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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 
הנזיקין, הביטוח הלאומי, 
הליטיגציה )ייצוג בבית 

משפט(, משרד הביטחון, 
הרשלנות הרפואית, 
החוזים, התעבורה 

והפליליים.

 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

רותם כהן, עו”ד

הודיה בן שטרית, עו”ד

רועי בראונר, עו”ד יועץ

בזמן  דרכים  בתאונת  נפגע  במקצועו  כבד  רכב  מכונאי  א’, 
עבודתו תוך שעצר את רכבו בשולי הכביש לבצע תיקון דרך 
המשאית  החלה  התיקון,  ניסיון  כדי  תוך  לקוח.  משאית  של 
בזמן  להימלט  הצליח  לא  התובע  לכיוונו.  לפתע  להידרדר 

ונלכד בין המשאית לבין מעקב הבטיחות.

בסך הכל, א’ היה לכוד 30 דקות רצופות בין מעקה הבטיחות 
ידו לעבר מכשירו  אינו מסוגל להושיט את  למשאית כשזה 
הזעקת  לצורך  מכנסיו  בכיס  עת  אותה  מצוי  שהיה  הנייד 
בכל  הסיטואציה  מן  להיחלץ  ניסה  שהתובע  למרות  עזרה. 

מאודו, הוא נפגע בכל חלקי גופו ובפרט בשתי רגליו. 

לאחר תקופת החלמה ממושכת התובע ניסה לשוב לעבודתו 
הפיזית להשתלב  יכולתו  אי  פוטר בשל  יום,  בסופו של  אך 

חזרה למקום העבודה בו עבד לפני לתאונה.

התובע הגיש תביעה להכרה בתאונה כתאונת עבודה ע”י 
ערעורים  מספר  לאחר  תחילה  שהצליח  ממשרדנו  עו”ד 
לצמיתות   48% של  סך  על  הרפואית  נכותו  את  לקבע 
לא’  שנקבעו  הנכות  דרגת  את  ב-50%  להגדיל  ובהמשך 
בועדות הרפואיות השונות. במקרה דנן, עוה”ד עשה שימוש 
שאינו  לנפגע  הנכות  דרגות  את  המגדילה   ”15 ב”תקנה 
כתוצאה מכך, מענק הפיצויים של  לעבודה.  לחזור  מסוגל 
וכעת התובע מקבל קצבה חודשית  גדל במחצית  התובע 

מביטוח לאומי לכל חייו בסך של אלפי שקלים.

של  דרך  מתיקון  כתוצאה  נפגע  והתובע  היות  לכך,  בנוסף 
המשאית, משרדנו הצליח להוכיח כי המקרה אינו רק תאונת 
שמופיע  כפי  דרכים  תאונת  הינה  התאונה  אלא  עבודה 
בהגדרה ב”חוק הפלת”ד” )“פיצוי לנפגעי תאונות דרכים”( 
ובהתאם לתנאים שנקבעו בפסיקה. בתחילה ניסתה חברת 
מביטוח  הפיצוי  מלוא  את  קיבל  שהתובע  לטעון  הביטוח 
לאומי והם לא צריכים להוסיף סכום כלשהו אך לאחר מו”מ 
ממושך שבמסגרתו הוגשה תביעה לבית המשפט שוכנעה 
חברת הביטוח כי מוטב לה לשלם כעת פיצוי של 450,000 ₪ 

מעבר לפיצוי שקיבל ויקבל התובע מביטוח לאומי. 

הפיצויים  מענקי  של  משמעותי  לשיפור  בנוסף  הכל,  בסך 
וקבלת קצבה חודשית מהמוסד לביטוח לאומי, קיבל התובע 

גם פיצוי נוסף מחברת הביטוח בסכום של 450,000 ₪.

