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 לכבוד

 חנוך קשתן פרופ'   -יו"ר המועצה המדעית

   פרופ' גדעון פרת -מ"מ יו"ר המועצה המדעית ויו"ר הוועדה להכרה וביקורת

 מנהלת המועצה המדעית   -אפרת בן אברהםגב' 

 

 המוכרות להתמחותלחובת הדרכה בנושא מניעת הטרדה מינית במחלקות המלצה הנידון: 

 

מתוך הספרות כי נשים צעירות, ובמערכת , כאשר ידוע  אינן פוסחות על מערכת הבריאותהטרדות ופגיעות מיניות   .1

 , במקום העבודה  הסובלת מפגיעות והטרדות מיניותקרית יהן הקבוצה הע   -  מתמחות וסטאז'ריות בעיקר    -הרפואית

 על ידי הממונים עליהן.  במרבית המקרים 

מרופאות  .2 המורכב  הבריאות,  במערכת  מיניות  פגיעות  למניעת  משימה  כח  הקימה  בישראל  הרפואית  ההסתדרות 

צוות  ו  אתיקה  , צוות ימשפט   צוות  –משנה  -ורופאים בעלי אוריינטציה מתאימה. כח המשימה מונה שלושה צוותי

 .  איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בישראלשיתוף עם ין היתר בב , הפועלים חינוך והסברה

  נושאבלימוד הצורך  לשם הטמעת שנוי ממשי במערכת הבריאות, יש  ממסקנות הצוות לחינוך והסברה הינה כי  אחת   .3

של הרופאים והרופאות. החל מבתי הספר לרפואה, ההתמחויות   באופן ספירלי וחוזר לאורך שנות ההכשרה והעבודה

מנהלי מחלקות   ועד לרמתמקומות העבודה בארגוני הבריאות השונים )בתי חולים, קופות החולים(,  הרפואיות, דרך  

 מנהלי בתי החולים והארגונים. ו

לימוד נושא זה ראוי שיעשה בצורה סדנאית אינן מעבירות את התחום באופן מיטיב.  הקיימות  לומדות  הסיוננו, ימנ .4

ממש. איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית מוביל מזה שנים   שמאפשרת למידה והטמעה של,  פרונטלית

ת הטרדה לתכנית למניעפיילוט  ף  פיתח בשיתוף משרד הבריאות  ובנוסגדולים,  הטמעת סדנאות דומות בארגונים  

 .  (בבית החולים שמירפיילוט שנערך מצ"ב סיכום ) מינית בבית החולים

חסות י שעות( הכוללת העברת ידע תיאורטי )הגדרות של תקיפה והטרדה מינית(, עם התי  4סדנה של חצי יום )במדובר   .5

הבריאות,   ומערכת  חולים  בתי  לסביבת  אנדמיות  ספציפיות  מיניות  )תטרידים( יוזלהטרדות  הטרדה  תסריטי  הוי 

 למידת תגובות מתאימות במצבי הטרדה.  ו  אופייניים

רופאות והרופאים במחלקות בהן מתבצעת לכלל ה  כהדרכה חובה  כזוסדנה  לכלול  הצוות לחינוך והדרכה ממליץ   .6

  שנים. 3 –התמחות, אחת ל 

והשתתפות כל המומחים תייחסו לקיום או אי קיום הסדנה  הכרה בהתמחות יחידוש  הכרה /  כי ועדות    אנו ממליצים .7

 .  / חידוש הכרה  כקריטריון בהחלטות על הכרהומתמחים בסדנה 

והחברה לאבחון,  ר"י  , האיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בישראל  בשיתוףבניית הסדנא תעשה   .8

 טיפול ומניעה של פגיעה מינית )היפ"ם( הפועלת תחת הר"י. 

    נודה לשיתוף פעולה.  .9

 בברכה,

 ד"ר ענבל ברנר 

 ד"ר אורנה בלונדהיים 
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 רקע ומטרה 

זוהר, החליט לבצע התקשרות עם איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות  משרד הבריאות, ביוזמת הגב' לירון  .1

מינית לו תקיפה  בית   ,נפגעי  ברמת  מינית  הטרדה  למניעת  תוכנית  לפיתוח  פיילוט  עריכת  לצורך 

 החולים. 

  הפרויקט , ביקשה לקיים את  קורח-ד"ר אסנת לבציון,  (אסף הרופא)  המרכז הרפואי שמירמנהלת   .2

צוות היגוי מיוחד מטעם בית החולים הכולל מומחיות ומומחים לשם כך  והקימה    בבית החולים

 . לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית  מאיגוד מרכזי הסיוע

 :  כפולהכ  וגדרהה הפרויקטמטרת   .3

על   .א חולים,  בבתי  קיימת  שהיא  כפי  המינית  ההטרדה  תופעת  את  מעמיקה  בצורה  לאפיין 

 . הייחודייםמאפייניהם הארגוניים 

מניעה המתאימה לשיבוש פרקטיקות הטרדה האופייניות למוסד בית החולים,  לפתח תוכנית   .ב

 . מדויקונותנת להם מענה 

 : נערך בכמה שלבים הפרויקט .4

ובהשתתפות   .א גל,  נגה  הגב'  בהובלת  מוסדי,  היגוי  צוות  לייהגב'  הקמת  ממשרד כענת  טר 

. במרבית פגישות , וד"ר זאב לררחלמיש -הבריאות, והגב' אורית סוליציאנו, ד"ר  כרמית קלר

 .קורח-ד"ר אסנת לבציון, הצוות השתתפה גם מנהלת בית החולים

 של מוסד בית החולים.   ייחודייםהמאפיינים  לעמידה על הארגוני והמבנה  הפגישה ללימוד  קיום   .ב

וקיום   .ג וקיים  של הטרדה מינית  ניתוח מקרים  לפגישה לאיסוף  בבית החולים  אשר התרחשו 

 מידע לגביהם.

 בפרק הבא(.בהרחבה פירוט קבוצות מיקוד עם נשים מכל מגזרי בית החולים ) 14 של ביצוע .ד

 . פרופיל הפרקטיקות האנדמיות בבית החולים ואפיוןניתוח תהליך של  .ה

עם  פגישקיום   . ו ההיגוי  ה  הפרויקט  צוות  בבית של  האנדמיות  הפרקטיקות  פרופיל  לתיקוף 

 . החולים

הצעות לצעדי מניעה וטיפול לאור והעלאת  ות  סיעור מוחלצורך  היגוי  הצוות    ה שלפגישקיום   .ז

 . שנמצאו פרופיל הפרקטיקות המטרידות

 . סיעור המוחות והצגתה בפני צוות ההיגוי הנשענת עלבניית תוכנית מניעה  .ח

  ממשקים עם הטיפול ברמת בית החולים, ו-מערכת הסיכול  בסוגייתהיגוי  ה דיון ממוקד בצוות   .ט

 ומשרד הבריאות. שירות המדינה נציבות



- סמכויות הבירור  ה שלשולחן עגול עם נציגי נציבות שירות המדינה לבחינת היתכנות האצל . י

 טיפול לרמת בית החולים. 

 . תיקוף הפרקטיקות מול  חוויות של קבוצת רופאות וסטודנטיות בבתי חולים אחרים . יא

 דיון ממוקד לפיתוח תוכנית ההדרכה )טרם נערך( וניטור קבוע של הפרקטיקות.  .יב

כוללהדו"ח   .5 הדו"ח  לעיל.  שפורט  כפי  בפרוייקט  הראשון  השלב  של  סיכום  כולל  שלושה   הנוכחי 

 : חלקים

 חלמיש. -סקירת ספרות אודות הטרדה מינית בעולם הרפואה שנערכה על ידי ד"ר כרמית קלר  .א

 . פרקטיקות הטרדה מינית אנדמיות למוסד בית החוליםשל אפיון  .ב

 ת ולאומית להטרדה ופגיעה מינית בבתי חולים. המלצות מרכזיות לתוכנית מניעה ברמה מוסדי .ג

 

 

 

  



פרקטיקות אנדמיות של הטרדה מינית  
 בבית חולים 

 

 פרקטיקות הטרדה אנדמיות -רקע 

הם   .6 תטרידים  ה"תטרידים".  בניית  שלב  הוא  המצבית  המניעה  תכנית  בבניית  הראשון  השלב 

פרקטיקות ההטרדה. קטלוג התטרידים שבהן מתרחשות    סיטואציות אופייניות ומיוחדות לארגון

הפרקטיקות  כלפי  מכוון  שהוא  משום  המניעה,  תכנית  פיתוח  להמשך  העיקרי  העבודה  כלי  הוא 

 הארגוניות הספציפיות שאותן יש לזהות ולשבש. 

פרקטיקות  .7 הן  מינית  הטרדה  פרקטיקות  כי  ההנחה  על  מבוסס  התטרידים  בשיטת  השימוש 

הטרדה מינית איננה התנהגות המבוצעת על ידי סוטים או  שלכך  אנדמיות. הכוונה היא    -ארגוניות

דפוס פעולה שגור,    -מהווה פרקטיקה ארגונית  היא  עבריינים אשר במקרה שייכים לארגון, אלא  

 חוזר ונשנה, המהווה חלק מהשגרה והיום יום הארגוני.  

מכיוון   .8 השוררת  הארגונית  התרבות  מן  חלק  הינה  המינית  המטרידות  ההטרדה  שהפרקטיקות 

מבוצעות על ידי אנשים מן הארגון, בין כותלי הארגון, ובעיקר כחלק מיחסי הכח, תפיסות התפקיד,  

 ומצבי המפגש בין בעלי תפקידים שונים אשר הארגון מייצר, מאפשר ונותן להם לגיטימציה. 

נים. לשון החוק  ובדה זו הופכת את ההטרדה המינית לקשה יותר לזיהוי בהקשרים ארגוניים שוע .9

ואיננה מאפשרת לזהות את הביטויים המיוחדים של ההטרדה המינית   מטבעה  היבשה מופשטת

ובתנאיו   הארגון,  במסגרת  מתנהלים  המפגש  ומצבי  הכח  יחסי  בה  הספציפית  לצורה  הקשורים 

 המיוחדים. 

לזיהוי .10 לקשה  הופכת  המינית  ההטרדה  זה,  השג  במצב  לתוך  מנורמלת  היא  כיוון  רות  ולשיום, 

ונחשבת לחלק טבעי מהם, למשהו שגברים  הארגוניות, העבודה, הדיונים, הפעולות המקצועיות, 

כחלק אינהרנטי משייכותם לארגון. יותר מכך, השגרות הארגוניות מספקות משטרי    חוויםונשים  

הצדקה לפרקטיקות המטרידות וגורמות לכך שגם המטרידים וגם המוטרדות אינם מזהים אותם 

 ככאלה. 

הדפוסים  מ .11 זיהוי  הינו  ומניעה  התערבות  בתוכנית  הראשון  הצעד  אלה,  אשר   הייחודייםסיבות 

כלומר הפרקטיקות האנדמיות של ההטרדה, כפי שהן   -מאפיינים את ההטרדה המינית בארגונים  

 קיימות בתנאים המיוחדים של הארגון או השדה המוסדי.



הינו צעד הכרח  מדויקזיהוי   .12 כיוון שהוא מכוון  בתהליך  ומשמעותי  י  של הפרקטיקות האנדמיות 

, באמצעות שיבוש סדר הפעולות האופייני לפרקטיקות ההטרדה  מדויקים אותנו להתערבות ומניעה  

 כפי שיפורט בחלק ב' להלן.

 שיטה 

  קבוצות מיקוד עם נשים ממגזרים   14ידי צוות המחקר באמצעות ביצוע  -בניית התטרידים בוצעה על .13

באמצעות איסוף וניתוח מאגר של תלונות שהתקבלו בקרב  כן  ולים, ובבית החומתפקידים שונים  

 ממונות בשנים האחרונות. 

 :פירוט הקבוצות .14

 סטז'ריות, רופאות, מזכירות וחברות סגל מנהלי ▪

 קבוצות(, כוח עזר, ובנות שרות לאומי  2אחיות ) ▪

 קיון יסיעוד; כוח עזר; עובדות נ ▪

 קיון ינ רפואיים;כוח עזר;  עובדות במקצועות פארא  ▪

 

משתתפות.  הקבוצות נוהלו במתודולוגיה המזהה פרקטיקות אנדמיות   10-15כל קבוצה כללה בין   .15

של  תחושה  חוו  בהן  סיפורים  תרמו  המשתתפות  בקבוצה.  משותפים  תסריטים  בניית  באמצעות 

ל  הטרדה, במצבים שונים. החוקרות ניסו לזקק מדברי המשתתפות את סדר הפעולות האופייני ש 

האם   ביררו  החוקרות  הסיטואציה.  את  שחוו  הנשים  של  והרגשות  התחושות  לרבות  התסריט, 

התסריט הוא אופייני, חוזר ונשנה באופן שמוכר בגרסאות שונות לשאר הנשים בקבוצות.  תיאור  

פי  -המקרה הופך לפרקטיקה, כאשר שאר המשתתפות מזהות את האירוע ומוסיפות לאפיון שלו על

 קבוצה נעשה נסיון לייצר טווח רחב ככל האפשר של תיאורי אירוע.  ניסיונן.  בכל

כפרקטיקות  .16 התסריטים  את  המקומיות  המומחיות  עם  ביחד  החוקרות  צוות  ניתח  הבא  בשלב 

 מקומיות וייחודיות למאפיינים הספציפיים של הארגון. -הטרדה אנדמיות 

על .17 התטרידים  את  אפיין  הכוח  -הצוות  יחסי  הארגונית,  המפגש  סיטואציית  גורמים:  כמה  פי 

בסיטואציה, הפעולה המינית שכוֶפה צד אחד על הצד השני, התחושות שחווה הצד הנפגע ומשטרי  

אפיון   לשם  הארגונית.  בסיטואציה  המינית  הפעולה  כפיית  את  המאפשרים  הארגוניים  ההצדקה 

שי נעשה  ובהיכרות  התטרידים  הארגוני  בידע  צוות    עםהארגון    שלמוש  ושל  עצמן  המשתתפות 

 המומחיות שהיווה חלק מצוות ההיגוי של הפרוייקט. 



ידי צוות ההיגוי של התכנית, וזאת כדי לוודא כי תיאורי המקרה אכן מייצגים -התטרידים תוקפו על .18

 תחום בית החולים. פרקטיקות שגורות ונפוצות, המכסות את מגוון הפרקטיקות הקיימות ב

נוסף לקבוצות התסריטים נסקרה כאמור גם רשימה של תלונות שהגיעו לטיפול או לידיעתה של   .19

הגב' נגה גל. ביחס לפרקטיקות המופנות כלפי   -על מניעת הטרדה המינית בבית החוליםאחראית ה

על מנת לתקף  , על ידי ד"ר ליאור שחר, פרויקטהרופאות,  נערכו קבוצות משלימות, מחוץ למסגרת  

 . ורופאות בבית החולים סטז'ריותולהרחיב את מאגר הפרקטיקות שתוארו על ידי 

קיון מהחברה הערבית וקהילת יוצאות אתיופיה, לא חשנו כי  ינהיש לציין כי ביחס לעובדות    ,לבסוף .20

  תמונה מלאה ומעמיקה של פרקטיקות ההטרדה אותן הן חוות. למרות שהוספנו קבוצות   נתקבלה

, עדיין נותר אצלנו הרושם כי חלק מהדברים אינם  משתתפותו לנהל אותן בשפת המקור של הוניסינ

 מדוברים ואינם מפוענחים, ויש לקחת זאת בחשבון. 

 תטרידים ה

דברי הנשים אשר השתתפו בקבוצות השונות הצביעו על סדרה ארוכה של פרקטיקות הטרדה מינית  .21

בית החולים. הדבר   הינו ארגון מורכב המאפיינות את סביבת  חולים  בית  משקף את העובדה כי 

ביותר ורחוק מלייצג את המודל הפשוט של ארגון העבודה ההיררכי.  ריבוי הפרקטיקות נובע מכמה 

 גורמים המגבירים את המורכבות: 

)  :ריבוי  קהליםא.   הוא מוקד מפגש   בית החולים  ( המושך אליו קבוצות  HUBקמפוס 

יצגות בזעיר אנפין את החברה כולה: חולים ובני משפחה מכל ואוכלוסיות מגוונות, המי

הקיימות   אחים  בחברההתרבויות  ורופאים,  רופאות  מגוונים,  מסקטורים  עובדים   ,

פארא   פרופסיונלייםואחיות, כוחות עזר רפואיים, כוחות לוגיסטיקה רפואית וכללית,  

ו אורחים  חיצוניים,  קבלנים  ספקים,  שירותים,  נותני  במוסדות  רפואיים,  תלמידים 

 הלימוד בקמפוס ועוד. 

