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בתשובתה לבית הדין לעבודה לאור בקשת  רותם אמפרט נגב
 : ההסתדרות להחזיר את יו"ר הוועד החשוד בעבירות מין לעבודה

 

 בהתנהלות  כשל חמור ומסוכן
 ההסתדרות הכללית

 
 

אידיאולוגי חמור, בעל השלכות מסוכנות כלפי העובדות  –מדובר בכשל מוסרי 

 במפעל וכלפי המאבק הכולל בעבירות המין כנגד הנשים במקומות העבודה.

 

עבודה בבאר שבע את  ילבית המשפט לעניינ הבוקררותם אמפרט נגב הגישה 

יו"ר וועד העובדים, מר תשובתה לבקשת הסתדרות העובדים לביטול השעייתו של 

 .עורכי הדין נחום פינברג ועמי שחרן, באמצעות שמעון סב

 

 להלן עיקרי תשובתה:

אשר ההסתדרות  ,שאינן במחלוקת לבקשה, הבהירה החברה את העובדות בתשובתה

 :לעצום עיניים ולהתעלם מהןבחרה 

 

בחברה, שמעון סבן, נעצר בסוף חודש מרץ על ידי המשטרה  יו"ר ועד העובדים .א

לאחרונה . ימים 57-תקופה ממושכת של כ משך ושהה במעצר מלא ובמעצר בית

מגבלות חמורות לרבות: איסור כניסה  שוחרר סבן ממעצר בית אולם הוטלו עליו

 ה.דימונ לאתרי החברה ואיסור כניסה לעיר

ל ורים ביותר לרבות: בעילה אסורה שסבן נחקר בחשד לשורה של מעשים חמ .ב

צבים אינטימיים והפצת עובדות החברה, הטרדה מינית, צילום של עובדות במ



 

 

. והסרטונים לחבריו לעבודה, גניבה ממעסיק וקבלת טובות הנאה מספק התמונות

 .חמורים וכעורים במיוחד מדובר במעשים

והוא גם מודה בכך  סבן מודה בכך שקיים יחסי מין עם מספר עובדות במפעל .ג

י ט המיני. די בעובדות אלה לבדן כדשצילם )לפחות במקרה אחד( את האק

עובדות בהן סבן מודה ההצדיק השעייתו של מר סבן וקיום בירור חמור שכן ל

 .הטרדה מינית וניצול יחסי מרות מהוות מעשה

מעצרו קבעו זה אחר זה כי יש  שופטי בית משפט השלום השונים שדנו בהארכת .ד

למעשה, נקבע גם . חשד סביר בחומר הראיות לביצוע המעשים בגינם סבן נחקר

 .קיימת מסוכנות בשחרורו בחלק מהמקרים כי

סבן מעבודתו בהתאם להוראות ההסכמים הקיבוציים החלים  על רקע זה, הושעה .ה

בנסיבות העניין, לא זו בלבד שהחברה הייתה רשאית . הדיןהוראות בחברה ו

 היא הייתה מחויבת לעשות כן. -להשעות את סבן

 

במקום שיוקיעו מעשים  -וארגון הנשים נעמ"ת המסונף לו ההסתדרות  -מפתיע באופן

כאלה, הם עוצמים עיניהם מלראות את המעשים ומפנים את גבם כלפי העובדות 

והעובדים. במקום שידרשו מהחברה להגן על אותן עובדות שהוטרדו מינית מפני 

רה בחשובו של מר סבן לעבודה לצידן, הם דורשים לבטל את השעייתו של סבן. בכך 

 להתייצב לימינו של מר סבן ולזנוח את עקרונותיה ואת שאר העובדים הסתדרותה

  .והעובדות במפעל

 

הקיבוציים  םסבן נעשתה בהתאם להוראות ההסכמי החברה טוענת כי ההשעיה של מר

וטוענים בשם  ופסיקת בתי הדין לעבודה. עורכי הדין נחום פינברג ועמי שחר מוסיפים

ערכי המוסר, החובה להגן על העובדות והחשיבות של המלחמה , המשמעת החברה כי

שסבן יסתובב כעת במפעל  בעבירות המין כנגד נשים במקומות עבודה, מחייבים למנוע

שסבן יסתובב כעת  בנוסף, צריך למנוע החשד הוא הטריד. לצד אותן נשים שעל פי

 .בגניבה ובמרמה במקום העבודה ממנו הוא נחשד

 



 

 

שעובד כזה לא יוכל להמשיך בעבודתו כרגיל, כאילו לא ארע דבר. צרכי  יש לעמוד על כך 

המשמעת הבסיסיים ביותר במקום העבודה אינם מאפשרים תוצאה כזו. גם הצורך להגן 

על עובדות המפעל, והעובדות שהוטרדו בפרט, אינו מאפשר תוצאה כזו. קל וחומר לנוכח 

נציאל האיום וההפחדה שלו כלפי עובדות מעמדו המאוד בכיר של סבן, עוצמתו, כוחו, פוט

המסר הציבורי מחזרתו ועובדי החברה, והיותו נושא בתפקיד מרכזי מאוד בחיי החברה. 

 של סבן לתפקיד, כאילו לא אירע דבר, הוא פשוט בלתי מתקבל על הדעת.

אנו מתקשים להאמין שההסתדרות, ארגון העובדים הגדול במדינה, נתנה את ידה 

הבקשה של ההסתדרות למנוע את השעייתו של חזיר את סבן לעבודה. לבקשה כזו לה

ארגון העובדים  התנהגותב כשל חמור ומסוכןרותם היא  יו"ר וועד העובדים בחברת

  ה.הגדול במדינ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


