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 עסקים בקו האש

כשהתאילנדים בורחים לחקלאי ועורכי הדין הבכירים של המשרד 
 במילואים

חקלאים בדרום מספרים על נטישת העובדים התאילנדים - ולא סומכים על 
הפיצויים מהמדינה ■ במשרד עוה"ד קסוטו־נוף גויסו השותפים הבכירים, 
והשאר עובדים גם בלילות ובסופי שבוע ■ מסעדת רינגלבלום, שמעסיקה 

     נוער בסיכון, סגורה כבר שבועיים
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  יניב קובוביץ ,הילה ויסברג ,חיים ביאור ,אורה קורן :מאת •

  

השותפים הבכירים במשרד עורכי הדין קסוטו־נוף, מהמשרדים הגדולים במדינה בתחום הליטיגציה 

המסחרית, גויסו למילואים. שמואל קסוטו גויס כבר לפני שבוע וחצי, וגיא נוף הוזעק לבסיסו אתמול. 

שותף שלישי, רונן בראון, גויס לפני יותר משבועיים. "גם יתר עורכי הדין הגברים במשרד מצפים 

  .שייקראו למילואים",

 
 עו"ד גיא נוף



אומר נוף הגיוס של בראון ושל קסוטו הפיל עומס רב על המשרד", מספר נוף. "עורכי הדין שעדיין לא  "

האחרון בילו כאן השבוע  גויסו מנסים להתמודד עם התיקים באמצעות עבודה בלילה ובשישי־שבת. בסוף

לא היתה ברירה, כי זה היה תיק שנקבע  .בתוך ים הניירת השותפה טל גוטנר עם עורך דין נוסף, שחר כהן

להזיז את הדיון להוכחות ליום ראשון שעבר, ולא היתה אפשרות ".  

לדברי נוף, בקרב השופטים ועורכי הדין קיימת הסכמה שבמקרי חירום ניתן לדחות דיונים. "גם כשאני 

מיכל אגמון קיבלה השבוע את  במילואים רגילים, השופטים מתחשבים ודוחים את הדיון בתיק. השופטת

המתדיין שמנגד לא אהב את זה בקשתי לדחייה בתיק שאני מופיע בו, אף שבא כוחו של ".  

שעומדים על כך  נוף, שייצג בעבר אנשים כמו נוחי דנקנר וח"כ מאיר שטרית, אומר שיש לקוחות גדולים

קיים אצלי חשש שלקוחות  שהעבודה בעניינם תיעשה כאילו דבר לא קרה. "לנוכח התחרות בענף, תמיד

ר לשעות שנשארו במשרד לעבוד גם מעב מסוימים יעברו למשרד מתחרה, ולכן הנחיתי את עורכי הדין

ומחייב לעתים עבודה מסביב לשעון רגילות. התחום שלנו, ליטיגציה מסחרית, הוא תובעני ".  

שכירת עורך  לדברי נוף, בענף עריכת הדין אין אפשרות לתגבר את מצבת כוח האדם החסרה באמצעות

העבודה כאן מקבלן כלשהו.  דין חיצוני. "זה לא כמו בשיפוצים, שבו אם חסר לך עובד, אתה שוכר עובד

על עבודה של עו"ד חיצוני היא משרת אמון שדורשת לימוד מעמיק של התיק, ואי־אפשר לסמוך ".  

השכר כולל מראש  נוף אומר כי לא שילם שעות נוספות לעורכי הדין שעובדים בלילות ובסופי שבוע, כי

ם יימשך ואנשים החירו תשלום עבור עבודה בשעות ובימים חריגים. עם זאת, הוא אומר כי "אם מצב

  ."ימשיכו לעבוד מעבר לרגיל, הם יקבלו על כך תשלום מיוחד

 