ססים על מגוון רחב של הסדרים בו סביבת בית החולים כוללת יחסים המ  :ריבוי יחסים ב.

רק אחד מהם. בין סוגי היחסים המאפיינים את   הואמעביד -מוסדיים, אשר יחסי עובד 

לים, ובין  יחסי שירות )בין סגל בית החולים לבין החו  תארסביבת בית החולים ניתן ל

בכירים  רופאים  )למשל  מקצועית  סמכות  יחסי  פנימיים(  ללקוחות  פנימיים  ספקים 

הוק -'רים(,  יחסים אדזומתמחים(, יחסי לימוד  וחניכה )בין רופאים לסטודנטים וסט

)יחסים זמניים המבוססים על פעולה משותפת של מומחים  ועובדים מתחומים שונים,  

משותפת(,   משימה  ביצוע  הפועלים  לצורך  עבודה  צוותי  )בתוך  והתרועעות  רעות  יחסי 

ביחד לאורך זמן(, ויחסים רומנטיים. לכל סוג יחסים כזה קוד בלתי פורמלי, המאפיין  



חלק  מדפוסי היחסים    את אופי היחסים, את ההולם והבלתי הולם, המותר והאסור.

לות מלאה  וקיצוניים במסגרתם קיימת ת  הם יחסי כח בוטיםהקיימים בבית החולים  

בבית ניתן לזהות מוחלטת עליהן. כמעט של נשים צעירות בגברים בכירים, בעלי סמכות  

 כח כאלה:  סיהחולים מספר סוגים של יח

רפוא  יחסי  (  1 בצוותים  ממוניטין    יםיכח  הנהנים  שם,  וידועי  בכירים  רופאים  בין 

,   סטז'ריותמקצועי וכח מנהלי גדול לקבוע כמעט בלבדית את גורלן של סטודנטיות,  

 ורופאות מתמחות.   

עובדים ותיקים, בעלי קביעות לבין נשים צעירות בהסדרי העסקה    יחסי כח בין(  2

חות.  בין אלה לאלה קיימים מאבטו  שירות, מזכירות זמניותבנות    דוגמת  מוחלשים

ו מעמד  פערי  גיל,  ו   כןפערי  כח  של  קבועים  של  פערים  עובדים  בארגון:  השפעה 

ות לעובדים אחרים, דבר המקשה מאד על  דשייכים לארגון, מקושרים בקשרי ידי

ההתנגדות אליהם, במיוחד ככל שנוגעים הדברים למקרים של תלונות על הטרדה 

 מינית. 

טיפוליים(  3 כח  מטופליחסי  או  מטופלת  לבין  רפואי,  אדם  כח  בין  כח   ,  יחסי  הם 

הם   מאושפזים  גבר  או  אשה  וכאשר  טוטאלי,  מוסד  הוא  החולים  בית  קיצוניים. 

ו בגופם  והשליטה  הריבונות  את  הרפואיות במפקידים  הפרקטיקות  בידי  נפשם 

 המופעלות על ידי אנשי המקצוע הרפואיים. 

: למרות שבית החולים משתרע על פני קמפוס תחום גאוגרפית, הרי ריבוי תאים מרחבייםג.  

כל אחד כולל בתוכו סוגים   -שבתוכו קיימים זה לצד זה  מגוון גדול של תאים מרחביים 

חדרי  אשפוז,  מחלקות  ניתוח,  חדרי  שירותים,  תאי  אותו:  שמאפיינות  פעילויות  של 

ועוד.    רנטגןרונות מעבר, חדרי  רופאים,  מרפאות, משרדים, דלפקי קבלה, מחסנים, מסד

האשפוז,  במחלקות  לפחות  טוטאלי,  מוסד  היותו  החולים,  בית  של  המיוחד  האופי 

העיסוק האינטנסיבי בגוף, והעובדה שחלק גדול מהעובדות והעובדים מבלים בו שעות 

מצב בו בחלק מהתאים המרחבים   יםלילות, בשבתות ובחגים, יוצרבין היתר, ברבות,  

קווי ביןגבול    קיימים  ל  מטושטשים  פרטי  מרחב  של  כלומר,  ציבורי.  מרחב  קודים 

טשטוש גבולות בין התנהגויות שנחשבות הולמות ומתאימות בחיק המשפחה ועם מכרים 

אינטימיים, לבין התנהגויות שנחשבות הולמות ומתאימות במקומות עבודה הנשלטים 

 על ידי כללים ותקנות פורמליים. 

ה .22 לעילהמורכבות  מדברי    מתוארת  עלו  אשר  ההטרדה  פרקטיקות  של  הגדול  במגוון  משתקפת 

נובעים אשר  במוקדי הסיכון והמועדות להטרדה    גםמשקף    וון. הגימשתתפות בקבוצות שערכנוה



כח, ריבוי סיטואציות המפגש האפשריות שבהן יחסי הכח באים  המריבוי הסוגים השונים של יחסי  

המערבים בין קוד פרטי   והאביזרים סביבם מתנהלים מצבי המפגשלידי ביטוי וריבוי המרחבים  

המורכבות גם בקושי ארגוני גדול לשלוט, לבקר ולמנוע פרקטיקות  משתקפת  במקביל,  .  לקוד ציבורי

 .  לחשיפה גדולה יותר אליהןבתורו , קושי אשר גורם של הטרדה מינית

 . 1מפת התטרידים מופיעה בתרשים  .23

 1תרשים 

 

 התטרידים מחולקים לכמה סוגים:  

אשר מנצלות כח אשר מקנה    )צד ימין של המפה(: דמויות ארגוניות  טיפוסים מטרידים  א.

ביצוע לצורך  הארגון  חוזר   להן  סדרתי,  באופן  קבוע,  אופי  בעלות  הטרדה  פרקטיקות 

 ונשנה. 

מתוקף הקודים  )צד שמאל למעלה( : תאים מרחביים אשר מאפשרים,    מרחבים מטרידיםב.  

 ביצוע פרקטיקות הטרדה מסוגים שונים.  ,המרחביים הנהוגים בהם

אביזרים או אמצעים המהווים חלק מפרוטוקול הטיפול או מקוד    :אביזרים מטרידיםג.  

 . אשר חושפים את הגוף לפרקטיקות של הטרדה מיניתהלבוש, 

 

 



 טיפוסים מטרידים 

דמויות    תיארוהשונות  המיקוד  בקבוצות    המשתתפות.   20 כלומר  מטרידים,  טיפוסים  של  סדרה 

להם מאפשרות  אשר  ארגוניות  בעמדות  נשים    הנמצאות  כלפי  מטרידות  פרקטיקות  מספר  לבצע 

 העובדות בחברתם, כפופות אליהן, או מקבלות מהם שירותים. 

 הטפיל

ת חופש . הטפיל הוא עובד, בדרך כלל משורות השירותים הלוגיסטיים של בית החולים, אשר מנצל א21

בתאים   המרוכזות  נשים  על  מטרידות  פעולות  לבצע  מנת  על  החולים  בית  בקמפוס  שלו  התנועה 

 מרחביים שונים אליהם יש לו נגישות. 

בנות  22 מול  בעיקר  הפעולות  את  יבצע  כלל  בדרך  הטפיל  צעירות, אזרחי  -לאומיהשירות  ה.  מזכירות   ,

 נותנות שירותי  משאבי אנוש ומאבטחות.  

, השונים זה מזה באופי פרקטיקות ההטרדה אשר הם מבצעים של טפילים מספר תתי טיפוסים  . קיימים  23

 . בסוגים שונים של פרקטיקותהטפיל  ישתמשבאופן קבוע. לעיתים 

דמות אשר מבצעת באופן קבוע התנהגויות של חיזור, התקרבות, פניה ומתן תשומת לב   הנדבק: .א

נותנות שירותים או מאבטחות. זאת, מתוך נסיון, בסופו של דבר,  מיוחדת לבנות שירות, מזכירות,  

אינד לו  אין  כאשר  גם  מיוזמתו,  אלה  התנהגויות  מבצע  הנדבק  מין.  יחסי  עימן  כי ילקיים  קציה 

 הנפגעת מעוניינת בכך. כך למשל מתואר הנדבק מעיניה של בת שירות לאומי: 

ה, ואחר כך גולש לקשרי קרבה או הצעות מתחיל ממחמאות, על מראה, על כמה היא קשובה ונחמד "

בואי אני אעזור לך בואי אני אתן לך טרמפ, נתפסות כקלות כתמימות, שאפשר. באחת המחלקות 

חלק יכולים להיות בגיל   ...…זה היה עובדי מחסנים ואלונקאים, כוחות עזר, אחים, והיה גם רופא

 ". חות. נתפסים בעיניהם כ"זקניםשל הבנות שלו. הם יכולים להיות מבוגרים מהם, בעלי משפ

 הנדבק מתרגם את ההתנהגויות ההתקרבות שלו לפניות ישירות ואף פיזיות: 

 

נשוי. בלי כיפה.  כל פעם שבא להביא ציוד מחבק מנשק נותן נשיקה במצח, את כמו   50ל    40בין  "

מדבר, אני במעלית הפנימית   .הבת שלי, אני גם מאוד חברותית סבבה וזורמת לא נראה לי לא בסדר

איתו ביחד,  מפה לשם הוא עולה עם העגלה. מפה לשם מחבק ומנשק אותי בשפתיים בכח. לא ידעתי 

איך להגיב הדלת של המעלית נפתחת ואנחנו בתוך המחלקה. נרתעתי נכנסתי למחלקה והתחלתי  

 לבכות"



 
 

צעירות, במרבית המקרים כאמור, הנדבק אינו מייצג מקרה בו גבר מתאהב באחת העובדות ה

מדובר בטיפוס: כלומר אדם המבצע את הפעולות המטרידות באופן סדרתי ועל קורבנות 

 רבות:

מאותה פעם כל פעם הוא היה אומר לי שלום מנסה לדבר איתי. בא אלי למחלקה וכולם ראו  "

ה שאנחנו לא מדברים אמר לכולם מה יש לה למה היא לא מדברת איתי, אמרה ליד כולם את

לא יודע מה יש לי?  שמעתי עוד סיפורים על עוד בנות שהיה זורק להם משפטים על הגוף, הוא 

גם השיג את המספר שלי. מלא בנות שירות נפגעו ממנו. זה ענין של פחד. אני בעצמי לא העזתי  

 לדבר על זה. הוא מהאזור שלי, יודע איפה אני גרה, אני רואה אותו מלא ברחוב."

 
 
. הוא  עמו   טיפוס המבצע מעקב מטריד אחר נשים שברור שאינן מעוניינות בקשר  ב(:קר )העוקוהסט .ב

פניות   וביצוע  בווטסאפ,  או  בפייסבוק  הקורבן  איתור  ידי  על  המעקב  התנהגויות  את  לבצע  יכול 

חוזרות ונשנות באמצעים אלה. דרך מעקב נוספת, אופיינית יותר לסביבת בית החולים היא נוכחות  

  " , לעיתים תוך השמעת הערות כמו "את אשתי" "חיים שלינפגעתבודה של הקבועה בסביבת הע 

הסט שתוארו  המקרים  באחד   . חיבוק"  תביאי  נשיקה,  "תביאי  קבוע  ואהובתי"  באופן  נהג  קר 

סיונות לגעת בה בצורות שונות.  יהסעה עם הקורבן, ולעקוב אחריה עד ביתה, תוך כדי נהצטרף ל ל

בשל העובדה כי הוא    או  קר בשל כוחו הארגוניומרגישות לעיתים חסרות אונים מול הסט  נפגעותה

 מתגובת משפחתו במידה ויתלוננו.  בשל החששמוכר להן מסביבת מגוריהן ו

ותיק,  :  הפטרון .ג בעובד  מדובר  כלל  עם  אשר  בדרך  ועזרה  תלות  קשרי  זמן,    הנפגעתיוצר  לאורך 

שמזוהות    נפגעותשל הקשר.  קשרי התלות נוצרים עם    מסויםבמטרה לתרגמם ליחסי מין בשלב  

או   שמגיעות  כתמימות  מזכירות  כאלה  שירות,  בנות  כלל  בדרך  חברתית,  מוחלשות  מקבוצות 

בבעיות   וסיוע  עזרה  מתנות,  כלכלית,  חסות  לכלול  יכולים  העזרה  קשרי  מאבטחות.  או  צעירות, 

  במטרה לקיים יחסי מין עם הקורבןאישיות או בבעיות בעבודה. הפטרון מנצל את קשרי התלות  

סיון אונס  יבקשר. באחד המקרים שדווחו קשר הפטרונות הסתיים בנ  "הדדיות"ל  ציפייהומתוך  

  מחויבת קושי להתנגד בגלל התלות שלה בבעל הכח, בגלל אסירות התודה שהיא  נפגעת יש  אלים. ל

 להרגיש כלפיו, ובשל פחד מנקמה והתנכלות.  

בנות    החטטן: .ד מזכירות,  כגון  נשים  נמצאות  בהם  לאתרים  שלו  הנגישות  את  המנצל  ותיק,  עובד 

שירות או מאבטחות לשם יצירת קשרי קרבה, המבוססים על עניין ושיחות מעמיקות. הוא מנצל  

מידע מיני אינטימי אודות הקורבנות, דרך   השיגאת הקרבה הנוצרת במסגרת שיחות אלה על מנת ל

ודות קיום יחסי מין )"את שוכבת עם החבר שלך"(, צורות קיום יחסי מין )"מה  שאלות חודרניות א



ביחד?"(, שאלות אודות   ה  אינטימיים   אזוריםאתם עושים  וכיו"ב.  )"את מגלחת?"(   , נפגעתבגוף 

מבוכה   יחסי  בשיחה  למרות שחווה  את  לשבש  מחשש  עליה,  הנכפות  לשאלות   להתנגד  מתקשה 

 ונה. הקרבה, ולכן משתפת פעולה וע 

בנגיעות    המלטף: .ה ועוסק  בית החולים  נשים בקמפוס  ריכוזים של  בין  גוף   באזוריעובד המשוטט 

ובמשמרות    םאינטימיים תחת מסווה של טקסי ברכה חברתיים. כך למשל, בעיקר בשעות שעמו 

מסג' לכתפיים, ליטופים, נגיעות   חסות של בגוף  באזורילילה עובדים כאלה יכולים לעסוק בנגיעות 

 בלחי,  חיבוקים צמודים, נשיקות צמודות. 

