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את וועדת  מהרגע שאנו בוחריםחשוב לציין, כי עדת הבחירות. ובו לוקול קורא לחברי העמותה שיתנד נשלח :נהון קרין 82 

 83  ארבעה חברי עמותה בנוסף לגוף המבקר.-שלושהלבחור עלינו . תהליך הבחירות עצמובנגיעה כל , אין לנו הבחירות
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לבקשה לקבלת אשר נענו משרדים  14היו במסגרת תהליך ההתקשרות עם היועץ המשפטי לאיגוד. ברצוני לעדכן כי  :נהון קרין 100 

הצעות למתן שירותי ייעוץ משפטי ואף השקיעו בהכנת הצעות מורכבות. הדבר מראה על הבולטות של איגוד האינטרנט  101 
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 104 שגם הוא נמנע מההליך בשל היכרותו עם משרדי עו"ד שונים.



הצעות שלא תאמו את צרכי האיגוד.  ההצעות נופו כיוון שהיו כלליות מדי או שלא ביטאו את  6, ניפתה הוועדה בשלב הראשון  105 
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לאחר הניפוי הראשוני, הוועדה ביקשה ממספר משרדים להשלים פרטים, לא מהותיים, אודות ניסיונם ויכולותיהם בתחומים  107 

 108 השונים, וזאת כדי לאפשר יכולת השוואה טובה יותר בין ההצעות.

הכי  1המשרדים )את כל אחד מ -באופן עצמאי  –טים החסרים, דרג כל אחד מחברי הוועדה , לאחר שהושלמו הפרבשלב השני 109 
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 115 יתגודל, גמישות, עבודה מטריציונ .5
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לבחון את אופן ההתמודדות ארבעת המשרדים האמורים סוגיה זהה, שבאמצעותה ביקשה הוועדה  , נשלחה אלבשלב השלישי 117 

 118 . הנוגעת באופן ישיר לפעילותו של איגוד האינטרנט ,עם מטלה המשרדים של

 119 חוות דעת כנדרש בבקשה, התקבלו מכל ארבעת המשרדים.  

של  בקריטריונים -בין השאר  –בצורה מעמיקה את חוות הדעת שהתקבלו. חוות הדעת נבחנו בשלב האחרון בחנה הוועדה  120 

 121 למכלול רחב של היבטים והלימה לערכי האיגוד. ותמקוריות, חדשנות, התייחס

ל שתיים מחוות הדעת גבוהה במידה משמעותית מהשתיים האחרות. לאור כי איכותן ש - פה אחד -בתום הדיון, הוועדה קבעה  122 

 123 המשרדים שכתבו את חוות הדעת הטובות ביותר.  2זאת, הוועדה בחנה את נקודות החוזקה והחולשה של 

אוד, כמו הוא רחב מהידע והמומחיות של שני המשרדים שהגיעו לשלב האחרון, בתחומי פעילות האיגוד : גרייבר שוורץ טל-מי 124 

גם האמונה במטרות האיגוד. נראה ששני המשרדים ישקיעו ממיטב מירצם לטובת האיגוד. עם זאת, לאור הניסיון, המומחיות  125 

שפט, טכנולוגיה ואינטרנט באופן כללי ובתחומי העיסוק לצר בתחומי מ-הרחבה והידע של הצוות העובד עם האיגוד במשרד פרל 126 

 127 צר כדי להמשיך ולהעניק לאיגוד שירותי ייעוץ משפטי.ל-וועדה במשרד פרלשל האיגוד בפרט, בחרה ה

במקביל, הצעת המחיר שניתנה על ידי משרד זה עולה בקנה אחד עם עם הצעות המחיר האחרות שהתקבלו ולפיכך, הטתה  128 

 129 לצר.-הוועדה את הכף לכיוון משרדו עו"ד פרל

 130  . וד את תנאי ההתקשרותמול עו"ד חיים רביה על מנת לשפר ע טל-גלי ומילביא, על ידי  מו"מנעשה בסיום התהליך,  :נהון קרין

פר התואם את הביצוע בפועל בחודשים שעות, מס 40 -כמות השעות בריטיינר תוגדל נכון לעכשיו ל :טל גרייבר שוורץ-מי 131 

 132 עשה עד היום. האחרונים. ומבחינת חריגת השעות, החישוב ייעשה ברמה חצי שנתית, במקום חישוב רבעוני כפי שנ

 133 ר?מוש שנתי ולא ריטיינימכסת שעות לשהאם נבחנה האפשרות להתקשר על בסיס רכישת  :נחמן דור

שנה. בשני חצאי השנה יש תקופות חגים החלוקה החצי שנתית היא חלוקה נכונה כי היא מאזנת את ה: טל גרייבר שוורץ-מי 134 

 135 ותקופות עמוסות מבחינת עבודה באיגוד. 



ע הראשון הוא האסיפה הכללית ך השנה ישנם שני אירועים משמעותיים מאוד ביחס לייעוץ המשפטי. האירובמהל :הכהן יורם 136 

עד המנהל. גם בתקופה שכזו ומרובה. האירוע הנוסף הוא הבחירות לוהמשפטי פעילות היועץ  ,טרם האסיפה ובמהלכהכאש  137 

 138 נכונה.פעילות היועץ באיגוד, היא רבה. ולכן החלוקה החצי שנתית היא 

. אם בדוחות נראית חריגה שעתידה לקרות לקראת ואנחנו עוברים עליהם בקפדנות. אנו נשים לב האיגוד מקבל דוחות חודשיים 139 
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