מה עוד ?....
העבודה והמאמץ היומיומי שמשקיע הצוות המשפטי בקידום צרכי הלקוחות מקבלים ביטוי
לא רק בהישגים משפטיים ובבתי המשפט כי אם גם במדריכי הדירוג הישראלים
והבינלאומיים.
גם השנה זכה משרדנו להיות מדורג במדריכים הישראלים  BDIו  Dun's 100וכן במדריכים
הבינלאומיים  Chambersו  Legal 500במגוון רחב של תחומי עיסוק כגון בנקאות ,נדל"ן,
תובענות ייצוגיות ,הייטק ,ליטיגציה ,משפט מנהלי ועוד.
מחלקות קניין רוחני ודיני עבודה ממשיכות להוביל ולשמור על מקומן הן בדירוג Legal 500
והן בדירוג  BDIויותר מכך  -העשייה הנרחבת של מחלקת דיני עבודה זכתה להכרת מדרגי
 Dun'sאשר העניקו למחלקה דירוג גבוה משל שנים קודמות והציבו אותה ב .Tier 2
גם מחלקת תחבורה עושה חיל .לא רק שהמחלקה שמרה על מקומה במדריכי הדירוג
השונים אלא שהיא משכה את תשומת ליבם של המדרגים וביצעה השנה כניסה ראשונה
למדריך הבינלאומי .Legal 500
******
מלבד עשייה משפטית הקפדנו השנה להפנות מאמצים גם לפיתוח התרבות הארגונית
ולפיתוח הקשר עם הקהילה .אנו מאמינים כי כמשרד עורכי דין ותיק ומוביל יש לנו מחויבות
ואחריות חברתית וכי העשייה למען הקהילה והערכים שאנו מובילים כארגון משפיעים בסופו
של יום גם על העבודה המשפטית היומיומית ועל חיזוק הקשר שאנו מקיימים עם לקוחותינו.
במסגרת העשייה החברתית שילבנו השנה במשרדנו את ארגון 'ירוק חברתי' שמעסיק
אנשים עם מוגבלויות ומטפל באיסוף ומחזור פסולת משרדית כדוגמת נייר ,סוללות,
בקבוקים ועוד.
הטמענו פוליסת שיוויון הזדמנויות המשקפת את הצוות המגוון של המשרד המורכב מנשים
וגברים מגילאים ,רקעים ודתות שונות ומבטיחה קיום של סביבת עבודה מכבדת ,פתוחה
ושקופה הלומדת את צרכי העובדים ומתאימה עצמה אליהם .ככלל ,אנו עושים כל מאמץ על
מנת להטמיע ערכים של גיוון ושוויון כך שאלו המחפשים להשתלב בארגון כמו גן עורכי הדין
והצוות ,ללא קשר לרקע ,למגדר ולנקודות המבט שלהם ,מקבלים תמיד הזדמנויות שוויוניות
כדי לממש את הפוטנציאל המרבי שלהם.
כמו כן ,השנה זו הפעם הראשונה(אך לא האחרונה) לקחנו חלק ביום המעשים הטובים
שמטרתו לאפשר ליחידים ולארגונים לתרום במעשה לקהילה ולסביבה בה אנו חיים.
במסגרת יום המעשים הטובים יצא צוות משרד חיפה לפעילות של ניקוי חופים מפסולת
הפוגעת בדגה ,בחי ובצומח בסביבת החופים .צוות משרד רמת גן יצא לשמח ולהנעים את
זמנם של הילדים המאושפזים בבית החולים איכילוב.

