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?מי אנחנו 

3+נ47, רו״ח–אריאל פטל 

בודק שכר מוסמך, רואה חשבון ובעל משרד.

 למינהלמרצה לביקורת במסלול האקדמי המכללה.

אחראי להפקת מאות תלושי שכר בחודש.

בהכשרת דירקטורים ובביקורת מזה , מרצה בדיני עבודה
.שנה20-כ

מחבר ספרות מקצועית ותוכנות לרו״ח ועו״ד.

חבר במספר ועדות בלשכת רואי חשבון.

דירקטור בבית השקעות.

מנגן בגיטרה, ריצה קלה-תחביב.
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הכרת סעיפים מרכזיים בחוק למניעת הטרדה מינית       1.
.גברים ונשים כאחד, הרלוונטיים למנהלים ודירקטורים

.  דיון בהטרדות מיניות בזום2.

.מעסיק-בהרצאה ניתן דגש להיבטים של עובד*

:שיטת הלימוד

כתוב במצגתהכל■

לאורך המצגת קיימות תשובות לרוב השאלות שלכם■

רשמו הערות בהתאם למספר השקף-קחו דף ועט■

.ההרצאה מועברת גם בלשכות מקצועיות ובהכשרות רבות

מטרות ההרצאה



?מה המשותף לכל הנשים בתמונות
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ד עמית איסמן"עו
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:בניהןשהבולטותמיניותבהתבטאויות

להישאםמתמחהשאלאייסמן,מיןעבירותשלבתיקבדיון.1
בשלילההשיבההבחורה.מנומריםחוטיניתחתוניבארון

.טיעוןלהוכיחכדיבתשובההשתמשואיסמן

לתיקבנוגעלפרקליטההופנתהשנייהבעייתיתהתבטאות.2
התייחסאיסמן.טיעוןבהסדרלסייםעליהלחצהשהסנגוריה

?נכון,ביציםלךאין,גברלאאת":בנושאהפרקליטהלשאלת
כאבשלתחושהישאז,הביציםאתלךומועכיםגברכשאתכי

".לנועשתהשהסנגוריתמהוזה,עונגשלתחושהגםישאבל

האמירותכיהנציבותקבעהאלהלהתבטאויותבאשר
".הולמתשאינההתנהגותכדיעולות"



?ומי זה החנון הזה
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ות/לעובדיםלהעירחוששיםות/רביםות/מנהלים
.מיניתבהטרדהשיואשמומחששלבושםעל

מולנבוךעצמומוצא,רבותפעמים,מעסיק

.פרובוקטיביבאופןהלבושיםועובדותעובדים

עובדה

עלייה במספר התלונות על הטרדות מיניות
למרות       , במספר התלונות7.5%חלה עלייה של 2020-ב, על פי נציבות שירות המדינה

שהשנה אופיינה בירידה משמעותית בממשקי העבודה בשל משבר הקורונה
02.03.2021יאיר אלטמן  
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!לכאןבוא,הומו.1

:לחשבהכספיםלית"סמנכביןמסרון.2

?רעבה:הוא

מחכה?איתיתרד.מישהוטורפתמעטעוד!!!מאוד:היא

.(☺הפגישהאת)כברתגמור...לך
?מיניתהטרדהמהוותנשיםבנוכחותגסותבדיחותהאם.3

אסורותאמירות
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?קרכמוךצעירהלבחורהאיך,המזגןאתלכבותלא.1

!(הטרדה=הבוקרסקסיתאת:מבשונה)הבוקריפהאת.2

מותרותאמירות



4'ס"לויתנכלולאזולתואתמיניתאדםיטרידלא"

לאסורמטרתו-1998-ח"תשנ,מיניתהטרדהלמניעתהחוק

ועלחירותועל,אדםשלכבודועללהגןכדימיניתהטרדה

1'ס.המיניםביןשוויוןלקדםוכדי,פרטיותו
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?מיניתהטרדהמהי

.לעבודהרקנוגעיםאינםוהחוקמיניתהטרדה,ראשית

:אלהממעשיםאחדכלהיאמיניתהטרדה

לעשותונדרששהאדםהמעשהכאשר,באיומיםסחיטה1.

;מיניאופיבעלהוא

;מגוניםמעשים2.
עובדתבקרבתעובדידיעלבעבודהפורנוגרפייםבסרטיםצפייה-ד"פס

.מיניתהטרדהנחשבולכןמגונהמעשהמהווה
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?מיניתהטרדהמהי
אשרלאדםהמופנות,מיניאופיבעלותחוזרותהצעות3.

