
5 סטרט-אפים לשיפור 
איכות חיי עורך הדין 

חוז חיפה מאגד בתוכו 4 בתי משפט )למעט מלונדון לא מחכה לי
בקריות,  בחיפה,  המחוזי(  המשפט  בית 
בחדרה ובעכו. בסטארט-אפ המוצע, יוקם 
בית משפט חמישי ייחודי למחוז, שמיקומו 
יהיה בלונדון. ראשית, החניה בלונדון זולה 
המשפט.  בתי  בחניון  הנהוגה  מזו  בהרבה 
אפשר  דיון,  כל  לפתיחת  הארוכה  ההמתנה  במהלך  שנית, 
לקפוץ לאולד ראדפורד לצפות במשחק כדורגל של מנצ'סטר 
של  במשחק  לצפות  מאשר  מרנין  יותר  הרבה  שזה  יונייטד, 
הפועל עכו או מכבי חדרה. שלישית, אמנם לונדון לא ידועה 
כחוויה קולינרית משובחת, אבל אל מול מזנון בתי המשפט 
אפילו פיש אנד צ'יפס מנצח בגדול. נכון, זה לא יפתור את כל 

תחלואי המערכת המשפטית, אבל בכל זאת: בלונדון הייאוש 
נעשה יותר נוח.

שופט בקפה
תחזית  אמת,  בזמן  דין,  עורך  לכל  המספק  אונליין  קו 
עתיד  השופט אליו  של  רוחו  מצב  של  מדויקת  אסטרולוגית 
להיכנס עורך הדין לדיון. המערכת יודעת לשקלל נתונים כמו 
עונות השנה, מצב רוחו המצטבר של השופט, חיבתו/סלידתו 

השופט  בסביבת  משמחים  אירועים  המבקש,  הדין  מעורך 
שהתרחשו בסמוך למועד הדיון.

נכון, זה לא נותן וודאות של מאה אחוז, אבל לעומת חוסר 
הוודאות של עורכי הדין השוררת כיום בטרם נכנסו לדיון - 

גם אסטרולוגיה בגרוש יכולה להיות כוכב לא קטן.

פנס קסם
ללא ספק, סטארט-אפ מהטובים שידעה מדינת ישראל. 
מדובר בפנס תאורה אישי וזעיר בעל פילטרים בצבעים שונים, 
סולארית.  אנרגיה  באמצעות  ומופעל  הבגד  דש  על  המותקן 
לבנה  חולצה  ללבוש  השנה  ימות  ברוב  שנאלץ  הדין,  עורך 
חלקה, יכול לבחור פילטר בפנס בצבע אחר ועם דוגמא אחרת, 
שבן רגע הופך את חולצתו לאדומה עם פרחים סגלגלים או 
לאולם  הכניסה  לפני  רגע  ארגמן.  אפרסק  בצבעי  מפוספסת 
ידי צ'יפ חכם את מיקומו של  בית המשפט, מזהה הפנס על 
עורך הדין ומפיץ תאורת שטיפה לבנה על הבגד, כך שהשופט 
באולם רואה אל מול עינו את עורך הדין לבוש במדי משפט 

לבנים וצחורים כדת וכדין.

מערבל סיכומים וירטואלי
ופתח  כניסה  מפתח  המורכב  נייר  מגרסת  בגודל  מכשיר 
הבא:  הסדר  לפי  הכניסה,  לפתח  משלשל  הדין  עורך  יציאה. 
והחלטות,  פרוטוקולים  שאלונים,  הגנה,  כתב  תביעה,  כתב 
את  מגדיר  בתיק,  הקיימים  נוספים  ומסמכים  מוצגים  תיק 
אורך הסיכומים הרצוי, לוחץ על כפתור MIX , יוצא לשתות 
אספרסו קצר, ומיד עם שובו מקבל קובץ מודפס של סיכומים. 
למערכת  המכשיר  חיבור  ידי  על  הרחבה  אפשרות  קיימת 
ובכך  המשפט  ישירות לבית  הסיכומים  ושיגור  נט-המשפט, 
לייתר, למעשה, את חזרת עורך הדין למשרדו לאחר שתיית 

האספרסו.

מפזר מילים רנדומלי
הדין  עורכי  אוהבים  אותן  מילים  במאגר  המוזן  מכשיר 
מילים אלו  לשתול  הוא  תפקידו  וכל  הטענות,  בכתבי  לשבץ 
לשאר  סיבתי  קשר  וללא  הטענות,  כתבי  בכל  אקראי  באופן 
האמור בכתבי הטענות. המאגר מכיל מילים או ביטויים כגון : 
"לתדהמתי", "ברור ומובן", "עיני בית המשפט הרואות", "אין 
לתת כי החוטא ייצא נשכר", "אי אמת שלא לומר שקר גס", 
המשפט  "בית  לשמיים",  זועק  "העוול  היא",  ידועה  "הלכה 
הנכבד / כבוד השופט המלומד", ועוד. עורך הדין יכול לקבוע 

הן את סדר מופע המילים והן את תדירותם.

הערת בעל זכויות היוצרים:
המוצעים  הסטרטאפים  מחמשת  אחד  שלכל  מכיוון 
להעביר  הוא  והפתרון  יכול  נכבדה,  כספית  השקעה  דרושה 
את הכספים שייחסכו מקופת הלשכה, בעקבות הצעת ראש 
המיזמים  לטובת   ,50% בכ-  החבר  דמי  את  להקטין  הלשכה 
לכל  הסטארט-אפ  של  מניות  יונפקו  ובתמורה  המוצעים, 
כמובן שמורות  הבכורה  כשמניות  הדין,  מעורכי  ואחד  אחת 

לעורכי הדין המשוייכים למחוז הנכון...
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