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אנו מודים לך שבחרת 
בנו גם הפעם.

משרד עורכי דין
אבי שינדלר
מתמחים בתחומי הנזיקין,

ביטוח לאומי וייצוג בבימ"ש

 DUN'S 100-ו BDI ממדורגי

משרדנו עוסק בתחומי 
נזיקין, ביטוח לאומי, 
מקרקעין, ייצוג בבית 

משפט, רשלנות 
רפואית, דיני תעבורה, 

חוזים, פלילים )עו”ד 
גדליהו(, נוטריון והדין 

האמריקאי )עו”ד רז(.

 אני והצוות שלי 
תמיד כאן לרשותך 

ולשירותך

אבי שינדלר, עו”ד

חנן ברוכיאל, עו”ד

הילה כהן, עו”ד ומגשרת

נועם שוורץ, עו”ד

מנשה. צ. יאדו, עו”ד ומגשר

רבקה תורג’מן, עו”ד

נדב גדליהו, עו”ד

חנן בן עמרם, עו”ד ונוטריון 

אלחנן ישר, עו”ד

יהודה טיטלבוים, עו”ד

משיח כדורי, עו”ד

נעמה אורבך-פוקס, עו”ד

אורי שמריז, עו”ד

אהוד שרון, עו”ד

מורן אבגי, עו”ד

שני אדרי, עו”ד

רועי בראונר, עו”ד יועץ

ח’ הגיע לאוויר העולם בשנת 2007 אל הורים נרגשים 
בבדיקת  רשלנות  בשל  אולם  בשמחה,  לו  שציפו 
סקירת המערכות, כשלו הרופאים באבחון כי העובר 
ג’ורג’.  די  בשם  חמורה  מתסמונת  סובל  המתפתח 
בלבו,  גדול  פגם  עם  נולד  ח’  זו,  מתסמונת  כתוצאה 
דבר אשר הצריך ניתוח חירום להצלת חייו אותו עבר 
בגיל 9 ימים בלבד ושלאחריו ייאלץ לחיות כל חייו עם 

קוצב לב לכל אורך חייו.

יתרה על כך, כתוצאה מן התסמונת, סובל ח’ מבעיות 
ויוצא מבתי חולים: הוא לוקה  והוא בא  רבות נוספות 
לעבור  צריך  הוא  בשלה   40% של  בשיעור  בעקמת 
ניתוח כמעט כל שנה למשך כל שנות גדילתו, אחת 
התפתחות  מעיכובי  סובל  הוא  פגועה,  מכליותיו 
קוגניטיביים שכפועל יוצא מהם הוא אף מתמודד עם 
תסכולים ובעיות נפשיות, ואלו הן בעיותיו בזעיר אנפין 

בלבד.

לא הייתה כל מחלוקת בקרב המומחים הרפואיים כי 
יצטרך  הוא  וכי  לצמיתות   100% של  מנכות  סובל  ח’ 

עזרה סביב השעון.

את  לתבוע  בכדי  אלינו  פנו  ח’  של  משפחתו  בני 
באבחון  רפואית  רשלנות  בגין  המזיקים  הגורמים 
התסמונת בשלב בו עוד ניתן היה לסיים את ההיריון 

ולמנוע את הסבל הנוראי של ח’. 

בסופו  אך  פשוט,  ולא  מורכב  היה  המשפטי  ההליך 
של דבר לאחר הליך גישור מול הנתבעות כדי לסיים 
 2.5 של  כולל  בסכום  הסתכם  הפיצוי  התיק,  את 
זאת, מעבר  – כל  ובני משפחתו  מיליון שקלים לח’ 
 ₪ מיליון   1.8 בסך  לאומי  לביטוח  המוסד  לתגמולי 

ובסך הכל 4.3 מיליון ₪.

רשלנות באבחון פגם לבבי בפעוט טרום 
הלידה,  הובילה לפיצוי בסך של 4.3 מיליון ₪.

Ави Шиндлер
Адвокатская контора

آڨي شيندلر
مكتب محاماة



מעשה שהיה בשנת 2001, לפני כ-16 שנים בו נפגעה 
עת  שנים.   כ-8  בת  תלמידה  ימים  לאותם  נכון  ב’, 
שהייתה עסוקה במשחק בחצר בית הספר, נתקלה 
ב’ במכסה ביוב בולט, נהדפה קדימה ונחבלה בפניה 

ובעיקר בשיניה. 

הגיעה   ,2013 בשנת  יותר,  מאוחר  שנים   12 רק 
בעת  כי  יאמר  לזכותה  זאת,   עם  יחד  למשרדנו.  ב’ 
התרחשות המקרה צולם המפגע וכן צולמו פגיעותיה.

בתחום  למומחה  התובעת  את  הפנה  משרדנו 
כירורגית פה ולסת אשר נתן חוות דעת לעניין הנזקים 

שקרו לב’ כתוצאה מהתאונה. 