: עובד הנוהג להשתמש בלשון מינית בוטה וגרפית על מנת לבטא את עצמו במצבים  "פה שופכין" . ו

דעה על נשים בנוכחות אנשים אחרים המהווים    בחיוויובין אם    נפגעותשונים, בין אם בפניה ישירה ל

והמשפילה. כך למשל יכול עובד כזה להשתמש באופן שוטף בביטויים כגון "מה   קורבן לשפה המבזה 

לי חמה אש, תרג נראית  זה?",  יהייתי עושה לה", "את  לך, מאיפה  יש  עי", "איזה שפתיים עבות 

"הגיע נגלה של כוסיות אש", "היית במלון? אני אזמין אותך למלון אראה לך מה גבר אמיתי יכול  

בנות שירות כ  לעשות".  זו, מפחד שיתפסו  ולהתנגד לשפה  צעירות מתקשות להעיר    לא ומזכירות 

 שאר ולהמשיך לעבוד במוסד.י משתפות פעולה, ולא יזכו לה

עובד, אשר בניגוד לחבריו המטרידים אשר תוארו לעיל, אינו משוטט בשטח בית החולים,  האורב:   .ז

מכון על מנת לבצע פעולות   או  מחסן, מוסדדוגמת    ביתית בה הוא עובדה סביבה  את האלא מנצל  

החולים   בעיקר  מטרידות בית  בשטח  שליחויות  מבצעות  אשר  מזכירות  או  שירות  בנות  כלפי 

ו, אולם לעיתים  -עולות יכולות להיות כל אחת מאלה שהוזכרו בסעיפים אומזדמנות לסביבתו. הפ

מדובר   לא  כי  העובדה  בשל  יותר  ובוטות  מוקצנות  אלא    באזורהן  הנתפסים    באזוריםפומבי 

אזורים  הכוללת    "מפת סיכון". בנות שירות רבות בקיאות ב"מאחורי הקלעיםמעין אזור "כפרטיים,  

וחוששות לבצע שליחויות לאתרים  אורבים מסוג זה באבהם מצויים   תרים שונים בבית החולים 

להאריך  אלה נוהגות  דרכ  ולפיכך  מנת    ןאת  בהם  שעל  לעבור  לשליחויות  או  לא  ליווי  מבקשות 

 אתרים אלה.  כוללותה

עובד הצורך שירותי כח אדם מנשים. במסגרת הטיפול המנהלתי מנסה העובד ליצור קשרי    המשתף: .ח

חשיפה אינטימית של חייו האישים, יחסיו עם אשתו, לעיתים תוך כדי קרבה עם העובדת על ידי  

הקרבה   קשרי  את  ליצור  העובד  מנסה  האינטימית  החשיפה  בחסות  אינטימיים.  פרטים  חשיפת 

 בהצעות מיניות.אליה שהוא כופה על העובדת על מנת לפנות 

 
 
 

 



 

 הפטריארך

. הפטריארך הוא דמות רפואית בכירה ובדרך כלל ידועת שם, אשר יכול לשמש בתפקיד מנהל מחלקה 24

הכבוד המקצועי שרוחשים לו וכן את  או רופא בכיר. הפטריארך מנצל את כוחו הרב, את סמכותו,  

את התלות הפאודלית של עובדות רפואיות הכפופות לו, אשר תלויות בו באופן כמעט בלבדי לצורך 

הערכה מקצועית, תגמול וקידום, לצורך ביצוע התנהגויות מטרידות מסוגים שונים שיפורטו להלן.  

מוחלשים,   בדרגים  עובדות  כלפי  בעיקר  מבצועות  גדולה  ותהתלויההתנהגויות  תלות    דוגמת   בו 

מנצל  סטז'ריות סטודנטיות,   הפטריארך  ואחיות.   ומעמדו  ,  כוחו  את  מספר  כאמור  דרך  לרעה 

 בועות: פרקטיקות ק

רופא בכיר או מנהל מחלקה הפונה באופן קבוע לנשים צעירות בשורה של פניות מדורגות    הכובש:  א.  

ה מסיפורי  מין.  יחסי  עימן  לקיים  במטרה  ישירות,  מזהה   נשים או  שבו  קבוע  פעולה  דפוס  עולה 

כגון   הולכות ומתגברות,אשר קורבן, בדרך כלל חדשה וצעירה, מבצע פניות מרומזות, את ההדמות 

הבוקר,   טוב  נראית  לך",  ""את  יפה  הזאת  תמונות?"  השמלה  עוד  תשלחי  אולי  חטובה,  "איזה 

"את באה במצב רוח טוב, ערב ולילה סוער?" "חשבת פעם על בגידה?", )הערות על תמונות בווטסאפ(  

הקורבן  "את רוצה שאעשה לך מסג'?". פניות אלה נועדו לבדוק את מידת החולשה או ההתנגדות של  

סיון לקיים מגע מיני.  ינשיקה כפויה בפה, הכנסה כפויה לחדר מבודד ונ  -ומסתיימות בתקיפה מינית

במקרים מסוימים, מדלג הכובש על שלב הבדיקה ההדרגתית, ומבצע פניה מינית ישירה בין אם בעל  

יתכן כי  פה ובין אם דרך פעולה כגון נשיקה בפה. הקורבנות מתקשות מאד להתנגד במקרים רבים.

הן מוחמאות מהיחס של דמות כה בכירה, יתכן כי משתפות פעולה עם הרמזים, למרות תחושת אי  

הפעולות עטופות תחת משטרי הצדקה  הנוחות ההולכת וגוברת, מתוך חוסר רצון לעורר את חמתו.   

שר כאשהופכים אותן לדו משמעיות: האם הפעולה משקפת עניין או חיבה, או שהיא מהווה הטרדה.  

 ודוחות את חיזוריו באופן בוטה, הופכת התנהגותו לעיתים להתנהגות מתנכלת  אינן משתפות פעולה

כלפי הקורבן, משל הוא מלמדה לקח תוך ניצול סמכותו   באה לידי ביטוי בהפניית כתף קרה  אשר

המקצועית: יחס מזלזל כלפי היגדים מקצועיים בזמן ביקור רופאים, הערות נמוכות בחוות דעת,  

 השמצה של הקורבן בפני בעלי כח אחרים במחלקה, וכיו"ב.

רופא בכיר, או מנהל מחלקה הנוהג לשלוח מחמאות בעלות אופי מיני ביחס לגוף, הופעה   המחמיא: ב. 

, או אחיות. המחמאות יכולות לכלול התייחסות מינית לגוף    סטז'ריותאו ריח, כלפי סטודנטיות,  

ך חזה יפה", "את מריחה טוב" "את מאד סקסית בהריון". המחמאות  כגון: "יש לך גוף יפה",  "יש ל



אינן  שבדרך כלל יביכו את השומעות, ככל שהן באות מידי דמות מקצועית הבכירה מהן וכמובן  

בהן   מביט  הכח  בעל  כי  להן  מדגימות  אלא  המצופה,  המקצועי  מהשיח  חלק  מיני,  במהוות  מבט 

הזהות שלהן  החודר את המרחבים הפרטיים שלהן, מפשיט   הסממנים המקצועיים של  אותן מן 

לרופאות קשה להתגונן מפני פרקטיקות אלה מכיוון    ומותיר  אותן כלא יותר מאובייקט למבט מיני.

או "אנחנו כמו    "מה את רוצה אסור כבר לתת מחמאות?"שהן עטופות תחת משטרי הצדקה כגון:  

מש לדו  הפעולות  את  הופכים  אלה  הצדקה  משטרי  חד משפחה".  באופן  לפרשן  מקשות  מעויות, 

 משמעי כהטרדה מינית ולכן מקשות גם להגיב אליהן. 

ביצוע  לצורך    שיון ואפשרות לגעת בגופה של הזולתי, בהם יש רבכיר המנצל מצבי קרבההמתחכך:    ג.  

מגע פיזי  המספקים מסווה לרועים  יקיימים מספר סוגים של א.  מגע פיזי עם חלקי גוף אינטימיים

 כזה: 

הרמות כוסית,    למשל בעת ישיבת הבוקר, טקס עובד מצטיין,    :רועים ומחוות ברכה חברתייםיא(  1

שיון החברתי לגעת בגוף של הזולת לצורך ביצוע חיבוקים הדוקים  יאת הרהמתחכך בהם ינצל 

החזיה וכיו"ב   אזורליטוף של הגב התחתון,    פה,ב, כולל  וקרובים, נשיקות ממושכות וצמודות

 בזה.

לפרוצדורות מקצועיות: במצבים  חדרי ניתוח, ביקור חולים, הדרכות ביחס    :אתרים מקצועיים(   2

את הקרבה הפיזית הנוצרות כתוצאה מהפעולה המשותפת לצורך עמידה המתחכך  אלה ינצל  

 ואף שליחת מבטים.  קרובה וצמודה, הנחת יד על היד, נגיעות במרפק, חיבוקים

: כגון חדר רופא, חדרי מנוחה, או אירועים חברתיים מחוץ  מרחב פרטיםלאתרים הנחשבים  (  3

ממסג'   החל  רצויים:  בלתי  פיזיים  מגעים  ביצוע  לצורך  מנוצלים  הם  גם  העובדה,  לשעות 

 "ידידותי", הנחת הראש על החזה, ועד צביטה בישבן, וחפינת שדיים במהלך חתונה. 

אדם בכיר בצוות הרפואי, המנצל את כוחו ומעמדו על מנת לפנות באופן קבוע לנשים ולגברים    הבדרן:   ד.  

 קיימים שני סוגי "הומור" כאלה: בשפה מינית בוטה, במסווה הומוריסטי.

רואה  1 רמיזות מיניות: "אני  וקונבנציונלית, לצורך  כפולה, מינית  בעלות משמעות  במילים  (  שימוש 

מהר גומרת  יכולה שאת  את  חלב?  צריכה  את   " לבעלך",  כיף  בטח  רחב,  רגליים  פותחת  "את   ,"

 להוציא מפה )תוך הצבעה על השדיים של השואלת("; "נתת לו ביד?  הוא היה מרוצה?". 

( שימוש באנלוגיות מיניות לפעולות ומצבים מקצועיים: לדוגמא אמירה  כגון "לכי תעשי לו קצת נעים"  2

לפיזיותרפי רופא  שקיבלה  שמפנה  למזכירה  הפונה  רופא  או  בחולה;  טיפול  בפני  העומדת  סטית 

קידום ואומר "כנראה מצצת יותר טוב מהקודמת";  או רופא שמבקש מאחות: "תכיני לי ככפות  

 אקסטרא לארג' כי גם במקומות אחרים אני צריך".



עליבות כלפי הכפיפים  דמות בכירה מאד, הידועה בשימוש בצורות ביטוי גסות, ישירות  ומ  המפחיד:   ה.  

והכפיפות העובדים במחיצתו. הבכיר משתמש בכוחו ובמוניטין שלו על מנת להפעיל כח אלים על 

מנצל את הפחד לצורך שליטה בכפיפים מכל הסוגים. והעובדות והעובדים סביבו. הוא מזרה אימה 

יב רבות  פעמים  הוא  במקביל  שכן  כלפיו,  והערצה  אימה  של  בתערובת  כלואים  פעולות  אלה  צע 

רופאים,   ביקור  בוקר,  ישיבת  כגון  אירועים  והכפיפים.  הכפיפות  כלפי  חמלה  או  דאגה  המראות 

יה לעלבון הבא או להתקף  יניתוח, או סמינר מחלקתי הופכים לאירועים מתוחים בהם קיימת ציפ

ולא תמיד מינית, אולם   כלפי אחד הכפיפים. הפעלת הכח על הכפיפים לא תמיד מגדרית,  הזעם 

של   בצורה משפילה למגדר או למיניות  יתייחסו  כן  והמעליבים  רבות ההיגדים האלימים  פעמים 

ה" בפני כל  הקורבן: "אחות בלונדינית מטומטמת"; מנתח בכיר שמכנה את אחת מעמיתותיו "כלב

צוות הניתוח; מנהל מחלקה התולה קריקטורות מיזוגניות אודות נשים על לוח המודעות המחלקתי.  

פועל תחת משטרי הצדקה המקבלים את הסגנון הבוטה שלו כחלק מה"גאונות" שלו, או   טיפוס זה

 כסגנון חיצוני בלבד, המסתיר "לב זהב" ודאגה לכפיפות ולכפיפים. 

הנוהגת בדרכי חיבה  וחביבות השונים מאד  מהטיפוס בסעיף הקודם,  אולם     בכירה,דמות  המקטין:     ו.  

במקביל נוהג להפגין את עליונות וכוחות על ידי שימוש בשמות חיבה מקטינים כלפי נשות מקצוע  

העובדות במחיצתו: "מותק", "מאמי", "תקרא לבנות"; במקרים יותר בוטים, בחדר ניתוח, יכנה  

"אבאלה עצמו  "תני  את  הקטנות  בנותיו  היו  כאילו  איתו  העובדות  המקצוע  נשות  את  וינחה   "

היא  'לאבא שגם  מכיון  אלימה,  פעולה  היא  חיבה  מתוך  ההקטנה  פעולה  לאבא'לה".  תעבירי  לה, 

מפשיטה את הנשים מסממנים המקצועיים, ומציגה את יחסיהם עם הבוס כיחס של ילדות קטנות, 

ל הידע. מסיבות אלה קשה גם להתנגד לביטויים מקטינים  חסרות דעת עם אביהם הסמכותי ובע

יחסים   ומשקפים  חיבה,  ומתוך  טובה,  ברוח  שנעשו  הצדקה  במשטרי  עטופים  שהם  שכן  אלה 

 אבהיים. 

 האח

ותיק, המהווה חלק מההווי .  טיפוס מטריד  25 כלל  בדרך  אנדמי למחלקות אשפוז. המדובר על אח, 

על הצוות הרפואי העובד במחיצתו. יחד עם זאת, הוא   המחלקתי, יכול להיות אהוב וחביב מאד

מנצל את מעמדו החברתי, את הותק והבכירות המקומית שלו על מנת לבצע פעולות מטרידות כלפי  

המטרידות   הפעולות  עזר.   כח  מתחילות,  אחיות  לסיעוד,  סטודנטיות  מוחלשות:  בעמדות  נשים 

אווירה משפחתית, לא פורמלית במחלקה  מכוסות במשטרי הצדקה של חברותיות, פמיליאריות,  



משטרי  תחת  המתבצעות  המטרידות  הפעולות  ולילות.  ימים  ביחד  המבלה  עובדים  צוות  בקרב 

 הצדקה אלה יכולות להיות מכמה סוגים: 

:  מבצע באופן קבוע מעשים מגונים בעובדות חדשות ומתחילות הנתונות תחת מרותו.  אח ארך ידיים   א.  

למנות, נגיעות בישבן, נגיעות בחזיה, מסג' בלתי רצוי, נשיקות, הושבה על הברכיים  בין אלה ניתן  

נאלצות   במחציתם  העובדות  המוחלשות,  בעיקר  והנשים,  ככאלה,  בסביבתם  ידועים  הם  וכיו"ב. 

 לנקוט בדרכי הימנעות שונות מקרבה אליו, או משהות ביחידות במחיצתו.

לחולות, השוהות במחיצתו, בפניות מיניות תחת מסווה של    פונה לנשים, ולעיתים גםאח מצחיק:    ב.  

חוש הומור מפותח. למשל שירים המבוססים על שמות פרטיים "רינה הזמינה אותי לחדרה"; או  

 מבדחות )בעיניו( לגוף: "רואים את הגבעות שלך מפה )לאחות הרוכנת מעבר לדלפק(.  התייחסויות

יק, בדרך כלל נשוי,  הפונה באופן קבוע לסטודנטיות, אחיות  מקרה יותר קיצוני,  אח ות  המחזר:     ב.  

צעירות, או עובדות עזר, בפניה אשר מטרתה לקיים עימו קשר רומנטי או יחסי מין. פניות אלה הן  

סדרתיות, ולא משקפות משיכה או התאהבות בקורבנות. מעבר לפניות ישירות, יתכנו גם התנהגויות  

ישתף אחרים, גברים ונשים    מסוימיםק, וביצוע פניות.  במקרים  מעקב, כגון איתור השם בפייסבו

 . ותאו המדומיינ ות, האמיתיותהעובדים במחציתו בעלילותיו המיני

 

 החולה

גם הם    –מזדמנים למכונים ולמרפאות השונות  כאלה ה. חולים המאושפזים במחלקות האשפוז או  26

לא אכזב לשפע של פרקטיקות מטרידות כלפי נשים בסגל בית החולים: עובדות במקצועות  מקור  

מטרידים   חולים  עזר.  וכח  אחיות,  רופאות,  רפואיים,  של  ינצלו  פארא  שונים  מאפיינים  בדרך 

היחסים הטיפוליים, על מנת לבצע פעולות הטרדה כלפי הסגל. הדבר  את  הפרוטוקול הטיפולי או  

לחולי ביחס  ההבולט  מטרידים  כטיפוסים  הסגל  ום  נשות  מהן  שסופגות  שההטרדה  העובדה  א 

וכגזירת   כחלק אינהרנטי מהעבודה בבית החולים  ושגרתי מיחסי הטיפול,  כחלק טבעי  מנורמלת 

ככ נובע  חולים  מצד  ההטרדה  של  הנרמול  מתוצאה    לגורל.  מטפלשל  הנראה  בהם  -יחסי  מטופל 

לטפל ולהגיב להטרדה    הקושיקור להטרדה. יתכן גם כי  המטופל נתפס כחסר כח וכתלוי ולכן לא כמ

מינית מצד מטופלים הופכת את הפרקטיקות הבאות מצידם למעין גזירת גורל בלתי נמנעת. החולים  

 מייצרים הטרדה מכמה סוגים, כולם מתאפשרים דרך יחסי מטפל מטופל: 

מצחיק  א.   הצוות, חולה  כלפי  טיפוליות  הערות  להעיר  מנת  על  טיפוליות  סיטואציות  המנצל  חולה   :

עושה לי את זה, תתעכבי שם כמה שצריך את  בעיקר תחת מסווה של חוש הומור: "אני שמח שאת 



)בתגובה לאחות    "; "כן, שם, זה טוב" )בתגובה לבדיקה רקטלית(; "בואי תמצצי לי"נראית עדינה

 המבצעת בדיקת דם(. 

