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 5 
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 אלכסנדר דדיולין: הנתבע

 ע"י ב"כ עוה"ד אילן קיסרי              

  

 6 

 7 

 פסק דין

 8 

 9 

 10-נית, התשנ"חלפנינו תביעה לפיצוי ללא הוכחת נזק, מכוח החוק למניעת הטרדה מי .1

 11 בגין שלושה מעשי הטרדה מינית., ₪ 360,000, בסך 1998

 12 

 13 רקע וניהול ההליך עד כה .א

 14 

 15 ההליך הפלילי שהתנהל בעניינו של הנתבע .1.א

 16 

 17הנתבע הורשע על ידי בית משפט השלום בחיפה : בבית משפט השלוםההליך הפלילי  .2

 18בעבירות של מעשים מגונים והטרדה מינית כלפי התובעת  7047-12-16במסגרת ת"פ 

 19)ג( לחוק 348במקום עבודתה, כדלקמן: ריבוי מקרים של מעשים מגונים, לפי סעיף 

 20של הטרדה מינית,  וריבוי מקרים"(, חוק העונשין)להלן: " 1997-העונשין, התשל"ז

 21)להלן:  1998-)א( לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח5( וסעיף 3)א()3לפי סעיף 

 22"(. הכרעת הדין שבמסגרתה כאמור הורשע הנתבע, החוק למניעת הטרדה מינית"

 23)להלן:  21.5.2020"(, וגזר הדין ניתן ביום הכרעת הדין)להלן: " 7.4.2020ניתנה ביום 
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 1שעות שירות לתועלת  240חודשי מאסר על תנאי;  8נגזרו  "(. על הנתבעגזר הדין"

 2תשלום ₪;  5,000חודשים; תשלום פיצוי למתלוננת בסך  18הציבור; צו מבחן למשך 

 3 ₪.  2,500קנס בסך 

 4 

 5הנתבע הגיש ערעור על הכרעת הדין וגזר הדין : ההליך הפלילי בבית המשפט המחוזי .3

 6סו לו בכתב האישום נעשו על ידו וטען שהמעשים שיוח לבית המשפט המחוזי בחיפה

 7בית המשפט המחוזי, על ידי הרכב השופטים הנשיא רון שפירא, בטינה  "בצחוק".

 8דחה את ערעור הנתבע על כל חלקיו  ,10.9.2020ברק, בפסק דין מיום -טאובר ועדי חן

 9 ."(פסק הדין של בימ"ש מחוזי)להלן: " על הכרעת הדין ועל גזר הדין –

 10 

 11 ההליך שלפנינו .2.א

 12 

 13הגישה התובעת את התביעה שלפנינו נגד הנתבע, בגין אותם מעשי  9.11.2020ביום  .4

 14 24.12.2020ביום  .כאמור יםהפלילי בפסקי הדיןהורשע הוא בגינם שהטרדה מינית 

 15 הגיש הנתבע כתב הגנה מטעמו.

 16 

 17, ב"כ התובעת וב"כ הנתבע, הגיעו 4.3.2021בדיון שהתקיים לפני אב"ד ביום  .5

 18הקביעות העובדתיות של פסק  לפיהבר המסכת העובדתית, בדלהסכמה דיונית 

 19 , וכל אחד מהצדדים הדין המרשיע בפלילים ישמשו כקביעות חלוטות גם בהליך זה

 20בנוסף  1יטען בכתב לגבי הסכום אותו יש לפסוק לטובת התובעת בהליך הנוכחי.

 21י הוסכם על הצדדים, כי רצף האירועים של הטרדה מינית אותם ביצע הנתבע כלפ

 22)ולא החל מחודש  2014וינואר  2013התובעת התרחשו במהלך החודשים דצמבר 

 23תוקף של הסכמת הצדדים קיבלה . 3.2.2014(, ומקרה אחד אירע ביום 2013נובמבר 

 24 .החלטה

 25בנוסף, הוגשה בהסכמה לתיק בית הדין "אישור של העובדת הסוציאלית מיום 

 26 2(.1לגבי התובעת" )וסומנה מש/ 31.5.2020

 27 

 28 הצדדים הגישו סיכומים בכתב.  .6

 29 

 30 

                                           
 .22ש'  3, עמ' 4.3.2021; החלטה, פרוטוקול דיון מיום 24-26ש'  2, עמ' 4.3.2021פרוטוקול דיון מיום  1
 .1סומן מש/ 2
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 1 

 2 כפי שנקבעו בהליך הפלילי –עובדות שמוסכמות על הצדדים  .3.א

 3 

 4התובעת אמינה ומהימנה ועל יסודה נקבע כי  עדותכי  נקבע,כרעת הדין בה .7

 5מדינת ישראל וכי  3עו כמתואר שם,ירים בכתב האישום אהאירועים המתואר

 6בהתאם הורשע הנתבע ו האישוםהוכיחה מעבר לכל ספק סביר את עובדות כתב 

 7 :]עם מחיקת פרטים מזהים[ ואלו העובדות 4בעבירות שיוחסו לו.

 8 

 9בזמנים הרלוונטיים לכתב אישום זה, עבד "לפי הכרעת הדין, 

 10" במרכז XXXהנאשם כרוקח בבית המרקחת של קופת חולים "

 11 )להלן: "בית המרקחת"(.XXXX" בXXXהרפואי "

 12 

 13"המתלוננת"(, עבדה אף היא בזמנים )להלן:  1984ט', ילידת 

 14 הרלבנטיים לכתב אישום זה, בבית המרקחת.

