
 

 (1) וישבלפרשת 

 

הוב על אביו ושנוא על אחיו. "סינדרלה" היהודי: חלש ועלוב, עבד הנזרק פעם אחר פעם אל  א. יוסף, א

בור כזה או אחר. יופיו רק מכביד את רדיפתו בידי בעלי הכח והסמכות. הוא יעלה לגדולה, ויגיע  

 לארמון, אבל לא בזכות נסיכה ואל בפרשה שלנו. 

 

תַוי    .ב ה, ַוִתָשא ֵאשֶּ ָבִרים ָהֵאלֶּ ת-ִהי, ַאַחר ַהד  ל -ֲאֹדָניו אֶּ ָבה ִעִמי. -ֵעינֶּיָה, אֶּ ר, ִשכ  ָמֵאן  יֹוֵסף; ַוֹתאמֶּ ל--ַוי  ר אֶּ -ַוֹיאמֶּ

ת ֲאֹדָניו, ֵהן ֲאֹדִני ֹלא ר-ָיַדע ִאִתי ַמה-ֵאשֶּ ֹכל ֲאשֶּ ָיִדי.-יֶּש-ַבָבִית; ו  ֹלאֵאינֶּּנּו ָגדוֹ   לֹו, ָנַתן ב  ִּני, ו  ה, ִממֶּ - ל ַבַבִית ַהזֶּ

אּוָמה, ִכי ִאם ִּני מ  ר ַאת  -ָחַשְך ִממֶּ ָחָטאִתי, ֵלאֹלִהים.-אֹוָתְך ַבֲאשֶּ ֹדָלה, ַהֹזאת, ו  ה ָהָרָעה ַהג  ֱעשֶּ ֵאיְך אֶּ תֹו; ו  ִהי,    ִאש  ַוי 

ל ָרּה אֶּ ַדב  ֹלא-כ  ַכב אֶּ - יֹוֵסף יֹום יֹום; ו  יָה ִלש  יֹות ִעָמּה.ָשַמע ֵאלֶּ ָלּה, ִלה  ָתה ַלֲעשֹות    צ  ה, ַוָיֹבא ַהַבי  ַהיֹום ַהזֶּ ִהי כ  ַוי 

ֵשי ַהַבִית, ָשם ֵאין ִאיש ֵמַאנ  תֹו; ו  ַלאכ  דֹו ב     ַבָבִית.--מ  ָבה ִעִמי; ַוַיֲעֹזב ִבג  דֹו ֵלאֹמר, ִשכ  ִבג  ֵשהּו ב  פ  ָיָדּה, ַוָיָנס ַוֵיֵצא  ַוִתת 
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בעלות   הצעות חוזרות כוללת גם הטרדה מינית  (, 1998-ע"פ החוק למניעת הטרדה מינית )תשנ"ח ג. 

.  בהצעות האמורות  ת/מעוניין  ה/כי אינו  ה/למטריד  תה /אשר הראה  איש/ה אופי מיני, המופנות ל 

 תוך ניצול מרות ביחסי, במסגרת יחסי עבודה ת/עובד ל ות המופנ כאלה,הצעות או התייחסויות 

בהצעות או   ת /מעוניין ה/אינו  כי ה /למטריד  תה / לא הראה ת/גם אם המוטרד  , אסורות עבודה

 ת. בהתייחסויות האמורו 

 

 הטרדה מינית היא פגיעה בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו ובזכותו לשוויון. היא פוגעתד. 

ו החברתי של המוטרד. היא משפילה ומבזה את אנושיותו, בין השאר בכבודו העצמי ובכבוד

 ידי התייחסות אל האדם כאובייקט מיני לשימושו של המטריד. הטרדה מינית שוללת את על

 האוטונומיה של המוטרד ואת שליטתו בגופו ובמיניותו, פוגעת בזכותו להגדרה עצמית

 שים אחרים. ופולשת לפרטיותו, וכן מפלה אותו לרעה לעומת אנ
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