,הֵ ן ֲא ֹדנִי ֹלא-יָדַ ע אִ תִ י מַ ה-בַ בָ יִת; ו ֹכל אֲשֶּ ר-יֶּש-לוֹ ,נָתַ ן בי ִָדי .אֵ ינֶּּנּו גָד ֹול בַ בַ יִת הַ זֶּהִ ,ממֶּ ּנִי ,וֹלא-
חָ שַ ְך מִ מֶּ ּנִי מאּומָ ה ,כִ י אִ ם-אוֹתָ ְך בַ אֲשֶּ ר אַ ת -אִ שתוֹ; ואֵ יְך אֶּ עֱשֶּ ה הָ ָרעָ ה הַ ג ֹדלָה ,הַ זֹאת ,וחָ טָ אתִ י ,לֵאֹלהִ ים .וַיהִ י,
כדַ ברָ ּה אֶּ ל-יוֹסֵ ף יוֹם יוֹם; וֹלא-שָ מַ ע אֵ לֶּיהָ לִ שכַב אֶּ צלָּה ,לִ היוֹת עִ מָ ּה .וַיהִ י כהַ יוֹם הַ זֶּהַ ,ו ָיבֹא הַ בַ יתָ ה ַלעֲשוֹת
מלַאכתוֹ; ואֵ ין אִ יש מֵ ַאנשֵ י הַ בַ יִת ,שָ ם--בַ בָ יִת .וַתִ תפשֵ הּו בבִ גד ֹו לֵאמֹ רִ ,שכבָ ה עִ ִמי; ַו ַי ֲעזֹב בִ גד ֹו בי ָָדּהַ ,ו ָינָס ַויֵצֵ א
הַ חּוצָ ה [בראשית ל"ט]13 - 7 ,

ג .ע"פ החוק למניעת הטרדה מינית (תשנ"ח ,)1998-הטרדה מינית כוללת גם הצעות חוזרות בעלות
אופי מיני ,המופנות לאיש/ה אשר הראה/תה למטריד/ה כי אינו/ה מעוניין/ת בהצעות האמורות.
הצעות או התייחסויות כאלה ,המופנות לעובד/ת במסגרת יחסי עבודה ,תוך ניצול מרות ביחסי
עבודה ,אסורות גם אם המוטרד/ת לא הראה/תה למטריד/ה כי אינו/ה מעוניין/ת בהצעות או
בהתייחסויות האמורות.

ד .הטרדה מינית היא פגיעה בכבוד האדם ,בחירותו ,בפרטיותו ובזכותו לשוויון .היא פוגעת
בכבודו העצמי ובכבודו החברתי של המוטרד .היא משפילה ומבזה את אנושיותו ,בין השאר
על ידי התייחסות אל האדם כאובייקט מיני לשימושו של המטריד .הטרדה מינית שוללת את
האוטונומיה של המוטרד ואת שליטתו בגופו ובמיניותו ,פוגעת בזכותו להגדרה עצמית
ופולשת לפרטיותו ,וכן מפלה אותו לרעה לעומת אנשים אחרים.
[מתוך הנימוקים לחוק מניעת הטרדה מינית התשנ"ח]1998-

