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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

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

מורן אבגי, עו”ד

שני אדרי, עו”ד

רותם כהן, עו”ד

רועי בראונר, עו”ד יועץ

בתאונת  נפגעה  ביניים,  חטיבת  תלמידת  א’,  התובעת, 
הספיק  לא  אשר  ורכב  חצייה  מעבר  כשחצתה  דרכים 
לבלום התנגש בה ופגע בחלקי גופה השונים לרבות הראש, 
הירך וברך ימין. יתר על כן, מאז התאונה נפגע תפקודה של 

התובעת, הן במישור האישי והן במישור החינוכי.

אולם  ימין  בברך  כאבים  על  התלוננה  א’  התאונה,  לאחר 
שום ממצא הדמייתי ברור לא נמצא בעניין ואף כשמומחה 
כי  קבע  הוא  התובעת,  את  בדק  המשפט  בית  מטעם 
בהיעדר ממצאים לא נותרה לא’ נכות כתוצאה מהתאונה. 

אף כשמומחה מטעם בית המשפט אשר בדק את התובעת 
קבע כי בהיעדר ממצאים לא נותרה לא’ נכות כתוצאה מהתאונה. 

כי  העובדה  ולאור  המומחה  קביעת  חרף  זאת,  עם  יחד 
התובעת המשיכה להתלונן על כאבים, הוחלט בעצה אחת 
א’  את  לשלוח  בתיק  שטיפל  ממשרדנו  ועוה”ד  הוריה  עם 

להיבדק על ידי מומחה פרטי.

 זה האחרון לא מצא שום ממצא קליני בבדיקתו אבל נוכח 
)ניתוח  “ארתוסקופיה”  ניתוח  ביצוע  על  המליץ  התלונות 
זעיר פולשני של המפרק שנועד לצורך אבחנה או טיפול 

של פגיעות שונות(. 

המלצת המומחה התבררה כמוצלחת ואכן ב”ארתוסקופיה” 
סחוסית  רקמה  עשוי  )מבנה  ב”מניסקוס”  קרע  נמצא 
במפרק הברך בין עצם הירך לעצם השוקה(  אשר הסביר 

את הכאבים של התובעת.

בעקבות הממצאים משרדנו שלח למומחה בית המשפט 
הניתוח  ממצאי  בצירוף  דעתו  חוות  על  הבהרה  שאלות 
כי  וקבע  וסרק  וזה קיבל את עמדתנו ללא כחל  החדשים 
התאונה.  של  תוצר  משמעית  חד  הינו  במיניסקוס  הקרע 
על כן, קבע ביהמ”ש כי נכותה העדכנית של התובעת הינה 

בשיעור של 10% עפ”י התקנות. 

לפיה  להסכמה  הצדדים  הגיעו  זאת,  כל  בעקבות 
הפיצוי לקטינה בגין התאונה הנידונה יסתכם בסך של 

₪ על ידי חברת הביטוח בה הייתה מבוטחת. 220,000

למרות שבתחילה לא נמצא שום ממצא הדמייתי 
ברור בעניין, תלמידת חטיבה שנפגעה בתאונת 
דרכים פוצתה בסך של כ-220,000 ₪ על ידי 

חברת הביטוח

Ави Шиндлер
Адвокатская контора

آڨي شيندلر
مكتب محاماة



נפגע  לחייו,  המוקדמות  הארבעים  בשנות  סת”ם  סופר  ח’, 
בשורש כף ידו כתוצאה מדוקרנים בכניסה לחניון שעה ששב 

אל ביתו מחתונה בירושלים בה היה אורח.

ח’ ביקש לעבור דרך תחנת אוטובוס סמוכה אך הלה נתקל 
בכניסה  מדרכות  שתי  בין  במעבר  מוצבים  שהיו  בדוקרנים 
לחניון. כתוצאה מההיתקלות, נפל ונחבל ח’ בשורש כף ידו 

הימנית והדומיננטית.