 15 

 16, במספר 2014ועד לתחילת פברואר  2013במהלך החודשים נובמבר 

 17רב של הזדמנויות במועדים שאינם ידועים למאשימה במדויק, 

 18הטריד הנאשם את המתלוננת תוך כדי עבודתם בבית המרקחת. 

 19הציע לה להיפגש ולקיים עימו יחסי באופן שפעם אחר פעם חזר ו

 20מין, ביקש ממנה שתעזוב את בעלה כי הוא רוצה אותה, נצמד אליה 

 21במהלך עבודתה, וביקש שתעמוד לידו, כל זאת כאשר המתלוננת 

 22 ביקשה מהנאשם שיתרחק ממנה ושיחדל לעשות כן.

 23 

 24המתלוננת הבהירה לנאשם, פעם אחר פעם, כי אינה מעוניינת 

 25היא נשואה, והיא תספר לבעלה, ותפנה לממונים  להיפגש עימו, וכי

 26עליה, אם ימשיך להטרידה, וחרף זאת הנאשם לא נרתע, וחזר והציע 

 27 לה הצעות בעלות אופי מיני. 

 28 

 29עוד נקבע בהכרעת הדין, כי במספר רב של הזדמנויות, במועדים 

 30, במהלך 2014לתחילת פברואר  2013שונים, בין החודשים נובמבר 

                                           
 להכרעת הדין, נספח ו' לכתב התביעה. 103עמ'  3
 לפסק הדין בבית המשפט המחוזי, נספח ז' לכתב התביעה. 4עמ'  4
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 1ת בבית המרקחת, נגע הנאשם באזורים שונים עבודתם המשותפ

 2בגופה של המתלוננת. הוא נצמד עם גופו לגופה, הניח את ידיו על 

 3כתפיה ומותניה, חיבק אותה, נגע לה בחזה מעל לבגדיה, וכן נגע 

 4בישבנה מעל לבגדיה. כל זאת עשה הנאשם בלא הסכמתה של 

 5 המתלוננת ולשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים.

 6 

 7במהלך יום עבודתם המשותפת בבית המרקחת, ניגש  2.2.2014ביום 

 8הנאשם למתלוננת, חיבק אותה שלא בהסכמתה, לשם גירוי סיפוק 

 9או ביזוי מיניים, והציע לה להיפגש איתו. הנאשם אמר למתלוננת 

 10שהוא רוצה לקיים איתה יחסי מין, והיא בתגובה ביקשה ממנו 

 11בעלה והיא ביקשה  להפסיק, ואמרה לו שהיא נשואה ואוהבת את

 12מהנאשם שיפסיק לגעת בגופה, ושיפסיק להציע לה הצעות מיניות. 

 13הנאשם המשיך ואמר למתלוננת שהיא יפה וצעירה, ולא נשואה 

 14מספיק זמן, והמתלוננת אמרה לו שאם ימשיך בכך היא תפנה 

 15 5".ותתלונן עליו אצל האחראית בבית המרקחת

 16 

 17, גרוש, נעדר עבר פלילי, 53ת: הנתבע בן נלקחו בחשבון העובדות הבאו ,בגזר הדין .8

 18ובעברו מחלת נפש שידעה הסלמה בתקופת גירושיו. כן הביא בית משפט השלום 

 19בחשבון את העובדה כי לא הוצגו ראיות או עדות רפואית או התנהגותית לכך 

 20שמעשי הנתבע בוצעו בשל בוחן מציאות פגום או חוסר יכולת הכרתית להימנע 

 21  6מביצועם.

 22 

 23התייחס בית של בית המשפט המחוזי, במסגרתו נדחה ערעור הנתבע, הדין בפסק  .9

 24 טענות הנתבע ביחס להחלת הסייג של אי שפיות הדעת, וקבעלהמשפט המחוזי 

 25כי במועד ביצוע העבירות הנתבע ידע והבין את אשר הוא עשה, וכי לא עובדתית, 

 26 השלום. יו העובדתיות" של בית משפטעלה בידי הנתבע "לקעקע את קביעות

 27 

 28 

 29 

 30 

                                           
 לפסק הדין של בית המשפט המחוזי. 1-2עמ'  5
 לפסק הדין של בית המשפט המחוזי. 20סעיף  6
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 1 טענות התובעת לגבי שיעור הפיצוי .4.א

 2 

 3מעשי הנתבע כלפיה הם רצף אירועים נפרדים אשר נמשכו על פני  לטענת התובעת .10

 4 :שניתן להגדיר תחת שלושה אירועים ,2014לפברואר  2013פה, בין דצמבר תקו

 5 

 6 רות""; י"שלל "נגיעות, התחככויות, הצעות ואמ .10.1

 7פינה בחדר נרקוטיקה, חיבק ל"באחת ההזדמנויות הנתבע דחף את התובעת  .10.2

 8 אותה, משך במותניה ואמר לה כי "תקבלי הכל דרך סקס"";

 9הנתבע הצמיד את התובעת בכח עם גופו לפינה בבית  02.02.2014"... ביום  .10.3

 10 מרקחת, נגע בישבנה עם ידיו והציע לשכב עימו, באמרו: "בואי נעשה סקס"".

 11 

 12)א( לחוק למניעת הטרדה מינית אשר מגדיר הטרדה מינית 3מפנה לסעיף התובעת  .11

 13אסורה כ"הצעות חוזרות בעלות אופי מיני המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי 

 14()ג( לחוק למניעת הטרדה מינית שקובע, כי 6)א()3אינו מעוניין בכך", ולסעיף 

 15אות כי אינו בהתקיים יחסי מרות במסגרת יחסי עבודה לא נדרש המטריד להר

 16( לחוק למניעת 2)א()3מעוניין בהצעות או בהתייחסויות. עוד מפנה התובעת לסעיף 

 17 הטרדה מינית שקובע כי הטרדה מינית היא גם מעשה מגונה. 

