ל
פ אור
ה
ב
תחנו מ יקו
ש
ו
ה
עד נוסרב,
ף

עובדים זרים ושוהים בלתי חוקיים
בראי משפט העבודה וביטוח לאומי

יום שלישי 23/10/2018 ,בין השעות  ,15:00 - 09:00מלון "קרלטון" ת"א

מחלקת "כל עובד" בחברת "חשבים" ביום עיון מיוחד בנושא מעמדם והעסקתם של עובדים זרים
ומסתננים בישראל

נושא מעמדם והעסקתם של עובדים זרים ומסתננים בישראל ,הינו נושא חשוב שהולך ותופס תאוצה בשנים האחרונות.
יום העיון עוסק רובו ככולו במשמעות העסקתם של זרים בישראל בראי משפט העבודה וביטוח לאומי ,וכן יכלול הרצאת
אורח של ראש מינהל שירות למעסיקים ולעובדים זרים ברשות האוכלוסין ,ההגירה ומעברי הגבול במשרד הפנים
חברת "חשבים" מקדישה יום מיוחד נוסף לחשבי שכר ,יועצי מס ,מנהלי חשבונות ,מנהלי כספים,
חשבים ועורכי דין וכל מי שמתמודד עם העסקתם של עובדים אלה

יום העיון יעסוק בחובות המעסיק בהעסקת עובדים זרים ,מדיניות רשות האוכלוסין בנוגע למתן היתרים למעסיקי זרים ולנושא המסתננים
בישראל ,דמי ביטוח לאומי לעובדים זרים ,לבאים ממדינות אמנה ולבעלי אישורי שהייה נוספים

סדר יום:
09:15-09:00
10:15-09:15
11:15-10:15

11:45-11:15
12:45-11:45
13:00-12:45
14:00-13:00

15:00-14:00

דברי פתיחה  -דורית פינץ ,מנהלת מכללת חשבים
מעמדם של עובדים זרים ושוהים בלתי-חוקיים על פי חוק הביטוח הלאומי
מרצה :מר חיים חיטמן  -משרד ארצי ,חיבה ,אלמקייס כהן פתרונות מיסוי בע"מ
העסקתם ומעמדם של עובדים זרים בדיני עבודה
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 ,משמעות העסקת זרים שלא כדין ענישה
מרצה עו"ד דנה להב" ,כל עובד" חשבים
הפסקה
העסקתם ומעמדם של מסתננים ושוהים בלתי חוקיים
מדיניות משרד הפנים ביחס למסתננים ,משמעות העסקת מבקשי מקלט בישראל (בג"צ "קו לעובד" ,הקמת מתקן "חולות")
מרצה  -עו"ד דנה להב" ,כל עובד" חשבים
הפסקה
מינהל שירות למעסיקים ולעובדים זרים  -תפקיד ראש המינהל ,מבנה אירגוני ,תחומי אחריות ומדיניות רשות האוכלוסין

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 ,מדיניות
הרשות ביחס למסתננים בישראל ,ענישה ואכיפה
מרצה :מר יואל ליפוביצקי  -ראש מינהל שירות למעסיקים ולעובדים זרים  -רשות האוכלוסין ,ההגירה ומעברי הגבול,
משרד הפנים
ארוחת צהריים

מספר המקומות מוגבל מהרו להרשם!
עלות למשתתף650 :

₪

 +מע"מ

התוכנית כפופה לשינויים ,בהתאם למצב המשתנה במשק .יום העיון כולל חומר מקצועי ,כיבוד וארוחת צהריים .ארוחת "גלאט" בהודעה מראש
ובתוספת תשלום .ההשתתפות ביום העיון מותנית בתשלום לפני תחילתה .תנאי תשלום שוטף  .30 +הודעה על ביטול השתתפות יש להעביר
(בהודעה בכתב בלבד) עד חמישה ימי עסקים טרם פתיחת יום העיון .לאחר מכן הנרשם יחוייב בדמי ביטול של  ₪ 250בתוספת מע"מ.

פקסס הזמנתך עכשיו 5680889-03
לפרטים נוספים התקשרו 5680880-03
שם החברה
טלפון
משתתף
ח.פ / .עוסק מורשה

שם המזמין
פקס
תפקיד

 5%הנחה מיוחדת
ללקוחות חשבים

אופן התשלום (נא לסמן  xבמקום המתאים)
חיוב באמצעות כרטיס אשראי:
מס׳ הכרטיס:
ת״ז:
המחאה על סך

ישראכרט

ויזה

אמריקן אקספרס

שם בעל הכרטיס:
סוג הכרטיס:

תוקף:

ש״ח תשלח בדואר

ברצוני לקבל חשבונית לפני הפקת המחאה ,סכום לחיוב
ברצוני לקבל עדכונים ,מבצעים והטבות מחברת חשבים ה.פ.ס
חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ ,רחוב יד חרוצים  ,12תל-אביב 6770005

ש׳׳ח

