יום הכשרה ורענון בנושא
מניעה וטיפול בהטרדה מינית בארגון
מיועד לממונות/ממונים מתחילים ומנוסים
מש"א ודרג ניהולי בכיר
יום ההכשרה יישומי וכולל תרגול והתנסות ויכלול שני מסלולים לשתי קבוצות :
עבור ממונות/ים מתחילות

עבור ממונות/ים מנוסות-

היכרות עם הנושא ומתן כלים משפטיים
וארגוניים לטיפול בארגון

הכוללת התמודדות עם אירועים
מורכבים ,תרגול והתנסות ביישום
החוק בארגון

למשתתפות/ים תינתן תעודת השתתפות
וערכת ממונה

למשתתפות/ים תינתן תעודת השתתפות
וערכת ממונה

התכנים בהם יעסוק יום ההכשרה:
 .1כיצד מטפלים בתלונות למניעת הטרדה מינית?
 .2מה החוק מחייב את הארגון?
 .3רענון החוק וסקירת פסקי דין אחרונים הרלוונטיים לארגון
 .4כיצד מתמודדים עם תלונות שווא ברמת הפרט והארגון?
 .5כיצד בונים ומטמיעים תרבות ארגונית בטוחה ונקייה מהטרדות?
 .6מהי אחריות ניהולית במניעת הטרדה מינית?
 .7אסרטיביות -לימוד תגובה יעילה כנגד הטרדות
 .8בין הפטיש לסדן  -על מורכבות תפקיד הממונה
ההשתלמות תתקיים בתאריך  16בפברואר  2012בסמינר אפעל
בין השעות 8:30-15:30
מחיר( ₪ 780 :לא כולל מע"מ) ,כולל ארוחת צהריים.
לנרשמים/ות עד לתאריך  10% 15/1/2012הנחה
ניהול והנחייה :קרן דניאל ברנד וליאור גל-כהן
יועצות ארגוניות ומנחות קבוצות MBA ,MA ,מומחיות בליווי ארגונים בתחום מניעת הטרדה מינית
וביצירת תרבות ארגונית בטוחה ומוגנת
המנחות חברות איפ"א ומנחות מטעם הרשות לקידום מעמד האישה
להרשמה ולפרטים נוספים:
052-2747757 ; 054-8090807 ; 03-7329016
www.hatrada.org.il; http://www.danielle-consulting.com
memunot@gmail.com

טופס הרשמה להכשרה בנושא מניעה וטיפול בהטרדה מינית
את הטופס יש לשלוח לדוא"ל memunot@gmail.com :או לפקס03-9027079 :
תאריך_______________:
ניסיון בתפקיד ממונה :מתחילה/ותיקה
עלות למשתתף/ת .₪ 780 :לא כולל מע"מ
הנחה של  10%תינתן לנרשם/מת עד לתאריך 31/01/2012
אופן תשלום מועדף:
 משלוח המחאה בדואר (לפקודת קרן דניאל -סמטת אליהו  10/2גבעתיים ) 53223
 במזומן
 על ידי העברה בנקאית לפני יום העיון (לחשבון  ,02987471סניף  857בנק לאומי)
* את התשלום יש להסדיר לפני מועד ההכשרה
שמות המשתתפים/ות:
שם הארגון ותפקיד:
ותק בתפקיד הממונה:
טלפון:
טלפון נייד:

כתובת למכתבים:

רחוב:

מספר:

ת.ד:

מיקוד:

עיר:
@

כתובת דואר אלקטרוני :Email
אילו הכשרות עברת בתחום מניעת
הטרדה מינית בעבודה?
מספר העובדים/ות בארגון:
מהו שם האחראי/ית בהנהלת
חשבונות לצורך תאום תשלום
ומשלוח חשבונית:
אילו טפסים יש לשלוח על מנת
להסדיר התשלום (אנא הקיפו
בעיגול)

שם מלא:
טלפון:
חשבונית
טופס ניכוי מס במקור
אישור ניהול ספרים תקין

אישור בנקאי
צילום שיק
אחר:

ביטול עד  10ימי עסקים לפני יום העיון לא יחויב בתשלום
ביטול לאחר מועד זה יחויב במלוא דמי ההשתתפות
____________
חתימה ותפקיד

____________
תאריך

____________
חותמת ארגון

לפרטים נוספים :קרן דניאל ברנד054-8090807 ; 03-7329016 ,
ליאור גל-כהן ;052-2747757 ,פקס03-9027079 :
/http://www.danielle-consulting.com ;www.hatrada.org.il
קורסים והשתלמויות בהנחיית קרן דניאל וליאור גל כהן :ימי עיון וסדנאות בפיתוח מיומנויות ניהוליות ,ימי עיון
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