 18 

 19ד עד לסכום המרבי מדובר בשלוש הטרדות מיניות המזכות כל אחת במתן פיצוי נפר .12

 20מונה על התובעת ופיקח על לטענת התובעת, הנתבע היה מבסה"כ. ₪  360,000בסך 

 21אופן ביצוע ההתמחות שלה בבית המרקחת. הנתבע ניצל את מעמדו בעבודה, את 

 22פערי הכוחות בין הצדדים, את העובדה שהתובעת רק עלתה לארץ ולא ידעה את 

 23השפה העברית ורק החלה לעבוד בבית המרחקת, וביצע בתובעת מעשים מגונים, 

 24 פי מיני תוך ניצול מרותו עליה במקום העבודה. פנה אליה בהצעות חוזרות בעלות או

 25 

 26התובעת מבקשת להשית על הנתבע פיצוי מרבי בהתעלם מנסיבות אישיות ככל  .13

 27שיהיו של הנתבע, ואין לקחת בחשבון את טענת הנתבע כאילו הוא שילם את חובו 

 28לחברה או את הטענה של שלילת רישיון רוקח. לטענת התובעת, מצבו הכלכלי של 

 29 ינו פרמטר לצורך קביעת שיעור הפיצוי. הנתבע א

 30 

 31 

 32 
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 1 טענות הנתבע לגבי שיעור הפיצוי .5.א

 2 

 3על התובעת היה לנקוט בדרך של תביעה אזרחית נגררת להרשעה בפלילים לפי  .14

 4, אז השופט 1984-לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד 77הוראות סעיף 

 5שהיה דן בתביעת התובעת היה השופט שדן בהליך הפלילי שנחשף לכל הראיות 

 6 בתיק. 

 7 

 8ההרשעה של הנתבע היא על מסכת כוללת של מעשים כאילו היווה מעשה אחד, ואין  .15

 9לקבוע כי מדובר בשלושה מקרים שניתן להטיל פיצוי בגין כל אחד מהם. מדובר 

 10כמו כן לטענתו, מדובר במעשים בחלוקה מלאכותית שמנוגדת להכרעת הדין. 

 11  המצויים ברף הנמוך של הטרדה מינית.

 12 

 13למניעת  לחוק 8ב החוקי ששרר עובר לתיקון להחיל לגביו את המצלטענת הנתבע, יש  .16

 14התיקון פורסם ₪.  120,000-הטרדה מינית שהגדיל את הפיצוי ללא הוכחת נזק ל

 15אז התפתחו בקרב הנתבע תסמינים של מחלת נפש  2013ברשומות בחודש אוגוסט 

 16 .8ולא היתה בידי הנתבע האפשרות להיות מודע לתיקון 

 17 

 18יש להתחשב במצבו הכלכלי והבריאותי וביכולת לשלם פיצוי  ע, כיעוד טוען הנתב .17

 19 2017הנתבע אינו עובד משנת . 2013לתובעת. לנתבע פרצה מחלת נפש בשלהי קיץ 

 20אשר משמשת אותו ₪  3,200וחי מקצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי בסך 

 21יס הנתבע צירף תדפלנתבע אין חסכונות או רכוש כמו דירה או רכב. . למחייתו

 22הנתבע מפנה בחשבון הבנק. ₪  25,000-חשבון בנק לפי לנתבע "מינוס" של למעלה מ

 23 לעדות אופי לטובת הנתבע שנשמעה בהליך הפלילי.

 24 

 25חייו מקצה אל קצה  התהפכוכתוצאה ממסכת המעשים של הנתבע כלפי התובעת  .18

 26והוא נענש די הותר: הנתבע הורחק ממקום עבודתו והתנהלה חקירה נגדו על ידי 

 27; קופת החולים שבה הוא הועסק ממונה על מניעת הטרדה מינית במחוז צפון שלה

 28והוא אושפז בכפייה במרכז לבריאות  2017מחלת הנפש שממנה סבל החמירה בשנת 

 29הנפש; הנתבע הוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי כנכה וחי מקצבת נכות בלבד, בסך 

 30שתו עליו העונשים כמפורט לעיל; נגזר דינו של הנתבע והו 21.5.2020ביום ₪;  3,200

 31הנתבע עומד בפני שלילת רישיון רוקחות, לאחר שהפרקליטות העבירה את פסק 

 32יש לקחת בחשבון גם שהנתבע נדרש לעבוד  הדין בהליך הפלילי למשרד הבריאות.
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 1בעבודה פיזית משפילה למען הציבור בעיריית קרית מוצקין לאסוף גללי צואה של 

 2 עיר, עבודה שיש בה פן של השפלה.בעלי חיים מרחובות ה

 3 

 4הנתבע מבקש לקחת בחשבון את הסכמתו להגיע להסכמות עם התובעת ולהימנע  .19

 5נחסכו זמן שיפוטי ועלויות נלוות. לעומת  ךבאת ראיות ועדויות בבית הדין ובכמה

 6זאת יש לקחת בחשבון את התנהלות התובעת שהפרה את ההסכמות בין הצדדים 

 7 יחסי מרות.לדוגמה ביחס לטענה של 

 8 

 9הנתבע הביע חרטה על מעשיו בפני הממונה על מניעת הטרדה מינית. הנתבע הוא  .20

 10אדם נכה, פגוע נפש, שנמצא עתה בהליך שיקום קשה ומתיש. קבלת התביעה תשפיע 

 11בריאותי של הנתבע. כל סכום שבית הדין ישית על הנתבע  -קשה על מצבו הנפשי

 12לעמוד בו. עוד טוען הנתבע, כי מטרת  צריך להיגזר מיכולתו הכלכלית של הנתבע

 13הפיצוי לפי החוק למניעת הטרדה מינית היא עונשית ויש להסתפק בפיצוי שנקבע 

 14 במסגרת גזר הדין. לחלופין יש לקזז את הפיצוי שנפסק בהליך הפלילי. 

