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 פז  אורי ד"עו  :לכבוד

 .אורי היקר הגענו אליך אני ובעלי בעקבות תביעה שהוגשה נגד בעלי בבית דין לעבודה

 .בעלי הינו עצמאי בעסק לממכר בגדי נשים בירושלים  והייתה לו עובדת שעבדה אצלו כ 4 שנים

העובדת תבעה אותנו בסכום לא ריאלי של כ- 180 אלף  שקלים בטענה שבעלי  פיטר  אותה בשל היותה 

 .בהריון דבר שאיננו נכון .אני ובעלי היינו אובדי עצות מה עלינו לעשות ?ואיזה עו"ד לקחת

נכנסתי לאינטרנט  בעודי מחפשת  עו"ד  לדיני  עבודה .מצאתי  כמה עו"ד  שאמרו שאין לנו  כל כך סיכוי  ונאלץ 

 .לשלם  לה את מבוקשה אבל אני לא הייתי מוכנה לוותר ורציתי משפט צדק

ופתאום משמיים הקב"ה הביא אותי לאתר שלך וראיתי מכתבי המלצה של לקוחות ואמרנו לעצמנו שאתה 

תוכל לעזור לנו .שניה אח"כ התקשרתי אלייך וספרתי לך על רגל אחת את עניין התביעה .הייתה ממש גלוי 

איתי ונתת לי הרגשה שאנחנו  בידיים טובות וכי תעשה את הטוב ביותר על מנת שנשלם כמה שפחות .

קבענו פגישה אצלך במשרד  קיבלת אותנו  בסבר פנים יפות.התחלנו לעבור על  כתב התביעה והסברת לנו כל 

סעיף וסעיף ומיד לאחר מכן הכנת לנו כתב  הגנה ונתת תשובה לכל  סעיף וסעיף תשובה עניינית ומקצועית 

 .על פי דיני העבודה וצירפת  עובדות ואסמכתאות לכל  אורך כתב  התביעה

ראינו לנגד עיננו עו"ד שעובד בצורה עניינית  ומדויקת עו"ד שמבין בדיני עבודה באופן דקדקני ומעל הכל 

 .הייתה קשוב לנו והסברת לנו והדרכת  אותנו באופן הכי אישי ומקצועי שיש

וב"ה במשפט זכינו במשפט צדק בזכותך והעובדת קיבלה מה שמגיע לה שזה 80% פחות ממה שכביכול 

 .לטענתה הייתה אמורה לקבל

אני רוצה לציין שבד"כ  אני לא כותבת המלצות אבל הפעם הייתי  ממש חייבת וזאת  כי אם יש ולו בנאדם אחד 

שמרגיש שאין לו סיכוי מול המשפט אזי הוא צריך איש כמוך שייצג אותו כי אתה הכי כנה וישר ואתה תעשה 

 .את זה בדרך  הכי טובה שיש

בנימה אישית אני רוצה להודות לך על כל מה שעשית עבורנו בתביעה הזו ורוצה לאחל לך הצלחה בכל אשר 

 .תעשה ותפנה

 

 ,בברכה והערכה רבה

 אפרים ואושרת  יעקוביאן 


