
 

    

 

 

 

 

 

 חברות וחברים יקרים, 
 : בנושאגש למפ המועדון הפיננסי שמח להזמין אתכם

 

 שוק העבודה בעידן קורונה 
 

 . זוםל רקישו , 00:91-30:16, בין השעות  2021  במרץ 15'  בביום   MZOO-ב יים תקי  המפגש 
 אך מצריך הרשמה מוקדמת. המפגש ללא עלות ולחברים בלבד, 

 בתכנית: 
 

 ישראל לשכת רואי החשבון ב רק, נשיאת איריס שט  רו"ח :דברי ברכה  16:30-16:35
 

 הכלכלה שרד מל  ליציאה מהמשבר  , מנהלי כספים וחשביםחברי פורום מנכ"לים   הצעות : 16:35-16:50
 

 יםי כספים וחשבמ"מ ומשנה לנשיאה ויו"ר פורום מנכ"לים, מנהל ,ונןאלינה פרנקל ר רו"ח:  תרהדוב
 

 נת, מחוסנת מחוסנת, מחוס 16:50-17:20
 , ראש מחלקת דיני עבודה ורילוקיישן, גולדפרב זליגמןעופר רבידעו"ד :  רהדוב

 
 ועל החזרה לעבודה.  עבודה להשלכות החיסונים על יחסי ה בנוגע שאלות ותשובות 

.  כך  ןעליהוננסה להשיב  בעקבות החזרה לשגרה השאלות הרבות המתעוררות ר את נסקו ההרצאה במסגרת 
  ;להתחסן, להרחיק או להשיב אותם לעבודה פשרות לחייב עובדים להתחסן, לתמרץ אותם לדוגמה נדון בא

על היותם מחוסנים או   שאול עובדים ל מותר האם  -ובכלל  ;לחל"ת  עובדים  ולהוציא  עובדים  לפטרבאפשרות 
 ת קורונה. מהם תוצאות בדיקלבקש 

 

   הלכה למעשה בראי הקורונה 17:20-17:50
 , שותפה, מחלקת דיני עבודה ורילוקיישן, גולדפרב זליגמן ויל -פרונגרויטל שעו"ד    :תהדובר

 
החזרה  ודה החדש ו עבהתמודדות עם עולם הה , נעסוק בהתאמות הנדרשות ממעסיקים עקב אילוצי הקורונה

, נהלי עבודה מרחוק, חוק  משרד העבודהמול ם פיטורילהיתר   רבקשנסקור סוגיות במסגרת ההרצאה . לעבודה
 שעות עבודה ועוד. 

 

 ם שביניהסוף עידן טראמפ, תחילת עידן ביידן והקורונה   17:50-18:20 
 דפרב זליגמן ול, ראש תחום רילוקיישן, גליעם שוורץעו"ד   :הדובר

 
דן  רילוקיישן של עובדים חיוניים לארה"ב בתחילת עיבדרך למכשולים  התרון הכוונה והצעות לפ  ןתתינ בהרצאה

 ביידן ועל רקע המשך התפשטות נגיף הקורונה בארה"ב. 
 

 קצועי שאלות ותשובות פאנל מ 18:20-19:00
 ה פרנקל רונן אלינרו"ח  מנחה:

 ליעם שוורץ עו"ד    ,לוי-ויטל שפרונגר  עו"ד,  עופר רבידעו"ד   וברים:דה
 

 א.  המעוניין להרחיב את ידיעותיו בנושר  ולכל חבחשבים, מבקרים פנימיים  , מנהלי כספים,CFO, ליםמנכ"ל יועדהמפגש מ
 

 בברכת חברים, 

    

                  
 

 

 
 

  
 

 MBA, רו"ח,  רונן-אלינה פרנקל

 את מקום ומשנה לנשיאהמלמ
 לים, מנהלי כספים וחשביםכ"ויו"ר פורום מנ

 

 

 לינק ום מספר חבר, ביום המפגש להיכנס לרשיש ל ,ת שם בעבריולהירמת: יש להיכנס לקישור ה מוקדהרשמ

dtDKMz0jFbW3IUus/meeting/register/tZApcumhrTkqGd3UJjQO3im.https://us02web.zoo 
  

   s.orgicpa-bracha@fcי למייל או באמצעות ברכה יאס

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZApcumhrTkqGd3UJjQO3ibW3IUFdtDKMz0j
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZApcumhrTkqGd3UJjQO3ibW3IUFdtDKMz0j
mailto:bracha@fc-icpas.org

