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הזמנה לוובינר - שוק העבודה בעידן הקורונה

האם מעסיק יכול למנוע כניסה של עובדים אשר לא התחסנו? האם ניתן לפטר או להעביר עובד
אשר לא התחסן לתפקיד אחר? מהם נהלי העבודה מרחוק? רילוקיישן בקורונה - אפשרי? על
שאלות אלו ורבות אחרות שאפילו לא חשבתם שיש לשאול, מחלקת דיני עבודה ורילוקיישן

בשיתוף המועדון הפיננסי של לשכת רואי החשבון ישיבו בוובינר הקרוב.

המפגש יתקיים ב- ZOOM ביום שני, 15 במרץ 2021, 16:30-19:00 
 

16:30-16:35 הנחייה ודברי פתיחה - רו"ח אלינה פרנקל רונן, מ"מ ומשנה לנשיאה ויו"ר פורום
מנכ"לים, מנהלי כספים וחשבים

 
16:35-16:50 הצעות חברי פורום מנכ"לים, מנהלי כספים וחשבים ליציאה מהמשבר למשרד
הכלכלה - רו"ח אלינה פרנקל רונן, מ"מ ומשנה לנשיאה ויו"ר פורום מנכ"לים, מנהלי כספים

וחשבים
 

16:50-17:20 מחוסנת, מחוסנת, מחוסנת - עו"ד עופר רביד, ראש מחלקת דיני עבודה
ורילוקיישן, גולדפרב זליגמן

שאלות ותשובות בנוגע להשלכות החיסונים על יחסי העבודה ועל החזרה לעבודה.
במסגרת ההרצאה נסקור את השאלות הרבות המתעוררות בעקבות החזרה לשגרה וננסה

להשיב עליהן.  כך לדוגמה נדון באפשרות לחייב עובדים להתחסן, לתמרץ אותם להתחסן,
להרחיק או להשיב אותם לעבודה; באפשרות לפטר עובדים ולהוציא עובדים לחל"ת; ובכלל -

האם מותר לשאול עובדים על היותם מחוסנים או לבקש מהם תוצאות בדיקת קורונה.

 
17:20-17:50 הלכה למעשה בראי הקורונה - עו"ד רויטל שפרונג-לוי, שותפה, מחלקת דיני

עבודה ורילוקיישן, גולדפרב זליגמן
נעסוק בהתאמות הנדרשות ממעסיקים עקב אילוצי הקורונה, ההתמודדות עם עולם העבודה
החדש והחזרה לעבודה. במסגרת ההרצאה נסקור סוגיות בקשר להיתר פיטורים מול משרד

העבודה, נהלי עבודה מרחוק, חוק שעות עבודה ועוד.

 
17:50-18:20 סוף עידן טראמפ, תחילת עידן ביידן והקורונה שביניהם - עו"ד ליעם שוורץ, ראש

תחום רילוקיישן, גולדפרב זליגמן
בהרצאה תינתן הכוונה והצעות לפתרון המכשולים בדרך לרילוקיישן של עובדים חיוניים

לארה"ב בתחילת עידן ביידן ועל רקע המשך התפשטות נגיף הקורונה בארה"ב.

 
18:20-19:00 פאנל מקצועי שאלות ותשובות

מנחה - רו"ח אלינה פרנקל רונן
הדוברים - עוה"ד עופר רביד, רויטל שפרונג-לוי וליעם שוורץ

לרישום לחצ/י כאן
_____________________________

* ההשתתפות ללא עלות למוזמני גולדפרב זליגמן. במספר חבר יש להקיש 999 גולדפרב זליגמן

  להרשמה לניוזלטר של גולדפרב זליגמן - לחץ כאן  

לפרטים נוספים:
Einav.Yadid@goldfarb.com ,050-4083278 ,עינב ידיד, מנהלת תקשורת שיווקית, גולדפרב זליגמן

להסרה מרשימת התפוצה | דווח כספאם
Israel ,67891 ,גולדפרב זליגמן ושות', מגדל אמפא, רח' יגאל אלון 98, תל אביב
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