ח’ שמשלח ידו העיקרי טמון היה בכתיבת ספרי קודש, פנה 
התלונן  ח’  מתאים.  מקצועי  סיוע  קבלת  לשם   למשרדנו 
וחוסר  תפקוד  חוסר  ימין,  ביד  תמידיים  כאבים  על  בפנינו 

יכולת לסגור את כף ידו עד הסוף.

אורטופדית  רפואית  דעת  חוות  מטעמנו  שהגיש  מומחה  
מקביעת  בשונה  זאת  נכות,   10% ללקוח  קבע  צמיתה, 
המומחה האורתופדי שהובא על ידי עיריית ירושלים, הגורם 
זה,  בעניין  בלבד.  נכות    2.5% קבע  אשר  בתיק,  הנתבע 
ביהמ”ש קיבל את עמדת המומחה מטעמנו, ד”ר גיל אלמוג, 

וקבע ללקוח לא פחות מאשר 10% נכות צמיתה.

על  כי  כנגד  טענה  ירושלים  שעיריית  אף  על  כן,  על  יתר 
הלקוח מוטלת הייתה האחריות להבחין בדוקרנים, תוך כדי 
ניסיון ייחוס של “אשם תורם”, ביהמ”ש בכל זאת בחר לצדד 
בעייתי  במקום  מלכתחילה  הוצבו  הדוקרנים  כי  בעמדתנו 

המהווה מפגע עירוני. 

לפיכך התיק הסתיים בפשרה בהתאם להצעת בית המשפט 
לפיה הנתבעת תשלם פיצוי בסך של 130,000 ₪ לתובע.

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:

נחבל בכף ידו כתוצאה מ”דוקרנים” בכניסה 
לחניון ופוצה ב-130,000 ₪

א’ גבר בשנות הארבעים לחייו, נפל במהלך עבודתו מגובה של 
כ-3 מטרים משלב בסולם עליו עמד והוטח ארצה בחוזקה.

כתוצאה מהנפילה , א’ נחבל בכתף שמאל, ביד ימין, בברך 
ימין ובקרסולו אובחנו חמישה שברים.

לביטוח  המוסד  אל  תחילה  פנה  א’,  את  שייצג  משרדנו 
אחוזי   20% רפואית   וועדה  ידי  על  לו  נקבעו  שם  לאומי 
מטעמנו  תביעה  הוגשה  בהמשך  כן,  כמו  לצמיתות.  נכות 
כנגד המזיק, מעסיקו של א’ והחברה המבטחת של מקום 
עבודתו, זאת בעוד הנתבעת הכחישה את אחריותה לנזקים 

וכפרה בעובדות כתב התביעה לפרטיו.

בהמשך, אורתופד מומחה שמונה מטעם בית המשפט קבע 
כן  וכמו  ברגל שמאל   20% של  בשיעור  צמיתה  נכות  לא’  

נכות צמיתה בשיעור של 10% בגין הפגיעה בכתף שמאל.

למרות הצעת הפשרה של ביהמ”ש בה ישולמו 270,000 ₪ 
לתובע )כשמתוכם 90,000 ₪ היו אמורים להיות משולמים 
עבור תהליך השיקום של הנפגע( בנוסף לתגמולי המוסד 
לביטוח לאומי לתובע בעבר ובכל ימי חייו  בעתיד בסך של 
כ-500,000, משרדנו מיאן לקבל את ההצעה מתוך אמונה 

כי זו אינה משקפת את הנזקים שנגרמו לא’.

של  בפס”ד  הוכחות  תיק  בניהול  דבר,  של  בסופו  לכך,  אי 
התובע  הועסק  בה  החברה  כי  נקבע  בירושלים,  ביהמ”ש 
התרשלה במילוי חובתה לספק לא’ סביבת עבודה בטוחה 

לרבות העברת קורס הדרכה לעבודה בגובה רב.