הכרה באירוע תיקון דרך כתאונת דרכים, הפעלת 
תקנה 15 במלואה ופיצוי בסך של 450,000 ₪ 

מעבר לקצבאות של הביטוח לאומי

Ави Шиндлер
Адвокатская контора

آڨي شيندلر
مكتب محاماة

לנוחיותכם, 

שנו 
התחד

במשרד חדש 

ומשופר!



תאונות  ביטוח  היה  מצערת  בתאונה  מותו  את  שמצא  י’  ל- 
אישיות באחת מחברות הביטוח הגדולות. 

משרדנו פנה בדרישה לחברת הביטוח לפיצוי בשל התרחשות 
מקרה ביטוח כהגדרתו בפוליסת התאונות אישיות של י’. 

חברת הביטוח דחתה את הדרישה בטענה כי מקרה הביטוח 
של י’ לא נגרם כתוצאה מאירוע פתאומי, חד פעמי, חיצוני ובלתי 

צפוי, אלא בשל גורם התלוי בנפטר. 

ביום  המשפט  לבית  תביעה  הגיש  משרדנו  משכך, 
ה-18.5.17, וכבר ביום 14.8.17 נערך גישור בתיק במהלכו 
קיבל המגשר את נימוקי המשרד והציע לשלם ליורשים של 

י’ סך כולל של 325,000 ₪.

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 
בתקופה האחרונה:

פיצוי מאת חברת הביטוח בסך של 325,000 ₪ 
ליורשיו של אדם שנהרג בנסיבות מצערות

במקרה הנדון היה על משרדנו להוכיח כי המדובר ברשלנות 
על  התנפצה  זכוכית  כי  העובדה  עצם  )מתוך  המלון  של 
אורחי המלון(, להוכיח כי קיימת נכות רפואית בשל התאונה 
וכמו כן, לדרוש  )הנתבעת טענה ל-0% נכות בשל התאונה( 

פיצוי מתאים. 

בסופו של הליך, למרות שהצעת ביהמ”ש הייתה 200,000 ₪ 
נטו, הצלחנו בהסכם פשרה מול חברת הביטוח להעלות את 
גובה הפיצוי ל-283,492 ₪ על 5% נכות רפואית מוסכמת! 
– הסכום הגבוה ביותר במשרד מאז ומעולם עבור 5% נכות 
צמיתה, כל זאת לאור עיסוקו ומשכורתו הגבוהה של הלקוח.

מ’, גבר בשנות הארבעים לחייו, ישב יחד עם משפחתו בחדר 
האוכל במלון בו התארחו, כשלפתע קיר זכוכית במשקל של 

כ-300 ק”ג התנפץ לעברם ופגע בהם.

כשבהמשך  הולם  ייצוג  לשם  למשרדנו  לגשת  החליט  מ’ 
דהיינו  כנגד הגורם הרשלני,  לו להגיש תביעה  ייעץ  משרדנו 

המלון בו שהה יחד עם משפחתו.

נכות   10% מטעמנו  מומחה  ידי  על  נקבעו  התובע,  למ’, 
כשמנגד, המומחה מטעם הנתבעת קבע כי נכותו של התובע 
היא 10% בגין מצב קודם ולא בגין התאונה הנוכחית. לבסוף, 
ובנוסף   5% שיעור הנכות שהוסכם על פי שני הצדדים היה 

הצלחנו להוכיח הפסדי שכר בגובה 150,000 ₪.

פיצוי בסך של 283,492 ₪ בגין 5% בלבד

פיצויים לתובעת בגין הפרת הסכם לכאורה.