 15 

 16 דיון והכרעה .ב

 17 

 18 מעשי ההטרדות המיניות שביצע הנתבע כלפי התובעת במקום העבודה .1.ב

 19 

 20העובדתית ביחס לאירועים מושא הליך זה מוסכמת על הצדדים ואין התשתית  .21

 21שים המפורטים בפרק העובדתי מחלוקת בין הצדדים על כך שהנתבע ביצע את המע

 22 .7הורשע בהליך הפליליהוא שבגינם , לעיל

 23 

 24לחוק למניעת הטרדה מינית, המונה רשימת  3"הטרדה מינית" מוגדרת בסעיף  .22

 25בין בת להטרדה מינית ועל כן היא התנהגות אסורה. התנהגויות שכל אחת מהן נחש

 26 : כך( 3)א()3-( ו2)א()3 פיםסעי יםהיתר קובע

 27 

 28 הטרדה מינית היא כל אחד ממעשים אלה: )א( .3"

... 29 

                                           
)ג( לחוק העונשין, וריבוי מקרים של הטרדה מינית, 348בגין ריבוי מקרים של מעשים מגונים, עבירה לפי סעיף  7

 )א( לחוק למניעת הטרדה מינית.5( ו3)א()3עבירה לפי סעיף 
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 1לחוק  349-ו 348מעשים מגונים כמשמעותם בסעיפים  (2)

 2 העונשין;

 3הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה  (3)

 4 "כי אינו מעונין בהצעות האמורות; למטריד

 5 

 6( ממשיך וקובע כי ככל שהמטריד הציע הצעות חוזרות בעלות אופי מיני 6)א()3סעיף  .23

 7לעובד במסגרת יחסי עבודה, תוך ניצול מרות ביחסי עבודה, יראו בכך הטרדה 

 8 מינית, גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות או בהתייחסויות. 

 9 

 10הטרדה מינית אפשרית גם בין עובדים המצויים באותו מעמד במקום העבודה, אך  .24

 11כאשר הטרדה מינית נעשית על ידי בעל סמכות כלפי מי שנתון לסמכותו, קבע בית 

 12, כי מדובר בסוג חמור של הטרדה מינית. 8בן אשרהמשפט העליון כבר בהלכת 

 13שבמעשה, יש גם למעשה בהטרדה מינית מעמדה של מרות או השפעה, מעבר לפסול 

 14 ניצול לרעה של תפקיד או מעמד.

  15 

 16המעשים המיוחסים לנתבע כלפי התובעת כפי שפורטו בפרק העובדתי מהוות  .25

 17 הטרדה מינית לפי החוק למניעת הטרדה מינית, כדלקמן: 

 18 

 19כמשמעותם  מעשים מגונים - לחוק למניעת הטרדה מינית( 2)א()3סעיף לפי  .25.1

 20"העושה מעשה מגונה באדם בלא שקובע כך:  ,לחוק העונשין)ג( 348בסעיף 

 21 -(, דינו 1הסכמתו, אך שלא בנסיבות כאמור בסעיפים קטנים )א(, )ב( או )ג

 22מגדיר מעשה מגונה כך: )ו( לחוק העונשין 348סעיף מאסר שלוש שנים"; 

 23 מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים".  -"מעשה מגונה" "בסימן זה, 

 24 

 25, במהלך עבודתם המשותפת במקום פעם אחר פעם, יותבמספר רב של הזדמנו

 26התובעת במהלך עבודתם נגע באזורים שונים בגופה של הנתבע העבודה, 

 27. הוא נצמד עם גופו לגופה, הניח את ידיו על ובמקום העבודה, ללא הסכמתה

 28כתפיה ומותניה, חיבק אותה, נגע לה בחזה מעל לבגדיה, וכן נגע בישבנה מעל 

 29ולשם גירוי, סיפוק או  התובעתבלא הסכמתה של  הנתבעלבגדיה. כל זאת עשה 

 30במהלך יום עבודתם המשותפת בבית  2.2.2014ביום בנוסף,  ביזוי מיניים.

                                           
 .650( 1, פ"ד נב)מדינת ישראל נ בן אשר 6713/96עש"מ  8
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 1הנאשם למתלוננת, חיבק אותה שלא בהסכמתה, לשם גירוי המרקחת, ניגש 

 2 .סיפוק או ביזוי מיניים

 3 

 4 םשחזרו על עצמ יםמגונ יםמעשאובייקטיבי, התנהגות זו מהווה במבחן ה

 5 מספר רב של הזדמנויות פעם אחר פעם.

