
 

    

 

 

 

 

 
 חברות וחברים יקרים,

 
 המועדון הפיננסי שמח להזמינכם למפגש ייחודי בנושא:

 

 פשוט מתעדכנים!!!! –לא לפחד מדיני עבודה 
 

ת"א,  1ברחוב מונטפיורי  ,0017:-03:91בין השעות אחה"צ , 2018 ביולי 23 המפגש יתקיים ביום ב' 
 באודיטוריום. 

 בשל מגבלת מקום. מה מוקדמתמצריך הרש, אך המפגש ללא עלות ולחברים בלבד
 

 עוולות בגין אזרחיות תביעה עילות מקנים העבודה דיני. איום על מעסיקים רביםל האכיפת דיני עבודה הפכ
 הזכות או, מינימום שכר לקבל הזכות, פיטורין פיצויי לקבל הזכות כגון העבודה יחסי במסגרת הנעשות, מסוימות

 .פהתקו לאחר מהמעביד פנסיה תגמולי לקבל
, לדוגמא כמו סטנדרטים עבודה דיני של יוצא פועל דווקא לאו שהן נזיקיות הוראות גם העבודה בדיני ,לכך בנוסף

, היוצרים זכויות דיני למשל או עובדים ובין למעביד עובד בין היחסים למערכת המתייחסים הרע לשון דיני
 על נוצרו אשר יוצרים מזכויות ליהנות עובד של וזכותו בעסקיו מעסיק של זכותו בדבר מיוחדות הוראות הכוללים

 .העבודה במקום ידו
 העבודה חוקי מבין רבים, ולמעשה ופלילית מנהלית סנקציה המטילות מגוונות הוראות העבודה לדיני, מזאת יתרה

 רדלמש בתלונה לפנות רשאי, מעסיק מהתנהלות הנפגע עובד כלומר, אזרחית סנקציה לצד, פלילית סנקציה כוללים
 .אזרחית תובענה מעסיק אותו נגד לנהל ובמקביל והתעסוקה המסחר התעשיה

 סמכויותהגדילו את הביקורות אצל מעסיקים רבים והם קיבלו  והתעסוקה המסחר התעשיה משרד שלים מפקח
לכן עלינו המעסיקים ללמוד להתעדכן ולדאוג למתן כל הזכויות לעובדינו ובכך נגן  .מעסיקים נגד מנהליות ענישה
 עלינו.
 התכנסות וכיבוד  16:40

 
 דברי פתיחה: 17:00 

 סגנית נשיא ויו"ר פורום מנכ"לים, מנהלי כספים וחשבים ,אלינה פרנקל רונןרו"ח 
 

 הנושאים:
 חידושים בדיני עבודה ✓
 השעת עבודה וקיצור שבוע עבוד ✓
 מיילים, מעקב וכדומה-הגנת הפרטיות כניסה לאי ✓
 שעון ביומטרי / נוכחות בעבודה ✓
 שימוע למועמד לעבודה ולעובד המכהן ✓

 

 הדוברים:
  (GKH) ' משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות ,, ראש מחלקת דיני העבודהיעל דולבעו"ד 

 "ר פורום מנכ"לים, מנהלי כספים וחשביםסגנית נשיא ויו ,אלינה פרנקל רונןרו"ח מגיבה: 
 

 שאלות ותשובות

 
 

 לחצו כאןלפרטים ולהרשמה 
 חשבים ולכל חבר המעוניין להרחיב את ידיעותיו בנושא.  , מנהלי כספים,CFOהמפגש מיועד למנכ"לים, 

 
 בברכת חברים,

    
                  

 
 
 

 יזהר קנה, רו"ח 
 נשיא לשכת רואי חשבון בישראל

  

 
 

 

 MBAרונן, רו"ח, -אלינה פרנקל
 סגנית הנשיא

 ויו"ר פורום מנכ"לים, מנהלי כספים וחשבים

 

 

http://icpas.activetrail.biz/23.7.18

