
 

 

  עריכת דין קהילתית במשפט העבודה

 16:00-19:30בין השעות רביעי ימי 

6.3.19 – 20.5.19 

 יםמרצ נושא המפגש מפגש
 מפגש ראשון

6.3.19 
 
 

16:00-16:15 
 
 

 
 
 

16:15-17:30 
 
 
 

18:00-19:30 
 

 ברכות
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מאפייני שוק העבודה וחסמים מובנים  מפגש פתיחה:
להשתלבות בשוק התעסוקה של אוכלוסיות מוחלשות 

 (גלובליזציהמגוונות והשפעות  צורות העסקה)

  אבניאליהשופטת )בדימ.( ד"ר דפנה 
 המכון לאומנויות המשפט ראשת 

 פרופ' נטע זיו
 תל אביב חברת סגל בכירה אוניברסיטת

 עו"ד שירה להט
יגאל משרד עו"ד דיני עבודה במנהלת מחלקת 

 ארנון ושות'
 אשכנזי עו"ד ענת טהון

מנכ"לית עמותת איתך מעכי משפטניות למען 
 צדק חברתי

 
 עו"ד עידית צימרמן

 תל באוניברסיטת עובדים לזכויות הקליניקה
 אביב

  עו"ד שירה להט מבנה מערכת המשפט, חוזים :מבוא למשפט העבודה
יגאל משרד עו"ד מנהלת מחלקת דיני עבודה ב

 ושות' ארנון
 מפגש שני

13.3.19 

16:00-17:30 
 

18:00-19:30 

  עו"ד מהא שחאדה המשך מבוא למשפט העבודה: חקיקת מגן
משפטניות למען  איתך מעכיעורכת דין בעמותת 

 צדק חברתי
 

  נטע גושןעו"ד  צורות העסקה ומעביד -יחסי עובד
 ושות' יגאל ארנוןמשרד 

 מפגש שלישי
20.3.19 

16:00-17:30 
 

18:00-19:30 
 

וצווי   הסכמים קיבוצייםסוגי  –משפט העבודה הקיבוצי 
 הרחבה.

   עו"ד איתי סבירסקי
מזכ"ל משותף ומנהל המערך המשפטי בארגון 

 כוח לעובדים

חסמים בנגישות למערכת המשפט כלים מעשיים בעריכת דין 
קהילתית; אתגרים ודלימות, אחריות מקצועית וחברתית 

 של עורכי דין 
 

 עו"ד ענת טהון אשכנזי
משפטניות למען  מנכ"לית עמותת איתך מעכי

 צדק חברתי
 

 מפגש רביעי
27.3.19 

16:00-17:30 

18:00-19:30 

פרוצדורות עיקריות: נכות, תאונות עבודה  – ביטוח לאומי
 והבטחת הכנסה.

 השופטת יפית מזרחי לוי 
 

 עו"ד ראמי שומר ביטוח לאומי וועדות רפואיות



 

 

 מפגש חמישי
3.4.19 

16:00-17:30 

 

18:00-19:30 

 
 קבוצות מוגנות מכוח המשפט –אפליה בשוק התעסוקה 

ועבודת נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה  חוק עבודת נשים
 למיגור האפליה 

 

 
 עו"ד מרים כבהא 

 נציבה ארצית לשוויון הזדמנויות בעבודה

 פרוצדורות –ניהול תיק בבית הדין לעבודה 
 תובענות ייצוגיות, ערעורים

 עו"ד ערן גולן 

 מפגש שישי
11.4.19 

16:00-17:30 

18:00-19:30 

התפטרות/פיטורים; עילות תביעה : סיום יחסי עבודה
 לקבוצות מוגנות במקרים של פיטורים לא כדין.

 

 רבה –עו"ד ענת שני 
 בעלת משרד לדיני עבודה ופעילה לשינוי חברתי

 
 

 מימוש זכויות בתחום הפנסיה והפרישה
 

 ד"ר לילך לוריא
חברת סגל בכיר בחוג ללימודי עבודה 

 אביב-באוניברסיטת תל
 מפגש שביעי

17.4.19 

16:00-17:30 
 

18:00-19:30 

 
גורמי סיוע ואכיפת זכויות בדיני עבודה: סיוע משפטי, האגף 

 האכיפה במשרד הרווחה 

 
 עו"ד דבי אליעזר

 
 

מגוון הכלים המשפטיים לייצוג משפטי של נפגעות אלימות 
 מינית

 
 עו"ד רותם אלוני דוידוב

 
 מפגש שמיני

1.5.19 

16:00-17:30 

18:00-19:30 
 

 
 מו"מ/גישור/בוררות בבתי הדין לעבודה

   

 
 דפנה אבניאליד"ר שופטת ה

 ראשת המכון לאמנויות המשפט

 סדנה מעשית בהליך מו"מ וגישור
 

 עירית גזית
 ומגשרת דין עורכת

 עו"ד עידית שחם
 מומחית במשפט בשיתוף פעולה

 מפגש תשיעי
15.5.19 

16:00-17:30 

18:00-19:30 

 אפשרויות ומגבלות –קידום חקיקה בנושא דיני עבודה 
 

 ח"כ שלי יחימוביץ'
 

 יישום והשלכות –לחוק הגנת השכר  24תיקון 
 

 עו"ד אסנת זיו
משפטניות למען  עורכת דין בעמותת איתך מעכי

 צדק חברתי
 מפגש עשירי

22.5.19 

16:00-17:30 
 

18:00-19:30 
 

 
 

  קהילתית דין בעריכת לשינוי ככלי התקשורת
 

 
 

 עינת פישביין
 עורכת האתר "המקום הכי חם בגיהנום"

  -המשפט ככלי לשינוי חברתי ואחריות המוטלת על פאנל: 
 שיצרו שינוי חברתי  הליכים משפטיים 

 
 הקמת התארגנות גננות חרדיות ראשונה מסוגה

  
 

 נשים במפלגות חרדיות שללייצוג פוליטי המשפטי המאבק 
 
 

 נשים בדואיות מול המוסד לביטוח לאומי המאבק לזכויות

 
 עו"ד ענת שני רבה

 בעלת משרד לדיני עבודה ופעילה לשינוי חברתי
 

   סקיראסתי רידר אינדו
אקטיביסטית חרדית וחברת הנהלת עמותת איתך 

 משפטניות למען צדק חברתי  מעכי
 

  רשא עטאונה
משפטניות למען עורכת דין בעמותת איתך מעכי 

 צדק חברתי
 



 

 

 