 6 

 7הצעות חוזרות בעלות אופי  -לחוק למניעת הטרדה מינית ( 3)א()3סעיף לפי  .25.2

 8 אשר הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות האמורות. , המופנות לאדםמיני

 9 

 10להיפגש  לתובעת במהלך עבודתם המשותפתחזר והציע הנתבע פעם אחר פעם 

 11ולקיים עימו יחסי מין, ביקש ממנה שתעזוב את בעלה כי הוא רוצה אותה, נצמד 

 12ביקשה  התובעתאליה במהלך עבודתה, וביקש שתעמוד לידו, כל זאת כאשר 

 13  מהנאשם שיתרחק ממנה ושיחדל לעשות כן.

 14, פעם אחר פעם, כי אינה מעוניינת להיפגש עימו, וכי לנתבעהבהירה  התובעת

 15היא נשואה, והיא תספר לבעלה, ותפנה לממונים עליה, אם ימשיך להטרידה, 

 16וחרף זאת הנאשם לא נרתע, וחזר והציע לה הצעות בעלות אופי מיני. כל זאת 

 17 ולשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים. התובעתבלא הסכמתה של  הנתבעעשה 

 18הנתבע במהלך יום עבודתם המשותפת בבית המרקחת, ניגש  2.2.2014ביום 

 19, חיבק אותה שלא בהסכמתה, לשם גירוי סיפוק או ביזוי מיניים, והציע לתובעת

 20שהוא רוצה לקיים איתה יחסי מין,  לתובעתאמר  הנתבעלה להיפגש איתו. 

 21א בתגובה ביקשה ממנו להפסיק, ואמרה לו שהיא נשואה ואוהבת את בעלה והי

 22והיא ביקשה מהנאשם שיפסיק לגעת בגופה, ושיפסיק להציע לה הצעות מיניות. 

 23שהיא יפה וצעירה, ולא נשואה מספיק זמן,  לתובעתהמשיך ואמר  הנתבע

 24אמרה לו שאם ימשיך בכך היא תפנה ותתלונן עליו אצל האחראית  והתובעת

 25 התובעת כלפי המופנות בהתנהגויות בהצעות מדובר .בבית המרקחת

 26 . במיניותה ומתמקדות

 27 

 28 כי לנאשם תראה היא  כי דרישה אין ,העניין בנסיבותאשר לטענת התובעת כי 

 29 -ם השניי שבין מרות יחסי נוכח וזאת ,ובהתנהגותו בהצעותיו מעוניינת אינה

 30עובדתית שלא נקבעה בהליך שאלת יחסי המרות בין הנתבע לתובעת היא סוגיה 

 31. , כך שאיננו יכולים לקבוע האם התקיימו יחסי מרותהפלילי, ולא נדונה לפנינו

 32המטריד כי אינה מעוניינת -אין מחלוקת, שהתובעת הראתה לנתבעעם זאת, 



 
 הדין האזורי לעבודה בחיפה-בבית

  20769-11-20 סע"ש 

  

 16מתוך  10

 1לא הסכימה ות למעשי הנתבע, הביעה התנגדהתובעת  .בהצעות האמורות

 2וביקשה שוב ושוב מהנתבע לחדול ממעשיו ולהפסיק להציע לה הצעות  יולהצעות

 3 . , והבהירה כי תתלונן בגין מעשיומיניות

 4 

 5מסוג של   מינית הטרדה משום הנתבע של במעשיו היה , יהאובייקטיב במבחן

 6למטריד כי אינו , המופנות לאדם אשר הראה הצעות חוזרות בעלות אופי מיני

 7 מעונין בהצעות האמורות.

 8 

 9 מהו הפיצוי ללא הוכחת נזק הראוי בנסיבות העניין? .2.ב

 10 

 11המגונים  המעשיםחומרתם וגסותם של את בחשבון אנו מביאים שיקולינו  במסגרת .26

 12בו התרחשו. ששל כל אלה על פני פרק הזמן  את תכיפותםוצעות המיניות ההושל 

 13מדובר באירועים שאינם בבחינת אירוע אחד כפי שטוען ב"כ הנתבע. אנו סבורים, כי 

 14בתדירות גבוהה, נשנו ומדובר בריבוי מעשי הטרדה מינית ומעשים מגונים, שחזרו 

 15, וחרף הפצרותיה של , תוך כדי עבודתם המשותפתבמספר רב של הזדמנויות

 16במסגרת  .הפסיק להטרידהולא הניח לה הוא לא  –התובעת מהנתבע שיחדול מהם 

 17קיבל בית משפט השלום את עדותה של התובעת כאמינה  הפלילית הכרעת הדין

 18לות בית המשפט כי "זה כל יום היה, כל לרבות את עדותה במענה לשא 9ומהימנה,

 19יום שאני הולכת במעבר, הוא עושה צעד, הוא חוסם את הדרך שלי, גם ככה היה 

 20ופות, הוא נכנס הצמיד אותי במעבדה, או במחסן, אני לא זוכרת, סידרתי שם תר

 21לפינה... כל פעם שהוא ראה אותי, הוא נגע לי בכתפיים, במותניים, גם בטוסיק, גם 

 22בחזה, כל פעם שהוא ראה אותי, כל פעם שאני עברתי והוא עבר. בית מרקחת גדול, 

 23גם ליד הלקוחות, חבל שהם לא פה. זה נמשך חודש וחצי  הוא היה עושה לי את זה,

 24 10יום יום".

 25 

 26חוסר השוויון ופערי הכוחות בשל ניצול  גם צמתמתע תוהמיני ותההטרדחומרת  .27

 27הנתבע שימש  -: מבחינת המעמד במקום העבודה נתבעלהתובעת בין  הבולטים

 28 עוזרת רוקחשל התובעת ששימשה ככרוקח ותיק בבית המרקחת ובמעמד בכיר מ

 29 –; מבחינת המצב האישי ומעמד חברתי בבית המרקחת ק התחילה את עבודתהור

 30 ,שנים 20-צעירה ממנו בכ-והתובעת 53בן הנתבע היה כקיים פער ניכר בגילאים. 