  באזורים אלה הכוללים מגע את  קולים הטיפוליים, בעיקר וים המנצלים את הפרוט: חול טיפול יתר ב. 

 אינטימיים, לצורך ביצוע פעולות מטרידות כלפי אחיות או כח עזר. 

חולה1 פרוט  (  יכולות  והמנצל  הנגיעות  בצוות.  או  בעצמו  אינטימיות  נגיעות  לצורך  רפואיים  קולים 

לכלול אחיזה בשדיים )בזמן בדיקת דם(, משיכת התג מהחזה )ראה גם אביזרים מטרידים להלן(;  

בישבן בשעת לילה מאוחרת; חולה דמנטי שלוקח את היד ושם   סטז'ריתמטופלת מבוגרת המכה  

כח העזר בזמן הרמה או סיבוב של  את  חיבוק הדוק את האחיות או    בין הרגליים, חולים שמחבקים

 החולה. 

( חולה המנצל פרוטוקולים רפואיים על מנת לפנות בצורה גסה ומשפילה לאחיות. כך למשל בעת  2

לראש ואומר לאחות "אחות תעשי לי    תגילוח מפשעות לפני צנתור חולה שיושב עם הידיים מתח 

עת רחצת חולה שזקוק לעזרה, החולה פונה בדרישות לאחות שתשטוף לו  ביד, אני רוצה ביד". או, ב

אינטימי. או חולה אשר טוען כי בקבוק השתן לא מסתדר לו    באזורבין הרגליים, או מבקש מסג'  

 ומבקש באופן חוזר ונשנה עזרה.

יבצעו  אינטימיים    באזוריםכחלק מפרקטיקות מטרידות מסוג זה, חולים נוהגים לבקש כי טיפולים  (  3

רופאה   או  אחות  שרק  או  צעירות,  רופאות  או  אחיות  ידי  הפעולה    מסוימתעל  את    באזורתבצע 

   האינטימי.

פרקטיקות אלה, למרות שנתפסות כחלק נורמלי מעבודת הסיעוד, הן פרקטיקות מטרידות ביותר. 

גורמ זול   ים למוטרדות מהןחולים המבצעים פרקטיקות אלה  כאובייקטים מיניים  ים  להן לחוש 

ענות לדרישות החולים  יהעומדים לרשות הצרכים המיניים של החולים.  האתוס הטיפולי והצורך לה

 מקשים על ההתנגדות לפרקטיקות אלה.

חוקר:ג.   רבים    חולה  בהן. חולים  המטפלות  ולאחיות  לרופאות  ביחס  חטטנות  ואף  חקרנות  מגלים 

ים אליהן בשאלות חטטניות ואינטימיות  רבות דיווחו כי חולים, גברים ונשים, פונ ואחיות  רופאות  

כדבר שבשגרה: איפה את גרה, למה אין לך ילדים? למה את רווקה? יש לך חבר? אני יכולה להכיר  

דוד שלי? פניה ומעקב. החולים    לך את בן  הופכת לפרקטיקות של   בחלק מהמקרים, החטטנות 

הצוות הטיפולי מאתרים את הרופאות   בפייסבוק או  החשופים לשמות המלאים של  או האחיות 

 פניות ליצירת קשר. באחד המקרים שדווחו לנו, חולה איתר  ןומבצעים אליהאחרת    במדיה חברתית

הוא ביקש ממנה לצאת איתו לדייט כאשר ישתחרר, שביצעה לו בדיקת דם.    סטז'רית  את זהותה של 

 .תחברתיהוהמשיך לפנות אליה לאחר השחרור גם במדיה  

 



 

 אביזרים מטרידים  

קודמים, הפרוטוקולים והקודים ההתנהגותיים ביחסי מטפל מטופל, התואר בחלקים  שכפי    .  27

תפות מספר המחקר עלו בסיפורי המשת  סגרתמספקים תשתית לפעולות מטרידות שונות. במ

בהם, סביבם מתרחשות התנהגויות  אביזרים אשר הפרוטוקול הטיפולי מחייב את השימוש 

 מטרידות מצד חולים. 

הרכבת מכשיר הפנרוס מהווה פעמים רבות חוויה בלתי נעימה ומביכה הן לחולים והן    הפנרוס:   א.  

ה שמפיל את הפנרוס  לצוות. לעיתים אביזר זה מנוצל לרעה על ידי חולים, למשל במקרה של חול

בצורה יזומה וקורא לסטודנטית להרכיב לו אותו בכל פעם מחדש. לעיתים החולים מעירים  

הפנרוס.   הרכבת  בעת  הצוות  כלפי  מיניות  צעירותהערות  בעיקר  מהאחיות,  מרגישות   ,חלק 

 מבוכה וחשש ומבקשות מאח גבר לבצע פעולה זו במקומן. 

מדי האחיות שקופים ובעלי מחשוף גדול.  מבעד למדי האחות ניתן להבחין בהלבשה    מדים:  ב.  

גוף שונים. עומק המחשוף מביא לכך ש ובחלקי  נדרשות למודעות מתמדת התחתונה  אחיות 

תחשו שמא  שלהן,  הגוף  של  פנהלתנוחת  החזה  המחשוף  את  את  להדק  נאלצות  חלק  הן. 

אי   לתחושת  מעבר  פלסתר.  והמחשוף הבאמצעות  השקופים  שהמדים  הרי  והחשיפה,  נוחות 

העמוק מביאים עימם הערות מטרידות מצד חולים ועמיתים לצוות. כך למשל, באחד המקרים 

בעוד האחות   רופא שרכן מעבר לדלפק,  הפנימי של   התכופפה לעברשדווחו,  בחלקו    המחשב 

 שארי ככה" תוך נעיצת מבט חודר בחזה שלה. יהדלפק, אמר לה "ת

החזה, מזמין נגיעות, מבטים חודרים, והתקרבות. מעבר לכך,    באזורתג השם, הממוקם  התג:    ג.  

אותן לפניה אישית, ולעיתים    ףחושכאמור לעיל,  השם המלא החשוף בפני המטופלים או הצוות,  

של דווחו מקרים שבהם רופאים או מטופלים מושיטים  חברתיות. כך למהרשתות  הלמעקב דרך  

ידם אל התג, ומושכים אותו לעברם על מנת להביט בשם. זוהי פעולה מביכה מאד, הכרוכה גם 

על חולים שתוך כדי בדיקת התג,   נות ובעלות על נושאת התג. במקרים אחרים דווחובהפגנת אד

יות חוזרות ונשנות, תוך הפעלת לחצים איתרו את האחות  בפייסבוק, והחלו להטריד אותה בפנ

חברות הצעות  לאישור  לה  לשלוח  החל  אחות  ידי  על  מטופל  היה  אשר  אסיר  אחר  במקרה   .

חברות בפייסבוק ואמר שהוא מעוניין ביחסים איתה. האחיות והרופאות הנחשפות לפניות אלה 

 עקב החדירה הגדולה לפרטיות שלהן.  מאוימותמרגישות לעיתים 

עזרה לה הם זכאים מכח העזר לצורך ביצוע התנהגויות את המטופלים מנצלים לרעה  המקלחת:    ד.  

שה ימטרידות ומעשים מגונים. ההטרדה בחסות המקלחת יכולה להתחיל בחולה שמבקש מהא



יד  בהושטת  להסתיים  ויכולה  בעצמו  להסתבן  יכול  שהוא  למרות  אותו  לסבן  לו  המסייעת 

בהם ואחיזה  בחול  לשדיים  לכיוון  ואף  אותו  ומוריד  המסייעת  האשה  של  בראשה  האוחז  ה 

 המבושים שלו. 

במכון הרטנגן, חולים מגיעים לעיתים ללא חלוק מחדר המיון. חלק מהחולים נמצאים   הרנטגן:ה. 

בהפשטת עזרה  נדרשת  בו  יוצרות    םובהלבשתם  במצב  אלה  פעולות  הבדיקה.  לצורך  בחלוק 

יה, תחתונים,  ים הנאלצים לסייע לנשים בהפשטת חזמצבים מביכים עבור צוות הרטנגן: גברי

כאמור,   מהחולים,  חלק  להם.  ולסייע  גברים  של  מכנסיים  חגורות  לפתוח  שצריכות  נשים 

 מנצלים מצבים אלה על מנת להעיר הערות מטרידות כלפי הצוות.  

להם זכאים החולים כרוכים במגעים פיזיים צמודים לעיתים   םפיזיותרפיסטיטיפולים השולחן: ו. 

מטפ  באזוריקרובות   הטיפולי.  מהפרוטוקול  כחלק  אינטימיים,  נחשפות  לגוף  פיזיותרפיה  ות 

ניתן למנות הערות  בין אלה  רחב של פעולות מטרידות מצד מטופלים.  כתוצאה מכך למגוון 

פשט מאחורי וילון: "תתפשטי, אני מייד מיניות כגון "כן, תגעי פה זה טוב", או מטופל המת

ימיים של חולים: חולים המגיעים לטיפול עם חוטיני, או בלי טמגיע"; חשיפה לאברי גוף אינ

תחתונים בכלל, או עם תחתונים החושפים את האשכים; עצם הצורך לגעת באיברים רגישים  

ופל; חשיפה להצעות  כמו מפשעות וישבן תוך כדי טיפול, לעיתים כולל חשיפה לזקפה של מט

בבית גם  מקבלת  "את  מטופלים:  מצד  משמעות  ",  ?"מגונות  כאשר  פרטי?"  גם  מקבלת  את 

הטיפול המתבקש היא ברורה. מטופלים השולחים ידיים לעבר החזה או הישבן לכאורה כחלק  

)לאו   רבות מצד מטופלות  ידועות תלונות  כי ממחקרים אחרים שערכנו,  לציין  יש  מהטיפול. 

בב לרעה של הפרוטוקולים הטיפוליים  דווקא  ניצול  בדבר  פיזיותרפיסטים  כלפי  ית החולים( 

 לצורך נגיעות מיניות באברי גוף. 

והופעה:ה.   מנהלי,    לבוש  סגל  העבודה:  ביום  אזרחיים  בגדים  לובשות  שונים  ממגזרים  עובדות 

ת המכוונות  אחיות ורופאות בהריון. עובדות אלה מדווחות על מגוון רחב של פרקטיקות מטרידו

ו בשתי    הופעה שלהן.לללבוש  הן מוקד לפרקטיקות מטרידות  העובדות  וההופעה של  הלבוש 

 צורות:

כמו "את חייבת להפסיק להתלבש ככה, אני לא עומד בזה", "איזה יפה    הערות בעלות גוון מיני   (  1

ותר", איזה מהממת" "איזה חזה, איזה רגליים", "יש לך חזה יפה, את צריכה להבליט אותו י

החולים  בבית  הגברים  מגזרי  כל  מצד  מגיעות  ההערות  סקסית".  אותך  עושים  הריון  "בגדי 

 לרבות רופאים ומנהלים בכירים. 

חודרים(  2 בלבוש,  מבטים  חודרים  מיניים  מבטים  הנועצים  החולים  בית  מגזרי  מכל  גברים,   :

נעץ בכל מקום:  ילה  ובאיברי הגוף, ובצורה גלויה שאינה משתמעת לשתי פנים. המבטים יכולים 



תוך אחד המקומות הנפוצים שהוזכרו היה חדר האוכל, אולם גם תוך כדי ישיבת צוות, ואף  

 עבודה מקצועית.כדי 

ההערות והמבטים גורמים לנשים להרגיש שגופן חשוף למבט בוחן גברי באופן מתמיד ומטריד. 

בשל הצורך להפנים את להופעה שלהן בכל זמן. הן חשות מוטרדות    וערנותהן נדרשות לקשב  

  ץ המבט הגברי ולהיות נתונות לפיקוח פנימי מתמיד על גופן: לא להתלבש סקסי מדי, לא טיי

, וכן הלאה. כאשר הן עומדות מול  מודגשחלש ולא    להתאפרלא לחשוף אברי גוף,  אלא חצאית,  

תחושת   למרות  אצלן.  המופנם  הגברי  המבט  אלא  הופעתן  של  השופט  לא  הן  בבוקר,  הראי 

הערות לכאורה שזה כי נשים חשות    עניין המוטרדות, למרות אי הנוחות קיים חשש מלהעלות  

י מחייה מחמיאות, ומבטים חודרים לא נחשבים להטרדה מינית, אלא למצער חלק נורמלי וטבע

 שה. ישל א

 

 מרחבים מטרידים 

הוא  28 בית החולים  זה מזה   דוסקופיקלי. קמפוס  וחללים השונים מאד  או מבוך של תאי שטח 

בפעילות המקצועית ובקודים החברתיים המלווים אותה. מבחינה זו בית החולים דומה לכרך,  

בחו רפואית מקצועית, חללים של טיפול  לים, חדרי מנוחה, בזעיר אנפין: חללים של פעילות 

משרדים, דלפקי קבלה,  מכונים, מרפאות, מחסנים, חדרי אוכל, מסעדות,  מסחר, חינוך,   אזורי

של   וקודים  כח  יחסי  עם  נשים  מפגישים  האלה  מהמרחבים  חלק  מלון.  ובית  קניון  ואף 

כחלק   מינית,  הטרדה  של  פרקטיקות  עם  במפגש  לסיכון  אותן  חושפים  אשר  אינטראקציה, 

ות הנהוגות בחללים אלה. בעיקר מועדים לסיכון החללים הכוללים מצד אחד מפגש מהפרקטיק

בין   נשים בפערי כוחות, לבין קודים של התנהגות המאפיינים את המרחב הפרטי.ובין גברים  

 אלה ניתן למנות: 

 חדר רופאים 

. חדר הרופאים הוא אחד הדוגמאות הבולטות לערבוב בין יחסי כח לבין קודים של מרחב פרטי.  29

בגלל שהוא נחשב לחלל אינטימי ופרטי, דומה כי קיימת בו תחושה של התרת הרסן של כללי 

סטודנטיות,   כלפי  מטרידות  פרטיקות  לצורך  לעיתים  שמנוצל  באופן  המקצועית  ההתנהגות 

 ת ואחיות. בין אלה ניתן למנות: , רופאוסטז'ריות



בזמן החלפת בגדים, רופאים שאינם נועלים את החדר, או מחליפים בגדים בנוכחות     התפשטות:א.  

בכיר לעבודה, העומד בתחתוניו, אינו מראה נעים.    , שה שנמצאת בחדר. המראה של עמיתיא

העיר שנשים  לאחר  גם  זה  מנוהג  חדלו  לא  בכירים  רופאים  מהמקרים,  והתייחסו  בחלק  ו, 

המרחב.   על  בעלות  ותחושת  זו  פרקטיקה  לבצע  זכאות  תחושת  מתוך  בביטול,  אלה  להערות 

לעיתים לפרקטיקה של הצעות מגונות, כמו למשל רופא בכיר  הופכת  פרקטיקת ההתפשטות  

 שפנה לרופאה צעירה בבקשה שתביא לו מגבת לתוך תא המקלחת בו עמד עירום ועריה.

, רופאים, ולעיתים גם רופאות המנצלים את חדר הרופא לצורך שיחת גברים מינית  :דיבור מיניב. 

