
 

    

 

 

 

 

 
 חברות וחברים יקרים,

 
 בנושא:ייחודי  למפגששמח להזמינכם  חיפההמועדון הפיננסי 

 

   חידושים בדיני עבודה ודרכי ההתמודדות איתם
 , חיפה 10רב אלוף דוד אלעזר  , ברחוב16:30-20:00בין השעות , 2019 במאי 15  'דביום יתקיים  המפגש

 פה(אלמוג אירועים וכנסים )מתחם מלונות לאונרדו חי
 בשל מגבלת מקום. מצריך הרשמה מוקדמת, 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
 .תקופה 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 אותהור הכוללים

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

 למשרד בתלונה לפנות רשאי, מעסיק מהתנהלות הנפגע דעוב 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
להתעדכן ולדאוג למתן כל הזכויות לעובדינו ובכך נגן לכן עלינו המעסיקים ללמוד  .מעסיקים נגד מנהליות ענישה
 עלינו.

 בתוכנית
 התכנסות וכיבוד  16:30 

 
 דברי פתיחה: 17:00-17:10

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

 והצפון יו"ר המועדון הפיננסי בחיפה ,שלום מימרןרו"ח מרכז מקצועי ומנחה: 
סלומון, ליפשיץ במשרד , מחלקת דיני עבודה ומנהלת, שותפה עינת כרמי ברקעו"ד מרצה:  17:10-18:30

 ושות'
  "סוס טרויאני"העובד כושא: נ

במרקם היחסים המיוחדים  קרעסודות מסחריים, פגיעה ב, מעילה, הפרת משמעת חמורה, גניבה
 כיצד על המעסיק לנהוג?! נעשה יחדיו סדר -ק בין עובד למעסי

כיצד לקיים בירור וחקירה, האם נדרש בכלל שימוע, מה רף ההוכחה הנדרש ביחס להליך הפלילי,  
הסנקציות העומדות בפני המעסיק לצד זכויות היסוד של העובד, מה הסיכונים והחשיפות 

ה ואיך בכלל עושים זאת אופרטיבית לאור כמ ,כמעסיק, האם בימנו מותר לשלול פיצויי פיטורים
 חידושי החקיקה מהחודשים האחרונים...

ויו"ר פורום מנכ"לים מנהלי כספים מ"מ ומשנה לנשיאה רונן, -אלינה פרנקלמרצה: רו"ח  18:30-19:00
 וחשבים 
)בחברה המזמינה את השירות ובחברה הנותנת  היבט המעסיק –שכר  בודק נושא:

 השירות(
 שאלות ותשובות –דיון  19:00-20:00

 
 
 

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

 

 בברכת חברים,

    

                  

 
 
 
 

  

 
 

 

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

 ביםויו"ר פורום מנכ"לים, מנהלי כספים וחש

 

 