היה  זה,  תיק  שבניהול  האתגרים  אחד  כי  לציין  חשוב 
העובדה שמשרדנו נאלץ להתחיל מנקודת פתיחה קשה 
בה במחטף של הרשת אשר הגישה את תביעתה שלא 
על פי ההסכם בבקשה לצו לבית המשפט כך שזו צברה 
יתרון כאשר כבר הספיקה להתחיל לחקור את הנתבע על 
כשהנתבע  וזאת  כנגדו  ממעקבים שהפעילה  תמונות  פי 
. כך למעשה, באמצעות פרקטיקה  עו”ד אחר  ע”י  מיוצג 
זו , הרשת ניסתה ליצור יתרון ראייתי בתביעה שאתגרה 
ע”י כך שקבע מסמרות בעדות  כל ההגנה  יותר את  אף 
ועומת עם תמונות ממעקב  הזכיין אשר נחקר בהפתעה 
אשר היו אמורות להיפסל על הסף בשל נסיבות עריכת 

דו”ח החקירה. . 

הזיכיון  שהסכם  העובדה  עצם  לעיל,  האמור  מכל  יתרה 
נוסח מלכתחילה ע”י התובעת עצמה יצר יתרון משמעותי 
של  במקרה  הצדדים  בין  להיפרדות  הקשור  בכל  עבורה 

ביטול ההסכם בין שני הצדדים.

התיק  השתלמה!  לבסוף  הנידון  בתיק  הקשה  העבודה 
שנוהל מול משרדי עו”ד מהמובילים בארץ ע”י עו”ד משיח 
כדורי וקיבל מעטפת של המחלקה המשפטית במשרדנו, 
הסתיים בתוצאה אידיאלית בה אופשרה המשך עבודת 
הזכיין הנתבע. כמו כן, משרדנו הצליח למנוע מצב בו היה 
וחצי  ארבעה  של  מעל  של  פיצויים  לשלם  הזכיין  נאלץ 
של  מיכולת  מנוטרל  אינו  כשהוא  זאת,  כל  ש”ח,  מיליון 

מכירת מוצרים בבית העסק הפרטי שלו.

תביעה  להגיש  החליטה  מזון  לממכר  ומוכרת  גדולה  רשת 
כנגד זכיין לשעבר שלה, זאת בגין הפרת הסכם שבכללו גם 
איסור ייצור מוצרים זהים או דומים לאלו שהראשונה נוהגת 
ידי הרשת בכתב התביעה כי הזכיין  לייצר. כמו כן, נטען על 
האמור אף הפר את ההסכם עליו הוא חתום בעניין רכישה 

בלעדית של מוצרים ממנה.

לפיכך, הגישה הרשת תביעה לפיצויים בסך של מעל ארבעה 
הזכיין  על  האוסר  צו  התבקש  מכך  ויתרה   ₪ מיליון  וחצי 
בתקופת  למכור  נהג  אשר  מוצרים  ולמכור  לייצר  להמשיך 

הזיכיון.

התביעה האמורה, הוגשה לאחר שהרשת ביטלה את הזיכיון 
בעייתי  במצב  הזכיין  את  הותירה  זו  צדדית.  חד  בהודעה 
מלייצר  מנוע  מחד  לסדן  בהיותו  הפטיש  בין  נתון  כשהוא 
מאת  למכירה  מוצרים  לרכוש  גם  ומאידך  למכירה  מוצרים 

הרשת עצמה.

התביעה שהגיעה לפתח משרדנו אשר ייצג את הזכיין הנתבע,  
הועברה להליך בוררות מסודר, זאת בשל תנאי הבוררות כפי 
שנוסחו בחוזה הזכיינות בין התובע לנתבע. משרדנו הצליח 
למעשה  לייצר  לזכיין  לאפשר  ובכך  התביעה  את  לדחות 
מוצרים בעצמו הדומים לאלו שהיה נוהג לרכוש כל תקופת 
הזיכיון. כמו כן, הצליח משרדנו לבטל את התביעה לתשלום 

במקרה של תביעה על הפרת הסכם זכיינות –  זכיין 
שנתבע ע”י הרשת הזכיינית בגין הפרת חוזה הזיכיון, זכה 
בסוף הליך מסודר משפטי בפני בורר מכל תביעה שהיא