בשפה המתייחסת לנשים, לרבות עמיתותיהן לעבודה, כאובייקטים לכיבוש ויחסי מין. הדיבור  

המיני יכול לכלול הערות בשפה מינית בוטה אודות נשים או חולות כגון "איזה מילפית", סיפורי  

ולעיתים     ם על סיפורי כיבוש מיני שהיו מסופרים אילולי נכחה אישה בחדרכיבוש מיני או רמזי

כפי שגילתה אחת האחיות שהזדמנה לחדר   פורנוגרפיים במחשב,  צפיה בתמונות או סרטים 

הרופאים לצורך אינטראקציה מקצועית, וגילתה את הרופא יושב וצופה בסרטי פורנו תוך כדי 

 בהמשך(.השיחה איתה. )ראו גם מופעי דיבור 

 "קלעיםה מאחורי המצויים " םמרחבי

"אחורי הקלעים", ננקטות צורות  לבמסגרת שיחות מקצועיות המתנהלות באתרים הנחשבים    .  30

לשיח,   ערים  ואינם  חשופים  אינם  אשר  מטופלים,  או  למטופלות  ביחס  ומשפילות  מבזות  דיבור 

וקא פיזיים  אלא יכולים להתנהל ולעיתים לפעולות המבזות הננקטות כלפיהם.  אתרים אלה לאו דו

 בווטסאפ.  צורות השיח יכולות לכלול: או בשיחת טלפוןגם 

: "היא צריכה זין", רופא על מנת לחוות דעה על מצבו של החולה  מבזה  שימוש בשפה מיניתא.  

שמכנה מטופלת "הפטריה", או סובלת מ"בילטראל פנומוניה" על מנת לתאר חולה, ככל הנראה  

 בעלת חזה גדול. 

של  חולים וחולות שלא    םשימוש בשפה מינית מבזה על מנת לתאר את גופם ואיברים בגופב.  

העומדים" הציצים  עם  "זאת  הבולט"  ,בנוכחותם:  התחת  עם  שמתקשר   ,"זאת  מתמחה 

לצפות   ועוזריהם",  בנאצים  דין  עשיית  "במסגרת  המיון  לחדר  אותו  ומזמין  אחר  למתמחה 

 באשה בלונדינית במיון נשים. חובשים שמכנים חייל שמגיע למיון "ההומו". 

הרדמהג.   של  לרעה  מתרחשת   :  ניצול  המטריד  הדיבור  של  במיוחד  והבוטה  החמורה  הצורה 

ות מטופלות או מטופלים מורדמים, אשר גופם חשוף ונתון לחסדי  לעיתים בחדרי ניתוח בנוכח

הצוות הטיפולי, אחים, אחיות, רופאים ורופאות, נוקטים בשפה מינית גסה   הצוות הטיפולי.



ומבזה על מנת לתאר איברים בגופה של  המנותחת או המנותח.  שפה זו יכול לכלול התייחסויות 

גדו כלי  "איזה  המנותח  של  המין  סופי"  לאברי  אין  "אגן  קרדשיאן"  של  "תחת  לו",  יש  ל 

"תספורת יפה" )בהתייחסות לשיער הערווה(, הערות על צורתו של איבר המין הנשי בניתוחים 

  ., הערות כלליות על המראה של החולה "איזה נקבה דוחה ומכוערת"גניקולוגיים 

יותר והופך לסוג של לעיתים היחס לחולים מורדמים מטריד אף  :  מעשים מגונים במורדמיםד.  

סטודנטיות שצפו או   הםמעשים מגונים ברשיון. כך למשל תוארו מצבים )לא באסף הרופא( ב

מטופלת מורדמת על מנת לתרגל   אישההודרכו בניתוח הוזמנו על ידי המדריך לנצל מצב שבו  

של   בגופה  השימוש  גושים.  לגלות  מנת  על  שדיים  חיטוט   האישהמישוש  לצורך  המורדמת 

 –יה האינטימיים, למטרות תרגול של קבוצה של סטודנטים, וללא הסכמתה המפורשת  באבר

במקרה נוסף שדווח   ראו בהמשך(. –נראה כמעשה מגונה לכל דבר ועניין. )עוד על חדרי ניתוח  

סטודנטיות בשנה ה', בסבב גניקולוגיה, נעמד רופא בכיר מול , בנוכחות  לנו )לא באסף הרופא(

ל חולה מורדמת ונע קדימה ואחורה כאילו הוא מקיים עימה יחסי מין,  רגליה המפושקות ש

 לקול צחוקם של המתמחה והאחיות שנכחו בחדר.

רק שהן מבזות ומשפילות   .24 ולא  במיוחד,  הן חמורות  פרקטיקות הטרדה "מאחורי הקלעים", 

כלפי הקורבנות של השיח או הפעולות המטרידות, אלא הם גם מבזים ומשפילים את מקצוע 

הרפואה כולו, ומבאישים את ריחו בציבור. לו ידעו המטופלות והמטופלים ובני משפחותיהם  

ובידיהם הם    כיצד מדברים עליהם הרופאים ולעיתים גם הרופאות, אשר לחסדיהם הם נתונים

מפקידים את גורלם, היו ההשלכות חמורות. חלק מהמעשים אשר אודותיהם שמענו עולים בלי 

 ס או מעשים מגונים. ספק בגדר מעשי אינו

 החצר האחורית

עוברות   אזרחי  -לאומיהשרות  הבנות    .25 השונים,  הקמפוס  בחלקי  שליחויות  בזמן  בעיקר, 

פניות ולהערות מטרידות  אגב כך  של בית החולים, ונחשפות    "אחוריים"במסדרונות וחצרות  

 גברים.בהם מספר  חבורות  על ידיעיתים  לאשר מבוצעות מיניות 

חשף אליהן בחצרות האחוריות ניתן למנות הערות יבין הפעולות המטרידות שהן יכולות לה  .26

באחד    מסויםמיניות מצד קבוצות של גברים ביחס להופעתן. בחלק מהמקרים מדובר באדם  

 האורב(.   – לשלוח ידיים או להעיר הערות מטרידות )ראו סעיף  הוא  הנוהג    האחוריותמהחצרות  



מועדים  .27 אלה  שטח  במחלקות    תאי  העובדים  גברים  מכילים  שהם  בגלל  רק  לא  לפורענות 

אלונקאים המשק,  פרטיים,  הו  הלוגיסטיקה,  כמרחבים  נתפסים  שהם  בגלל  אלא  אחזקה, 

 שיון להתנהג באדנות ובבעלות כלפי נשים צעירות הנקלעות אליהם. ימקנים רהמגרשים ביתיים  

ו   .28 מפחידה  לחוויה  השליחות  את  הופכות  אלה  מבנות פרקטיקות  חלק  עבור  נעימה  בלתי 

השירות.  חלקן נמנעות מיציאה לשליחויות, חלקן מקצרות את הדרך על מנת להימנע מאזורים  

 מסוכנים, חלקן מבקשות ללכת בזוגות. 

 

 מחלקה בסיכון גבוה 

כירורגית, אשר מועדת    .29 רבים אודות קיומה של מחלקה  רמזים  ביצוע המחקר, קיבלנו  בעת 

במיוחד להטרדה מינית, כחלק אינהרנטי מהתרבות הארגונית והאתוס המקצועי הנקוט בה.  

קריאת  בעת לא קיבלנו מידע משכנע על קיומה של מחלקה כזו בבית החולים אסף הרופא, אך 

מה  החומר חלק  כי  לב  רופאים שמנו  ידי  על  או  ניתוח  בחדרי  התרחשו  לנו  סיפורים שסופרו 

כירורגים. הרמזים הובילו אותנו לבצע קבוצות נוספות עם רופאות שאינן עובדות בבית החולים 

אסף הרופא, על מנת להבין את אופיה של מחלקה זו כפרקטיקה ארגונית. הקבוצות אורגנו 

 ונותחו על ידי ד"ר ליאור שחר.

חולים  ה אספנו הפנו את האצבע באופן ברור לחלק מהמחלקות הכירורגיות בבתי  הסיפורים ש .30

בארץ. מחלקות אלה ידועות לשמצה בקרב רופאות בכל הדרגים, ובמיוחד בקרב סטודנטיות  

המקבלות "הכנה" לאופי המאיים של המחלקות הכירורגיות.  מחוויות  מחלקה אשר שורר בה  

קר מצד שני. מסיפורי הרופאות ניתן להצביע על מספר כוחני מצד אחד, ומופ  –אקלים גברי  

 קוים לדמותה של מחלקה כירורגית העונה להגדרה "מחלקת סדום": 

קיימת תחרות על גבריות יוקרתית, כגון   הם: בדומה למוסדות אחרים ב תחרותי-אקלים גבריא.  

יחידות מיוחדות בצבא,  קבוצות ספורט עילית, דרגי מחקר בכירים במדעי הטבע,  הרי שהדמות  

רפואה היא דמותו של הכירורג. זהות זו מתחזקת תרבות  תחום ה אידאלית הנשאפת בההגברית  

עוברים סוציאליזציה הרופא  שוביניסטית וברורה, אשר אליה  ים הצעירים, אליה הם  חזקה 

 שואפים להדמות על ידי אימוץ פרקטיקות הזהות של דמות זו. 

גבריתב.    זהות  הגבריותפרקטיקות  ממפגני  חלק  המזל,  לרוע  דמות  -:  עם  המזוהים  יוקרתית 

יוקרתית בהם הוכחת -הכירורג, הן פרקטיקות מיזוגניות, בדומה לאתרים אחרים של גבריות

 שליטה וכוחנות כלפי נשים.  הגבריות מתבצעת דרך מפגני



מתורגמות לפרקטיקות מקצועיות:   פרקטיקות זהות גברית אלה:   פרקטיקות מדירות לנשיםג.  

האופן בו העבודה מאורגנת,  שעות העבודה הנדרשות, מסלול ההכשרה, צורות הפניה והדיבור,  

בר. פרקטיקות ג- ואף האביזרים והתשתיות הפיזיות, אשר מעוצבות בצלמו ודמותו של הכירורג

של   הזהות, הסיטואציה ומסלול החיים האופייני  הולמות את  נשים, שכן אינן  אלה מדירות 

 נשים.  

יוקרתית, פרקטיקות מקצועיות בדמותו ובצלמו של  -שתי צורות התרגום הללו של הזהות הגברית   .31

סיון של נשים  יהגבר, ופרקטיקות זהות גברית הכוללות מפגני שליטה וכח כלפי נשים, הופכות את הנ

הקיים  להשתלב במקצוע הכירורגיה לחוויה קשה, מתישה ומערערת, אשר לצד הקושי האינהרנטי 

חוות את הקושי להתאים עצמן לפרקטיקות מקצועיות אשר אינן מתאימות לאורח  הן  במקצוע 

 חייהן, ובמקביל חוות את הקושי בהתמודדות עם אינטראקציות כוחניות, משפילות ומפחיתות אשר

 יוקרתית על חשבונן.-הן סופגות מחלק מעמיתיהן הגברים, אשר מבססים את זהותם הגברית

בין אם כמטופלות חסרות אונים על שולחנות הניתוח, ובין    ,החשיפה של נשים הפוגשות כירורגים .32

לפרקטיקות של הטרדה מגדרית והטרדה מינית היא חלק אינהרנטי    ,סטז'ריותאם כסטודנטיות או  

"הפטריארך"(     מקונטקסט בפרק  בהרחבה  )שתוארו  השונות  לצורותיה  המינית  ההטרדה  זה. 

במחלקות הכירורגיות הינה חלק ממערך רחב יותר של פרקטיקות הדרה מגדריות אשר מהוות חלק  

 מהתרבות המקצועית. 

הגבריים .33 הקודים  בה  הזירה  הוא  הניתוח  חדר  כי  זו  -דומה  צפוף.  אחד  לחלל  נדחסים  יוקרתיים 

שחדר הניתוח מהווה לעיתים גם זירה להטרדה מינית  הן של מטופלות )ראו פרק "מאחורי הסיבה 

הקלעים"( והן של  סטודנטיות ורופאות. חלק מהמרואיינות סיפרו כי עם הכניסה לחדר הניתוח, 

ר ניתן  חושבים  יכאילו  היו  רופאים לא  רסן, שאותם  שיון, לבצע התנהגויות מופקרות ומשולחות 

 לחדר הניתוח.  להפגין מחוץ

  



המלצות לתוכנית למניעת 
 הטרדה לבית חולים

 

מצביעה כאמור על מורכבות    המטרידות בסביבת בית החולים ניתוח מפת הפרקטיקות הארגוניות .34

רבה בפיתוח תוכנית מניעה אפקטיבית. ריבוי האוכלוסיות במפגש, ריבוי סוגי היחסים המקצועיים,  

והקודים  , התאים  ריבוי בהתנהגות    המרחביים  גדול לשלוט  יוצרים קושי  כל אלה  בהם,  החלים 

 האנשים, לנקוט בצעדי מניעה ולטפל בצורה אפקטיבית במקרים המתרחשים. 

לצורך במניעה    מערכת הטיפול הקיימת כיום אינה מספקת ואינה יכולה לספק מענה הולם ניכר כי .35

רפואיי  במוסדות  מינית  הטרדה  של  בית     םאפקטיבית  של  לזה  דומים  ארגוניים  מאפיינים  בעלי 

לסביבות ארגוניות פשוטות,     השר, מתאימים   דרך תקנות   החולים. החוק, והכלים שהוא מספק

ושרשרת סמכות ברורים,   ארגון אשר בו קיימת היררכיה -בדמותו של הארגון הבירוקרטי היררכי  

ב המשתתפים  כלל  את  המחייבים  ותקנות  כללים  עובד מערכות  של  תעסוקתיים  ויחסים  ארגון, 

  מעביד החלים על כלל המשתתפים בארגון.

ומופשטת,   במורכבות ארגונית זו, גם האופן בו החוק מתאר פעולות של הטרדה מינית, בלשון כללית .36

אינו יכול להוות בסיס להדרכה למניעת הטרדה מינית. הניסוחים האבסטרקטיים של החוק אינם  

ו למשתתפות  המטרידות  למאפשרים  הפרקטיקות  את  לזהות  כאלה  בהדרכות  משתתפים 

היטב   כפרקטיקות מטרידות, שכן אלה מוסוות  המאפיינות את הסביבות המורכבות של הארגון 

 תחת הקודים החברתיים והפרוטוקולים המקצועיים המאפיינים כל סביבה כזו. 

 במצב הזה, ניצבים מספר אתגרים לפיתוח מערכת מניעה אפקטיבית:  .37

סמכות:חו .א גדול    סר  בית  מחלק  מוסד  עם  מעביד  עובד  ביחסי  נתונים  אינם  כלל  הפוגעים 

רוע  ילקיים מעגל טיפול אפקטיבי בתלונה או בא החולים, והיכולת של בית החולים כמוסד

כנגד בתלונות  המטפלת  לנציבות  כפוף  החולים  בית  ביותר.  מוגבלת  נילונים     הטרדה 

החולי בית  ידי  על  ישירות  הממונה  המועסקים  כלל.  עצמאיות  טיפול  סמכויות  לה  ואין  ם 

בין א רק כמתווכת  בית החולים משמשת  רוע ההטרדה לבין מקור י למניעת הטרדה מטעם 

הסמכות לטיפול השוכן בנציבות. מנהלת בית החולים וגורמים מטעמה אינם יכולים להשעות,  

הבעיה חמורה אף יותר    שיון לעסוק במקצוע מנילונים אשר פעלו בשטחם.ילפטר או לשלול ר

חולים, סטודנטים,    של מוסד בית החולים:   ביחס לאוכלוסיות אשר נתונות רק למרות חלקית

  עובדי קבלן, עוברי אורח, ובני משפחות מלווים.



העובדה   ובשל  : בגלל ריבוי הגורמים הפרופסיונליים הפועלים בבית החולים מוביליות ונזילות .ב

היא   הרפואי  בשדה  התעסוקה  ודינמית  כי  שייכים    -נזילה  להיות  יכולים  פרופסיונליים 

תעסוקתית למספר מוסדות, ובוודאי נוהגים לעבור בין מוסדות בתדירות גבוה ובחופשיות,  

אין סמכות מרכזית בשדה המוסדי הרפואי אשר קובעת מדיניות, מנהלת מעקב אחר שהרי  

סנקציות להפעיל  בסמכותה  ואשר  השונות,  מהפרופסיות  כנגד   פוגעים  אפקטיביות 

בית החולים אינו מחזיק בסנקציות אפקטיביות כאלה, וגם כאשר פוגעים אשר פעלו     פוגעים.

