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העסקתם ומעמדם של עובדים זרים ומסתננים בראי משפט העבודה 10:20 - 09:05

דברי פתיחה – דורית פינץ, מנהלת מכללת חשבים 09:05 - 09:00

הפסקה10:20 - 10:30

הפסקה11:30 - 11:40

מעמדם של עובדים זרים ושוהים בלתי חוקיים על פי חוק הביטוח הלאומי11:40 - 12:30

מינהל עובדים זרים-הכרת המינהל, תמונת מצב עובדים זרים ומסתננים 10:30 - 11:30
בישראל, ענפים, היתרים ושיטות העסקה, העסקת מומחים, פיקוח ואכיפה 

הליך קבלת היתר, ענפי העסקה אסורים, תחולת דיני עבודה על עובדים זרים, 
חובות מעסיק מכוח חוק עובדים זרים (ביטוח רפואי, מגורים הולמים וכו'), ניכויים מותרים 

משכר עובד זר, ענישה ואכיפה על העסקה שלא כדין, העסקת מסתננים ומעמדם בישראל. 

מרצה: עו"ד דנה להב

תפקידו וסמכויותיו של ראש המינהל, מבנה אירגוני של המינהל, מטרת הקמתו ותחומי אחריות, 
מדיניות רשות האוכלוסין ושיקול דעת ביחס למתן היתרים להעסקת זרים בענפים שונים, 

התנהלות שוטפת מול מעסיקים, נוהל הפקדות לפיקדון, מדיניות הרשות ביחס למסתננים 
בישראל, ענישה ואכיפה.

מרצה: הגב' ענבל משש, ראש מינהל עובדים זרים, רשות האוכלוסין וההגירה 

מרצה: מר חיים חיטמן

Zoom-הדרכה ב
12:30 - 09:00

יום ה‘ - 29.4.2021 

ZOOM מקצועית  הדרכת
העסקת עובדים זרים 

ומסתננים בישראל - הלכה למעשה

+ יום ב - 25.5       



מרציםנושאים

מינהל עובדים זרים-הכרת המינהל, תמונת מצב עובדים זרים ומסתננים בישראל, 
ענפים, היתרים ושיטות העסקה, העסקת מומחים, פיקוח ואכיפה 

העסקתם ומעמדם של עובדים זרים ומסתננים בראי משפט העבודה

מעמדם של עובדים זרים ושוהים בלתי חוקיים על פי חוק הביטוח הלאומי
מר חיים חיטמן

משרד ארצי חיבה אלמקייס כהן, פתרונות מיסוי בע"מ

עו"ד דנה להב 
מומחית לדיני עבודה ודיני הגירה לישראל

הגב‘ ענבל משש
ראש מינהל עובדים זרים, רשות האוכלוסין וההגירה 

הבטחת המקום מותנית בתשלום לפני תחילת ההרצאות

שלח הזמנתך במייל: conferences@hashavim.co.il או פקסס ל: 03-5680889 

שם המזמין:

שם החברה:

טלפון:

דוא“ל:

אופן התשלום (נא לסמן x במקום המתאים)

     חיוב באמצעות כרטיס אשראי: פרטים ימסרו טלפונית 

ת"ז:                                          

     המחאה על סך                                       ש"ח תשלח בדואר

     ברצוני לקבל חשבונית לפני הפקת המחאה, סכום לחיוב                     ש"ח

     מעוניין למימוש במסגרת מנוי הדרכות

     ברצוני לקבל עדכונים, מבצעים והטבות מחברת חשבים ה.פ.ס

משתתף:

תפקיד:

ח.פ/עוסק מורשה:

www.hashavim.co.il
מכללת
03-5680880חשבי� טלפון ישיר:

+  מע"מ₪330 

29.4.202112:30-09:00יום חמישי

ZOOM מקצועית  הדרכת

העסקת עובדים זרים 
ומסתננים בישראל - הלכה למעשה

ביום זה נעסוק בהיבטים החשובים ביותר שעליכם להכיר 
בנושא העסקת זרים, נושא חשוב ורגיש התופס תאוצה בשנים האחרונות.

יום עיון ייחודי המוקדש 
לחשבי שכר, יועצי מס, 

מנהלי חשבונות, מנהלי כספים,
עורכי דין ולכל המתעניינים בנושא