;האמורותבהצעותמעוניןאינוכילמטרידהראה
"חוזרותהצעות"בצורךאין-(המסיםרשות-מעסיקה'נחשבוןרואת)המסיםרשותד"פס
יכולפעמיחדאירועגםכלומר-מיניתלהטרדהיחשבשהדברכדי"חוזרותהתייחסויות"או

.[להלן7סעיףמרותליחסיגםנקשר].מיניתכהטרדהלהיחשב

המתמקדות,לאדםהמופנותחוזרותהתייחסויות4.

מעוניןאינוכילמטרידהראהאדםאותוכאשר,במיניותו

;האמורותבהתייחסויות
.הטרדהנחשבפעמיחדאירועגםהפסיקהפיעל-מרותביחסימדובראם4-ו3בסעיפים

.תקפההסעיףלשון-לעבודהעמיתאלאמרותביחסימדוברלאאם

אולמינוביחסלאדםהמופניתמשפילהאומבזההתייחסות5.
;המיניתנטייתולרבות,למיניותו
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הפסיקה ביטלה-חוזרות
ביטל ביחסי מרות7' ס-כי אינו מעוניין



...המשך?מיניתהטרדהמהי

המתמקד,אדםשלהקלטהאוסרט,תצלוםפרסום6.

אתלהשפילעלולהפרסוםשבהןבנסיבות,במיניותו

;לפרסוםהסכמתוניתנהולא,לבזותואוהאדם

,(4)או(3)בפסקאותכאמורהתייחסויותאוהצעות7.

במסגרתעובדים/תלמידים/ישעחסרי/לקטיניםהמופנות

ניצולתוך(שירותיםנותניפרילנסריםכולל)עבודהיחסי

,נפשיטיפולבמסגרתמטופלים/מוגבלים/מרותיחסי

מעונייןאינוכילמטרידהראהלאהמוטרדאםגם

.האמורותבהתייחסויותאובהצעות
13



מרותיחסי

בנישנינתוניםבוממצבהנובעיםיחסיםהינםמרותיחסי

וכתוצאה,ממעמדםאוממקצועם,מתפקידםהנובע,אדם

באהאשר,לשניביחסבולטתעדיפותישמהםלאחדממנו

.השניעללהשפיעביכולתואובהשפעתואובכוחוביטוילידי
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הטרדות מיניות בזום
לרבות לפני תחילת התכנסות רשמית
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והושעה-עינג את עצמו בשיחת זום  CNN-ו" יורקרניו "עיתונאי 

ומפרשן  " יורקרניו "עיתונאי מפורסם בארצות הברית שכותב למגזין , טוביןף'ג

עשיתי טעות  . "הושעה מתפקידו לאחר שעינג את עצמו בשיחת זום,  CNNברשת

אמר בתגובה  , "חבריי והקולגות שלי, משפחתי, אני מתנצל בפני אשתי, מטומטמת

לפרסומים

NEXTER|  21/10/20פורסם 22/10/20עודכן | 18:20 12:32



הטרדות מיניות בזום
לרבות לפני תחילת התכנסות רשמית

כשהואתחתוןחלקחושףאוהחשוףלבושועלשמספרמי1.
.בלבדבתחתוניםלבוש

.(מסגירההמסגרת)שגונחמשתתף2.

איךלמשל,"בדיחות"במסגרתסקסיסטיותהערות3.
.בזוםנראיםהקולגות

ווטסאפבמסגרתבמסרוניםפוגענייםתכניםכתיבת4.
.(מחלקתי)משרדי

להיחשבשעלולעדייןבהחלט-גבריםבחברתגברים5.
!כהטרדה
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...כאשרלמעסיקעוברלחפותההוכחהנטל

איןשעדייןעבודהמבקשלרבות)מרותביחסיכשמדובר

:(מרותיחסי

לאכיהמעסיקעלההוכחהחובתתהיה-לחוקא6סעיףלפי
...כאמורפגיעהפגע

היאההנחה,מיניתמטריד(עקיףלרבות)מנהלכאשר

ולכןהסכמהאילהביעתירתעשהיאאותתנגדלאשהעובדת

מעוניינתלאשהיאלמנהללהראותצריכהלאהעובדת

.המינייםהמעשיםאתיזמההיאאםגם,בהצעות
ולאאמיתיתהסכמהושהיתהמיניתהטרידלאשהואלהוכיחהמנהלעל

