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קורס הסמכה/רענון המותאם לתקנות החדשות
 

אסטרטגיות וכלים למניעת הטרדות מיניות בעבודה
 

מניעת הטרדה מינית בעבודה
 

מרכז הכנסים קראון פלאזה תל אביב   24-25/05/2022
 

לאור הדרישה נפתח מחזור חדש - מהרו להירשם!
 
 

 לכבוד
________________ 

 
 
 

לאור הדרישה, המרכז הבינלאומי לכנסים, בשיתוף פורום משאבי אנוש, פותח קורס
הסמכה/ריענון למנהלות/ים ולממונות למניעת הטרדה מינית בעבודה, המותאם לחוק

ולתקנות החדשות, והמחייבות.
 

הקורס הייחודי יסייע גם בהתמודדות עם הטרדות מיניות המתרחשות בריחוק ניהולי,
עבודה מהבית, עבודה היבירידית ובמרחב הרשתות החברתיות.

 
הקורס ייערך בשני מפגשים: 24-25 במאי 2022

במרכז הכנסים, מלון קראון פלאזה תל אביב
 

לבוגרות/י הקורס תוענק תעודת הסמכה בפירוט החומר הנלמד
 

             

דמי רישום מוזלים למקדימים להירשם

 

 

 
 

 
להורדת טופס לרישום ידני בפקס/מייל: הקליקו כאן

 
 

 
-
 

https://www.psh.co.il/
https://www.icx.co.il/%D7%9C%D7%95%D7%97-%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA-%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://static.s123-cdn-static-d.com/uploads/657522/normal_624b3d1aa218a.pdf
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הקורס כולל 18 שעות לימוד אקדמיות ובסיומם מוענקת תעודת הסמכה/רענון מוכרת
 

עולם התוכן בתחום ההטרדות המיניות בעבודה מתרחב, משתנה ומחייב את מנהלי
הארגונים בהדרכה ולימוד וכן מחייב לצייד את המנהלות/ים והממונות/ים למניעת הטרדה
מינית בעבודה מטעם הנהלת הארגון, בדרכים ובטכניקות התערבות שיאפשרו בניית

תרבות ארגונית נקיה מהטרדות מיניות ואפליה.
 

 
הקורס מציע תוכנית מקצועית ועשירה בחווית למידה יוצאת דופן, הכוללת הכשרה
מקצועית ומקיפה ב 2 מפגשים, למנהלות/למנהלים ולממונות על מניעת הטרדה

מינית בעבודה, בהתאם לחוק ולתקנות החדשות למניעת הטרדה מינית.
 

הקורס עומד בדרישות התקנות החדשות והקוד הוולונטרי למניעת הטרדה מינית בעבודה
ומותאם גם כקורס רענון לממונות ותיקות שעברו הכשרה מוקדמת.

 
אנו ממליצים ומזמינים גם אותך לקחת חלק בסדנא או לשלוח אליה נציגים מארגונך

 
-
 
 
 
 
 
 

מנחה:
    

https://www.psh.co.il/
https://www.psh.co.il/%D7%A1%D7%92%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%9D
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עו"ד יפעת בלפר  
  מומחית למניעת הטרדה מינית בעבודה

 
הקורס מיועד למנהלות/ים משאבי אנוש, לממונות ייעודיות (חדשות וותיקות) וכולל
גישה חדשה ויעילה ליישום מדיניות של מניעת הטרדות מיניות ואפליה מגדרית במקום

העבודה.
 

לבוגרות/י הקורס תוענק תעודת הסמכה בפירוט החומר הנלמד

אל תוותרו על החוויה המקצועית - הירשמו עכשיו ! !
 
 

להרשמה מקוונת: הקליקו כאן
 

להורדת טופס לרישום ידני בפקס/מייל: הקליקו כאן
 

 

www.icx.co.ilOffice@icx.co.il

 

 

https://www.icx.co.il/%D7%9C%D7%95%D7%97-%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA-%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://www.icx.co.il/%D7%9C%D7%95%D7%97-%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA-%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://static.s123-cdn-static-d.com/uploads/657522/normal_624b3d1aa218a.pdf
https://www.icx.co.il/%D7%9C%D7%95%D7%97-%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%9D
https://www.icx.co.il/
https://www.linkedin.com/groups/8752492/
https://twitter.com/icxgroup
https://www.facebook.com/icxgroup/
http://www.icx.co.il/
mailto:Office@icx.co.il

