
 

 

ולביטחון סוציאליכ הישראלית למשפט העבודה   נס האגודה 
 2023במרץ    11–9,  רויאל ביץ' אילתמלון 

 
 *תכנית הכנס 

 
 9.3.2023יום חמישי,  

 
 14:30קבלת חדרים החל מהשעה  

 
 רויאל ביץ'ארוחת צהרים קלה למשתתפי הכנס במלון    15:00 – 13:30

 
פתיחה:     15:10 – 15:00 הנשיא  דברי  אדלרכב'  סטיב  הישראלית )בדימוס(  האגודה  יו"ר   ,

סוציאלי  למשפט העבודה ולביטחון 
 

 סוגיות פתוחות ושאלות לא פתורות    –עשרים וחמש שנה לחוק למניעת הטרדה מינית  

 , נשיאת בית הדין האזורי לעבודה תל אביבכב' השופטת הדס יהלוםמנחה:  
 

מינית   15:45 –  15:10 העבודה ונטלי ראיה:היקף    –הטרדה  מקום  אופי  פרופ' שרון  ההגדרה, 
 , אוניברסיטת רייכמן  מרגליות-רבין

 
 אל נקדימון  -עו"ד  שיר הליך הבדיקה ותפקיד האחראית והבודקת: 16:15 – 15:45

 
גילוי ועיון בהליכי בדיקה, הליכי משמעת, הליכים פליליים ואזרחיים: 16:45 –  16:15 עו"ד  ייצוג, 

 בעז בן צור
 

   דיון ושאלות 17:00 – 16:45
 

 הפסקה  17:20 – 17:00
 

 מניעה, בדיקה וטיפול    –התעמרות והתנכלות  
 

    , בית הדין האזורי לעבודה ירושליםכב' השופט איל אברהמימנחה:  
 

 קמר-עו"ד תמר וינטרמעמדן ומשקלן של הצעות החוק ומבט השוואתי:   17:45 – 17:20
 

   ליפשיץ-עו"ד רחל הרריבדיקה וטיפול בהיעדר מקור חקיקתי:   18:10 – 17:45
 

המשפטי   18:45 –  18:10 הפיצוי:    –ההליך  נקבע  בסיס  איזה  ועל  כיצד  השופטת מתי,  כב' 
 , בית הדין האזורי לעבודה חיפהכרמית פלד

 
 דיון ושאלות 19:00 – 18:45

  



 

 

 ארוחת ערב  21:30 – 20:00
 
 

 10.3.2023יום שישי, 
 

 עתיד עולם העבודה  
 

 , בית הדין הארצי לעבודהכב' השופט אילן סופרמנחה:  
 

  –חלק א' 
 

 עו"ד טל קרתהשפעת בינה מלאכותית על תהליכים במקום העבודה:  09:20 – 09:00
 

בעבודה   09:40 – 09:20 מלאכותית  עובד: –בינה  זה  אסא איך  ירדן  מנכ"ליתגב'   , 
UNBOXABLE 

 
  –חלק ב'  

 
ועבודה   10:20 – 09:40 העתיד:  –כלכלה  אל  פלוג  מבט  קרנית  לכלכלה, פרופ'  המחלקה   ,

 האוניברסיטה העברית, נגידת בנק ישראל לשעבר 
 

העתידי    עולם 10:45 – 10:20 , מנכ"לית גב' תאיר איפרגן:  המאסדר  של  משולחנו  –העבודה 
 הזרוע העבודה, משרד הכלכלה והתעשיי

 
  אתגרי ארגוני העובדים בעולם העבודה העתידי: 11:15 – 10:45

שניצר  חנה  הסתדרות עו"ד  מקצועי,  לאיגוד  האגף  המשפטית,  היועצת   ,
   העובדים הכללית החדשה

 גלעדי   והדעו"ד  א 
 

   דיון ושאלות  11:30 –  11:15
 

 הפסקת קפה           11:50 –  11:30
 
 

 דיני עבודה ודיני חברות  
 

 , בית הדין הארצי לעבודהכב' השופט רועי פוליאקמנחה:  
 

 , בית המשפט העליון  כב' השופט עופר גרוסקופף  12:30 –  11:50
 

   עו"ד איל רוזובסקיהאחריות והיקפה:  –מעסיקים ומנהלים    12:55 – 12:30
 

סיכונים   13:20 – 12:55 וניהול  ציות  שמיר מהשטח:מבט    –אכיפה,  הילה  היועצת עו"ד   ,
 המשפטית, רכבת ישראל  

 



 

 

 
     דיון ושאלות 13:30 – 13:20

 
 ארוחת צהרים קלה 14:00 – 13:30

 
 ארוחת ערב   21:00 – 18:30

 
 

 11.3.2023יום שבת, 
 
 

 שולחנות עגולים  11:30 –  10:00
 

רישומיות   קבוצה א':   לוי:    –חובות  את  קפלן  דין  פסק  אופקבעקבות  חני  השופטת  -כב' 
 בית הדין הארצי לעבודהגנדלר, 

 
ולעובד   קבוצה ב': לעובדת  שווה  שכר  לעתיד:  –חוק  ומבט  לחוק  התיקון  כב'  השלכות 

 , בית הדין הארצי לעבודהמוטולה-השופטת סיגל דוידוב
 

שלב היישום: קבוצה ג': כותה,  בית הדין הארצי דיבנר,  -השופטת מיכל נעיםכב'   הלכת 
 לעבודה    

 
נגד קסטרו:  –תובענות ייצוגיות   קבוצה ד': , כב' השופט דורי ספיבק בעקבות בג"ץ שחם 

 סגן נשיאת בית הדין האזורי לעבודה תל אביב
 

עובדים   קבוצה ה': לארגון  וסקובר:  –הצטרפות  ישקר  פרשות  השופט    בעקבות  כב' 
 גן נשיא בית הדין האזורי לעבודה נצרתס מוסטפא קאסם,  

  
סגן נשיא בית הדין האזורי כב' השופט צבי פרנקל,  חוק המידע הפלילי החדש: קבוצה ו':

 לעבודה באר שבע
 

ומנוחה   קבוצה ז': עבודה  גל, פתרון ורעיון:  –שעות  לאוניד  פרשות  כב' השופט  בעקבות 
 , נשיא בית הדין האזורי לעבודה חיפהיגאל גלם

 
 

 סיכום הדיונים בקבוצות השונות 12:30 – 11:30
 

 , נשיאת בית הדין הארצי לעבודהכב' השופטת ורדה וירט ליבנהמנחה:     
 
 

 ארוחת צהרים קלה 13:00 – 12:30
 
 

 *יתכנו שינויים בתכנית. לגבי תכנית לערב שבת תצא הודעה נפרדת.