[המצגתבהמשךאוטובוסנהגתד"פס].ברירהחוסרמתוך
17



התנכלות

בהטרדהשמקורהשהואסוגמכלפגיעההיאהתנכלות

.מיניתהטרדהעלשהוגשובתביעהאובתלונהאומינית
חיכוך)שלוהממונהידיעלמיניתשהוטרדבעובדשהפצירהחברההנהלת:דוגמאות

החברהאתלתבועלא(קודםמיניקשרביניהםשהיהלאחרוזאתומייליםמוצנעיםאיברים
.(45,000₪פיצוי)להתפטרלווגרמהמתפקידואותוהעבירהכךאחר,(4,000₪פיצוי)

.מאסרשנותשלושעד:העונש
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ת/הנפגעלרשותהעומדיםהסעדים

עללתלונותהאחראיאצלאוהמעסיקאצללהתלונן•

.העבודהבמקוםמיניתהטרדה

120,000₪עד)לעבודההדיןבביתאזרחיתתביעהלהגיש•

.(הגבלהללא-נזקהוכחתעם,נזקהוכחתללא

,מסרוניםלתעד,באזרחי50%מעל-תוכחשתביעהכדי:טיפ
.'וכובנושאלאחראיםבכתבלהתלונן,יומןלנהל
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המשך-ת/הנפגעלרשותהעומדותהחלופות

,שהואמקוםבכלת/המתלונןבמחיצתלשהותאולשוחחהמטרידעלהאוסרצומתן•

לאפשרמנתעלימיםחודששלזמןלפרקוזאת,נוכחיהיהשלישישאדםבלא

.הרחקהצולהוצאתבבקשהלעבודההדיןלביתלפנותת/למתלונן

.(90%מעל)פליליבהליךלפתוחכדיבמשטרהתלונהלהגיש•

:העונשים
,מיניתהטרדהעלשנתייםעדמאסר

.יחדוהתנכלותמיניתהטרדהעלשניםארבע

-מינירקעעלבאיומיםסחיטהשלקיצונייםבמקרים]

.(מהחוקחלקלא)מאסרשנות16-20באונס.מאסרשנותשבעעד

[מילוליתכ"בדשהיאמיניתמהטרדהבשונה,פיזימגע=מיניתתקיפה/אונס
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בארגוןמניעהאמצעי

כדי,הענייןבנסיבות,סביריםאמצעיםלנקוטחייבמעסיק

על,עבודהיחסיבמסגרתהתנכלותאומיניתהטרדהלמנוע

ולטפל,עובדואינואםאףמטעמוממונהידיעלאו,עובדוידי
.כאמורמקרהבכל
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גידול בתלונות על הטרדות מיניות בשירות המדינה
במשרדי  -השיאנים . במספר התלונות16%עלייה של 

,  במוסד, תלונות גם בכור בדימונה. החינוך והבריאות

ראש אגף המשמעת בנציבות  . כ ובמכון הביולוגי"שבב

גידול בפניות הוא מבורך כדי להילחם  : "שירות המדינה

"בתופעה המכוערת

03.06.20:פורסםאיתמר אייכנר 



מה צריך לעשות וכיצד מעסיק יכול לצמצם  , כלס'ת
?סיכונים להטרדות מיניות בארגון

אומיניתהטרדהבשלתלונהלהגשתיעילהדרךקביעת1.
.תלונהולבירורהתנכלות

ות/העובדיםכלללוששותפיםערכילבושקודאימוץ2.
.העבודהבמרחבהקהליםלכללרגישותויבטא

הולםבלתילבושעלת/לעובדלהעירת/למנהלמותר3.
צריכותההערות.מיניתבהטרדהשיואשםמבלי

ומשפילמבזהבאופןולאובתבונהברגישותלהיעשות
הטרדהזואזשהרי-סקסיסטיותהערותללאוכמובן)

.(מינית

22

!!!קחו אחריות-דירקטורים/מעסיקים



?מיניותלהטרדותסיכוניםלצמצםיכולמעסיקכיצד

.לאישהתעירואישהלגבריעירשגבריהיהמוטב.4

בממונהאואנושמשאביבמחלקתולהיעזרלהתייעץניתן.5

.בארגוןמיניתהטרדהלמניעת
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!היזהרו?מהתמודדותבורחים-גברים(לעשותלאמה)?להיזהרממה