היכול למנוע מהם לשנות שייכות תעסוקתית   דבר  נענשו, אין  ואולי אף    - במסגרתו אותרו 

ולהמשיך    -לעבור לעבוד באחת מקופות החולים בשוק הפרטי, או במסגרת מוסדות אחרים  

 מפריע בפעולתם. באין 

ויחסי הכח יוצר מצב בו אין     דוסקופ המגזרים, יחסים מקצועיים, יקלי  התאמה של הדרכה:  .ג

בבית  בקמפוס  הנפגשים  והמגזרים  האוכלוסיות  לכלל  המתאימה  כללית  אחת  הדרכה 

שונ רפואי,  צוות  ונשות  אנשי  בין  הנקוטות  ההטרדה  פרקטיקות  מאלה   ותהחולים.  מאד 

כאמור, חלק מהאוכלוסיות    ועובדות מהתחום המנהלתי או הלוגיסטי. בין עובדים ותהנקוט

אליו באופן חלקי. דבר   נתונות למרותו של בית החולים, או שייכות  ןהדורשות הדרכה כלל אינ

 הדורש התייחסות בעת תכנון ההדרכה. 

 

חמי .38 על  וממליצות  אלה,  ואתגרים  מורכבויות  בחשבון  לוקחות  אנו  להלן  המוצגות  שה  בהמלצות 

צעדים ארגוניים המרכיבים ביחד מערכת מניעה המספקת מענה למורכבות ולאתגרים הארגונים  

 . 2של מוסד בית החולים. מפת הצעדים מוצגת בתרשים מס' 



 

 

 

 תוכנית הדרכה מונעת 

המגזרים  .39 מרבית  את  תחשוף  אשר  מינית,  הטרדה  למניעת  הדרכה  תוכנית  תונהג  החולים  בבית 

 3קות ההטרדה המינית המוכרות להן. ראו תרשים מס' להדרכה המותאמת לפרקטי

 



 

יהיה  .40 ההדרכה  התטרידים   חומר  שיטת  על  ההדרכה  מבוסס  זו  שיטה  לפי  של    תכלול:  חשיפה 

הנהוגות במגזר. הפרקטיקות     לקטלוג הפרקטיקות המטרידות  מסויםמשתתפים השייכים למגזר  

את מציגות  כלומר  ופלסטית,  גרפית  בצורה  במציאות     מוצגות  מתרחשות  כפי שהן  הפרקטיקות 

גבוהה. פירוט  פרקטיקה     ברמת  עשינו    מתויגתכל  בהן  לאלה  הדומות  כותרות  תחת  ומשויימת 

 ת לומדים: שימוש בחלקו הקודם של הדו"ח. המשתתפים והמשתתפו 

תחת   לתייגן  ולא  מטרידות  כפרקטיקות  המתוארות  האינטראקציות  את  ולשיים  לזהות  א. 

 משטרי הצדקה.

משטרי הצדקה     מנע מתיוג פעולותיהם תחתיב. פוגעים בפועל ופוגעים פוטנציאליים לומדים לה

במידה ויפעלו  ולומדים על ההשלכות של הפעולות האלה על הנפגעות, ועל סכנת הפגיעה בהם  

 כלפי נשים לפי פרקטיקות אלה. 

וית הטרדה  וג. נפגעות ונפגעות פוטנציאליות לומדות לזהות ולשיים את הפרקטיקות תחת הת

כוחם המשתק של משטרי ההצדקה     מינית ומקטינות את אי הודאות וחוסר האונים לנוכח

העומדות הפעולה  אפשרויות  את  לומדות  הנפגעות  לפרקטיקות.  ביחס   הצמודים  לרשותן 

 לפרקטיקות השונות. 

ד. בעלי תפקידים, מנהלים, ממונים לומדים לקחת אחריות ולא להתעלם ולעמוד מן הצד לנוכח 

פרקטיקות מטרידות המתרחשות תחת חסותם ואחריותם. התעלמות זאת מתאפשרת על ידי 

הכרה שלהן    אי  הברור  והזיהוי  והשיום  אחריו   בפרקטיקות,  לתחושת  ומאלץ  ת  כופה 

 ולהתערבות במקרה הצורך.

או    ה. פוגעים סדרתיים  ומעודד דיווח אודות  והשיום הברור של הפרקטיקות מאפשר  הזיהוי 

 סיטואציות מטרידות, ומאפשר לממונה לטפל בהם. 

 

פנים,   .41 אל  פנים  הדרכה  באמצעות  אלא  לומדות  באמצעות  תועבר  לא  ההדרכה  כי  המלצתנו 

 תכנים המורכבים. המאפשרת השתתפות ועיבוד משותף של ה

על .42 מגזרית,  עבודה  תוכנית  לפי  שנתי,  חד  באופן  תועבר  של    ההדרכה  קאדר 

קאדר זה יכלול עובדים ועובדות בדרגת     מתוך עובדי ועובדות בית החולים.   ומדריכות   מדריכים

בכירות מתאימה, השייכים לאגפים השונים, מגלים מחוייבות ועניין בתחום זה, והם בעלי כישורי  

 כה טובים.הדר 

שלושה ימים לסגל המדריכות והמדריכים, אשר מעצם השתתפותם    יש לבצע הכשרה יעודית, בת .43

 ככתובת ראשונית לנפגעות.  בתהליך ההדרכה צריכים להיות מוכשרות גם לטיפול ויעוץ ראשוני



ו .44 לעובדים  ההדרכה  למערכת  אמצעילבמקביל  לפתח  יש  מקוצרים  הדרכה  עובדות, 

וזמניים הפועלים בשטח בית החולים. הדרכה כזו יכולה להתקיים באמצעות  מזדמנים     לעובדים

של  משמעית  וחד  פשוטה  הבהרה  בהם  יש  עוד  כל  כתוב,  אמצעי  או  סרטון,  מקוצרת,  לומדה 

הבהרה     פרקטיקות אסורות בשטח בית החולים, הבנה של הסנקציות והטיפול במקרה של הפרה,

פג של  במקרה  והטיפול  הפניה  כתובות  ההשל  כללי  על  לשמור  כתובה  והתחייבות  מנעות ייעה, 

מפרקטיקות מטרידות בבית החולים. יש לוודא בעיקר כי סטודנטיות לרפואה, לסיעוד ולמקצועות  

פארא רפואיים המבצעות תקופות התמחות ולמידה בשטח בית החולים, זוכות להדרכה מרחיבה  

 כמו גם לכתובת יעודית לעזרה במקרה הצורך. 

 

 טיפול מוסדית -כולסי מערכת

יש לקיים את     לאור המורכבות הארגונית הגדולה של מוסד בית החולים, ומערכת הרפואה בכלל,  .45

מוסד    רועים ותלונות של הטרדה מינית במטריצה הכוללת אתיהטיפול, הבירור, והמעקב אחר א

 וגוף העל המעסיק.  בית החולים, משרד הבריאות,

בית החולים צריך להיות הגוף אשר באחריותו ובסמכותו לקיים    השורר היום, מוסד  בניגוד למצב .46

רועים ותלונות המתרחשות בין כתליו, תחת מדיניות ומעקב של משרד ימעגל טיפול וליווי מלא לא

  הבריאות, ותוך דיווח ותיאום עם גוף העל המעסיק.

 4בחלק זה נתייחס להמלצות ביחס לחלקו של בית החולים ראו תרשים מס'  .47

 



 

הסיכול .48 מילוי  -מעגל  לצורך  להכשרה  נדרשים  אשר  תפקידים  בעלי  מספר  כולל  הפנימי  טיפול 

  תפקידם.

נאמנות  .א אמינה  רשת  כתובת  מהווים  אשר  מתאימה,  ובכירות  ותק  בדרגת  עובדים  או  עובדות   :

עבור נשים וגברים מהמגזר אליהן הן שייכות. עובדות אלה יעברו הכשרה מתאימה, לרבות     ובטוחה

  ה כמדריכות מניעת הטרדה.הכשר

הטרדה .ב למניעת  מוסדית  למניעת  ממונה  התקנות  לפי  שלמות,  והמלצה  בירור  סמכויות  בעלת   :

תהיה   הממונה  מינית.  ותיא  מחויבת הטרדה  דיווח  במשרד  ובחובת  המקבילים  הגופים  עם  ם 

 הבריאות וגוף העל המעסיק.

מיוחדת:  .ג משמעת  מיוחדת    ועדת  הכשרה  יקבלו  אשר  הנהלה,  בדרג  בכירים  ועובדות  עובדים 

פנימיים     לתפקידם. משמעתיים  בצעדים  ולנקוט  נילונים  מול  בירור  לבצע  מוסמכת  הועדה 

עבודה.   - הפסקת  העברה,  השעייה,  ומניעת   מחויבתהועדה     התראה,  הגנה  הליך  בקביעת  גם 

וד, מטעם כ"א של המוסד, או בהתקשרות עם גורם  עדה ימונה יועמ"ש צמ ולו   התנכלות למתלוננות.

 חוץ.

כתוב לפיו מתנהלים הליכי הבירור והטיפול, מוגדרים התפקידים של בעלי   : תקנוןתקנון משמעת  .ד

 עדת המשמעת. והתפקידים, ומוגדרים הסמכויות המוקנות לו 

 

 הליך הטיפול: .49

הנפגעת, תיידע הנאמנה את    בהינתן מידע המגיע לידיה של נאמנה, בין אם מצד שלישי או מפי .א

 הממונה.

עם הממונה. הנאמנה/ממונה תצגנה    פגישת בירור צרכים עם הנפגעת, בתאום הנאמנה תקיים .ב

השלכותיהם   ואת  בפניה  העומדות  האפשריות  הפעולה  דרכי  את  הנפגעת  מקום  בפני  ותתן 

 לצרכיה ולרצונותיה של הנפגעת, במידת האפשר. 

במסגרת  .ג האפשריות  הפעולה  הטיפול  דרכי  הנפגעת, -הליך  עם  בתיאום  יבחרו  הפנימי  סיכול 

 ובהתאם לחומרת המעשה ולמידת החזרתיות של הפוגע.

 שיחת התראה עם הפוגע על ידי הנאמנה/ממונה, לבל יחזור על מעשיו.  (1

הליך איחוי במסגרתו זוכה הנפגעת להכרה וצדק כראות עיניה, בין אם בהכרה והתנצלות   (2

התרחקות מהנפגעת, מעבר לתפקיד   עליו יוסכם דוגמתאמצעי אחר    ובין אם דרך   של הפוגע,

לאחר   וכיו"ב.   אחר, שהנפגעת,  מקום  רק  להתקיים  יכול  זה  מעין  הליך  כי  להדגיש  יש 

תהליך   של  בפתיחה  רצונה  מביעה  בפניה,  העומדות  האפשרויות  אודות  מידע  שקיבלה 



כונות שלו להכיר באחריות וכן לאחר בדיקת הנושא עם הפוגע והבעת נובדיקת התכנותו.  

 שלו למעשה ולהשתתף בהליך שכזה. 

הליך משמעתי פנימי: פתיחת הליך בירור על ידי הממונה, והעברת המלצות למנהלת בית  (3

 החולים בדבר הצורך להעמיד את הנילון בפני ועדת משמעת פנימית, לפי התקנון. 

הגשת  בנוסף,   .50 של  האפשרות  על  הנפגעת  את  תיידע  תביעה  הנאמנה  הגשת  ו/או  במשטרה  תלונה 

)מרכזי הסיוע לנפגעות  במידת הצורך ועל פי בחירתה אזרחית ותפנה אותה לגורמי סיוע רלוונטיים

 תקיפה מינית, הסיוע המשפטי וכו(.  

תספק ליווי רגשי, מידע ותיווך עם גורמים נוספים, והגנה בפני התנכלות    הנאמנה, בעזרת הממונה, .51

 רוב גורמי רווחה, גורמים רפואיים, וגורמי סיוע אחרים בקהילה.לנפגעת, תוך כדי עי

 

 טיפול לאומית - סיכול מערכת

המוסד   .52 ברמת  רק  להתמצות  יכול  אינו  הרפואית  המערכת  במוסדות  מינית  בהטרדה  הטיפול 

המעסיק, זאת בשל בעיית הסמכות ובעיית המוביליות של עובדים ועובדות העוסקים במקצועות  

השונים. כי הרפואה  סבורות  רישוי   אנו  סמכויות  בעל  מדיניות  קובע  כגוף  הבריאות,  משרד  על 

 לקחת אחריות על הגנת העובדות והעובדים במוסדותיו השונים מפני הטרדה. ,והסמכה

משרד הבריאות, דרך נציבה מיוחדת לסוגיית ההטרדה, יקבע נוהל קבוע ומחייב למוסדות בריאות.      .53

טיפול אפקטיבית, -מינוי ממונה, הקמת מערכת בירור  -יו של המוסד  את חובות   הנוהל צריך להגדיר

 קיום הדרכה מונעת מתאימה למאפייני הארגון. 

מוסדות הבריאות יהיו חייבים בחובת דיווח למשרד הבריאות אודות תלונות ומקרים הנמצאים    .54

 בטיפול, לצורך הקמת מאגר לאומי למעקב אחר פוגעים במערכת הבריאות.

ועדת  .55 יקים  הבריאות  אשר   משרד  מקצועית,  בדרגת  יובאו  התאמה  מטרידים  של  מקרים  בפניה 

או   גבוהה  ובריאות.  של  חומרה  רפואה  מקצועות  לרשימת  השייכים  ונשנים  חוזרים  מטרידים 

ר את  לשלול  או  להתלות  יהיה  הועדה  של  תוך  יבסמכותה  במקצוע,  מלעסוק  הפוגעים  של  שיונם 

 ים.המוסדות הרלבנטי  ידוע

במקרים חמורים או חוזרים ונשנים של עובדים ועובדות אשר אינם שייכים למקצועות הרפואה   .56

 אך הפועלים במוסד בריאות תתאם הנציבה את הפעולה המשמעתית מול הגוף המעסיק. 

יו"ר  .57 מטעם  נכתבה  אשר  מנכ"ל  לחוזר  הא הצעה  לבריאות  הלאומית  נעמה    שה,יהמועצה  פרופ' 

לי ד"ר  גרינבלט,קונסטנטיני,  קרן  עו"ד  שחר,  משרד     אור  של  תפקידיו  את  המפרטת  והח"מ, 

 הבריאות במערכת המניעה והטיפול הלאומית בהטרדה מינית במוסדות בריאות, מצורפת בנספח.



 

 מניעה מצבית של פרקטיקות מטרידות

וש  המטרידות המתרחשות בבית החולים ניתנות לשיבוש מצבי, ולא רק לשיב   מן הפרקטיקות   חלק  .58

 תודעתי דרך מערכת ההדרכה המונעת.

אשר משבש את סדר    בשיבוש מצבי הכוונה היא להתערבות, ולארגון מחדש של הפרקטיקה באופן  .59

 הפעולות האופייני הכרוך בפרקטיקה המטרידה, ובכך אינו מאפשר את התרחשותה.

יקות מטרידות  מקצועי אשר יציע דרכים למניעה מצבית של פרקט   אנו ממליצים על הקמת צוות  .60

 טוקולים, בציוד ובמרחבים הבאים:והכרוכות בפר

 , בטיפול רפואי, סיעודי, או פיזיותרפיה. אינטימיים  באזוריםפרוטוקולים הכרוכים במגע  .א

 .פרוטוקולים הכרוכים בשימוש באביזרים מטרידים כגון הפנרוס  .ב

 . קיונות בגופם של חולים וחולותיביצוע מקלחות ונ  .ג

 . בעיית השקיפות והמחשוף העמוק במדי האחיות  .ד

 רועי הרדמה, חדרי רופאים, חצרות אחוריים. יתחושת הפרטיות במרחבים: חדר ניתוח וא   ניטרול    .ה

 נוהל קבוע לאזהרת חולים מטרידים ונטרול ההטרדה שהם מייצרים.  . ו

 

ת את הזרימה ניתן למנוע פרקטיקות אלה על ידי מגוון פתרונות, אשר מתפקדים כיתד המשבש  .61

 השיבושים הבאים:   ניתן לחשוב על סוגי  החלקה והמובנת מאליה של הפרקטיקה המטרידה.

