
www.hashavim.co.il
מכללת
חשבי�

יום עיון בנושא

מלון קרלטון 
אליעזר פרי 10,

תל אביב

יום רביעי  
22.4.2020

 15:00-09:00

 

שלח הזמנתך במייל: conferences@hashavim.co.il או פקסס ל: 03-5680889 

+  מע"מ₪650 
5% הנחה 
ללקוחות 
חשבים!

03-5680880

שם המזמין:

שם החברה:

טלפון:

דוא“ל:

אופן התשלום (נא לסמן x במקום המתאים)

     חיוב באמצעות כרטיס אשראי: פרטים ימסרו טלפונית 

ת"ז:                                          

     המחאה על סך                                       ש"ח תשלח בדואר

     ברצוני לקבל חשבונית לפני הפקת המחאה, סכום לחיוב                     ש"ח

     מעוניין למימוש במסגרת מנוי הדרכות

     ברצוני לקבל עדכונים, מבצעים והטבות מחברת חשבים ה.פ.ס

משתתף:

תפקיד:

ח.פ/עוסק מורשה:

נושא העסקתן של נשים בשוק העבודה הוא אחד הנושאים העיקריים
 העומדים בבסיסם של דיני העבודה בישראל. יום עיון זה יעסוק 

בזכויות המיוחדות המוענקות לנשים בהיריון ולאחר לידה בעבודה, 
וכן יעסוק בשיקול הדעת של הממונה על חוק עבודת נשים בקבלת 
החלטה למתן היתר לפיטורי עובדת בהיריון ומניעת הטרדה מינית 

בתוך סביבת העבודה.

יום עיון נשים בעולם העבודה

מיועד ל: חשבי שכר, יועצי מס, מנהלי חשבונות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי כספים, חשבים ועורכי דין

מרציםנושאים

הביקורת השיפוטית על החלטות הממונה על חוק עבודת נשים בראי בית הדין לעבודה
תפקיד הממונה, פרוצדורה ואופן הפנייה לממונה, ההגנות המוענקות לעובדות מפני פיטורים. 

ועוד תכנים רבים וחשובים.

עו"ד רבקה מקובר
מנהלת אגף ההסדרה לשעבר 

במשרד העבודה והרווחה.

זכויות נשים בהיריון ולאחר לידה - זכויות במהלך ההיריון, זכויות לאחר לידה, 
צבירת זכויות בחופשת הלידה. ועוד תכנים רבים וחשובים.

עו"ד ג'ולייט אליהו
מחלקת "כל עובד"

מניעת הטרדה מינית - מהי הטרדה מינית, מהי התנכלות, מהותם של יחסי מרות, 
חובות המעסיק ותפקידי הממונה בגין הפרת החוק. 

עו"ד מיטל דולב בלט
מנהלת "כל עובד"

טלפון ישיר:

• הבטחת המקום מותנית בתשלום לפני תחילת הסדנה • תנאי התשלום: שוטף +30 ! • הודעה על ביטול השתתפות יש להעביר בהודעה בכתב בלבד (עד חמישה ימי עסקים טרם פתיחת הסדנה, 
לאחר מכן הנרשם יחויב בדמי ביטול של 250 ₪ בתוספת מע״מ!) • הסדנא כוללת דפי תרגול ודפי עזר. המחיר כולל כיבוד, ארוחת צהריים, ארוחת "גלאט" בתוספת תשלום ובהודעה מראש.



 

 

 

 סילבוס
 העבודה עולםנשים ביום עיון 

 א ", מלון קרלטון ת15:00-09:00, בין השעות 22/4/2020  ,י עירביום  
 

 פתיחה  דברי  09:15 -  09:00

הביקורת השיפוטית על החלטות הממונה על חוק עבודת נשים בראי   54:10 -  509:1
   לעבודה בית הדין 

תפקיד הממונה, פרוצדורה ואופן הפנייה לממונה, ההגנות המוענקות  
לעובדות מפני פיטורים, הפעלת שיקול דעת בהחלטות הממונה והחלטות  

 הממונה שנבחנו בפסיקת בתי הדין לעבודה. 
עו"ד רבקה מקובר, מנהלת אגף ההסדרה לשעבר במשרד  : מרצה 

 העבודה והרווחה 

 הפסקה   11:00 –  10:45

 זכויות נשים בהיריון ולאחר לידה  03:21 –  00:11
זכויות במהלך ההיריון, זכויות לאחר לידה, צבירת זכויות בחופשת הלידה,  

חובת הפקדה לגמל, הגבלת פיטורים, טיפולי פוריות, התפטרות לצורך  
 טיפול בילד, ענישה. 

 עו"ד ג'ולייט אליהו, מחלקת "כל עובד", חברת חשבים   :מרצה

 
 הפסקה   12:45 –  12:30

 מניעת הטרדה מינית  00:41 –  45:21
מהי הטרדה מינית, מהי התנכלות, מהותם של יחסי מרות, חובות המעסיק  

   ותפקידי הממונה בגין הפרת החוק. 
 עו"ד מיטל דולב בלט, מנהלת "כל עובד", חברת חשבים : מרצה 

 צהריים  ארוחת   15:00 –  14:00

 

 דברו איתנו, 
 : שאלהאנחנו זמינים עבורכם לכל 

03-5680880 
 צוות המכללה 

 

 


