
יום עיון מיוחד בנושא דיני עבודה: 
שעות עבודה ומנוחה, חופשה, מחלה וחגים

• 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, דפי עזר, כיבוד וארוחת צהריים. ארוחת "גלאט" בהודעה מראש ובתוספת תשלום.

חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ,  רחוב יד חרוצים 12 , תל-אביב, 6770005

שם החברה:                                 שם המזמין:                                               
טלפון:                                         פקס:                                                                    
משתתף:                                           תפקיד:                                            

ח.פ. / עוסק מורשה:

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

פקסס הזמנתך עכשיו: 03-5680889 
לפרטים נוספים התקשרו: 03-5680880  

יום רביעי, 27.3.2019  בין השעות 09:00-14:45 ב-  My קמפוס

סדר יום:

מספר 

המקומות מוגבל 

מהרו להירשם!
5% הנחה 

מיוחדת ללקוחות

חשבים!

עלות למשתתף:
 ₪650 + מע"מ

www.hashavim.co.il      *8109 מכללת
חשבי�

כל
עובד

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, רואי חשבון, מנהלי כספים, חשבים ועורכי דין

09:15 - 09:00  דברי פתיחה
10:45 – 09:15 חוק שעות עבודה ומנוחה ודגש על המצב לאחר קיצור שבוע עבודה

                             תחולת החוק, החריגים לחוק, הגדרת שעות עבודה והפסקות, אורך יום עבודה ושבוע עבודה, 
                             שעות נוספות, מנוחה שבועית, עבודת לילה, פנקס שעות עבודה

                             מרצה: עו"ד ג'ולייט אליהו, "כל עובד" חשבים            
11:00 – 10:45 הפסקה

12:30 – 11:00 היעדרויות המזכות בדמי מחלה וחופשה שנתית 
                             זכאות עובד לדמי מחלה, חישוב דמי מחלה, סוגי היעדרויות לעניין מחלה, צבירת ימי מחלה, 

                             זכויות עובד במהלך מחלה, זכאות חופשה שנתית, החובה בחופשה רצופה, קביעת מועדי החופשה, 
                             צבירת חופשה ועוד.             

                             מרצה: עו"ד מיטל דולב - בלט , מנהלת מחלקת "כל עובד"
12:45 – 12:30 הפסקה

13:45 – 12:45 זכויות העובדים במהלך החגים וביום הבחירות
                             שעות העבודה בערב חג, גמול עבודה בחג, חול המועד, חגים לעובד לא יהודי, 
                             הוצאת עובדים לחופשה מרוכזת במהלך החגים, זכויות עובדים ביום הבחירות.

                            מרצה: עו"ד ג'ולייט אליהו, "כל עובד" חשבים 
14:45 – 13:45 ארוחת צהריים

מחלקת "כל עובד" בחברת "חשבים" ביום עיון מיוחד בנושא האקטואלי והבוער יום הבחירות, 
ובנושאים נוספים:  שעות עבודה ומנוחה, חופשה, מחלה וחגים 

כולל 

התייחסות מיוחדת 

ליום הבחירות! 