                                           
 לפסק הדין הפלילי בבית משפט השלום. 103עמ'  9

 לפסק הדין הפלילי בבית משפט השלום. 103-104עמ'  10
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 1והתחילה לעבוד בבית  עלתה ארצה מאוקראינה פחות משנה טרם תחילת עבודתה

 2, ובשל היות הנתבע רוקח מנוסה בבית המרקחת היא תקופת התמחותהמרקחת ב

 3לעבודה ביחד איתו תתרום לה והוא יוכל לסייע לה והיותו סברה שהעובדה שצוותה 

 4  .11דובר השפה הרוסית תקל עליה 

 5 

 6ביניהם,  הנתבע ניצל את חולשתה של התובעת תוך שימוש לרעה בפערי הכוחות .28

 7טריד החודשיים, במסגרת שעות העבודה ובמקום העבודה, ופעם אחר פעם במשך כ

 8 ימעצורים וחסר יחסר ם פיזיים מעשיביצוע הן בבאופן מילולי והן התובעת  את

 9פנה אליה פעם אחר פעם בבקשות והצעות בעלות תוך שהוא  תקופה העכבות, על פני 

 10אופי מיני, כאשר במקרים רבים לא הסתפק בפניות מילוליות והתנהלותו הסלימה 

 11עת, באזורים אינטימיים, ללא הסכמתה וחרף בגופה של התובחוזר ונשנה  לכדי מגע 

 12"סימן את המטרה ופעל ללא  . הנתבעיה כי יחדל מהתנהלותוובקשות התנגדותה

 13כל זאת באופן שהביא לפגיעה קשה בכבודה של התובעת כאדם  12.לאות להשגתה"

 14 וכאישה.

 15 

 16החברה העירונית פלונית נ' לאחרונה ניתן פסק הדין על ידי בית הדין הארצי, בעניין  .29

 17מוטולה, -ליבנה, השופטת סיגל דוידוב-ורדה וירט מותב הנשיאהה)במפני  רחובות

 18באותו עניין דובר בתובעת שעבדה כמדריכה . 13(5.5.2021מיום השופט רועי פוליאק, 

 19הנתבע, ששימש כמנהל צהרונים בעיר  של ניהולו בצהרונים בעיר רחובות תחת

 20 והגישה תביעה לבית הדין האזורי לעבודה נגד הנתבע והחברה העירונית ,רחובות

 21הורשע בהליך פלילי באותו מקרה תבע הנשלאחר רחובות, בגין הטרדה מינית. זאת 

 22 החברה עובדות ארבעכלפי  יםמגונ יםומעש תומיני ותהטרד של עבירותבגין 

 23בבית הדין לעבודה. בהכרעת הדין שהתנהל העירונית, ביניהן גם התובעת בהליך 

 24 של עבירות בביצוע הנתבע של שיטתית בהליך הפלילי נקבע כי מדובר בהתנהלות

 25 מעמדוכוחו ו את תוך שהוא ניצל ,המתלוננות כלפי מגונים ומעשים מיניות הטרדות

 26 עובדות ברובן שהן תוהמתלוננ מול אל בעיר רחובות הצהרונים כל מנהלכ הרם

 27 המינית ההטרדה..."ביחס לתובעת הורשע הנתבע בגין הטרדה מינית כך:  זוטרות.

 28 ידה ליטוף כללה. היא התנהגויות במגוון ביטוי לידי באהא'  כלפי הנאשם של

 29 יכול הוא כי אמירות תוך והכל , הלדיר עמו לבוא הצעה  ,רסגו בחדר א' של ולחייה

                                           
 לכתב התביעה. 5-6לפסק הדין של בית המשפט המחוזי; סעיפים  5-6ראה עמ'  11
 לפסק הדין של בית המשפט המחוזי. 48, 11 פיםסעי 12
 (.5.5.2021)נבו,  לתרבות, ספורט ונופשברה העירונית רחובות פלונית נ' הח 20-08-3198ע"ע  13
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 1 כי מירה, א'א של ידה ליטוף, לכיתה עם א כניסה גם כללה היאה. חוב את להסדיר

 2 " .לה לסייע הנאשם של ויכולתו החוב אזכור תוך הכל ושוב, יפה היא

 3 

 4בבית הדין לעבודה יוחסו לנתבע שני אירועים ספציפיים לגביהם נטען כי הנתבע 

 5ליטף ומישש את ידה, שיערה ולחיה של התובעת, והציע לה הצעות למפגשים בבית 

 6קפה ובדירה. בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב פסק כי מדובר בהטרדה מינית 

 7סבר כי הסכום שנפסק הוא נמוך  בית הדין הארצי לעבודה₪.  30,000ופסק לתובעת 

 8מידי "בנסיבות בהן אין חולק כי המערערת היתה נתונה למרותו של המשיב וכי הוא 

 9העלה את הפיצוי לחובת הנתבע " וניצל מרות זאת, כמו גם את מצוקתה הכלכלית

 10תוך שציין כי סכום זה אינו על הרף הגבוה בהתחשב במעשים שנקבע ₪  75,000לסך 

 11 כי נעשו.

