הנכם מוזמנים ליום עיון בנושא

התעמרות בעבודה "הזכות לכבוד והחובה לכבד במקום העבודה"
מרכז השלטון המקומי בשיתוף משרד עו"ד לפידור ושות'
יחסי העבודה ברשויות המקומיות מציבים מורכבויות ואתגרים רבים וייחודיים הדורשים ידע מקצועי והיכרות מעמיקה עם הפסיקה
החדשנית בנושא שהולכת ומתעצמת.
בתקופה האחרונה הולכת ועולה המודעות לתופעה של התנכלות תעסוקתית והתעמרות בעבודה .מצד אחד קיימת עלייה משמעותית
של תביעות של עובדים בגין התעמרות בעבודה ומצד שני קיים בלבול מצד המעסיקים בהבנה מהי התעמרות בעבודה והיכן עובר קו
הגבול שבין מרות להתעמרות.
ביום העיון נדון בגבול הדק שבין מרות להתעמרות ,בחשיבות העבודה לעובדים -האם רק מקור פרנסה או שמא גם שייכות וגאווה?
נבחן את המגבלות של המעסיק במסגרת הגנת הפרטיות של העובד ומניעת התעמרות .כגון :המותר והאסור בראיונות עבודה,
בהתקנת מצלמות במקום העבודה ,בקריאת דואר אלקטרוני של עובדים .כל זאת תוך המחשת הנושא באמצעות דוגמאות רבות,
סיפורים וסרטים.
 זהו יום עיון אחד מתוך סדרה של שישה ימי עיון העוסקים בנושא ניהול משאבי אנוש ושכר ברשויות המקומיות  .עובד שישתתף
בכל סדרת ימי העיון יקבל תעודה המזכה ב 40 -שעות לגמול השתלמות של השלטון המקומי.
 למנהלי משאבי אנוש השתתפות בסדרה של שישה ימי עיון בהיקף כולל של  40ש"א מוכרת לצורך צבירה של  80שעות הנדרשות
לתשלום תוספת אקדמאית פרופסיונאלית .2017
יום העיון מיועד:

מנכ"לים ,מנהלי מש"א ,מבקרים ,יועמ"שים ,רכזות כ"א ובעלי תפקידים העוסקים במשאב האנושי

יום העיון יתקיים :יום חמישי ,ח' בשבט התשפ"א ,21.01.2021 ,בין השעות 12:00 – 09:15
מיקום:
עלות ורישום:
להלן תכנית היום:
09:30- 09:15

10:15 -09:30

יום העיון יתקיים בהוראה מרחוק ,באמצעות תוכנת . ZOOM
 .₪ 100הרשמה באתר מש"מ ,בלינק המופיע מטה.
דברי פתיחה
אילנית דהאן-גדש ,ראש מינהל לימודים מוניציפאליים ,מרכז השלטון המקומי,
עו"ד דגנית לפידור –זינגר  ,שותפה במשרד עו"ד לפידור ושו"ת
פרטיות במקום העבודה בעידן הדיגיטלי
מרצה :עורכת דין דגנית לפידור-זינגר ,שותפה במשרד עו"ד לפידור ושות'.
נושאים עיקריים * המותר והאסור בעת ראיון עבודה של מועמד לעבודה.
* אמצעי הפיקוח החוקיים שעומדים בפני המעסיק  ,באמצעות מערכות ניטור ,כניסה לתיבת הדואר
האלקטרוני של העובד ,התקנת מצלמות במקום העבודה.
* סיום יחסי העבודה תוך שמירה על כבוד הדדי -הקשר בין זימון עובד לשימוע להגנה על פרטיותו

11:00 – 10:15

11:15 -11:00
12:00 –11:15

(*)ייתכנו שינויים

התעמרות העבודה בראי בית הדין לעבודה
מרצה :עורכת דין ספיר כהן סטיבסקי ממשרד עו"ד לפידור ושות'.
נושאים עיקריים * :מהי התעמרות בעבודה ,תוך מתן דוגמאות על פי הצעת החוק והפסיק
* אחריות המעסיק למנוע התעמרות
* חובת ההשתדלות של המעסיק לספק לעובד סביבת עבודה נעימה.
הפסקה
רגע לפני -...הגבול הדק שבין מרות להתעמרות בעבודה
מרצה :גברת רינת אורן מהמרכז הישראלי להתעמרות בעבודה
נושאים עיקריים * חיזוק התרבות האירגונית וחידוד תפיסת הניהול המותאמת למאה ה.21-
* היכרות עם תופעת ההתעמרות במקומות עבודה ,היקפה והשפעותיה.
* ניתוח היבטים אישיים ,חברתיים וארגוניים של תופעת ההתעמרות במקומות עבודה

להרשמה יש להיכנס לאתר מרכז השלטון המקומי ,לפעילויות הדרכה.
לכניסה לאתר לחץ/י כאן

לפרטים נוספים עידית  , 03-6844232בנושאי רישום  03-6844248 :או 03-6844253