עובדת.טיפולמהווהאינו"למשטרהתלכי"-ד"פס1.
ידיעלמיניתמוטרדתהיאכימעסיקהבפנישהתלוננה

אתלמנועחובה.20,000₪כספיפיצוי.לעבודהעמית
.שניתןככלולתקנההפגיעההישנות

מוצע,למעסיקשליטהאין-לקוחות/ספקיםמצדהטרדות2.
[לקוחידיעלמוטרדתקופאית].משפטילייעוץפנייהולבחוןלהתעלםלא

אישהאיזו":מנהלשל"שובבה"רוחגם-גסותבדיחות3.
ואניאשתיעםהייתיאתמול.משובחייןכמו...יפה

."...לטעוםצריך...הלילהכלעלייךמפנטז

!!!הטרדה מינית
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ופרסומותקנוןקביעתחובת

שבותקנוןלקבועחייבעובדים25-מיותרהמעסיקמעסיק

והתנכלותמיניתהטרדהבדברהחוקהוראותעיקרייובאו

התלונותהגשתדרכיבוויפורטועבודהיחסיבמסגרת

שקבעכפי,בהןוהטיפולהתנכלותאומיניתהטרדהשעניינן
.עובדיוביןהתקנוןאתיפרסםהמעסיק.המעסיק

!העונשיןלחוקבהתאם,קנסותתשלוםיגרורהתקנוןפרסוםאי

נקטוולאהתקנוןאתפרסמולאאגדבחברת-ד"פס

ללא21,500₪-מיניתהטרדהלמניעתסביריםבאמצעים
פיצוי-בפשרהנסתיימההספציפיתהתביעה.נזקהוכחת

.תקנוןפרסוםואילקויבטיפולהתרשלהאגד.המטרידמצד
25



התביעההגשתעדהעבירהמביצועשנים7מיניתהטרדה

שנים10בקטין.שנים10-"כללית"מיניתתקיפה].הדיןלבית
אומשפחהבןידיעלהיתההקטיןתקיפתאם.28גילעדכלומר,18מגיל

.[38גילעדכלומר,28בגילרקמתחילההתיישנות"מירוץ",מטפל

התיישנות

מיניתתקיפה
הטרדהוגם('וכובכוחמגונהמעשה,אונס)מיניתתקיפהגם

.מיניתאלימותשלמקריםמהוותמינית

.כללבדרךמילוליתלהטרדהנחשבתמיניתהטרדה

.המקריםביןברוריםתמידלאההבדלים

סוגיות מיוחדות
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נגדאישיתתביעההסףעלנדחתה-1.8.2020-מדיןפסק•
.בארגוןמיניתהטרדהמניעתעלהממונה

באחריותהנושאהואהמעסיקהחוקהוראותפיעל•
שלאככלבחצריושבוצעמיניתהטרדהלמעשההבלעדית

הדיןלביתואיןמנעבצעדילנקוטחובתואחרמילא
מניעתעלהאחראיתנגדבתובענהלדוןסמכותלעבודה
.בארגוןמיניתהטרדה

תביעה כנגד הממונה על הטרדה מינית במקום העבודה
סוגיות מיוחדות

27

עדי אהרון' אשר ישראל נרוזית



:העובדות

יחסיםמערכתניהלו(נשוי)וסדרן(רווקה)אוטובוסנהגת1.
.כשנתייםבמשךבחברהכנהגתעבודתהמתחילתרומנטית

תלונותהגישה<סרבהוא<להיפרדביקשההיא2.
מיניתהטרדהעלתביעההגישה<הטרדותעלבמשטרה

.(הסדרן)הממונהמצד

[10.8.2020]פסק דין נהגת אוטובוס 
סוגיות מיוחדות
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:והפסיקההעובדות

.עמדתואתקיבלהמשפטוביתממונהשאינוטעןהסדרן.3
עבודתםמתקופתשלבבאףממונהולאכאחראישימשלא

היהיכולולאהעבודהסידורעלאחראיהיהלא,המשותפת
.עבודתהתנאיעםלהיטיבאולפגוע

עקיפיםאוישיריםמרותיחסיהיושלאקבעהמשפטבית.4
ידיעלמיניתשהוטרדההמתלוננתהוכיחהולאהצדדיםבין

