כל
עובד

איתכ בכל החלטה חשובה.

"כל עובד" הוא כלי חיוני בתחום דיני העבודה והשכר בישראל ,המסייע למנהלים לקבל
את ההחלטות הנכונות על פי החוק .לרשותכם ארגז כלים עדכני שיספק לכם מענה מקיף
ומקצועי בכל סוגיה בתחומי ניהול המשאב האנושי ,יחסי עבודה ושכר.
הצוות המקצועי 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.

✔ מענה טלפוני מקצועי ✔ מנוע חיפוש מתקדם ✔ התראות "סוכן חכם"
✔ מבזק שבועי במייל ✔ צ'אט אונליין

מידע מקצועי בנושאימ
● יחי עובד ומעביד
● הגנת הפרטיות
● שעות עבודה ומנוחה
● מחלה
● הבראה
● עבודת נשימ
● יומ יחי עובד ומעביד
● וגי עובדימ
● מניעת הטרדה מינית

● הגנת השכר
● חופשה שנתית
● ניעות
● שכר מינימומ
● עבודת נוער
● הגבלת חופש העיוק
● שוויונ הזדמנויות בעבודה
● הכמימ קיבוציימ וצווי הרחבה

מחוללימ

● בקשת היתר לפי חוק עבודת נשימ לפיטורימ /פגיעה בהיקפ משרה
או בהכנה
● תביעת מעיק להחזרת תגמולי מילואימ
● תביעה לדמי אבטלה
● תביעה לתשלומ דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה/מחלת מקצוע
● פניית מעיק לוועדת התעוקה לקבלת היתר
● טופ הגשת תביעה לוועדת תעוקה
● טופ בקשת היתר לעבודה בהתאמ לחוק שעות עבודה ומנוחה
● בקשה למתנ טיפול רפואי לנפגע עבודה
● תביעה לתשלומ דמי לידה ליולדת

מחשבונימ וטבלאות מידע

● מחולל מענק
● מחולל חוזה העקה
עבודה מועדפת
● מחולל יומ יחי עבודה
● מחולל הודעה לעובד
● מחולל זכויות עובדת
לאחר לידה
● מחולל עובד המשרת במילואימ
● מחולל היעדרויות לעניינ דמי מחלה ● מחולל זכויות עובד
לאחר לידת בת זוגו
● מחולל קליטת עובד חדש בארגונ
● מחולל קבלת היתר לשינוי
● מחולל תאונות עבודה
תנאי העקה  /פיטורי עובדת
● מחולל חופשה שנתית
● מחולל חילופי מעיקימ
● מחולל הפקדות מעיק לגמל ופיצויימ
● מחולל חובות מעיק לפרומ במקומ העבודה
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טפ ימ דינאמימ

● חישוב ימי הודעה מוקדמת
● חישוב אורכ חופשת לידה
● חישוב גמול שעות נופות
● חישוב דמי הבראה
● חישוב דמי מחלה
● חישוב פיצויי פיטורימ
● חישוב הלנת שכר
● חישוב הלנת פיצויי פיטורימ
● חישוב נקודות זיכוי לשכיר
● שווי שימוש ברכב
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● חישוב הצמדה למדד
● חישוב הזכאות לשעת הנקה
● חישוב חלת לאחר לידה
● חישוב השלמת פיצויי
פיטורימ בפניה חובה
● חישוב השכר הניתנ לעיקול
● חישוב ההפקדות לגמל עפ"י
צו ההרחבה לביטוח פניוני
מקיפ במשק
● חישוב שכר ברוטו  -נטו
● חישוב ומילוי טופ 161/161א
● החזר הוצאות לפי ק"מ
● חישוב הלוואה לעובד

חשבימ

