מחלקת "כל עובד" בחברת "חשבים" ביום עיון מיוחד בנושא ארגז כלים
למעסיק בדיני עבודה  -כל מה שמעסיק צריך לדעת
יום רביעי 14.11.18 ,בין השעות  ,09:00 - 15:15במלון "קרלטון" ת"א
על כל מנהל בארגון שיש תחתיו עובדים ,ולמעשה על כל מעסיק שהוא צד ליחסי עבודה ,מוטלת האחריות לידיעת חוקי
העבודה ולשמירה על קיומם ,ולפיכך חובה שיהיו בידיו כלים להתמודדות היומיומית עם מצבים שונים מעולם זה .ביום זה
נסקור את הנושאים הבוערים בהעסקת עובדים ,בגדר "מורה נבוכים" למעסיק,
וזאת במטרה להעניק ידע וכלים לכל העוסקים בתחום זה.
מיועד לחשבי שכר ,יועצי מס ,מנהלי חשבונות ,מנהלי משאבי אנוש ,רואי חשבון ,מנהלי כספים,
חשבים ועורכי דין

נושאי יום העיון:
09:00-09:15
09:15-10:45

10:45-11:00
11:00-12:30

12:30-12:45
12:45-14:15

14:15-15:15

דברי פתיחה  -דורית פינץ ,מנהלת מכללת חשבים
גיוס עובדים בראי משפט העבודה
איסור הפלייה ומגבלות בגיוס עובדים מכוח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה :פרסום מודעת דרושים ,הליכי מיון וקבלה
לעבודה (אישור דרישת פרופיל צבאי ,מוצא ,גיל וכו') ,עריכת חוזה עבודה ,הודעה לעובד על תנאי עבודתו והודעה על
שינוי בתנאי העסקה
מרצה :עו"ד פזית לוי" ,כל עובד" ,חשבים
הפסקה
זכויות נשים בעבודה
זכויות לעובדת בזמן ההיריון ,חופשת הלידה ולאחר הלידה :היעדרויות לבדיקות במהלך ההיריון ,העסקת
עובדת בהריון בשעות נוספות ובמנוחה השבועית ,צבירת זכויות במהלך חופשת לידה ,שעת הנקה ועוד.
מרצה :עו"ד דנה להב" ,כל עובד" ,חשבים
הפסקה
היעדרויות המזכות בדמי מחלה וחופשה שנתית
מחלת עובד ,מחלת ילד ,מחלת הורה ,מחלת בן זוג ,היעדרות עקב טיפולי פוריות ,הריון ולידה; זכאות חופשה שנתית,
החובה בחופשה רצופה ,קביעת מועדי החופשה ,חפיפה בין חופשה שנתית להודעה מוקדמת ,ועוד.
מרצה :עו״ד מיטל דולב-בלט ,מנהלת מחלקת "כל עובד"
ארוחת צהרים

מספר המקומות מוגבל מהרו להרשם!
עלות למשתתף + ₪ 650 :מע"מ

התוכנית כפופה לשינויים ,בהתאם למצב המשתנה במשק .יום העיון כולל חומר מקצועי ,כיבוד וארוחת צהריים .ארוחת "גלאט" בהודעה מראש
ובתוספת תשלום .ההשתתפות ביום העיון מותנית בתשלום לפני תחילתה .תנאי תשלום שוטף  .30 +הודעה על ביטול השתתפות יש להעביר
(בהודעה בכתב בלבד) עד חמישה ימי עסקים טרם פתיחת יום העיון .לאחר מכן הנרשם יחוייב בדמי ביטול של  ₪ 250בתוספת מע"מ.

פקסס הזמנתך עכשיו 5680889-03
לפרטים נוספים התקשרו 5680880-03
שם החברה

שם המזמין

טלפון

פקס

משתתף

תפקיד

ח.פ / .עוסק מורשה

 5%הנחה מיוחדת
ללקוחות חשבים

אופן התשלום (נא לסמן  xבמקום המתאים)
חיוב באמצעות כרטיס אשראי:
מס׳ הכרטיס:
ת״ז:
המחאה על סך

ישראכרט

ויזה

אמריקן אקספרס

שם בעל הכרטיס:
סוג הכרטיס:

תוקף:

ש״ח תשלח בדואר

ברצוני לקבל חשבונית לפני הפקת המחאה ,סכום לחיוב
ברצוני לקבל עדכונים ,מבצעים והטבות מחברת חשבים ה.פ.ס
חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ ,רחוב יד חרוצים  ,12תל-אביב 6770005

ש׳׳ח