 12 

 13בתיק שלפנינו לא נשמעו הוכחות ולא קבענו קביעות עובדתיות אלא כאמור פסק  .30

 14דין זה מבוסס על הקביעות העובדתיות שנקבעו בהליך הפלילי, שם לא נדונה ולא 

 15, ועל כן הכרעתנו התקיימו יחסי מרות בין התובעת לנתבעהוכרעה השאלה  האם  

 16. עם זאת, בע לתובעתמבוססת על הנחה כי לא התקיימו יחסי מרות בין הנת

 17לרבות במעמד ובתפקיד במקום  התובעת לנתבעות בולטים בין פערי כוח מיםמתקיי

 18האמור ואת חולשתה של והנתבע ניצל את חוסר השוויון העבודה, כפי שציינו לעיל, 

 19  .התובעת לרעה כדי להטרידה מינית

 20 

 21שני אירועים , לא מדובר בבמקרה שלפנינו, החברה העירונית רחובותבשונה מעניין 

 22, שנמשכו על ומעשים מקרים בריבוינקודתיים שיוחסו לנתבע כלפי התובעת, אלא 

 23 .פני פרק זמן

 24 

 25, לפערי השוויון בין המעשים חומרתל, עים שחוותה התובעתלאופי האירו לבבשים 

 26שים מע בריבוי ובעיקר לכך שמדוברשבהם התרחשו תובעת לנתבע, לפרק הזמן ה

 27ברף החמור של מדובר במעשים שהם  קובעים כיאנו  –הן מילוליים והן פיזיים 

 28פעם אחר פעם פגע הנתבע בכבודה של התובעת, בביטחונה העצמי הטרדה מינית. 

 29, ואף ומחוצה לה ובזכותה לפרטיות על גופה ולאיכות חיים ראויה במסגרת העבודה

 30. וב מבקשותיה לחדול ממעשיו, תוך שהוא מתעלם שוב ושביצע בה מעשים מגונים

 31בתסקיר נפגעת עבירה, אשר מוזכר בפסק הדין בבית המשפט המחוזי בערעור 

 32הנתבע, צוין כי "שירות המבחן סיכם את תסקירו בכך שהאירועים שהתרחשו פגעו 
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 1בדימויה העצמי של המתלוננת ובתחושת המוגנות והביטחון שלה וגרמו להידרדרות 

 2אשר מהווה  31.5.2020סוציאלית מיום עובדת אישור  לפיבנוסף,  "במצבה הנפשי.

 3חלק מהעובדות המוסכמות בתיק, התובעת מקבלת טיפול פסיכותרפי ארוך טווח 

 4ביחידה לטיפול בנפגעות ונפגעי טראומה מינית במחלקה לשירותים רווחיים בעיר 

X  5 .2020החל מחודש אפריל 

 6 

 7המיניות הרבות של הנתבע אשר נפרשו על פני מספר חודשי עבודה הטרידו  ההצעות .31

 8את התובעת ופגעו בכבודה כאדם, כאשה וכעובדת ולכן מצדיקות חיוב בפיצוי 

 9 משמעותי. 

 10 

 11אשר לטענת הנתבע כי יש להפחית את סכום הפיצוי בשל נסיבות אישיות של הנתבע  .32

 12ממעשי תובעת על הפגיעה בה מטרת הפיצוי ללא הוכחת נזק הוא לפצות את ה –

 13מצבו הרפואי או הכלכלי של הנתבע, או לגזר הדין שנגזר ואין בההטרדה המינית 

 14טענותיו  ., כדי להוות שיקול לקולא בעת פסיקת הפיצוי הכספיעליו בהליך הפלילי

 15של הנתבע למצבו הכלכלי הקשה יכולות להיות מועילות בלשכה להוצאה לפועל , 

 16 אין מקום להתחשב בהן.לדין כאן  אך כאשר פוסקים אנו

 17 

 18את טענת ב"כ הנתבע, כי יש לקחת בחשבון את הסכום  יש לציין כי אנו דוחים .33

 19תיקון שנכנס )ב( לחוק למניעת הטרדה מינית לפני 6המקסימלי שהיה קבוע בסעיף 

 20מעשי ההטרדה המינית ₪.  50,000עמד על סך אז הוא  8/201314לתוקף בחודש 

 21ועד לתחילת  2013 דצמברשחוותה התובעת מצד הנתבע נעשו במהלך החודשים 

 22כך שבגין כל עוולה לפי החוק למניעת , לאחר כניסת התיקון לתוקף, 2014פברואר 

 23)ב( 6לפי סעיף  ₪ 120,000ניתן לפסוק עד  –הטרדה מינית שייקבע שהנתבע עבר 

 24 .ת הטרדה מיניתלחוק למניע

 25 

 26המקרה שלפנינו בא בגדרם של אותם מקרים בהם מוצדק לפסוק סכום פיצוי אחד  .34

 27וכן להצעות הרבים למעשים המגונים , בכל הנוגע הנותן משקל לתמונה הכוללת

 28בשים לב למכלול השיקולים כאמור, אנו  בעלות אופי מיני.רבות חוזרות ונשנות 

 29  .₪ 150,000מעמידים את סכום הפיצוי הכולל לתובעת על סך 

 30 

                                           
 .6.8.2013ג "התשע באב 'ל 2406  ,החוקים ספר 14
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 1אנו דוחים את טענת ב"כ הנתבע, כי היה על התובעת לתבוע במסגרת תביעה  .35

 2לתובעת זכות להגיש תביעה בגין הטרדה מינית אזרחית נגררת לתביעה פלילית. 

