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לקוחות יקרים בעבר ובהווה,

נוהג  משרדנו  המשפט,  שנת  סיום  לקראת  שנה,  מדי 
בתחומם  ומוערכים  מוכרים  דין  עורכי  למספר  לפנות 
משפטיים  תיקים  כ-20  של  נבחר  מקבץ  דירוג  לשם 

שטופלו במשרדנו בשנת המשפט החולפת. 

התיק  את  מהרשימה  לבחור  נתבקשו  פנינו,  אליהם  הדין  עורכי  כן,  כמו 
המוצלח ביותר באותה השנה, לפי דעתם.

יש לציין כי מקבץ 20 התיקים הנזכר למעלה, הינו אוסף שגובש למעשה 
על ידי כל אחד מצוות משרדנו מתוך רשימה של מאות תיקים. כל איש 
צוות ממשרדנו מגיש למעשה רשימה בה מופיעים שלושה תיקים הראויים 

לפי שיקול דעתו לזכות בתואר הנכסף "תיק השנה".    

בפניי  שטח  הנבחרים,  הדין  מעורכי  אחד  זה,  תהליך  שבמהלך  קרה  כך 
טענה חשובה שעדיין מעסיקה אותי. לטענתו, אומנם כל התיקים שבמקבץ 
ה-20 משמעותיים ובעלי ערך ללקוחות ולמשרד, אך יחד עם זאת, חסרו 
לו במקבץ תיקים "קטנים" בהגדרה אשר היה בכוחם לחולל שינוי גדול 
על כלל האזרחים במדינה. במילים אחרות, לדידו נעדרו מן המקבץ תיקים 
שיש בהם מעין ביקורת שיפוטית או תיקון לעוולות כנגד ״האזרח הקטן״ 

באמצעות מהלכים משפטיים. 

ניהול תיקים בתחומי  כ-19 שנה בתחום של  משרדנו החל לפעול לפני 
שהמשרד  הכספי  לערך  מעבר  רבות  השפיעו  שבעיניי  מגוונים,  משפט 
גבית״  "רוח  למשרדנו  סיפקו  למעשה  אלו  בתיקים  הלקוחות  הרוויח. 
למהלכים בתיקים שלעיתים לקחו שנים. יחד עם זאת, הסיפוק שבניהול 
מוטיבציה  המשרד  בצוות  חבר  לכל  נותן,  ועודו  נתן  אלו,  מעין  תיקים 

להמשיך במסורת העבודה שאנו מתווים במשרד.

דעתנו בעניין ברורה! לכל אחד ואחת מגיעה הזכות לעשיית צדק! מאז 
ראש השנה תשע״ח פרסמנו תוכנם של מספר תיקים שניהלנו וזכינו בהם 
לאחר שלקוחות המשרד התעקשו על אותה עשיית צדק ותיקון עוולות. 

כל זאת לא נעשה בהכרח בתחום הנזיקין בלבד.

פתח דבר

המשך בעמוד הבא
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על  שמקשות  מיותרות  סרק  תביעות  חלילה  מעודדים  שאיננו  כמובן 
שונים  למקומות  יחסי  באופן  לעייפה  העמוסים  המשפט  בתי  התנהלות 
בעולם. יחד עם זאת, הצעתנו לכם היא שכאשר אתם מאמינים בצדקת דבר 
שניתן לתקן, אל לכם לחשוש לפעול בעניין. כל זאת, כמובן בהתייעצות 
מקדימה מראש עם בעלי מקצוע מיומנים כדי להימנע מכניסה מיותרת 

להליכים בפני ערכאות משפטיות.

אני גאה ונרגש לספר כי ממש לאחרונה פתחנו שלוחה בעיר חיפה, זאת 
בנוסף לשתי שלוחותינו בבאר שבע ובבני ברק וכמו כן בנוסף לירושלים, 

שלוחת האם שלנו.

משחר יומו הראשון של משרדנו, אני מוקף בצוות מקצועי ומסור המעניק 
זכות גדולה עבורי.  וזוהי  ולקוחה,  את השירות המיטבי ביותר לכל לקוח 
אילולא צוות יקר זה, משרדנו לא היה ממשיך בגדילתו, וברצוני להודות לו.

כמו כן, ברצוני להודות לקהל לקוחות המשרד הנאמנים שחוזר אלינו, כדי 
ששוב נהיה שליחיו לשם תיקון זכויותיו שנפגעו, או לשם מיצוי זכויותיו 

המגיעות לו על פי חוק.

לעולם איננו לוקחים אף לקוח או לקוחה כמובנים מאליהם.

ברוח זאת, ברצוני לאחל לכם/ן ולכל משפחותיכם/ן חג אביב שמח, מלא 
בטוב, בשורות טובות, בריאות איתנה, שמחה ואושר תמיד!

