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  7.4.21-ת יום עיון תכני 
 : של אי וודאות במציאות פרישהאתגרי הניהול  

      חדשניים בניהול הפרישה  םכלי

 
  התחברות  08:45-09:00

  פרישה  מושב ראשון: אבני היסוד בניהול תהליך  
 למעשה הלכה    -תהליך הפרישה  09:00-09:30

 מתודולוגיה לניהול תהליך הפרישה  תפיסה ו

   

        ר,ינקגר טלי 

 נכ"ל משותף  מ

 ארגון א.ח.ר 

   -ימי קורונהב יחסי עובד מעביד 09:30-10:00

 דוגמאות ואירועים מהשטח הרצאה מלווה בה

עו"ד אורית  
 ליפשיץ 

מומחית בדיני  

 עבודה 

  הפסקה  10:00-10:15

 שים ולמעסיקיםור לפחשיבותו ותרומתו   - ניהייעוץ הפנסיו 10:15-11:00

 

ני  פנסיו עץיו
 חה מומ

 פט ש  שי

  הפסקה  11:00-11:15

  מושב שני: סיפורי הצלחה מהשטח  

 במציאות קורונה  פרישה קראת ל  הכנה  11:15-11:30
 

 בר דוד דלית     
       בנק דיסקונט                                                                      

   פרישה מרצון  יניהול תהליכמך ב ותהייעוץ הפרטני ככלי   11:30-11:45
 

 ענת כהן טריקה  
 בנק דיסקונט 

 הר וזאבי  איציק  תוכניות שימור הקשר עם הפורשים   11:45-12:00

                                           בנק דיסקונט

    הפסקה 12:00-12:30

  להכיר ידאכשדושים  מושב שלישי: מגמות וחי 

   age-friendlyדה וקום עבית, מ ארגונ על גילנות   12:30-13:00

 ומה שביניהם 

-רפי אפלר ד"ר 

 , ח'טאב 

 Epplerמנכ"ל 

Consulting 

 -יסרוי ר הג וכלים יישומיים תעסוקה רב גילית למעסיק ב היתרונות  13:00-13:30

 ג'וינט ישראל 

 - התבונה מתנות   13:30-14:00
 רגשיות ומחשבתיות עם העלייה בגיל  ת כויוש אימימו

 עינת פורת עמוס 

 

  הפסקה   14:00-14:15

 - פרים לכם שלא מסכל מה  14:15-15:00
 י אומח לבד בביטוכויות העותביעות וז

ר  אולי עו"ד 
 טומשין 

 ארגון א.ח.ר  סכום היום   15:00-15:15
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 : לפי סדר הופעתם  המרציםרשימת 

בייעוץ    נים רבותיון של שניס בעלת  ,היועצת ארגונית בכיר -טלי גרינקר, מנכ"ל משותף בחברת ארגון א.ח.ר. 

 . שה ופיטורין י פריים בתהליכ ווי ארגוני לו

 

עוסקת במתן יעוץ משפטי בנושאים שונים הנוגעים לדיני עבודה:    יני עבודה.ת בדמומחי  -פשיץאורית ליעו"ד 

 שיחת שימוע, הודעה מוקדמת, פיצויי פיטורין.  -יחסי סיום העסקת עובדים יחסי עבודה שוטפים, 

 

ת  במתן פתרונולבכירים וייעוץ  יית תכניות תגמול ון רב בבנידע וניסי ל בע .ון פרישה לתכנ   מומחהיועץ  -שפט  שי

   ן פרישה מוקדמת ובגיל פרישה, מומחה לזכויות מבוטחים והגיל השלישי.  נוכלת

 
 

 . בנק דיסקונט מחלקת פרט רווחה וקהילה, מנהלת  -דלית בר דוד
 
 

כזת תכנית פרישה מוקדמת  מר .אנוש בבנק דיסקונט ת פרויקטים, ענף משאבי  מנהל –יקה ענת כהן טר
 .בנק דיסקונט במשאבי אנוש ב

 

 . בנק דיסקונטב אחראי תוכניות שימור הקשר עם הפורשים  . נטדיסקובנק אי  ועד גמל -הר וזאבי  איציק 

 

אוניברסיטת    .וגיה לולגרונט   ודוקטור Eppler Consulting מנכ"ל יועץ ארגוני,   -חטאב   -אפלר  רפי ד"ר 

שכר ותגמול  , ידה ארגונית לתהליכי משאבי אנוש, מד  הנוגעים  בתחומים  גדולים  מתמחה בייעוץ לארגוניםחיפה. 

לניהול, פיתוח וחקר   העמותהושי, חבר בצוות העיצוב "הבגרות החדשה בעולם העבודה" של נהא ופיתוח המשאב

 . ם" ם השניע קבוצות "משתבחים   מנחהומשאבי אנוש בישראל, מרצה  

 

 .  , ג'וינט ישראל מהלך תעסוקת מבוגרים מנהלת    -הגר וייסר

 
בהבניית   מלווה פרטים, קהילות וארגוניםעובדת סוציאלית, גרונטולוגית, פסיכותרפיסטית.   -  עינת פורת עמוס

+  60תהליכי התפתחות בתקופת החיים המאוחרות. מובילה את 'מסעות בתבונה' שהם קורסים בטבע לבני 
 התחדשות, משמעות ותשוקה בתקופות חיים מאוחרות'.  -ר 'מתנות התבונה וכותבת הספ

 

כולל תביעות לביטוח   בין רפואה למשפטה שק בכל מה שכרוך בהשקס וע עו"ד ונוטריון.   -  עו"ד ליאור טומשין

איבה  ניידות, נפגעי  , יעודנות רפואית, ס כות כללית, מחלות מקצוע ותאונות עבודה, תאונות דרכים, רשלנ -לאומי

 ועוד. 
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 : יום העיוןמרצי  

                                                                       

 שי שפט                             אורית ליפשיץ עו"ד                         מנכ"ל  -קר רינ טלי ג

               יועץ פנסיוני                                             ני עבודהדי                          משותף ארגון א.ח.ר  

                               

                                          

 הר ו זביא  איציק                              יקה רט-נת כהןע                                       דלית בר דוד 

                       דיסקונטבנק                                   דיסקונטק בנ                                      דיסקונטבנק 

                                                            

                                                         

          , עו"ד ליאור טומשין             עינת פורת עמוס                        ר וייסרד ה       חטאב-אפלר -רפי ד"ר 

 ן טומשי  שותף במרקמן           גרונטולוגית  , עו"ס                  ישראל ג'וינט                           מנכ"ל

Eppler Consulting                                                          