נוכחות צד  צילום והקלטה, ביטול מחיצות, חובת   על ידי:  הפיכת מרחבים פרטיים לפומביים   א.

 . שלישי 

ה  שינוי פרוטוקוליםב.   ידי  גוף  יעל  ע פעולות  , בקשה ממטופל לבצמסוימים מנעות ממגע בחלקי 

אינטימיים, הוספת תמלול לפעולות הכרוכות במגע עם    באזוריםבקשה מגבר לבצע פעולות     בעצמו,

 אינטימיים.  אזורים

באופן אשר מבטל את האפקט המטריד שטמון באביזרים כגון    :  שינויים בציוד או ברכש ציוד   ג.

 הפנרוס או המדים השקופים. 

 

 

 

 

 



 החולים רדה ופגיעה מינית בבתי הט
 

 חלמיש, איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית  -כתיבה: ד"ר כרמית קלר 

 

 רקע
 

סקירה זו נכתבה במסגרת פרויקט של משרד הבריאות, איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה  

מינית וד"ר זאב לרר אשר התבצע כתכנית פיילוט מקיפה למניעת מצבים של הטרדה ופגיעה מינית בבתי  

מיפוי,  גיבוש תכנית פעולה כוללת ל-אסף הרופא. מטרתו של  הפרויקט    -חולים, בבית החולים שמיר  

 אבחון ושיבוש של פרקטיקות אשר מהוות הטרדה ופגיעה מינית בבתי החולים בישראל.   

                   

 הטרדה מינית/פגיעה מינית כתופעה חברתית  -מבוא
 

מונח המתאר התנהגות או מעשה מיני הנכפה על אשה, גבר, ילד או ילדה ללא  הוא "פגיעה מינית"

היא אקט של אלימות אשר נוקט התוקף כלפי מי שנתפס בעיניו כחלש ממנו.  הסכמתם. פגיעה מינית  

  .פגיעה מינית אינה דחף מיני בלתי נשלט, אלא מעשה שנעשה במודע, במטרה לשלוט בקורבן ולהשפילו

פגיעה מינית היא פגיעה בזכויות האדם הבסיסיות של הנפגע/ת ובעלת השלכות משמעותיות על איכות 

-, החוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח1977-עבירה על החוק )חוק העונשין, תשל"ז   החיים שלה כמו גם

1998  .) 

מינית" ת  "הטרדה  להכילן  ניתן  אשר  מהתופעות  אחת  המעשים    חתהיא  של  הרחבה  המטריה 

הנחשבים ל"פגיעה מינית". בתרבויות השונות קיימות הגדרות קליניות ומשפטיות שונות לתופעה של  

שר המשותף לכולן היא ההתייחסות לתופעה כהתנהגות מינית חד צדדית בלתי רצויה  הטרדה מינית, כא

(. למרות ששני המינים עשויים לחוות  2009; קמיר,    2005המופנית כלפי אשה ללא הסכמתה )מקינון  

הטרדה מינית, ממצאי המחקרים בתחום מעידים על כך כי נשים מהוות את הרוב המכריע של הנפגעות  

 (.   2012; משרד התמ"ת, 2018; הרשות לקידום מעמד האשה, 2019איגוד מרכזי הסיוע, מתופעה זו )

 53%העלה כי  2018כך למשל, סקר שנערך בישראל על ידי הרשות לקידום מעמד האישה באוגוסט 

מהגברים והנשים שציינו כי חוו   60%מהגברים העידו על עצמם כי חוו הטרדה מינית.    20%-מהנשים ו

ת, הוסיפו כי עברו אותה במקום העבודה או הצבא, קרי מקומות בעלי היררכיה מבנית הטרדה מיני

מקומות בהם עברו הטרדה מינית לעומת גברים   3-4ומעמדית חזקה וברורה. בנוסף נשים ציינו בממוצע  

מקומות. המקום היחיד בו הגברים המוטרדים הוטרדו בשיעור גבוה יותר מאשר    2-3שציינו בממוצע  

 בהתאמה( הוא מוסד לימודי או אקדמיה.  12%לעומת  25%נשים )

כי   הסקר  מן  עלה  ו  66%עוד  ב  44%-מהנשים  כאשר  בפועל  מינית  הטרדה  עברו    98%-מהגברים 

מהמקרים   48%-מהמקרים על ידי נשים. גברים הוטרדו ב  2%-מהמקרים הוטרדו נשים על ידי גברים וב

מהמקרים, נשים הוטרדו על ידי מי שמעמדו היה   44%-במהמקרים על ידי נשים.    52%-על ידי גברים וב

 (. 2018שה, יגבוה משלהן )הרשות לקידום מעמד הא



ו"הטרדה מינית"  בשל השימוש הנפוץ במונחים שונים וביניהם "פגיעה מינית", "תקיפה מינית" 

י הנכפה  יתייחס מסמך זה למונח הכולל "הטרדה מינית" כדי לתאר כל התנהגות או מעשה בעל אופי מינ

 על האחר וככולל גם את המעשים הנכללים במסגרת החוק למניעת הטרדה מינית וחוק העונשין. 

 עיסוק בתופעה של הטרדה מינית  ה

עוד משחר ימי ההיסטוריה האנושית, התרחשו מקרים של הטרדה מינית. עדות לכך ניתן למצוא 

המחקר   הכתיבה,  זאת,  עם  יחד  ההיסטוריה.  לאורך  אחרים  ואירועים  התנ"ך  בסיפורי  היתר,  בין 

והעיסוק בתופעה של הטרדה מינית בעבודה התפשטו בהדרגה מאז שנות השבעים של המאה הקודמת   

(Mcdonald, 2012)ונים שהציגו את ממדיה הנרחבים של התופעה . בשנים אלה החלו להופיע מחקרים ש

בשוק העבודה שתורגם לבסוף   ושוויון ההזדמנויות  על שוויון מגדרי  נרחב  ציבורי  הובילו לשיח  אשר 

העולם  ברחבי  שונות  משפט  ושיטות  פוליטיים  משטרים  בתרבויות,  שאומצו  ופרקטיקות  לחוקים 

(Zippel,  2006)  . 

ופעה אסורה ועיצוב חוקים שונים האוסרים על התנהגויות השיום וההגדרה של הטרדה מינית כת

למרות   זו.  מגדרית  לעוולה  קול  במתן  שנעשו  משמעותיים  מהלכים  הם  מינית  להטרדה  הנחשבות 

הסוציו ההכרה  עתיקים,  שורשים  בפעילות    -שלתופעה  וראשיתה  יחסית  "חדשה"  בה  משפטית 

 .  (MacKinnon, 1979)פמיניסטית רדיקלית בארה"ב  

ת קשר השתיקה סביב הנושא, אשר החל כאמור במחצית השניה של המאה הקודמת, הציף  התר

( הטרדה מיניות היא  2005את מימדיה הנרחבים של התופעה ואת היחס החברתי אליה. לפי מקינון )

ביטוי של אפליה כנגד נשים שיש לראותה כפעולה הפוגעת בקבוצה שלמה בלי כל קשר לנסיבות, כאשר 

ף לקבוצה הוא המין הנשי. לגישתה הטרדה מינית אינה פגיעה פרטית אישית, אלא פגיעה  המכנה המשות

גברית,  בפרספקטיבה  שנבנו  חוקים  אחרי  העוקבת  הציבורית,  בספרה  המיניות  ההטרדות  חברתית. 

מתרחשות כדי להזכיר לנשים שיש עקביות והמשכיות בין הספרה הביתית לציבורית, ולמרות כניסתן  

לס הנשים  הציבוריתשל  )קמיר,  -פירה  המסורתי  במובן  כ"נשים"  נשארה  אליהן  ההתייחסות  גברית 

1997 .) 

בעבודה   מינית  הטרדה  לאיסור  הנוגעים  שונים  חוק  סעיפי  השנים  במהלך  חוקקו  העולם  ברחבי 

המכילים אלמנטים משותפים כמו התנהגות לא רצויה המתמקדת במיניותו/ה של המוטרד/ת, אשר  

ע, להקטין, להשפיל או לפגוע. החוקים מתייחסים לרוב גם לאחריותו של הארגון,  מטרתם לאיים, לפגו

אשר עליו מוטלת החובה למנוע הטרדה מינית וכן לטפל במקרים אשר הובאו לידיעתו. מערכות המשפט  

השונות הכירו באחריותו של המעביד לאירועים שהתרחשו גם מחוץ למקום העבודה הפיזי כגון מסיבות 

)  מאורגנות, וכו'.  מאורגנות  עבודה  נסיעות   ;Easteal and Saunders 2008; Hely 2008כנסים, 

McDonald et al. 2008  .) 

הטרדה מינית היא עוולה יחודית למרחבים ציבוריים או מעיין ציבוריים. הצורה הבולטת ביותר 

(. ניתן לתאר  2018של הטרדה מינית מתרחשת בתוך ארגונים וקשורה לניצול לרעה של סמכות )שינבוים,  

הטרדה מינית בעבודה כחלק  מהתנהגויות מתעללות הפוגעות בתפוקת העבודה אשר בבסיסן יחסי כח 

היררכיים. התנהגויות אלה כוללות בריונות, ריגול, הטרדה על רקע גזעני או על רקע מגדרי, דוגמת דיבור 

 (.  Thornton 2002; Zippel 2006מקטין, הערות פוגעניות והתנהגויות מדירות )

בהקשר   המתרחשת  מהטרדה  יותר  ופוגענית  קשה  ממושכת,  להיות  נוטה  בעבודה  מינית  הטרדה 

 (.  2005אקראי ומזדמן, הטרדה מינית עבודה מועדת להוביל להתנכלויות חמורות )קמיר, 

בשנת   נחקק  התשנ"ח  1998בישראל  מינית  הטרדה  למניעת  החוקים    1998-החוק  בין  נמנה  אשר 

ותר בעולם בתחומו. החוק אוסר על הטרדה מינית של כל אדם כלפי כל אדם ובכל מקום,  המתקדמים בי



יעיל   ולטיפול  העבודה  במקום  מיניות  הטרדות  למניעת  מיוחדת  אחריות  מעסיקים/ות  על  מטיל  אך 

 ומכבד בהן, משהן קורות.  

ששברו את  מאז חקיקת החוק ניכר עיסוק ציבורי ותקשורתי רב בנושא הכולל הצפה של סיפורים  

ונפגעות   פוגעים  לגבי  עזים  רגשות  והבעת  תקדימיים  משפטיים  הליכים  אחר  מעקב  השתיקה,  קשר 

ה מעין "קפיצת מדרגה" בשיח הציבורי  תהיוו  #2017 שהחלה באוקטובר  METOO(. תנועת  2005)קמיר,  

 אודות הטרדות מיניות ובעיסוק בתופעה זו ובדרכי ההתמודדות הראויים עמה. 

 

 השלכות
 

הקרובה:   סביבתה  על  הנפגעת,  על  השלכות  ביניהן,  רבות,  שליליות  השלכות  מינית  להטרדה 

 (.  Vardi & wiener, 1996משפחתה, חבריה ומקום עבודתה )

נזקים פיזיים ונפשיים.   נפגעתפגיעה בעלת השלכות כלכליות ולהסב ללהטרדה מינית עלולה לגרום 

כ יכולות לכלול  הנפשיות של ההטרדה  ביטחון התוצאות  דיכאון, תשישות, עצבנות, אובדן  עס, פחד, 

ופגיעו אונים  חוסר  ותחושת  מבוכה,  בושה,  השפלה,  תחושת  סיוטים,  ישנןעצמי,  הסובלות    ת.  נשים 

מרגשות אשמה בשל המסרים החברתיים להם הן חשופות על פיהם ההטרדה המינית היא תוצאה של  

ממחקרים שונים עולה כי נשים שחוו הטרדה מינית  .(2011התנהגותן ולא של התנהגות המטריד )הקר, 

עליה   אכילה,  הפרעות  העצמית,  בהערכה  פגיעה  חרדה,  לחץ,  דכאון,  של  סימפטומים  על  מדווחות 

 ( Dzau, & Johnson, 2018בשימוש בתרופות ובצריכת אלכוהול )

בין  מינית  לפגיעה   היחסים  במערכות  פגיעה  דוגמת  העבודה  מקום  על  גם  העובדים  השלכות 

הטרדה מינית עלולה  (.  1998שלהם כמו גם בהישגים האפקטיביים של מקום העבודה )קמיר,    ובביצועים

לפגוע ביכולתה של המוטרדת לתפקד בסביבת העבודה בה היא הוטרדה. הפגיעה בתנאי העבודה יכולה  

עוב  עבודתה.  בתנאי  המטריד  של  ישירה  מפגיעה  או  כלפיה  עוינת  אוירה  מיצירת  רבות  לנבוע  דות 

המוטרדות מינית אינן יכולות להמשיך ולתפקד כפי שתפקדו לפני ההטרדה. גם כאשר המטריד אינו 

פוגע בתנאי העבודה שלהן באופן ישיר, הטרדתו עלולה לגרום למוטרדת לירידה בתפוקה, לאיחורים  

( העבודה  מקום  לעזיבת  ואף  הקר,    ;  Scheidner & Swan; Glomb et al, 1999,  1994וחיסורים 

 (. 2011;מור, 2011

 

העריך את המחירים הכלכליים   (2012סקר שנערך על ידי משרד התמ"ת בנושא  )משרד התמ"ת,  

מהנשים שהוטרדו   20%והאישיים אשר גובות הטרדות מיניות מהנשים המוטרדות ומהמעסיקים: מעל  

 9%בות ההטרדה, ומעל  נעדרו מן העבודה למספר ימים בעק   8%דיווחו על ירידה בפריון העבודה, מעל  

לא חיפשו מקום עבודה חלופי כתוצאה מההטרדה    11%הפסיקו את עבודתן; מתוך אלו האחרונות,  

חודשים. לאור הנתונים האלו, הוערך כי ממוצע אובדן   4.4שעברו, ולשאר הנשים החיפוש ארך בממוצע  

גיעה של כמיליארד ש"ח  ש"ח, שמצטברים לפ  13,500התוצר השנתי בגין פגיעה בעובדת אחת עומד על  

 בתוצר הלאומי השנתי.  



הטרדה ופגיעה מינית במערכת הבריאות ובבתי 
 החולים 

 ממדי התופעה  

מחקרים שונים שנעשו בעולם מעידים על תופעה רחבת היקף. המחקרים השונים נוטים להתמקד 

באוכלוסיות מסוימות דוגמת רופאות בעת הכשרתן, אחיות או סטודנטיות לרפואה ואינם בוחנים באופן  

 נרחב את התופעה תחת המסגרת של בית חולים או מערכת הרפואה. 

מהנשים כי חוו "אוירה עוינת" הקשורה   96%קלינית, דיווחו כך למשל בהקשר של הכשרה רפואית  

 ,Hinzeלמיניות אשר נעה מבדיחות מיניות לא רצויות ועד מגע מיני לא רצוי במהלך ההכשרה שלהן )

מהנשים באקדמיה הרפואית    82%( מצא כי  Vargas et al., 2020(. סקר אחר שפורסם לאחרונה )2004

 . חות פעם אחת בשנה האחרונהדיווחו כי חוו הטרדה מינית לפ

ציין     (NASEM )האקדמיות הלאומיות האמריקאיות למדע, הנדסה ורפואה דו"ח של 2018בשנת 

 מהסטודנטיות לרפואה דיווחו כי חוו הטרדה מינית במהלך לימודיהן והכשרתן כרופאות    45-50%כי כ  

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine,2018)  .) 

במסגרתה  שבחן   לאחרונה  אנליזה שפורסמה  מטא  כ     33לפי  חלק  לקחו  בהן    18,000מחקרים 

 . )Spector, Zhou, & Che, 2014(מהן דיווחו כי חוו הטרדה מינית  28% -אחיות

מהמחקרים השונים עולה כי למרות שמדובר בתופעה רחבת היקף כאמור,  מרבית המקרים לא 

ו  לנזק  יגרום  דיווח  כי  החשש  בשל  היתר,  בין  מעולם,  טופלו  ולא  ההתקדמות דווחו  ביכולת  יפגע 

המקצועית של הנשים שהוטרדו. המוטרדות מתארות  את החשש שלהן כי לאחר הדיווח לא ינקטו כל  

פעולות כנגד המטריד ולפיכך העדיפו רובן לפתח אסטרטגיות התמודדות ולא לדווח על ההטרדה שעברו  

(AbuDagga et al., 2019; Wear &Aultman, 2005 .) 