שלכם בידידות,

אבי



תיקי “ליטיגציה” )ייצוג בבית משפט(

גדולה  רשת 
לממכר  ומוכרת 
החליטה  מזון 
תביעה  להגיש 
כנגד זכיין לשעבר 
זאת  כל  שלה, 
בגין הפרת הסכם 
ייצור  איסור  על 
או  זהים  מוצרים 
דומים לאלו שהראשונה נוהגת לייצר 
המחייב  הסעיף  הפרת  על  כן  וכמו 

רכישה בלעדית של מוצרים ממנה.

בשל הפרת ההסכם לכאורה, הגישה 
של  בסך  לפיצויים  תביעה  הרשת 
מכך,  יתרה   .₪ מיליון  ארבעה  מעל 
דרשה צו האוסר על הזכיין להמשיך 
נהג  אשר  מוצרים  ולמכור  לייצר 

למכור בתקופת הזיכיון.

שהרשת  לאחר  הוגשה  התביעה 
חד  בהודעה  הזיכיון  את  ביטלה 
במצב  הזכיין  את  שהותירה  צדדית 
ה”פטיש  בין  נתון  כשהוא  בעייתי 
מייצור  מנוע  אחד,  מצד  לסדן”: 
מנוע  ומנגד,  למכירה  מוצרים 
מאת  למכירה  מוצרים  מרכישת 

הרשת עצמה.

הזכיין שנתבע,  את  שייצג  משרדנו 
הליך  לכדי  התביעה  את  ניתב 
בוררות מסודר בשל תנאי החוזה, בו 
הוסכם על ניהול הליך בוררות שלא 

בבית המשפט.

בידי  צלח  התיק,  ניהול  במהלך 
משרדנו לדחות את התביעה ובכך 
מוצרים  לייצר  לזכיין  לאפשר 
נוהג  שהיה  לאלו  הדומים  בעצמו 
לרכוש כל תקופת הזיכיון. כמו כן, 
תביעה  את  לבטל  משרדנו  הצליח 
בגין  לתובעת  פיצויים  לתשלום 

הפרת הסכם לכאורה.

בניהול  מרכזי  שאתגר  לציין  חשוב 
שהלקוח  העובדה  היה  התיק 
זמן  שעבר  לאחר  למשרדנו  הגיע 
משמעותי מיום הגשת התביעה. כך, 
התובעת החלה כבר למעשה לפעול 
אותו  לחקור  והחלה  הנתבע  כנגד 
ממעקבים  תמונות  על  בהסתמך 
בטרם  עוד  זאת  כל  לו,  שטמנה 
כן,  על  יתר  עו”ד.  ע”י  מיוצג  היותו 
הרשת  זו,  פרקטיקה  באמצעות 
ניסתה להכשיל במזיד את התהליך 
אתגרה  שאף  בתביעה  הראייתי 
ביחס  התביעה  הליך  את  יותר  עוד 

לפרוצדורת טיפול אחרת.

ק פרימיום
י ת
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הישג משמעותי בייצוג הגנתי מול רשת מסחרית 
גדולה, זאת למרות יתרון מוחץ של הרשת

עו”ד משיח 
כדורי



 ,70 כבת  אישה 
למשרדנו  פנתה 
שאמרה  לאחר 
נואש בהתמודדותה

החברה  מול 
שבנתה  הקבלנית 
את הבניין בו היא 

מתגוררת.

האישה,  לטענת 
רטיבות  נזקי  הצטברו  בדירתה 
על  מוטל  בעניינם  שהטיפול 
דחתה  שמנגד  הקבלנית  החברה 
שונים.  בתירוצים  דרישותיה  את 
על  האחריות  החברה,  של  לדידה 
הדייר  על  מוטלת  הרטיבות  נזקי 
שמתגורר בקומה שמעל האישה. כל 
זאת, בשל שיפוצים שביצע בדירתו.

ידנו,  על  האישה  ייצוג  במסגרת 
לפיו  בתיק  ביניים  החלטת  ניתנה 

שהחברה  בכך  מכיר  המשפט  בית 
בכל  לשאת  צריכה  היא  הקבלנית 
האישה  אצל  והתיקונים  העלויות 

התובעת. 

יתר על כן, הוחלט כי החברה תישא 
בעלות בדיקות מומחה בית המשפט 
יורה לה  לגבי הנזקים בדירה, אשר 
כיצד לתקן, ויגיע אח"כ לבדוק האם 
שוב  תתקן  היא  ולא  ובמידה  תוקן 
ושוב על חשבונה עד לשביעות רצון 
כל  ביצוע  לאחר  רק  זאת  המומחה, 
התיקונים יתקיים דיון לעניין פיצוי 

התובעת.

