
 
 
 

 בנושא  ורענון הכשרהיום 
 מניעה וטיפול בהטרדה מינית בארגון 

 
 מתחילים ומנוסים ממונים/מיועד לממונות
 ודרג ניהולי בכיר מש"א

 
 : שני מסלולים לשתי קבוצות כלוליו יישומי וכולל תרגול והתנסות הכשרהיום ה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 התכנים בהם יעסוק יום ההכשרה:
 מניעת הטרדה מינית? כיצד מטפלים בתלונות ל .1
  מה החוק מחייב את הארגון? .2
 הרלוונטיים לארגון פסקי דין אחרוניםרענון החוק וסקירת  .3
 כיצד מתמודדים עם תלונות שווא ברמת הפרט והארגון? .4
 ?כיצד בונים ומטמיעים תרבות ארגונית בטוחה ונקייה מהטרדות .5
 מהי אחריות ניהולית במניעת הטרדה מינית? .6
 על מורכבות תפקיד הממונה  - בין הפטיש לסדן .7
 

  בהרשמה מוקדמת כולל ארוחת צהריים )לא כולל מע"מ(₪  087מחיר: 
 ימים לפני המועד 117 )לא כולל מע"מ(ש"ח  857

 כהן-וליאור גל ברנד ניהול והנחייה: קרן דניאל
 מינית מומחיות בליווי ארגונים בתחום מניעת הטרדהMA , MBAיועצות ארגוניות ומנחות קבוצות,  

 ביצירת תרבות ארגונית בטוחה ומוגנתו
 המנחות חברות איפ"א ומנחות מטעם הרשות לקידום מעמד האישה 

 
 להרשמה ולפרטים נוספים:

; 03-7329016 054-8090807  ;750-0070050 
hatrada.org.il-www.lolaconsulting.com-http://www.danielle ; 

 memunot@gmail.com  

 
 
 

 טיפול בהטרדה מיניתלהכשרה בנושא מניעה ו טופס הרשמה
 9700709-70: לפקסאו  ail.commemunot@gm: לדוא"לאת הטופס יש לשלוח 

 בור ממונות/ים מתחילותע
 

עם הנושא ומתן כלים משפטיים היכרות 
 וארגוניים לטיפול בארגון

 
 

 ים תינתן תעודת השתתפותשתתפות/למ
 ערכת ממונה ו

 

  -עבור ממונות/ים מנוסות
 

עם אירועים  התמודדותהכוללת 
מורכבים, תרגול והתנסות ביישום 

 החוק בארגון
 

 ים תינתן תעודת השתתפותשתתפות/למ
 ממונהערכת ו
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 תאריך:_______________        מתחילה/ותיקה ניסיון בתפקיד ממונה: 

ימים  17)ללא מע"מ( ₪  857 הרשמה מוקדמת, (לא מע"מ)ל ₪ 787: /תעלות למשתתף

 לנרשמת שנייה מאותו ארגון 17%לפני המועד. 

 אופן תשלום מועדף:

  (61274תל אביב  27577ת.ד.  -כהן-לליאור גמשלוח המחאה בדואר )לפקודת 

 במזומן 

  (בנק לאומי 811, סניף 77116371על ידי העברה בנקאית לפני יום העיון )לחשבון 
 

 מועד ההכשרה לפני* את התשלום יש להסדיר 
 

  מות המשתתפים/ות:ש

  :תפקידו ארגוןשם ה

  ותק בתפקיד הממונה:

  :טלפון

  :טלפון נייד

 כתובת למכתבים:

                  :מספר רחוב:

 מיקוד: ת.ד:

 עיר:                                        

 @                                                :Emailדואר אלקטרוני כתובת 

אילו הכשרות עברת בתחום מניעת 
 הטרדה מינית בעבודה?

 

  מספר העובדים/ות בארגון:

 בהנהלת /יתאיהאחר מהו שם
  לצורך תאום תשלוםחשבונות 

 ומשלוח חשבונית:
 שם מלא:

 טלפון:

אילו טפסים יש לשלוח על מנת 
להסדיר התשלום )אנא הקיפו 

 בעיגול(

 חשבונית                                   אישור בנקאי
 טופס ניכוי מס במקור                  צילום שיק

 אחר:            אישור ניהול ספרים תקין  

 

 יום העיון לא יחויב בתשלוםלפני  עסקים ימי 17יטול עד ב
 השתתפותהדמי במלוא ביטול לאחר מועד זה יחויב  

 

____________   ____________  ____________ 

 ארגון חותמת   תאריך     ותפקיד חתימה

 054-8090807 03-7329016 ;, ברנד קרן דניאל :לפרטים נוספים
  70-9700709;  פקס: 750-0070050כהן,  -ור גלליא

 hatrada.org.il-lolawww. ;consulting.com-http://www.danielle/ 
 

ימי עיון וסדנאות בפיתוח מיומנויות ניהוליות, ימי עיון  :ניאל וליאור גל כהןד קורסים והשתלמויות בהנחיית קרן
והכשרות לממונות על טיפול ומניעה של הטרדה מינית בארגון, ימי הכשרה פנים ארגוניים לשדרות הניהול 

 בארגון, סדנאות ייעודיות למחלקות עובדים/ות בארגון, הרצאות בתחום להורים ולאנשי חינוך ועוד

http://www.lola-hatrada.org.il/
http://www.danielle-consulting.com/