המיניות    -בישראל הפגיעות  תופעת  את  הבוחן  מקיף  סקר  מעולם  נעשה  לא  הבריאות  במשרד 

במערכת הבריאות על כל רבדיה ומורכבותה אשר מאפשר לאמוד את ממדיה. למשרד אין נתונים מלאים  

 ( 2020מבקר המדינה, ) .על היקף ההטרדות במערכת הבריאות

הוטרדו מילולית  47%בישראל, מצא כי    רופאים ורופאות  1,000בקרב    2013, שנערך ב־סקר טלפוני

אחוזים מתוכם הוטרדו על ידי מטופל או מלווה של מטופל והיתר על ידי אנשי צוות    40%או גופנית.  

https://www.israelhayom.co.il/article/578401 

החשיפה של צוותים רפואיים להטרדות מיניות על ידי מטופלים.  התבצע מחקר שבחן את    2015ב  

רופאות ואחיות בשלושה בתי חולים במרכז הארץ. יותר מ    434במסגרת המחקר הופצו שאלונים בקרב  

 35%מהמשתתפות ציינו כי היו חשופות להערות מיניות, סיפורים או בדיחות בעלות אופי מיני ו    50%

נחשפו למגע שלא היה להן נח עמו. רוב   38%רצויה )מבטים, קרבה( ן  נחשפו לתשומת לב מינית לא  

 (.   Kagan et al., 2015המשתתפים דיווחו כי לא קיבלו הדרכה על ההתמודדות עם התופעה )

החולים  בבתי  מיניות  בהטרדות  לטיפול  באשר  המדינה  שירותי  נציבות  ידי  על  שפורסמו  נתונים 

.  2016-2018שנפתחו בבתי החולים השונים בכל אחת מהשנים  מציגים את מספר התיקים    2019בשנת  

בהטרדות  והטיפול  בפועל  הדיווחים  למספר  בין הססטיסטיקות  ניתן ללמוד על הפער  מנתונים אלה 

מיניות בבתי החולים. לפי הנתונים בשנים אלה, המקרים שטופלו בבתי החולים השונים )לרבות בתי 

רמב"ם( אינו עולה על חמישה מדי שנה. ההערכה היא כי מספר  תל השומר ו-חולים גדולים כמו שיבא  

https://ojin.nursingworld.org/MainMenuCategories/ANAMarketplace/ANAPeriodicals/OJIN/TableofContents/Vol-24-2019/No1-Jan-2019/Sexual-Harassment-Healthcare-Psychological-Perspective.html#Spector
https://www.israelhayom.co.il/article/578401


זה נמוך באופן משמעותי ממספר המקרים בפועל, כאשר הפער נובע מחסמים בדיווח ובחירה של מי  

 שסובל מתופעה זו שלא לדווח, כפי שצוין לעיל. 

 

 הטרדות מיניות בבתי חולים

 כללי 

כמעין עולם נפרד שלו תרבות שונה מזו של "העולם הספרות מתארת פעמים רבות את בית החולים 

 (.  Coster, 1962; Parsons, 1951שבחוץ" ואף הפוכה לזו של העולם הרגיל   )

מאז שנות השמונים של המאה הקודמת עוסקת הספרות הרפואית בתופעה של הטרדה מינית בקרב  

ולים אלא בעיקר בהקשרים  עובדי מערכת הבריאות, ואינה מתמקדת באופן ספיציפי בנעשה בבתי הח

 (.  Wear &Aultman, 2005של הכשרה קלינית ובסטינג של טיפול  )

לעולם הרפואה היסטוריה ארוכת שנים של היררכיה גברית במהלכה שלטו במוסדות הרפואיים  

אחת   היא  מינית  הטרדה  והשליטה.  הכח  בעמדות  שהחזיקו  זכר  ממין  ומנהלים  רופאים  בעיקר 

שו ועודן משמשות כאמצעי בהם הם משמרים את הדומיננטיות  שלהם בארגון  מהפרקטיקות אשר שימ

(. המבנה ההיררכי של המוסדות הרפואיים  (Berdahl , 2007; Kabat-Farr & Crumley, 2019הרפואי  

כחלק   מתקבלות  מטרידות  התנהגויות  בה  מסגרת  ומספק  לנשים  גברים  בין  הכח  פערי  את  מנרמל 

ינן צעדים. מסגרת ארגונית זו מאפשרת לרופאים להטריד אחיות העובדות מהעבודה וללא שינקטו בג

לצידן ובנוסף מהווה מעין אישור לשחקנים חיצוניים, דוגמת חולים ובני משפחותיהם להתנהג באופן 

(. הימצאותן של נשים בעמדות  Kabat-Farr & Crumley, 2019דומה לנשים אשר מעמדן בארגון נמוך )

לגבר יחסית  אותן  נחותות  הופכת  וכו'(   מחקר  תקציבי  תפקידים,  עמדות,  )שכר,  הרפואי  בארגון  ים 

לפגיעות יותר בהקשר של הטרדה מינית כאשר הכח הארגוני שלהן והיכולת לדווח או להגן על עצמן  

והקידום שלהן.   במיוחד כאשר המטריד ממונה על התעסוקה, השכר  מפני הטרדה מינית מתרחשת, 

ים בשכר ובקידום הם חלק אינטגרלי מהמכניזם המאפשר פגיעה מגדרית מכל  במובן זה פערים מתמשכ

 (. Choo, Van Dis & Kass2018סוג   )

הטרדה מינית במערכת הבריאות הולכת פעמים רבות יד ביד עם התנהלות שאינה מכבדת גבולות 

ומרים  מקצועיים. "טיפוסים" המתוארים כמטרידים מינית מתוארים פעמים רבות ככאלה שאינם ש

(.  Muzio et al., 2016;  Searl , McConnell & Dawson, 2017על גבולות מקצועיים בהקשרים שונים )

פגיעה/ הטרדה בין העובדי מערכת הבריאות לעמיתים שלהם כוללת לרוב מספר מוטרדות/ נפגעות אשר 

יפה של סביבה לרוב מהוות נשים צעירות או כאלה אשר כפופות למטריד. מקרים אלו מאופיינים בעט

ארגונית שמאפשרת את הצמיחה של התנהגויות אלה. בחלק מהם זוהתה תרבות של הקנטה בשיח בין  

מקובלת   אשר  הדעת  ובדיחות  "צחוקים"  של  במעטפת  האלה  ההתנהגויות  של  נירמול  או  הקולגות 

 .  ( ,Searl , McConnell & Dawson 2017בסביבת העבודה ומקשה על הזיהוי והיכולת להתלונן )

שורשיהן של הטרדות מיניות בחדרי הניתוח ובמחלקות לרפואה דחופה נעוצים בסטינג של מקומות  

.   התרבות הארגונית )Frank, Brogan, & Schiffman, 1998(אלה ואופי הפעולה הסמכותני הנעשה בם  

של עולם הרפואה אשר בה מושם דגש על פריון העבודה על פני רווחתם של העובדים בה לצד הכשלון 

ביבת עבודה לא בריאה. גורמים אלה מזוהים פעמים רבות  בזיהוי הקשיים הניצבים בפניהם תורמים לס

גורמים מערכתיים   זיהוי  עולם הרפואה מרבה להיות מוטרד ממנה.  גם התופעה של "שחיקה" אשר 

https://ojin.nursingworld.org/MainMenuCategories/ANAMarketplace/ANAPeriodicals/OJIN/TableofContents/Vol-24-2019/No1-Jan-2019/Sexual-Harassment-Healthcare-Psychological-Perspective.html#Frank


 & ,Dzauותרבותיים אלה יכול לסייע במניעת מקרים של הטרדה מינית וטיפול באלה שהתרחשו כבר )

Johnson, 2018 .) 

( .   vulnerabilityם רבות ככזה הסולד מתפיסה של חולשה או פגיעות )עולם הרפואה מזוהה פעמי

מוטרדות נרתעות במקרים רבים מתגובות שליליות שהן עלולות לקבל מסביבתן לאחר הגשת תלונה או  

דיווח רשמי על ההטרדה שעברו. חלק מהן מתארות את התגובות שקיבלו מסביבתן לאחר ההטרדה  

ומצפות מהן ולהמשיך הלאה, להתעלם ממה שקרה ולא לעורר מהומות    כתגובות המקטינות את האירוע 

(Dzau, & Johnson, 2018 .) 

הטיפול בתופעה של הטרדה מינית על ידי מוסדות רפואיים מצומצם למדי ומבוסס ברובו על תלונות  

רשמיות וטיפול משפטי במקרי הטרדה שהתרחשו,  בעוד התופעה כוללת מערך שלם של התנהגויות  

ולאמילו בסיס  -ליות  על  ואפליה  עוינות, איבה, החפצה, הרחקה הדרה  ביטוי של   מילוליות המהוות 

מגדרי. ההתעלמות מהאופנים הנרחבים בהם באה לידי ביטוי תופעה זו חוטאת לאחריות של המוסדות  

 (.  Choo, Van Dis & Kass2018הרפואיים לטיפול בה )

במערכת הבריאות מתמקדת בהטרדות מיניות המתבצעות על  הספרות העוסקת בהטרדות מיניות  

   ידי רופאים, הטרדות מיניות במסגרת ההכשרה הקלינית והטרדה מינית של אחיות;

 הטרדה מינית על ידי רופאים 

אחת הפרקטיקות הנפוצות שניתן לתאר כפגיעה מינית במערכת הבריאות הנה ניצול הכח המבוסס 

ל"ניהול   הרופא   של  מעמדו  של על  ניצול  תוך  רבים  במקרים  מטופלים שלהם,  עם  יחסים"  מערכות 

וקלים   לפגיעים  אותם  הופכים  אשר  מורכבים  חיים  במצבי  או  קשה  נפשי  במצב  המצויים  מטופלים 

כח   בעמדת  ונמצא  יודע הכל  בעיניים עצומות על הרופא אשר  בעודם סומכים   & Popovich)לניצול 

Warren, 2010; Searl, McConnell & Dawson, 2017) ברופא מטופלים  של  המוחלט  האמון   .

מאפשרים היווצרותם של מצבים אלה בהם המטופלים נמצאים בעמדת זהירות והגנה פחותה ביחס 

 .  (Gargiulo and Ertug, 2006)לשאר מצבי החיים 

הטרדות מיניות שבוצעו על ידי רופאים התחילו פעמים רבות תוך כדי עבודתם המקצועית והמשיכו 

קשר חוצה גבולות באמצעות הטלפון הנייד או הדואר האלקטרוני,  כאשר הנפגעות היו הן מטופלות ב

( מהן  פחותה  בעמדה  נמצאו  ואשר  הרופאים  עבדו  אתן  קולגות   & Searl , McConnell  2017והן 

Dawson,  .) 

 הטרדה מינית במסגרת ההכשרה הרפואית 

בהכשרה הרפואית והאווירה המאפיינת אותה    אלמנטים המבניים שתוארו לעיל, מורכבות הקשורה

הקלינית.  ההכשרה  במסגרת  מיניות  הטרדות  של  קיומן  המאפשרים  כתנאים  מזוהים  להיות  יכולים 

והאחראים  הממונים  של  ישיר  פיקוח  מאפשרת  לא  החולים,  בבתי  לרוב  מתקיימת  אשר  ההכשרה, 

ה תוך כדי משמרת העלול ליצור  האקדמיים עליה. בנוסף ניתן לתאר בהקשר זה את האלמנט של שינ

טשטוש של הגבולות וכן את החשיפה למגוון אוכלוסיות מטרידות מלבד רופאים בכירים כמו מטופלים  

( משפחותיהם  הקלינית  Dzau, & Johnson, 2018ובני  הכשרתן  במהלך  רופאות  של  הטרדה מינית   .)

קולגות פוטנציאליים:  מטרידים  של  "סוגים"  למגוון  חשיפה  וכן כוללת  ההתמחות  על  מפקחים   ,

 (.  Choo, Van Dis & Kass2018מטופלים ובני משפחותיהם )



עבודה   בשעות  כרוכה  תחרותית,  מפרכת,  בהיותה  לשמצה  ידועה  רופאים  של  הקלינית  ההכשרה 

רבות, עם עומס עבודה וללא התחשבות  בלחץ המופעל על המתלמדים. כאשר חיי אדם ואשה מוטלים  

ת הזמן לאכול, לשתות, לישון ולכן הגשת תלונה על הטרדה מינית או התנהגות  על הכף קשה למצוא א

(. מוטרדות שחוו הטרדות מיניות מתארות  Dzau, & Johnson, 2018לא נאותה היא מותרות במצב זה. )

האינטנסיבית   ההכשרה  במסגרת  שעברו  החוויה  את  ולעבד  להבין  "קשב"  להן  היה  לא  כלל  כי 

 ,National Academies of Sciences, Engineeringהמרובים במסגרתה    וההתמודדות עם הלחצים

and Medicine,2018)  .) 

 הטרדה מינית כלפי אחיות  

על אף שפגיעה מינית והטרדה מינית יכולות להיות מופנות כלפי כל אחד, אחיות מייצגות מקצוע  

ינית. נשים אלה מצויות  נשי המהווה פעמים רבות מטרה להתנהגויות הנחשבות להטרדה או פגיעה מ

לרוב בעמדות נחותות בארגון, כאשר פערי הכוחות מותירים אותן עם יכולת קטנה, אם בכלל, לפעול  

 . (Kisa, Dziegielewski and Ates, 2008)בעקבות הפגיעה/ הטרדה 

אחיות נמצאות בסיכון גבוה לסבול מהטרדה מינית בשל מאפיינים שונים של עבודתן כגון עבודה 

במשמרות, עבודה בלילות ועבודה במחלקות לרפואה דחופה.  במשמרות לילה יש לרוב פחות כוח אדם,  

רופאים או מנהלים הנמצאים בסביבת העבודה כך שההמצאות בקרבתם של חולים או בני משפחתם 

ורי דלת סגורה מאפשרת הטרדה מינית מסוגים שונים. מחלקות לרפואת חירום מאופיינות בלחץ  מאח

רב ובצורך לפעול מהר כדי להציל חיי אדם אשר עלולים לשמש כבסיס המאפשר התנהגויות לא ראויות  

 (. Kabat-Farr & Crumley, 2019שונות, ביניהן הטרדה מינית   )

 

 :  בתי חולים בישראל

 התמודדות 

מכתיב   בו  באופן  גם  כרוכה  ולפיכך  מתרחשת  היא  בה  הארגונית  בסביבה  קשורה  מינית  הטרדה 

כדי לפעול לשינוי     )Willness, Steel, & Lee, 2007(הארגון את אסטרטגיית ההתנהלות שלו עם התופעה  

 (. Kabat-Farr & Crumley, 2019המצב יש לשנות את הנורמות הקיימות )

פסיכופתולוגית של התנהגות סוטה של פרטים  פרסומים אחרונים בתחום קוראים לעבור מתפיסה 

ארגונית ולשים את הדגש -לתפיסה מערכתית חברתית נרחבת ובהתאם לבצע שינויים ברמה המוסדית

( ומניעה  ידע  כמו   Dzau, & Johnson, 2018על  כלים  על  והשענות  מהתמקדות  לעבור  יש  בהתאם,   .)

צר את השינוי הנדרש למיקוד רחב אשר בוחן  הרשעה וענישה של מטריד ספיציפי אשר אינם יכולים ליי 

בה   עבודה  מסגרת  מלכתחילה.  התופעה  של  התרחשותה  את  המאפשרים  וגורמים  חברתיים  מבנים 

מוגדרת הטרדה מינית כבעיה ארגונית שצמיחתה התאפשרה ואף טופחה בשל אופן ההתנהלות בו יכולה  

 (.  Choo, Van Dis & Kass2018לשנות את אופן  ההתמודדות עם התופעה של הטרדה מינית. )
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