עורך דין דיני עבודה מקצועי
אנשים נוטים להיות סבלניים מאוד עד שהדבר מגיע לכיסם ולעבודתם .אין זה פלא ,אם כך שתחום
דיני העבודה הינו אחד התחומים הפעילים ביותר בענף המשפטי .זכויות ,כך מסתבר ,אינן דבר שניתן
תמיד ברצון ,ולעתים קרובות ,אולי קרובות מדי ,יש להילחם עליהן .אולם בשביל להילחם על זכויותיו
על אדם להכירן .עובדה זו אינה נכונה רק עבור שכירים ,כי אם גם עבור מעסיקים ,אשר צריכים
להכיר היטב ,הן את חובותיהם כלפי עובדיהם והן את זכויותיהם.

עורך דין דיני עבודה – יותר ממה שחשבת
רבים נוטים לחשוב כי ייעוץ משפטי בתחום דיני עבודה מוגבל למלחמות הניטשות לעתים בין עובדים
ומעבידים ,בעקבות מקרים של הלנות שכר ,סירוב לתשלום פיצויים וכיו"ב .עם זאת ,מדובר בתחום
רחב בהרבה .כך ,למשל ,עורך דין דיני עבודה יכול להיות שימושי ביותר בתהליך קבלה לעבודה,
ולייעץ ללקוחותיו בנושאים כגון חוזה עבודה אישי או קיבוצי ,תנאי ההעסקה במקום עבודה ציבורי או
פרטי ועוד .נושאים נוספים אליהם יש לתת את הדעת כוללים ,זכויות וחובות בזמן פיטורין ,התפטרות
או פרישה לגמלאות .אחרי הכול ,התנאים אותם משיג העובד בתחילת דרכו המקצועית יכולים להיות
בעלי השפעה מרחיקת לכת על הפיצויים והתשלומים להם יהיה זכאי עם הגיע מועד פרישתו וחשוב
לתכנן קדימה.

תחומים נוספים בהם מעורב עורך דין דיני עבודה ,יכולים לכלול היבטים שונים של יחסי עובד-מעביד,
כגון זכאות לימי חופשה ,לדמי הבראה ,להפרשות שונות עבור קרנות שונות וביטוחים ,וכן במקרים
של סכסוכי עבודה ,הרעת תנאים ועוד.

ייעוץ משפטי בדינים משמעתיים ובשימועים
בנוסף להיבטים הכלכליים הנוגעים לדיני עבודה ישנם גם היבטים משמעתיים ומקצועיים .כך ,למשל,
עלול כל עובד ועובדת למצוא עצמם מסובכים בסיטואציה הלא נעימה של דין משמעתי .דין משמעתי
יכול לנבוע מקשת רחבה של סיבות ,לרבות האשמות בדבר רשלנות מקצועית ,חשדות בנושא
אמינות ,יושרה וטוהר מידות ,ניצול סמכות לרעה ואפילו מעילה.

מעבר לאי-הנעימות הרבה הכרוכה בהיבט זה של דיני עבודה ,להאשמות מסוג זה יכולה להיות
מטבע הדברים השפעה מרחיקת לכת על עתידו המקצועי של הלקוח .מסיבה זו ,חשוב מאוד לשכור
את שירותיו של עורך דין דיני עבודה מקצועי ומנוסה ,בעל ניסיון מוכח של טיפול מוצלח במקרים
דומים .כמו כן ,חשוב הדבר עבור מעסיקים ,משום שהפסד בתיק דיני עבודה ,כתלות כמובן באופי
ההאשמה ,יכול להשפיע באופן מהותי על תדמיתו של העסק או הארגון ,וכתוצאה ישירה מכך ,על
יכולתו להתמודד עם התחרות בשוק.

משרד עורכי דין קייזמן הוא משרד בוטיק המתמחה בדיני עבודה בלבד .השירותים המשפטיים ,אותם
מעניק עו"ד קייזמן ,ניתנים באופן אישי לכל לקוח ולקוחה ,בהתאם לדרישות כל מקרה לגופו.
נתקלתם בבעיה? יש לכם שאלה? אל תהססו ופנו למשרדנו עוד היום.

