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במידה ומייל זה אינו מוצג כראוי לחצו פה

 כנס חובה למעסיקים ולמנהלי משאבי אנוש

 

סדנה לניהול שימוע ופיטורים
 

דיני פיטורים ושימוע: השלבים החשובים בהליך פיטורים חוקי
 

מרכז הכנסים, קראון פלאזה ת"א ◄  04/04/22
 
 

 
 
 

לכבוד
{2:שם פרטי}, {3:תפקיד}

{1:שם משפחה}
{5:דוא"ל}

 
יחסי עובד-מעסיק מתנהלים מיום קליטתו של העובד ועד לסיום עבודתו בו. זכותו של
המעסיק להחליט על סיום העסקתו של עובד אך, עליו לבצע את התהליך לפי כללים

הקבועים בחוק. התנהלות לא נכונה עלולה לגרור את הארגון לבתי הדין ולתשלום פיצוי
גבוה.

 
המרכז הבינלאומי לכנסים בשיתוף פורום משאבי אנוש, ריכז מומחים ומשפטנים

בכירים ליום הדרכה, המיועד למעסיקים ולמנהלי משאבי אנוש, שיעדכן וידריך
בשלבים הפרוצדורליים שיש לבצע בהליך פיטורים של עובד, זאת לצד מתן סקירות

והיבטים משפטיים חדשים בדיני פיטורים ושימוע ברוח התקופה החדשה.
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הכנס ייערך ביום ב' 04/04/22
במרכז הכנסים קראון פלאזה תל אביב

 
 

דמי השתתפות מוזלים למקדימים להירשם - הירשמו עכשיו !
 

 

 

                        לרישום מהיר לאתר הכנס
 

להורדת טופס לרישום ידני בפקס/במייל: הקליקו כאן
 
 

בואו להתעדכן בנושאים החשובים שהשתרשו ביחסי עבודה אף שלא עברו חקיקה,
אלא נקבעו על ידי הלכות בבתי הדין לעבודה, ובכלל זה: שיחות שימוע והפרוצדורה

הנכונה לסיום עסקת עובד.
 

עם היציאה מהגל החמישי של מגפת הקורונה, מקיים המרכז הבינלאומי לכנסים
בשיתוף פורום משאבי אנוש, סדנת מנהלים לדיון ולטיפול במצב המשפטי המיוחד

שיצר גל האומיקרון במגפת הקורונה, בכל הקשור ליחסי עבודה.
 

תכני הכנס כוללים קשת רחבה של כלים, הסברים ותשובות לניהול תהליכי פיטורים נכון. 
 

 

מערכת יחסי העבודה ויחסי עובד מעביד הופכים
מורכבים מיום ליום ומחייבים את המעסיקים בכלל

ואת מנהלי משאבי האנוש בפרט, להתעדכן ככל
שניתן בחוקים, הלכות ובכללי המשחק המשתנים
במיוחד בתחום רגיש של סיום העסקה ופיטורים.

 
מה חשוב לדעת לפני שמסיימים העסקה של

עובד, על מה חשוב להקפיד ומה מגיע
לעובד במקרה של סיום העסקה.

 
למשתתפים תוענק תעודה בפירוט החומר הנלמד.

 
קהל יעד

הכנס מיועד למעסיקים, למנכ"לים, סמנכ"לי משאבי אנוש, מנהלי HR, מנהלי כ"א, מנהלים ארגוניים,
מנהלי גיוס, מנהלי הדרכה, מנהלי רווחה וכל מי שתחום ניהול המשאב האנושי הוא חלק משגרת

עבודתו.
 

לתוכנית הסדנא: הקליקו כאן
 

לסגל המרצים והמומחים: הקליקו כאן
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חוויה מקצועית שאסור לפספס !
ההשתתפות בכנס כוללת: תיק ועידה, ארוחת

בוקר, הפסקות אספרסו בר במהלך הכנס,
ארוחת צהרים חווייתית, שי אישי, תעודה

ועוד.
דמי רישום מוזלים למקדימים להירשם

 
הקליקו או טלפנו: 1800-555200

דמי רישום מוזלים
נצלו את ההזדמנות והירשמו עכשיו!

הפקה: המרכז הבינלאומי לכנסים 
https://www.icx.co.il 

 
 Office@icx.co.il ,03-6949555  :טל

/https://www.fif.co.il1800-555200Office@icx.co.il
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