 3על בית הדין לדון התובעת לעשות זאת,  לבית הדין האזורי לעבודה ומשבחרה

 4 . באותה תביעה

 5 

 6 סוגיית פרסום פסק הדין .ג

 7 

 8עסקינן בבקשה לפרסום פסק דין בהליך שהתנהל בדלתיים סגורות והוגדר "פתוח  .36

 9 לצדדים, חסוי לציבור". 

 10 

 11בסיכומיה מבקשת התובעת, כי פסק הדין יפורסם עם השחרת כל פרט מזהה אודות  .37

 12קרות האירועים, אולם מבוקש לפרסם את שמו של הנתבע התובעת, לרבות מקום 

 13הנתבע לא התייחס בסיכומיו לבקשת  ושמות עורכי הדין המייצגים את הצדדים.

 14 התובעת לפרסום פסק הדין.

 15 

 16. בית הדין 15בר סתולאחרונה ניתן פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בעניין  .38

 17ן והחריגים וון פומביות הדיסיכם את המסגרת הנורמטיבית וההלכות בנוגע לעקר

 18שבין עקרון איזון הראוי בדן בית הדין הארצי של סגירת דלתיים ואיסור פרסום. 

 19עניין ו 16חן מעניתעניין ושב ואזכר את ות הדיון והיתר הפרסום או איסורו, פומבי

 20נדרש בית הדין הארצי לעבודה לשיקולים הרלוונטיים בבואו להכריע שם  17אומ"ץ

 21בבקשה לאיסור פרסום / להתרת פרסום בעניינים שכרוכות בהם טענות להטרדה 

 22מינית, ובהם: "העניין הציבורי" שבפרסום; טיבו של המידע שפרסומו מבוקש; 

 23ת "חזקת מידת הביסוס של המידע; תוצאת ההליכים שהתנהלו; מאזן הנזקים; מיד

 24 החפות" העומדת לנפגע כפועל יוצא ממעמדו בהליך השיפוטי. 

 25 

 26במצב הדברים שלפנינו, יש קביעה פוזיטיבית בדבר הטרדה מינית על ידי הנתבע  .39

 27הנתבע לא בהליך הפלילי.  ובמסגרת הרשעה, במסגרת פסק דין זה כלפי התובעת

 28ום פסק הדין ללא פרטי זיהוי של התובעת התנגד בסיכומיו לבקשת התובעת לפרס

 29 ומקום ביצוע המעשים. 

                                           
 (.13.4.21)נבו,  פלוני נ' בר סתו ואח' 20-11-27898ע"ע  15
 (.23.12.2018)נבו,  חן מענית 16-05-9834ע"ע )ארצי(  16
 .(22.9.08)נבו,  פלונית –ידיעות אחרונות  212/08ע"ע )ארצי(  17
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 1 

 2האינטרס הציבורי השיקולים לפרסום פסק הדין לרבות וביתר בהתחשב בכך,  .40

 3החשוב שבפרסום, ש"עשוי לשמש כגורם מרתיע ביחס ל"מטרידים פוטנציאלים" 

 4ולהפחית את היקף התופעה של הטרדה מינית. שכן, יש בפרסומים של פרטיו 

 5מזהים של מי שנקבע לגביו כי הוא הטריד מינית, לגרום למי שנחשף לפרסום ה

 6לנקוט משנה זהירות ביחס לדבריו ולמעשיו שלו, לבל ידבק בהם ולו "אבק של 

 7הטרדה מינית". זאת בשל החשש מן "הקלון" הצפוי במקרה של הפרה שתביא 

 8 . בקשת התובעת מתקבלת – 18"למיצוי הדין באופן פומבי

 9 

 10ופרטי באי כוח הצדדים, וללא פרטים מזהים  ן יפורסם עם פרטי הנתבעפסק הדי .41

 11  .ושל מקום ביצוע המעשים, הוא מקום העבודה של התובעת והנתבע של התובעת

 12 

 13 סוף דבר .ד

 14 

 15בגין הטרדות מיניות ₪,  150,000פיצוי ללא הוכחת נזק, בסך הנתבע ישלם לתובעת  .42

 16 לפי החוק למניעת הטרדה מינית.

  17 

 18בהתחשב בכך שלא וזאת ₪,  3,000הנתבע ישלם הוצאות ושכ"ט עו"ד לתובעת בסך  .43

 19נדרשה הכרעה בהליך זה במסכת העובדתית, אלא באי כוח הצדדים הגיעו להסכמה 

 20הקביעות העובדתיות של פסק הדין המרשיע בפלילים ישמשו כקביעות חלוטות כי 

 21 גם בהליך זה.  

 22 

 23 ויום ממועד קבלת פסק דין זה, שאם לא כן יישא 30לתובעת תוך  הסכומים ישולמו .44

 24 המלא בפועל. התשלוםהפרשי ריבית הצמדה כחוק עד מועד 

 25 

 26כוח הצדדים, וללא פרטים מזהים פסק הדין יפורסם עם פרטי הנתבע ופרטי באי  .45

 27 .ושלם מקום ביצוע המעשים של התובעת

 28 
 29 
 30 
 31 

                                           
 , והפסיקה המוזכרת שם.בר סתועניין  18
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 1 ועד קבלת פסק הדין.יום ממ 30זכות ערעור לבית הדין הארצי תוך  .46

 2 

 3 

 4 , בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.07.06.21היום,  ןנית

 5 
 6 

 7 
 8 

 

 

 

 

 
 ורד קאופמן

 עובדים תנציג
  

 נשיא –אלכס קוגן 
 דליה שפירא 

 נציג מעסיקים
 9 
 10 
 11 

 12 


