ĐĕĎđĘđĜėĔ

- ďďđč čČĒ
ĐēĚĥč ĐĕĎđĘđĜėĔĐ ĦČ ġĚČĚ
ĥđďģ ĕĚĕĥ ď"đĞ

- đĜĕĘĞ ęĎ ĐēĝĠ ČĘ ĦĕĎđĘđĜėĔĐ ĐėĕĠĐĚĐ
ĦČ ĔĔĤĥČ ĐĒ ĤĚČĚč .ěĕďĐ ĕėĤđĞ ĕďĤĥĚ
ČĘĘ ěĕď ĖĤđĞ - ďďđčĐ čČĒĐ Ęĥ đďĤĥĚ
čĥđĕĐ ,ĐēĚĦĚ ČĘĘ ,ęĕēĕĘĥ ČĘĘ ,ĐĤĕėĒĚ
.ęĕĠĦđĥ ČĘĘ ďēČ Ĥďē ěč ďĤĥĚč

לפתוח הליכ ,ישירות מהמשרד באמצעות נט-המשפט ,לשלמ
אגרות ,להגיש בקשות ולהתעדכנ בהחלטות.
חלל העבודה  -אמ פעמ נדרשנו לחללי עבודה גדולימ
שיכילו מזכירה ,מתמחה ,חדר ארכיונ ,מיקומ למחשבימ
ומ2כימ שמנימ ,הרי שהיומ ,באמצעות 2ורק ניתנ ל2רוק
את תיקי הארכיונ למחשב עמ המ2כ הדק ,ולהעביר את תיקי
הנייר לארכיונ מ2ודר ,המאפ2נ ומקטלג אותמ .ככ הופכ
הצורכ בחלל גדול לצורכ מיותר.

ירותי המשרד  -בעידנ של תוכנות
ניהול משרד היודעות לתייק את
המ2מכימ המגיעימ במייל )או בפק2
ישירות למחשב( ,אינ כמעט צורכ
בעבודות תיוק .תוכנות כמו ליגל
)יש רבות כאלה( יודעות ל2נכרנ
את תיקי בית המשפט ישירות לתיק המשרדי של הלקוח
באמצעות מערכת נט-המשפט המ2ונכרנת עמ התוכנה.
מענה טלפוני  -כשיש תקשורת 2לולארית ,כל שנדרש
מעורכ הדינ הבודד הינו לרכוש שירותי קבלת הודעות )מוקד
אנושי שעונה" :הגעת למשרדו של עורכ דינ "....ומעביר את
ההודעה בא.2אמ.א 2או מייל לעורכ הדינ.
הקלדה  -לאחר כמה שנימ של הקלדה ,נמצא שקל יותר
להקליד לבד מלכתוב בכתב יד ,להעביר למזכירה ,ולעבור שוב
על החומר שהקלידה .בנו2פ ,קיימות פונקציות המקלות על
עורכ הדינ כגונ תבניות מובנות למכתבימ ,מחוללי טפ2ימ
)בעיקר במקרקעינ ,אכ לא רק( פונקציה של הגהה וכדומה.
ניהול יומנ  -אאוטלוק או תוכנות דומות יודעות
לה2תנכרנ עמ הטלפונ ה2לולארי ,האייפד או כל מכשיר
אחר ,וככ עורכ הדינ יכול לנהל את פגישותיו ולקבוע דיונימ
בעצמו ,מבלי שיהיו התנגשויות בינ תאריכימ תפו2ימ.
עבודת המתמחה  -עד לא מזמנ ,עיקר עבודת המתמחה
התרכזה בשני מישורימ :הכנה ומילוי של טפ2ימ ,ולעניינ
זה ,כאמור ,מחוללי הטפ2ימ ייתרו את
העבודה ,מציאת חומר משפטי ,פ2קי
דינ ,תקדימימ וכו' .היומ ,בעידנ של
מאגרי מידע ,עורכ הדינ שלמד להשתמש
במנועי החיפוש של מאגרימ אלו ,עושה
את העבודה בדקות 2פורות ויכול
בפעולת "העתק-הדבק" לפתור את
2וגיית הכנת כתבי בי דינ שונימ ,שגמ
להמ יש כבר תבניות במאגרי המידע.
ככ גמ מחשבונימ שונימ ,המפיקימ
שומת מ 2שבח ,מ 2רכישה ,פ2יקת ריבית
והצמדה וכו'.
שליחויות  -אינ 2פק כי מערכת נט-
המשפט הפכה את השליחימ המשפטיימ
)למעט
למיותרימ
כמעט
רישומימ בטאבו ובמינהל
מקרקעי ישראל( .כיומ ניתנ
להגיש ואפ בחלק מהמקרימ

?Ėĝđē ĐĒ ĐĚėđ đĜĘ ĐĘđĞ ĐĒ ĐĚė ĒČ
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 Čתוכנת ניהול משרד  ₪ 100 -לחודש.
 Čנט-המשפט  -ממוצע משוכלל של  ₪ 30לחודש.
 Čשירותי קבלת הודעות  ₪ 200 -לחודש.
 Čשירותי ארכיונ  ₪ 80 -לחודש.
 25 Čמ"ר משרד כולל שירותי ניקיונ וניהול -
 ₪ 1,500-2,000לחודש.
 Čשימוש במאגי מידע  ₪ 100 -לחודש.
2 Čיוע אנושי של שעה ביומ )משלוח דואר וכו'( ₪ 800 -
לחודש.
 Čוב2כ הכל הוצאות ניהול ואחזקת משרד של
) ₪ 3,000-4,000לא כולל ציוד משרדי ,כיבוד ,דואר,
ביטוחימ וכו' ,שממילא גמ "במשרד הישנ" היינו נזקקימ
להמ(.
לכל אלו יש להו2יפ הצטיידות ראשונית שכוללת:
₪ 1,000
2 Čורק שולחני טוב
₪ 2,500
 Čמחשב שולחני חזק
₪ 3,000
 Čאייפד
₪ 1,300
 Čמכונת קפה טובה
₪ 3,000
 Čתוכנות מתאימות
₪ 1,000
 Čמדפ2ת טובה
בהנחה כי ציוד ראשוני זה מתחדש אחת לשנתיימ ,הרי
שמגיעימ להוצאה חודשית נו2פת של כ ₪ 1,000-לחודש
וב2כ הכול ,עלות תפעול המשרד החדש הינה בינ - 4,000
 ₪ 5,000לחודש.

?ĕĜĠĘ đĜĘ ĐĕĐ ĐĚđ

רק הוצאות משרד בגודל כפול ,שירותי שליחות לבתי
המשפט ,שכר מזכירה ושכר מתמחה מגיעימ יחדיו ל2כ של
 ₪ 15,000-20,000מדי חודש.
לאלו יש להו2יפ זמנ עבודה יקר שנח2כ ,יעילות ושירות
מהיר יותר ללקוח ,שליטה מירבית בנעשה במשרד ובעיקר,
חו2ר תלות באחרימ.
כמובנ שבעיתות עומ 2תמיד ניתנ לרכוש שירותימ
מ2וימימ לתקופה מוגבלת או לשתפ תיקימ עמ עורכי דינ
אחרימ.
חשוב להבינ כי לטכנולוגיה יש פנימ רבות ואמ אנו ,עורכי
הדינ ,נדע להפיק את המירב והמיטב ממנה  -נצא נשכרימ.
אז הנה לכל להקות הזאבימ חומר למחשבה ממני הזאב
הבודד....