שהתקיימהיחסיםבמערכתהיהמדובר"למעשה,הסדרן
."ובחירהרצוןמתוך,הצדדיםבין

[10.8.2020]פסק דין נהגת אוטובוס 
סוגיות מיוחדות
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:פסיקה

יחסיהתקיימולאהמקרהבנסיבותכי,פוסקהדיןבית.5
מרותיחסימתקיימיםהיואםגם,וכי,הצדדיםביןמרות

שכן,מיניתבהטרדהמדוברהיהשלאהרי,הצדדיםבין
מחוץשהתקיימו,הצדדיםבהסכמתביחסיםמדובר

.העבודהלסביבת

.נדחתההתביעה

[10.8.2020]פסק דין נהגת אוטובוס 
סוגיות מיוחדות
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.אין

ביטוח

חייבתהכנסה/מוכרתכהוצאהת/למתלונןהפיצוי

.לגופומקרהכל-שומהלדיוןמגיעכללבדרך-הוצאה

מגיעלא,מתפרסמותלאהמסיםרשותמולהפשרות

.לפסיקה

.במסחייבתלאההכנסהפרקטית-הכנסה

סוגיות מיוחדות
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בחן את עצמך

לשאלה' נק10



1שאלה 

:היאמיניתהטרדהלמניעתהחוקמטרת

.להגן על כבודו של אדם1.

. להגן על חירותו ועל פרטיותו של אדם2.

.לקדם שוויון בין המינים3.

.נכונות1-3תשובות 4.



1שאלה 

:היאמיניתהטרדהלמניעתהחוקמטרת

.להגן על כבודו של אדם1.

. להגן על חירותו ועל פרטיותו של אדם2.

.לקדם שוויון בין המינים3.

.נכונות1-3תשובות 4.

לחוק למניעת הטרדה מינית1סעיף 



2שאלה 

מהווה"קרכמוךיפהלבחורהאיך":האמירה,ככלל
.מיניתהטרדה

.המשפט נכון1.

.  מעלות25-בתנאי שהטמפרטורה בחדר נמוכה מ, המשפט נכון2.

.המשפט אינו נכון3.



2שאלה 

מהווה"קרכמוךיפהלבחורהאיך":האמירה,ככלל
.מיניתהטרדה

*.המשפט נכון1.

.  מעלות25-בתנאי שהטמפרטורה בחדר נמוכה מ, המשפט נכון2.

*.המשפט אינו נכון3.

.כפוף להחלטת בית משפט*



3שאלה 

:מעסיק-עובדיחסיבמסגרתמרותיחסיכשמתקיימים

.הטרדה מיניתשהיתהת להוכיח /ת נדרש/המתלוננ1.

הטרדה מינית  היתהשנדרש להוכיח כי לא , נטל הראיה עובר לממונה2.
.  הטרדה מיניתשהיתהת לא נדרש להוכיח /והמתלוננ

.בית המשפט יחליט מי נדרש להוכיח קיומה או אי קיומה של הטרדה3.



3שאלה 

:מעסיק-עובדיחסיבמסגרתמרותיחסיכשמתקיימים

.הטרדה מיניתשהיתהת להוכיח /ת נדרש/המתלוננ1.

הטרדה  היתהשנדרש להוכיח כי לא , נטל הראיה עובר לממונה2.
.  הטרדה מיניתשהיתהת לא נדרש להוכיח /והמתלוננמינית 

.בית המשפט יחליט מי נדרש להוכיח קיומה או אי קיומה של הטרדה3.

א לחוק למניעת הטרדה מינית6סעיף 



4שאלה 

:(ביותרהנכונההתשובהאתבחרו)היאהתנכלות

.פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית1.

פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית או בתלונה שהוגשה על הטרדה  2.
.מינית

פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית או בתלונה או בתביעה שהוגשו  3.
.על הטרדה מינית



4שאלה 

:(ביותרהנכונההתשובהאתבחרו)היאהתנכלות

.פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית1.

פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית או בתלונה שהוגשה על הטרדה  2.
.מינית

פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית או בתלונה או  3.
.בתביעה שהוגשו על הטרדה מינית

לחוק למניעת הטרדה מינית3סעיף 



5שאלה 

:השארבין,הםת/הנפגעלרשותהעומדיםהסעדים

.תביעה אזרחית בבית הדין לעבודה לקבלת פיצוי כספי בלבד1.

