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על מה עלינו לתת את הדעת עת בוחרי משרד עורכי די?
בחירת משרד עורכי די עשויה להיות לעיתי שאלה קשה שהתשובה לה נגזרת מפרמטרי שוני
המשתני ממקרה למקרה .נסקור חלק מה:
 .1סוג הייצוג המבוקש  א ברצוננו בייצוג משפטי אזרחי או מסחרי רגיל כגו בעסקה חוזית,
עסקת מקרקעי או הלי משפטי ,הללו מיומנויות הקיימות למרבית המשרדי המסחריי
והאזרחיי גדולי כקטני .א א ברצוני בייצוג מתמחה כגו בעניי פלילי ,נושאי מס ,דיני
עבודה ,ענייני אישות ומשפחה וכד' שהללו אמנ עשויי להיות קיימי כהתמחות במשרד
גדול ,א נפוצי יותר ב"בוטיק" המתמחה בנושאי אלו.
 .2היק #הייצוג ומי מבקשו  א אני אד פרטי המעוניי לרכוש דירה או לתבוע את חברת
הביטוח בתביעה פשוטה ,הרי מיומנויות מסוג זה קיימות כמעט לכל משרד עורכי די .מנגד
א אני עסק הנדרש להתגונ כנגד תביעה של צרכני או לחילופי לרכוש חברה מתחרה ,סביר
להניח שארצה לפנות למשרד בו יכולות מוכחות לליווי מסוג מורכב שכזה.
 .3ניסיו ומקצועיות  יש לבחו היטב עד כמה משרד עורכי הדי מנוסה בסוג השירות המשפטי
המבוקש ,אל לנו להתבייש ולבקש מהמשרד להציג את ניסיונו בתחו ואי בושה לבקש לפנות
ללקוחות מהעבר לקבל המלצות ככל שהללו יסכימו.
 .4גדול מול קט – ברוב המקרי ובוודאי בתחו המסחרי ,למשרד גדול יהיה ניסיו ,מיצוב
ומוניטי אשר חשוב בבית המשפט או אל מול הצד שכנגד .יחד ע זאת ,בהחלט ייתכ
שבמשרד מסחרי קט יותר נקבל שירות מהשות #הבכיר ,אשר מצויד בשנות ניסיו רבות וככל
שכ שמדובר בייצוג מתמחה אותו אנו עשויי למצוא דווקא במשרדי "בוטיק" קטני.
 .5שירותיות – כפי שהדבר נכו לסקטורי אחרי ,ג בסקטור עורכי הדי הוכח כי ,הדבר
החשוב מכל ללקוח הינה רמת השירות הניתנת לו וזאת עיתי לפני המקצועיות המחיר.
באמירה שירותיות עלינו לבחו ולבקש כי יעמוד מולנו עור די ספציפי אחד במשרד מולו
נעבוד ,שהלא יהיה זמי ככל הנית ,בשעות העבודה ,שנהיה מעודכני במתרחש ,שנקבל ייעו(
מהיר ויעיל ככל האפשר וכיוב'.
 .6מחיר – לסוגיית המחיר יש להתייחס בזהירות רבה ולשקלל בי יכולותינו התקציביות לבי
העובדה שאנו מבקשי שירות מקצועי שבחלק מ המקרי מלווה אותנו בעסקת חיינו ,כגו
רכש דירה ,או מג על חירותנו או כספנו ,כגו בהלי פלילי .לכ עלינו לבחו להשוות ולתחר,
א תמיד לזכור כי :חיסכו של כמה שקלי עשוי לעלות לנו פי כמה מקו בו הייצוג לא יג
על זכויותינו או כספנו או ,במקרי קיצוניי יותר ,שמנו הטוב או חירותנו.
 .7ומעל הכול מה אנו מרגישי "בבט" – ובמסגרת כ מומל( ,להגיע לפגישת הכרות לבחו את
סביבת העבודה והל הרוח במשרד ,סגנו דיבורו של עור הדי ,שפת הגו #שלו ,דיבורו ע
מזכירותיו ,מתמחי וכיוב'.
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כל הזכויות שמורות לעו"ד דודי זלמנוביץ אין להפיץ ו/או לשכפל ו/או לצלם ללא אישור
אין לראות באמור במסמך זה כייעוץ ו/או חוות דעת מקצועית כלשהי
העושה שימוש באמור במסמך זה ותוכנו עושה זאת על אחריותו בלבד

