הכנס יתקיים במלון דן אילת 11 – 9 ,בדצמבר 2021
תכנית הכנס:
יום חמישי9.12.2021 ,
קבלת חדרים החל מהשעה 14:30
15:00 – 13:30

ארוחת צהרים קלה למשתתפי הכנס במלון דן

15:10 – 15:00

דברי פתיחה :כב' הנשיא (בדימוס) סטיב אדלר ,יו"ר האגודה הישראלית למשפט העבודה ולביטחון סוציאלי

סדרי דין :הרפורמה בסדרי הדין האזרחי והשלכותיה על בתי הדין לעבודה ()16:40 – 15:10
מנחה :כב' השופט אייל אברהמי ,נשיא בית הדין האזורי לעבודה בירושלים
16:00 – 15:10

הרפורמה בתקנות סדר הדין האזרחי – עקרונות ,עיקרים ולקחים ראשוניים :כב' השופט יצחק עמית,
בית המשפט העליון

16:40 – 16:00

הרפורמה בתקנות סדרי הדין ובתי הדין לעבודה :כב' השופט רועי פוליאק ,בית הדין הארצי לעבודה

מדיניותו הייחודית של בית הדין לעבודה בניהול הסכסוך הקיבוצי ()17:40 – 16:40
מנחה :כב' השופטת ורדה וירט ליבנה ,נשיאת בית הדין הארצי לעבודה
17:00 – 16:40

הוראות נוהל נשיאת בית הדין הארצי לעבודה בעקבות דו"ח ועדת ארד :כב' השופטת ורדה וירט
ליבנה ,נשיאת בית הדין הארצי לעבודה

17:40 – 17:00

הסכסוך הקיבוצי בבית הדין לעבודה – תובנות מהשטח:
עו"ד אבי ניסנקורן ,שר המשפטים לשעבר ויו"ר הסתדרות העובדים הכללית החדשה לשעבר
עו"ד מיכל לייסר ,סגנית מנהלת המחלקה למשפט העבודה ,פרקליטות המדינה

18:00 – 17:40

הפסקה

נפרדנו כך :חידושים בדיני פיטורים ()19:30 – 18:00
מנחה :כב' השופט אילן איטח ,סגן נשיאת בית הדין הארצי לעבודה
18:30 – 18:00

אופן פסיקת פיצויים בגין פיטורים שלא כדין :כב' השופט צבי פרנקל ,סגן נשיא בית הדין האזורי
לעבודה בבאר שבע

18:50 – 18:30

הגנות על קבוצות מיוחדות :עו"ד אפרת דויטש

19:10 – 18:50

פיטורים ותכניות הבראה – מבט מהשטח :מר עמית אוברקוביץ ,המשנה למנכ"ל והממונה על
חטיבת משאבי אנוש ,בנק הפועלים

19:30 – 19:10

שאלות ודיון

21:30 – 20:00

ארוחת ערב

יום שישי10.12.2021 ,

התארגנות ראשונית :התפתחויות בפסיקה והשלכות מעשיות ()11:20 – 09:00
מנחה :כב' השופט אילן סופר ,בית הדין הארצי לעבודה
09:30 – 09:00

נקודת המבט של נציגות העובדים – עו"ד ארנה לין

10:00 – 09:30

נקודת המבט של המעסיקים – עו"ד דפנה שמואלביץ

10:30 – 10:00

על פיתוח דיני החברו ּת ,פרופ' גיא מונדלק ,ראש החוג ללימודי עבודה והפקולטה למשפטים,
אוניברסיטת תל אביב

10:50 – 10:30

מגיבים:
עו"ד בטי מצר-לוי
עו"ד אביגיל שחם ,מנהלת (במשותף) ,המחלקה המשפטית ,ארגון כוח לעובדים

11:20 – 10:50

דיון ושאלות

11:40 – 11:20

הפסקת קפה

פרטיות ועבודה ()13:30 – 11:40
מנחה :כב' השופט חני אופק גנדלר  ,בית הדין הארצי לעבודה
12:15– 11:40

חוק המרשם הפלילי ,עובדים ומועמדים לעבודה – כב' השופטת דפנה ברק ארז ,בית המשפט העליון

12:40 – 12:15

הזכות לפרטיות במשפט העבודה הקיבוצי – עו"ד רפי הולין

13:05 – 12:40

חיסיון דו"חות בהליכי בדיקת תלונה על הטרדה מינית – עו"ד סיגל פעיל

13:30 – 13:05

שאלות ודיון

14:00 – 13:30

ארוחת צהרים קלה

21:00 – 18:30

ארוחת ערב

יום שבת11.12.2021 ,
שולחנות עגולים ()11:30 – 10:00
קבוצה א':

התנכלות והתעמרות בעבודה :כב' השופט מיכאל שפיצר ,בית הדין הארצי לעבודה

קבוצה ב':

חוק שכר שווה – לקראת יישום התיקון לחוק ופרסום הדו"ח הראשון :כב' השופט מירון שוורץ ,נשיא
בית הדין האזורי לעבודה בנצרת

קבוצה ג':

הטרדה מינית במקום העבודה – חידושי הפסיקה :כב' השופטת הדס יהלום ,נשיאת בית הדין האזורי
לעבודה בתל אביב

קבוצה ד':

הפסקות – עבודה ,מנוחה ומה שביניהן  :כב' השופט אלכס קוגן ,נשיא בית הדין האזורי לעבודה
בחיפה

קבוצה ה':

חובות המזמין כלפי עובדי קבלן (בעקבות פסקי הדין סמי הפוטה והאופה מבגדד) :כב' השופטת לאה
גליקסמן ,בית הדין הארצי לעבודה

קבוצה ו:

שכר ראוי בשביתה חלקית – מי ואיך יקבע :כב' השופט אילן איטח ,סגן נשיאת בית הדין הארצי
לעבודה

קבוצה ז':

יחידות מיקוח – חידושים ודילמות :כב' השופט גילי גלם ,סגן נשיא בית האזורי לעבודה בחיפה

12:30 – 11:30

סיכום הדיונים בקבוצות השונות
מנחה :כב' השופטת ורדה וירט ליבנה ,נשיאת בית הדין הארצי לעבודה

13:00 – 12:30

ארוחת צהרים קלה

*יתכנו שינויים בתכנית .לגבי תכנית לערב שבת תצא הודעה נפרדת.
*במהלך הכנס תקציב האגודה יובא לאישור החברים.

