
כל עובד הוא כלי חיוני בתחום דיני העבודה והשכר בישראל
המסייע למנהלים לקבל את ההחלטות הנכונות על פי החוק והפסיקה.

לרשותכם ארגז כלים עדכני שיספק לכם מענה מקיף ומקצועי 
בכל סוגיה בתחומי ניהול המשאב האנושי, יחסי עבודה ושכר.
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מענה טלפוני מקצועי        
אינפוקליק                           

הצוות במחלקת כל עובד מורכב אך ורק 
מעורכי דין אשר תחום עיסוקם הוא דיני עבודה. 
עורכי הדין עומדים לרשותכם בטלפון לשם מתן

מידע והנגשת החקיקה והפסיקה בתחום.

מידע מקצועי במגוון נושאיםצוות עורכי דין מקצועי לשירותכם

השירות הבלעדי בארץ שיעניק לך 
מענה מיידי תוך מס' שניות.

אינפוקליק מחוללים בדיני עבודה

מחולל סיום עבודה
מחולל חוזה עבודה   

מחולל תאונות בתקופת העסקה 
מחולל שעות עבודה ומנוחה
מחולל זכאות לדמי הבראה

מחולל היעדרויות לעניין דמי מחלה
מחולל מועדי תחילת הפקדות לגמל

מחולל הוצאות נסיעה לעבודה וממנה
מחולל טיפולי פוריות

מחולל חופשה שנתית
מחולל הגבלות על פיטורי עובדת בהריון

מחולל תביעה לתגמולי מילואים
מחולל זכאות לקבלת תשלום דמי חג

מחולל זכאות לפיצויי פיטורים
מחולל הפקדות סוציאליות לעובדים זרים 

מחולל הודעה לעובד
ועוד עשרות מחוללים בנושאים החשובים ביותר!

הבראה      
שכר מינימום     
עבודת נשים     

הגבלת חופש העיסוק     
סיום יחסי עובד מעביד     

שוויון הזדמנויות בעבודה     
עובדים זרים    

הסכמים קיבוציים 
וצווי הרחבה

יחסי עובד ומעביד     
מניעת הטרדה מינית     

הגנת הפרטיות
הגנת השכר

שעות עבודה ומנוחה
חופשה שנתית  

מחלה     
נסיעות

עבודת נוער

טפסים דינמיים

בקשת היתר לפי חוק עבודת נשים לפיטורים/ 
פגיעה בהיקף משרה או בהכנסה

תביעה לדמי אבטלה
תביעה לתשלום דמי לידה ליולדת

תביעת מעסיק להחזרת תגמולי מילואים
תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה      

מחשבונים וטבלאות מידע

חישוב ההפקדות לגמל 
עפ"י צו ההרחבה לביטוח 

פנסיוני מקיף במשק     

חישוב השלמת 
פיצויי פיטורים 
בפנסיה חובה

חישוב פיצויי פיטורים חישוב ימי הודעה מוקדמת
חישוב הלוואה לעובדחישוב ומילוי טופס 161/161א

החזר הוצאות לפי ק"מחישוב אורך חופשת לידה
חישוב דמי מחלה חישוב דמי הבראה

חישוב גמול שעות נוספות
חישוב אורך חופשת לידה חישוב השכר הניתן לעיקול

חישוב הזכאות לשעת הנקה

מנוע חיפוש מתקדם
מבזק שבועי במייל

צ'אט אונליין