לעבודתו  חזר  לא  התובע  התאונה  מאז  כי  הוכח  עוד 
אירוע  באותו  והפגיעה  מאחר  דומה  לעבודה  או  הקודמת, 
הותירה בו נכות תפקודית גבוהה שבשלה אינו יכול לחזור 
זה,  בעניין  שנותיו.  במיטב  לעצמו  שרכש  במקצוע  לעסוק 
בית המשפט פסק כי אין ספק שכושר עבודתו של א’ נפגע 

ובגין זאת נפסק פיצוי גבוה. 

 יתר על כן, החידוש המשמעותי גלום היה בהישג התקדימי 
של משרדנו בעניין פסיקת ביהמ”ש בעניין החזר תשלום 
ייצוגו במסגרת  ידי הנתבעת ללקוח עבור  שכ”ט עו”ד על 

הליכי המוסד לביטוח לאומי. קרי, נפסק כי על הנתבעת 
עו”ד  שכ”ט  בגין  חלקי  הוצאות  החזר  לתובע  לשלם 

ששילם ואשר ישלם בעתיד.

בנוסף,  העקשנות השתלמה לבסוף ובית המשפט סטה 
עצמו  שהוא  הראשונית  הפשרה  מהצעת  משמעותית 
לנכות  יש  ממנו   ₪  1,246,040 של  סכום  ופסק  הציע 
השנים  במרוצת  א’  שקיבל  לאומי  ביטוח  של  תשלומים 
)כאמור קודם, תשלומים על סך של כחצי מיליון שקלים(, 
מה שהותיר את הלקוח עם סך  של קרוב ל- 700,000 ₪ 
ברוטו עבור נזקיו, פער של כפי ארבע מהסכום הראשוני 

שהוצע על ידי ביהמ”ש.

הישג תקדימי: לראשונה, פסיקת ביהמ”ש 
לפיצויים בגין שכר טרחת עו”ד עבור ייצוג 

במוסד לביטוח לאומי

בינואר  וברח”  “פגע  תאונת  עברה   80 כבת  פנסיונרית  א’, 
מעבר  חצתה  א’  כאשר  אירעה  הקשה  התאונה   .2016
חצייה ורכב לא ידוע פגע בה וברח מהמקום בעוד שהיא 

פצועה וחבולה.

סורוקה,  לבי”ח  מיידי  באופן  התאונה  מזירת  פונתה  א’ 
)העצם  שם התגלו שברים בשוק שמאל בעצם ה”טיביה” 
הארוכה ביותר בגפה התחתונה(  ובעצם ה”פיבולה” )העצם 
המקבילה לעצם הטיביה שהינה ארוכה ודקה יותר(, אשר 

חייבו ביצוע של שני ניתוחים.

החולים  בבית  ימים  שבוע  אושפזה  א’  התאונה,  בעקבות 
מספר  שהתמשך  ארוך  שיקומי  הליך  לעבור  נאלצה  ואף 

חודשים במוסד שיקומי.

וברח”,  “פגע  בנסיבות  שאירעה  בתאונה  ודובר  מאחר 
משרדנו שייצג את הנפגעת הגיש תביעה לחברת “קרנית”  

בגין תשלום פיצויים לא’.

שלא  העובדה  ובשל  “קרנית”,  חברת  של  בירור  לאחר 
“קרנית”  חברת  קיבלה  הפוגע,  הנהג  את  לאתר  הצליחו 
לפיצוי  האחריות  את  דרכים(  תאונות  נפגעי  לפיצוי  )קרן 
הנפגעת בתאונה ושילמה ללקוחה סך של 110,000 ₪, 

כל זאת בחלוף שנה וחודש בלבד מיום התאונה. 

פנסיונרית שנפגעה בתאונת “פגע וברח” פוצתה 
בסכום של 110,000 ₪ בתיק שהסתיים כחודש 

ושנה בלבד לאחר מועד התאונה.


