
 

    

 

 

 

 

 
 חברות וחברים יקרים,

 המועדון הפיננסי שמח להזמינכם למפגש ייחודי בנושא:

ויחסי עבודה לצורך  סוגיות עדכניות בדיני עבודה -שלא יעבדו עליכם 
 ניהול אפקטיבי בארגונים

ת"א,  1ברחוב מונטפיורי  ,009:-00:31בין השעות  בוקר, 9201 נוארבי 30 ' דהמפגש יתקיים ביום 
 באודיטוריום. 

 בשל מגבלת מקום. מצריך הרשמה מוקדמת, אך המפגש ללא עלות ולחברים בלבד
סכסוכי עבודה והתנגשות בין מעסיקים למועסקים קיימים כבר מתחילת המהפכה התעשייתית. לאורך השנים חלו 

עובדים במקום העבודה וחובות המעסיקים כלפיהם. המציאות  תמורות רבות בתפיסה השלטת לגבי זכויות 
שווית בישראל מאופיינת במעורבות משפטית אינטנסיבית ביחסי עבודה כפי שלא היתה מעולם. מאחר העכ

והדרישות המשפטיות באות בחלקן מהמחוקק ובחלקן מבתי הדין, מדובר במצרף של הלכות משפטיות "חיות 
מואצות בתחום הסביבה הניהולית חייבת להיות כיום קשובה להתפתחויות באופן דינמי.ונושמות" המתפתחות 

המשפטי ולבחון דרכים להפנמת מסרים משפטיים רבים ומורכבים לתוך הארגון. עם זאת, מעסיקים וחברי הנהלה 
לא תמיד מודעים לדרישות ולחובות מצידם, ומהצד השני גם העובדים "טובעים" בשטף מידע, בד בבד עם מחסור 

 ובמשק כולו.יים בתוך הארגון בידע הנדרש ובייצוג. פערי הבנה אלו עלולים להוביל לקש

 התכנסות וכיבוד  09:00

 

 מ"מ ומשנה לנשיאה ויו"ר פורום מנכ"לים, מנהלי כספים וחשבים ,אלינה פרנקל רונןרו"ח   דברי פתיחה: 09:20 

 יו"ר פורום מנכ"לים, מנהלי כספים וחשביםסגנית  ,דגנית שוקרוןרו"ח מרכזת מקצועית ומנחה: 

 ים:הנושא  12:00- 9:30
 האם יש לערוך שימוע : לעובד חוזה לתקופה קצובה, לעובד  -שימוע לפני פיטורין ; הדין, מקרים מיוחדים

 שחוזה העבודה בוטל בטרם החל העובד לעבוד ועוד...
 האם המעסיק חייב לקבלו חזרה? -העובד חוזר בו מהתפטרותו 
  עם דגש על  –יה של חוזה העבודה: חקיקת המגן שינוי חוזה העבודה )"רוויזיה"( רגולצמבנה,  –חוזה העבודה

  חקיקת שכר וזמן עבודה;

  למעסיק, עובדי קבלן-צורת התקשרות בין עובד 
 עבודה באמצעות קבלני כח אדם וקבלני שירותים 

 הדוברים:
 שותף ומנהל מחלקת דיני עבודה במשרד ליפא מאיר ושות'.  , עו"ד שבתאי )שבי( מיכאלי

  מחלקת דיני עבודה במשרד ליפא מאיר ושות'. , עו"דעו"ד איילת רם

 
 ויו"ר פורום מנכ"לים, מנהלי כספים וחשבים מ"מ ומשנה לנשיאה ,אלינה פרנקל רונןרו"ח מגיבה: 

 הכנה לראיונות עבודה:  12:00-12:45
 נדון בהיבטים הבאים:פעמים רבות, מועמד מצוין, בעל קורות חיים מעולים אינו מתקבל לתפקיד הנכסף. 

 רושם ראשוני, המועמד האופטימלי, הטיות הערכה -נקודת מבט המראיינים 
 הצגה עצמית 
 "סימולציה -"טעימה 

  לפני ובמהלך הראיון  הכנות מומלצות לראיון עבודה, "עשה ואל תעשה"–טיפים 
ה כמדריכאנשים בצומת קרירה. בעלת נסיון רב מאמנת מנטורית למנהלים ו ,יוספה צוראישית ומאמנת  רו"ח

 וזמת ומובילת פרוייקטיבאינטל ישראל  סיכונים מחלקת החשבות ותחום ניהול כמנהלתבקורס למראיינים ,
   התנדבותי להכנת אקדמאים לראיונות עבודה

 שאלות ותשובות 12.45-13.00
 חשבים ולכל חבר המעוניין להרחיב את ידיעותיו בנושא.  , מנהלי כספים,CFOהמפגש מיועד למנכ"לים, 

 רכת חברים,בב

    

                  

 
 
 
 

  

 
 

 

 MBAרונן, רו"ח, -אלינה פרנקל
 ממלאת מקום ומשנה לנשיאה

 ויו"ר פורום מנכ"לים, מנהלי כספים וחשבים

 

 


