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הנדון: הטרדה מינית של עובדות תושבות הרשות הפלסטינית בתוך שטח מעבר 
 שער אפרים  

 דרישה לפעולה מיידית של רשות המעברים לשים קץ לתופעה הפסולה

אנו פונים אליך ומבקשים לפעול באופן מיידי כדי לשים קץ לתופעה פסולה של הטרדה מינית שיטתית 
עובדות פלסטיניות שמגיעות למעבר שער אפרים מדי בוקר משטחי  שחוזרת על עצמה על בסיס יומי כלפי

 הרשות הפלסטינית לכיוון ישראל.

כידוע, במעבר שער אפרים ישנם ארבעה שערי כניסה לתושבי הרשות הפלסטינית שנכנסים ברובם עם  .1
משאר היתרי עבודה: שלושה מיועדים למעבר גברים ושער אחד מיועד למעבר נשים. מעבר הנשים מופרד 

השערים ברשת צפופה, וזאת מתוך כוונה לייצר הפרדה ואף למנוע מגע או קשר עין במעבר בין גברים 
 לנשים.

מעדויות שהגיעו אלינו מהימים האחרונים מעובדות פלסטיניות שהחליטו לשבור את מחסום השתיקה  .2
בוחרים להיכנס העובדים פלסטינים של  ואשר עוברות מדי יום במחסום אפרים עולה מצב חמור מאוד

ומטרידים באופן גס ושיטתי את העובדות שעוברות  ,דווקא מהמעבר המיועד באופן בלעדי למעבר נשים
לבידוק הביטחוני. ההטרדות מתבטאות באמירות גסות ואמירות מיניות מבזות  ןמשם וממתינות לתור

 פן בכוונה. ומשפילות. כמו כן, העובדים מצלמים את הנשים ללא הסכמתן ואף נוגעים בגו
אותם עובדים מנצלים את הצפיפות במעבר ואת העדר הפיקוח על הנכנסים למסלול הנשים כדי להטריד  .3

 פלסטינים גברים כי עולה עוד עדויותהמולפגוע בעובדות שמנסות להתקיים בכבוד, וזאת על בסיס יומי. 
זו אחריותם  ואין, ומובן שאין בידיהם הפוגעת העובדים קבוצת מצד לאיומים זכו להתערב שניסו אחרים
 את התופעה. למנוע

רק כדי להמחיש את החומרה של המצב נציין שהעובדות שאיתן דיברנו סיפרו שהמעבר מכונה בפי הנשים  .4
  מכונה למריטת נוצות של תרנגולות לפני שחיטה.  –"מעאטה" 
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נעשה בתוך שטח המחסום, מעברים יבשתיים במשרד הביטחון היא האחראית הבלעדית לכל ה רשות .5
והשומרים שמוצבים במקום מטעמה יכולים בקלות רבה לזהות גברים שנכנסים לתוך שטח ישראל דרך 
שער הנשים ולמנוע זאת, וזהו אף תפקידם. כידוע, נציגי הרשות הפלסטינית אינם מורשים לפעול בשטח 

 המעבר. 
 מייד תפעל כי דורשיםהעובדות הפלסטיניות אנו  לאור האמור לעיל, ולאור הפגיעה הקשה בכבודן ובגופן של .6

 :הבאים הצעדים נדרשים השאר בין. ולהבטיח מעבר בטוח ומכובד לעובדות למיגור התופעה החמורה
 

סימון ושילוט בולט של המעבר כמעבר לנשים בלבד, האוסר על גברים להיכנס לשטח הכניסה הצבת  .א
 של השער המיועד לנשים.

על הטרדה מינית ומתן הסבר על זכויות נשים שעוברות הטרדה מינית, תוך  הצבת שילוט ובו איסור .ב
 הערבית שהנשים העברות במחסום יכולות לדווח ל תבמחסום דובר תציון מספר טלפון של אחראי

 ישירות על הטרדה מינית.  
שומרים או התקנת מצלמות שיתעדו את הכניסה לשער הנשים לאורך היממה באופן שיהווה הצבת  .ג

נגד כניסת גברים למקום ונקיטת צעדים כנגד גברים שנכנסים למעבר הנשים, כולל הוצאת הרתעה 
 אותם גברים באופן מידי מהמחסום.

 
 נבקש לעדכן אותנו בכל צעד שרשות מעברים יבשתיים נוקטת בנושא. .7
 . נודה והמהיר המסור לטיפולך .8

 בברכה, 

 וופא טיארה         אסף אדיב  

 רכזת תחום נשים במען       עובדים מנכ"ל מען ארגון
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