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יום עיון בנושא
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18.5.2020

 15:15-09:00

 

יום עיון 
תהליך סיום העסקה

• 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.

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

+  מע"מ₪650 
5% הנחה 
ללקוחות 
חשבים!

03-5680880

מרציםנושאים

זכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם

עו"ד ג'ולייט אליהו - מחלקת "כל עובד"ההגבלות על פיטורים בחקיקת העבודה

עו"ד מיטל דולב - בלט - מנהלת מחלקת "כל עובד"

ביום עיון זה נרענן את מכלול החובות החלות 
בחוקי העבודה השונים על מעסיק בעת סיום 

יחסי עבודה, נסקור את הליך הפיטורים על שלביו 
השונים ונתמקד בזכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם. 

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:

עו"ד ג'ולייט אליהו - מחלקת "כל עובד"סדרי פיטורים והליך השימוע

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



 

 

 

 יום עיון בנושא סילבוס
  חובות מעסיקים בעת סיום העסקה

 'ה חיפהקראון פלאזבמלון  15:15-09:00 ,18.5, שנייום 
 דורית פינץ, מנהלת מכללת חשבים –דברי פתיחה   09:15 - 09:00

 ההגבלות על פיטורים בחקיקת העבודה  10:45 - 09:15
 
 בחוקי העבודה השונים (חוק חיילים משוחררים, חוק דמי מחלה וכו')ההגבלות על פיטורים  ♦
 פליה מכוח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה (על רקע דת, גזע, מין וכו') אאיסור  ♦
 הגנות על עובדים מכוח חוק שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלויות  ♦
 ארגון עובדים הגנות על עובדים על רקע התארגנות והשתייכות לוועד /  ♦
 חשיפת שחיתויות ושעת חירום, ועוד  ♦

 מחלקת "כל עובד" -  ג'ולייט אליהועו"ד  :מרצה

 הפסקה 11:00 -10:45
 

 זכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם 12:30 -11:00

 המועד לתשלום פיצויי פיטורים  ♦ התנאים לזכאות לפיצויי פיטורים ♦
   אופן חישוב פיצויים ועוד  ♦ בפיצויים נסיבות בהן התפטרות תזכה  ♦

 מנהלת מחלקת "כל עובד"  -  בלט  -עו"ד מיטל דולב  :מרצה

 הפסקה  12:45 - 12:30

 סדרי פיטורים והליך השימוע 14:15 -12:45
 
 החובה לתת הודעה מוקדמת ♦ חובות מעסיק בהליך השימוע טרם פיטורי עובד  ♦
 העסקה ומכתב פיטורים אישור  ♦ הדרכים למתן הודעה מוקדמת ♦

 מחלקת "כל עובד" -  ג'ולייט אליהועו"ד  :מרצה
 

 ארוחת צהריים  15:15 - 14:15
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