
 

ירותי המשרד - בעיד' של  תוכנות 

את  לתייק  היודעות  משרד  ניהול 

המ2מכי5 המגיעי5 במייל (או בפק2 

צור7  כמעט  אי'  למחשב),  ישירות 

ליגל  כמו  תוכנות  תיוק.  בעבודות 

ל2נכר'  יודעות  כאלה)  רבות  (יש 

הלקוח  של  המשרדי  לתיק  ישירות  המשפט  בית  תיקי  את 

באמצעות מערכת נט-המשפט המ2ונכרנת ע5 התוכנה.

שנדרש  כל  2לולארית,  תקשורת  כשיש   - טלפוני  מענה 

מעור7 הדי' הבודד הינו לרכוש שירותי קבלת הודעות  (מוקד 

אנושי שעונה: "הגעת למשרדו של עור7 די'...." ומעביר את 

ההודעה בא2.א5.א2 או מייל לעור7 הדי'.

הקלדה -  לאחר כמה שני5 של הקלדה, נמצא שקל יותר 

להקליד לבד מלכתוב בכתב יד, להעביר למזכירה, ולעבור שוב 

על החומר שהקלידה. בנוA2, קיימות פונקציות המקלות על 

טפ2י5  מחוללי  למכתבי5,  מובנות  תבניות  כגו'  הדי'  עור7 

(בעיקר במקרקעי', א7 לא רק) פונקציה של הגהה וכדומה.

יודעות  דומות  תוכנות  או  אאוטלוק   - יומ0  ניהול 

מכשיר  כל  או  האייפד  ה2לולארי,  הטלפו'  ע5  לה2תנכר' 

אחר, וכ7 עור7 הדי' יכול לנהל את פגישותיו ולקבוע דיוני5 

בעצמו, מבלי שיהיו התנגשויות בי' תאריכי5 תפו2י5.

עבודת המתמחה  עיקר  מזמ',  לא  עד   - המתמחה  עבודת 

בשני  ולעניי' התרכזה  טפ2י5,  של  ומילוי  הכנה  מישורי5: 

את  ייתרו  הטפ2י5  מחוללי  כאמור,  זה, 

פ2קי  משפטי,  חומר  מציאת  העבודה, 

של  בעיד'  היו5,  וכו'.  תקדימי5  די', 

מאגרי מידע, עור7 הדי' שלמד להשתמש 

במנועי החיפוש של מאגרי5 אלו, עושה 

ויכול  2פורות  בדקות  העבודה  את 

את  לפתור  "העתק-הדבק"   בפעולת 

די' שוני5, שג5  בי  2וגיית הכנת כתבי 

לה5 יש כבר תבניות במאגרי המידע.

המפיקי5  שוני5,  מחשבוני5  ג5  כ7 

שומת מ2 שבח, מ2 רכישה, פ2יקת ריבית 

והצמדה וכו'.

נט- מערכת  כי  2פק  אי'   - שליחויות 

המשפט הפכה את השליחי5 המשפטיי5 

(למעט  למיותרי5  כמעט 

ובמינהל  בטאבו  רישומי5 

נית'  מקרקעי ישראל). כיו5 

להגיש ואA בחלק מהמקרי5 

לפתוח הלי7, ישירות מהמשרד באמצעות נט-המשפט, לשל5 

אגרות, להגיש בקשות ולהתעדכ' בהחלטות.

גדולי5  עבודה  לחללי  נדרשנו  פע5  א5   - העבודה  חלל 

למחשבי5  מיקו5  ארכיו',  חדר  מתמחה,  מזכירה,  שיכילו 

ל2רוק  נית'  2ורק  באמצעות  שהיו5,  הרי  שמני5,  ומ2כי5 

את תיקי הארכיו' למחשב ע5 המ72 הדק, ולהעביר את תיקי 

הופ7  כ7  אות5.  ומקטלג  המאפ2'  מ2ודר,  לארכיו'  הנייר 

הצור7 בחלל גדול לצור7 מיותר.

תוכנת ניהול משרד - 100 ₪ לחודש.

נט-המשפט - ממוצע משוכלל של 30 ₪ לחודש.

שירותי קבלת הודעות -  200 ₪ לחודש.

שירותי ארכיו' - 80 ₪ לחודש.

 25 מ"ר משרד כולל שירותי ניקיו' וניהול -

1,500-2,000 ₪ לחודש.

שימוש במאגי מידע - 100 ₪ לחודש.

2יוע אנושי של שעה ביו5 (משלוח דואר וכו')  - 800 ₪ 

לחודש.

 וב72 הכל הוצאות ניהול ואחזקת משרד של

3,000-4,000 ₪ (לא כולל ציוד משרדי, כיבוד, דואר, 

ביטוחי5 וכו',  שממילא ג5 "במשרד היש'" היינו נזקקי5 

לה5).

לכל אלו יש להו2יA הצטיידות ראשונית שכוללת:

 ₪ 1,000 2ורק שולחני טוב   

 ₪ 2,500 מחשב שולחני חזק 

 ₪ 3,000 אייפד   

 ₪ 1,300 מכונת קפה טובה  

 ₪ 3,000 תוכנות מתאימות  

 ₪ 1,000 מדפ2ת טובה  

בהנחה כי  ציוד ראשוני זה מתחדש אחת לשנתיי5, הרי 

לחודש   ₪ כ-1,000  של  נו2פת  חודשית  להוצאה  שמגיעי5 

 -  4,000 בי'  הינה  החדש  המשרד  תפעול  עלות  הכול,  וב72 

5,000 ₪ לחודש.

לבתי  שליחות  שירותי  כפול,  בגודל  משרד  הוצאות  רק 

המשפט, שכר מזכירה ושכר מתמחה מגיעי5 יחדיו ל72 של 

15,000-20,000 ₪ מדי חודש.

לאלו יש להו2יA זמ' עבודה יקר שנח72, יעילות ושירות 

ובעיקר,  בנעשה במשרד  מירבית  ללקוח, שליטה  יותר  מהיר 

חו2ר תלות באחרי5.

שירותי5  לרכוש  נית'  תמיד  עומ2  שבעיתות  כמוב' 

די'  עורכי  ע5  תיקי5   Aלשת או  מוגבלת  לתקופה  מ2וימי5 

אחרי5.

חשוב להבי' כי לטכנולוגיה יש פני5 רבות וא5 אנו, עורכי 

הדי', נדע להפיק את המירב והמיטב ממנה  - נצא נשכרי5.

אז הנה לכל להקות הזאבי5 חומר למחשבה ממני הזאב 

הבודד....
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