הנכם מוזמנים ליום עיון בנושא:
חוק הגברת האכיפה – אחריות מזמין השירות על זכויותיהם של עובדי הקבלן
החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה שנכנס לתוקף ביום  19.6.2012הביא עמו שינויים מהפכניים וחסרי תקדים
בתחום של יחסי העבודה במשק בכך שהטיל אחריות וחובות על מזמיני השירות בגין הפרות בזכויותיו של עובד
הקבלן למרות שמזמין השירות אינו מעסיקו הישיר של העובד.
החידוש המרכזי בחוק מתבטא בהוספת האכיפה המנהלית בנוסף לאכיפה הפלילית והאזרחית .חשוב להדגיש כי
האחריות היא לא רק על מזמין השירות כתאגיד ,אלא גם על המנכ"ל.
מכוח חוק ,מזמין שירות של קבלן ניקיון ,שמירה או הסעדה (אם השירות ניתן למזמין השירות) אחראי על כל זכויות
העובד המפורטים בתוספת השלישית בחוק .בשנים האחרונות ,משרד העבודה והרווחה הרחיב את האכיפה ומבצע
ביקורות יזומות או לחילופין ביקורות כתוצאה ישירה מתלונה של עובד\ת.
מרכז השלטון המקומי בשיתוף עם חברת מכלול יצרו עבורכם יום עיון מקצועי אשר יספק לכם הכרות מעמיקה עם גורמי
האכיפה וההסדרה ממשרד העבודה והרווחה .ינגישו בפניכם את החוק תוך מתן דגש למחויבות שלכם כמזמיני השירות
ובכך יספקו כלים פרקטיים ליישום החוק ועמידה בדרישותיו.
יום העיון מיועד :גזברים ,מנכ"לים ,יועצים משפטים ,מבקרים ,מנהלי מש"א ,מנהלי רכש וגורמים נוספים האחראים על
התקשרויות.
יום העיון יתקיים ב:

יום חמישי ה  03/12/2020 -בין השעות 09:00-13:30

מיקום:

אפליקציית  – ZOOMלינק יישלח לנרשמים בסמוך למועד.

עלות השתתפות:

 ₪ 100למשתתף/ת

להלן תכנית יום העיון:
09:15 - 09:00

דברי פתיחה
אילנית דהאן-גדש ,ראש מינהל לימודים מוניציפאליים ,אלרועי אמרני ,מנכ"ל
חברת מכלול

10:45 - 09:15

התקשרות עם קבלנים ואחריות מזמין השירות
מאיר דוד ,ראש מנהל הסדרה ואכיפה – משרד העבודה והרווחה.

11:00 – 10:45

הפסקה

12:30 - 11:00

הליך ביקורת משרד העבודה והרווחה והשלכותיה
עו"ד צורי זנזורי ,מנהל תחום עיצומים כספיים  -משרד העובדה והרווחה

12:45 - 12:30

הפסקה

13:30 – 12:45

תפקידו של בודק שכר מוסמך ,הפעולות למניעת הפרות והישנות חוזרת ,דוח בודק שכר
מוסמך כהגנה למזמין שירות.
חן בן-שבת ,כלכלנית ובודקת שכר מוסמכת.

13:30

סיום.

(*)ייתכנו שינויים
להרשמה יש להיכנס לאתר מרכז השלטון המקומי ,לפעילויות הדרכה.
לכניסה לאתר לחץ/י כאן