הגיש תביעה  , משרדנו  חוות הדעת  מיד עם קבלת 
ליצירת המפגע  הגורמים האחראיים  כנגד  משפטית 
הזמן  חלוף  בשל  כי  הייתה  הראשונה  טענתם  אשר 
זאת, משרדנו הציג  “נזק ראייתי”. למרות  נגרם להם 
שללו  אשר  למעלה,  האמורות  התמונות  את  מנגד 

מכל וכל טענות אותם גורמים.

צילמה  אלמלא  כי  גבוהה  די  בסבירות  לקבוע  ניתן 
התובעת את הפגיעה בזמן אמת, אכן היה קושי רב 
הייתה  התיעוד  חשיבות  לפיכך,  טענתה.  להוכיח 
וכמה  כמה  אחת  )על  הנידון  באירוע  ביותר  קריטית 
עימו  נושא  אדם  כל  כמעט  בה  העכשווית  במציאות 

מכשירי תיעוד ניידים(.

בפיצוי  התביעה  הסתיימה  משפטי  הליך  של  בסיומו 
בסך של 90,000 ₪ .

במשרד עורכי הדין “אבי שינדלר” אנו 
פועלים ללא לאות כדי להפיק את המיטב 

עבור לקוחותינו בשלוש שלוחותינו שיושבות 
בירושלים, בני ברק ובאר שבע.

לפניך, דוגמאות ממספר תיקים שסיימנו 
תקופה האחרונה:

בזכות עיקרון “הקפאת הזמן” – פיצוי 
בסך 90,000 ש”ח לתביעה בגין תאונה 

שאירעה 12 שנים קודם!

כסובלת  אובחנה  לחייה,  ה-40  בשנות  אישה  ד’, 
תכופים  לאשפוזים  לה  גרמה  אשר  כרונית  ממחלה 
רבות  לוואי  לתופעות  ואף  בשנה  פעמים  מספר 
כן,  וכמו  לאומי  לביטוח  שהמוסד  למרות  וקשות. 
רופא תעסוקתי קבעו לה אובדן כושר עבודה, חברת 
הביטוח מנגד סירבה להכיר במצבה ועשתה לה עוול 

גדול. 

כל  בחינת  כדי  תוך  למשרדנו  ד’  של  פנייתה  לאחר 
הסעיפים  אחד  פי  על  כי  התברר  הפוליסות,  פרטי 
נקבע כי אם ביטוח לאומי קובע 100% נכות, הרי על 

חברת הביטוח לשפות את המבוטח. 

זה  משרדנו פנה אל חברת הביטוח עם מידע חדש 
נענו  והם  ד’,  נכותה של  על  הלאומי  הביטוח  ואישור 
לדרישתנו. יתירה על כך, משרדנו דרש החזר הוצאות 
עבורה על כך שלא טיפלו בבקשתה בלא מעורבות 

של עו”ד, וגם על כך קיבלה שיפוי הוצאותיה.

בסך הכל, עת הסתיים התיק פוצתה הלקוחה בסך של 
.₪ 189,672

ר, פעוטה בת כשנתיים במועד התאונות, נפצעה במעון 
יום בשני אירועים אשר התרחשו בהפרש של כשלושה 

חודשים.

באירוע התאונה הראשונה, המטפלת האחראית במעון, 
השאירה את הילדים ללא השגחה, אחד הילדים הצליח 
את  ופיזר  במעון  שהייתה  הכביסה  לאבקת  להגיע 
האבקה שמצא. האבקה הגיעה לראשה של הפעוטה ר’ 
וגרמה לה לכוויה בולטת בקוטר של כ-2 ס”מ בקרקפת 
צלקת  ישנה  וכיום  הזדהמה  הכווייה  בהמשך,  הראש. 

בולטת בקדקודה.

מצד  לב  שימת  אי  של  ברגע  השני,  התאונה  באירוע 
בשפתה  במעון  מדלת  הפעוטה  נחבלה  המטפלות, 

ונותרה צלקת בשפתה העליונה.

הורי  פניית  לאחר  המקרים  אירועי  את  בחן  משרדנו 
לפנות   הפעוטה  להורי  והמליץ  למשרדנו  הפעוטה 
למומחה בכירורגיה פלסטית אשר קבע כי נותרה נכות 
פלסטית צמיתה בשיעור 10% בגין הצלקות שעל ראשה 

ושפתה.

בהמשך, הגיש משרדנו תביעה לבית המשפט השלום 
בן מספר חודשים  ומתן ארוך  והתנהל משא  בירושלים 
של  סכום  בתחילה  הציעה  אשר  הביטוח,  חברת  מול 

45,000 ₪ בלבד.

מו”מ  של  ובסופו  הסכום  על  להתפשר  סירב  משרדנו 
עבור  הראשונית  ההצעה  את  להעלות  הצליח  עיקש, 

שתי התאונות מ-45,000 ₪ ל-117,000 ₪. 

פיצוי בגובה 117,000 ₪ עבור צלקות 
שנגרמו בשל רשלנות המעון

חברת הביטוח סירבה לפצות - אך לאחר 
התערבות של משרדנו נקבע פיצוי על סך 

של 189,672 ₪.