.תביעה אזרחית בבית הדין לעבודה לקבלת פיצוי כספי2.

פנייה לבית משפט להוצאת צו המגביל שיחה או שהייה של המטריד כלפי 3.
.ת/המוטרד

.הגשת תלונה במשטרה4.

.נכונות2-4תשובות 5.



5שאלה 

:השארבין,הםת/הנפגעלרשותהעומדיםהסעדים

.תביעה אזרחית בבית הדין לעבודה לקבלת פיצוי כספי בלבד1.

.תביעה אזרחית בבית הדין לעבודה לקבלת פיצוי כספי2.

פנייה לבית משפט להוצאת צו המגביל שיחה או שהייה של המטריד כלפי 3.
.ת/המוטרד

.הגשת תלונה במשטרה4.

.נכונות2-4תשובות 5.



6שאלה 

:עובדים25-מיותרהמעסיקמעסיק

.ת על הטרדות מיניות בארגון/חייב למנות אחראי1.

חייב לקבוע ולפרסם תקנון שבו יובאו עיקרי הוראות החוק בדבר  2.

.הטרדה מינית והתנכלות

לא נקבעו הנחיות בחוק למניעת הטרדה מינית לגבי תקנון שחייב  3.

.מעסיק לקבוע או לפרסם

.כל התשובות לעיל אינן נכונות4.



6שאלה 

:עובדים25-מיותרהמעסיקמעסיק

.ת על הטרדות מיניות בארגון/חייב למנות אחראי1.

חייב לקבוע ולפרסם תקנון שבו יובאו עיקרי הוראות החוק בדבר  2.
.הטרדה מינית והתנכלות

לא נקבעו הנחיות בחוק למניעת הטרדה מינית לגבי תקנון שחייב  3.
.מעסיק לקבוע או לפרסם

.כל התשובות לעיל אינן נכונות4.

לחוק למניעת הטרדה מינית7סעיף 



7שאלה 

נפגעשלסעדמהוותלאהבאותהאפשרויותמביןמה
?מיניתבהטרדה

.פנייה למשטרה1.

.  פנייה בתלונה למשרד לביטחון פנים2.

.הגשת תביעה לבית הדין לעבודה לקבלת פיצוי כספי3.

(.כשקיים ממונה)פנייה לממונה על הטרדה מינית במקום העבודה 4.



7שאלה 

נפגעשלסעדמהוותלאהבאותהאפשרויותמביןמה
?מיניתבהטרדה

.פנייה למשטרה1.

.  פנייה בתלונה למשרד לביטחון פנים2.

.הגשת תביעה לבית הדין לעבודה לקבלת פיצוי כספי3.

(.כשקיים ממונה)פנייה לממונה על הטרדה מינית במקום העבודה 4.



8שאלה 

?מיניתהטרדהעלתביעהלהגשתההתיישנותתקופתמהי

.שנים מיום ביצוע העבירה17.

.שנים מתום השנה שבה התבצעה העבירה27.

.  שנים מיום ביצוע העבירה310.

.אין תקופת התיישנות4.



8שאלה 

?מיניתהטרדהעלתביעהלהגשתההתיישנותתקופתמהי

.שנים מיום ביצוע העבירה17.

.שנים מתום השנה שבה התבצעה העבירה27.

.  שנים מיום ביצוע העבירה310.

.אין תקופת התיישנות4.

בחוק  5לחוק למניעת הטרדה מינית שמפנה לסעיף 7סעיף 
ההתיישנות



9שאלה 

מפניהגנהבביטוחעצמואתלבטחיכולמעסיקהאם
?מיניתהטרדה

בכל חברות הביטוח קיימת פוליסת ביטוח מיוחדת מפני הטרד  , כן1.

.מינית

.לא קיים ביטוח מפני הטרדה מינית, לא2.



9שאלה 

מפניהגנהבביטוחעצמואתלבטחיכולמעסיקהאם
?מיניתהטרדה

בכל חברות הביטוח קיימת פוליסת ביטוח מיוחדת מפני הטרד  , כן1.

.מינית

.לא קיים ביטוח מפני הטרדה מינית, לא2.



!תודה על ההקשבה

51

!ן/אני כאן בשבילכם

אריאל פטל
052-3826100

...נקודות בונוס10מקבל 90מי שקיבל 


