דיני עבודה וייעוץ משפטי
תחום דיני העבודה הוא אחד מהתחומים המשפטים הדינאמיים ביותר :לצד חוקים שנחקקו בשנות ה-
 50נחקקים חוקים רבים נוספים ,וגם הקיימים מתעדכנים בהתאם לשינויים שחלים בעולם העבודה.
אוכלוסיות עובדים נוספות מתאגדות וחותמות על הסכמי עבודה קיבוציים ,הסכמים קיבוציים
מורחבים לכדי צו הרחבה ,חוזי העבודה האישיים הולכים ומשתנים ,וגם פסיקות בית הדין לעבודה
הולכות ומתרבות ,ובהן מיושמים מבחנים והלכות משפטיות חדשות בדיני העבודה.
לאור עובדה זו ,כל עובד או עובדת שסבורים כי זכויותיהם נפגעו ,זקוקים לייעוץ משפטי בטרם יוכלו
להחליט כיצד לפעול מול מעבידם .ייעוץ משפטי שכזה יוכלו לקבל רק אצל עורך דין המתמחה בדיני
עבודה.
דיני עבודה והעובד בישראל
דיני העבודה מורכבים ממכלול של חוקים ,צווי הרחבה ,הסכמים קיבוציים ,נורמות חוזיות
אינדיבידואליות ופסיקות של בית הדין לעבודה ובג"צ .דיני העבודה מתייחסים לכל השלבים ב"מחזור
החיים" של העובד :מקבלתו לעבודה ,דרך כל תקופת עבודתו אצל המעביד ועד לסיום תקופת עבודתו
(בגין פיטורין ,התפטרות או פרישה) .כך למשל:
חוק שוויון הזדמנויות בעבודה אוסר על אפליה בקבלת עובד למקום עבודה בגין מינו,
·
גילו ,דתו ,הלאום שלו ,המגדר שלו ,עובדת היותו הורה או חייל מילואים וכדומה.
חוק שכר מינימום מעגן את זכותו של כל עובד להשתכר שכר מינימלי (גובה שכר
·
המינימום מתעדכן מעת לעת).
·
עליהן.

חוק שעות עבודה ומנוחה מסדיר את שעות עבודתו של כל עובד ואת אופן התשלום

חוק הסכמים קיבוציים מגדיר את התנאים לקיומו של הסכם קיבוצי בין ארגון עובדים
·
למעביד.
חוק יישוב סכסוכי עבודה מספק כלים ומנגנונים ליישוב סכסוכי עבודה בדרך של תיווך
·
ובוררות ,במטרה למנוע שביתה.
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות מחייב הן את העובד והן את המעביד להודיע
·
זה לזה במקרה של פיטורים  /התפטרות.
·

חוק עבודת נשים אוסר על פיטורי אישה בהריון.

ייעוץ משפטי בתחום דיני העבודה
לאור העובדה כי תחום דיני העבודה מורכב משלל מקורות משפטיים ,ולאור העובדה כי מדובר
בתחום דינאמי שמשתנה מעת לעת ,העובד הממוצע לא יכול להיות בקיא בכל זכויותיו וחובותיו ,ולכן
לא תמיד יכול לעמוד ולדרוש שיקבל את כל הזכויות המגיעות לו על פי חוק .לכן ,כל עובד שסבור כי
זכויותיו החוקיות נשללו ממנו זקוק לייעוץ משפטי מעורך דין לדיני עבודה.
בייעוץ משפטי שכזה ,עורך דין מנוסה ,הבקיא בתחום דיני העבודה על שלל רבדיו ומקורותיו ,יוכל
לומר לכם האם אכן המעביד שלכם פגע  /פוגע בזכויותיכם .בייעוץ משפטי שכזה תוכלו לדעת מהן
דרכי הפעולה העומדות לרשותכם ,ומהי הדרך הטובה ביותר עבורכם.

משרד עורכי דין לדיני עבודה ערן קייזמן יוכל להעניק לכם ייעוץ משפטי ,לייעץ לכם לגבי הצעדים
המקדימים שעליכם לנקוט כדי לחזק את תביעתכם ,וייצג אתכם בבית הדין לעבודה על מנת שתקבלו
את מלוא זכויותיכם המגיעות לכם על פי חוק.

