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עו"ד דיני עבודה הם תחום מורכב כמו עולם עבודה היום,
הם צריכים לתת מענה לכל כך הרבה מקרים ותתי מקרים וזה תחום שמתקדם ומתפתח בכל יום ויום .אם
יש לכם בעיה או צורך בתחום של דיני העבודה אתם קודם כל צריכים להתייעץ לא עם קרוב משפחה או
חברים אלא עם עו"ד דיני עבודה טוב.
רק עו"ד כזה יידע לומר לכם באופן מדויק מהן הזכויות שלכם ומה הסיכוי שלכם לתבוע אותן או לנהל עליהן
משא ומתן מול המעביד.
זכויות וחובות ביחסי עבודה:
המחוקק ממשיך לחוקק חוקים רבים לתחום של יחסי עובד ומעביד חוקים אשר מקנים זכויות וחובות גם
למעביד וגם לעובד .תחום העבודה הוא כה מורכב ועורך דין לענייני עבודה יוכל לסייע לכם גם במהלך
העבודה וגם לאחר שסיימתם לעבוד במקום מסוים כך למשל נוהלי העבודה מוסדרים בחוק בן אם זאת
עבודת כפיים או עבודה שאינה פיזית.
להבין את זכויותיכם:
עורך דין דיני עבודה יוכל להסביר לכם כמה שעות המעביד רשאי להעביד אתכם ,באיזה תנאים ומתי
מגיעות לכם הפסקות או חופש גם במצב של סיום יחסי עבודה עורך דין לענייני עבודה יוכל לומר לכם האם
מגיעים לכם פיצויי פיטורין ובאיזה תנאים.
מצב של סיום עבודה:
במצב של סיום עבודה וטרם התחלת עבודה חדשה אתם זקוקים לכל סכום כסף שמעניקות לכם זכויותיכם
בתחום דיני העבודה .לעתים מגיע לכם כסף בגין ימי חופשה או עוד זכויות שצברתם בזמן תקופת העבודה
שלכם חשוב כי תקבלו את דמי הפיטורין שלכם בזמן ובסכום שמגיע לכם לפי חוק ולפי הסכם העבודה
שלכם .עורך דין טוב כמונו לדיני עבודה ילווה אתכם ויסביר לכם את זכויותיכם לאורך כל העבודה ובסיומה.
תוכלו לבדוק אם זכויותיכם נשמרות .אם יש לכם זכויות פנסיה אם שכר המינימום משולם לכם אם נדרש.
זכויות בכל ענף או מקצוע:
בכל ענף ומקצוע יש גם חוקים ספציפיים לכל מקצוע ולכל סוג עובד גם אם אתם עובדים זמנים או מחליפים
עובדי קבלן או עובדים שעתיים .אצלנו במשרד עורכי דין אסתי עוקב תקבלו סיוע הדרכה וליווי בדרך למיצוי
הזכיות שלכם .אנו נלחם עבורכם במסירות ונתכנן יחד אתכם אסטרטגיה איך להשיג את מה שמגיע לכם
מול עובד ,מול מעביד או מול רשויות החוק .אתם מוזמנים לבוא לפגישה ראשונית לספר לנו את כל
העובדות ומה שקה ולשמוע מה הסיכוי שלכם לממש את זכויותיכם.
Summary
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