מחושב  ייצוג  לאחר  למעשה,  כך 
לא  האישה  כי  הבטחנו  ומסודר, 
דירתה  וכי  ביניים  בעלויות  תישא 
תנאיה  לפי  מוכנה  ותהיה  תתוקן 
החברה  תנאי  פי  על  ולא  שלה 

הקבלנית. 

של  הולם  לפיצוי  הוביל  הבנייה  חברת  מול  מסודר  ייצוג 
אזרחית וותיקה

בנוסף לאמור לעיל, עצם העובדה 
מלכתחילה  נוסח  הזיכיון  שהסכם 
יתרון  יצר  עצמה  התובעת  ע"י 
הקשור  בכל  עבורה  משמעותי 
להיפרדות בין הצדדים במקרה של 

ביטול ההסכם.

הקשה  העבודה  עניין,  של  בסופו 
ע"י  שנוהל  התיק  השתלמה! 

של  המסחרית  הליטיגציה  צוות 
משרדנו אל מול אחד ממשרדי עו"ד 
המובילים בארץ, הסתיים בתוצאה 
אידיאלית בה אופשר המשך עבודת 

הזכיין הנתבע. 

יתירה מכך, משרדנו הצליח לבטל 
את דרישת התובעת לשלם פיצויים 

של מעל ארבעה מיליון שקלים. 
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עו”ד משיח 
כדורי



תיקי "תאונות דרכים"

כבן  קטן  ילד  א', 
במועד  חמש 
נפגע  התאונה, 
"פגע  בתאונת 
כהולך  וברח" 
שעה  רגל 
שהגיח  שרכב 
 , ת ו י מ ו א ת פ ב
וברח.  בו  פגע 
הילד  הפגיעה  מעוצמת  כתוצאה 
הוטח למרחק של כשני מטרים על 
לפגיעות  לו  שגרם  באופן  הכביש 

שונות, לרבות בראשו.

פנתה  הילד  שמשפחת  לאחר 
משפטי,  ייעוץ  לשם  למשרדנו 
משרדנו בחר להגיש תביעה כנגד 
תביעה  הילד,  של  הביטוח  חברת 
על  הצדדים  הסכימו  שבמהלכה 

מינוי מומחים לבדיקת הילד.

הרופא  מונה  מכן,  לאחר  קצר  זמן 
שהיה  זה,  רופא  בילד.  המטפל 
ונחשב  בנוירולוגיה  מומחה 
לפרופסור ידוע, קבע בחוות דעתו 

כי לתובע נותרו 15% נכות צמיתה.

הפרופסור  של  דעתו  חוות 
התבססה בין היתר על חוות דעת 
ב"נוירו-  מומחית  של  משלימה 
כתבה  זו  שיקומית.  פסיכולוגיה" 
כי  היה  ניכר  רגשית  "מבחינה  כי 
חברתית  מבחינה  תקוע  התובע 
ואף סובל מפוסט-טראומה". לאור 
התובע  כי  המומחית  קבעה  זאת, 
ממוקד  פסיכולוגי  לטיפול  זקוק 
טענה  כן,  על  יתר  לטראומה. 
נתקל  בהם  הקשיים  לדעתה  כי 
צפויים  עוד  מהתאונה  כתוצאה 
דרישות  כאשר  בעתיד  להחמיר 
בבחינת  הגיל  עם  יעלו  הסביבה 
במסגרות  להשתלבותו  הפרעה 

לימודיות ותעסוקתיות.

התובע  של  ראשו  פגיעת  נוכח 
בתחום  לו  נקבעה  אשר  והנכות 
א'  של  התיק  נסגר   – הנוירולוגי 
זאת  כל   ,₪  480,000 בסך  בפיצוי 
ניהול  של  תחילתו  בטרם  עוד 

ההליך המשפטי. 

כ-480,000 ₪ פיצוי לילד שנפגע בתאונת 
"פגע וברח"

ק פרימיום
י ת

7 6

עו”ד מורן 
מזל אבגי



חברת הביטוח טענה כי לא מדובר בתאונת דרכים. חרף זאת, 
הלקוח פוצה ב-265,000 ₪!
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ט’, בחור צעיר כבן 
בדרכו  נפגע   ,20
בנסיעה  לעבודה 
על אופניים מרכב 

שפגע בו.

בגבו  נפגע  ט’ 
ידי  על  ובייצוג 
במוסד  המשרד 
בגובה  נכותו  נקבעה  לאומי  לביטוח 
זאת  בגב,  מזערית  הגבלה  בגין   ,10%
למרות מחלת ילדות שהשפיעה על גבו.

של  חייו  על  השפיעה  התאונה 
הלקוח שנאלץ לשנות עיסוקו בכך 
שלפני הפגיעה היה עובד בבית מלון 

וכיום הינו מתדלק.

הגיש  הצעיר,  את  שייצג  משרדנו 
בגין הפציעה תביעה למוסד לביטוח 
לאומי. זה כינס וועדה שקבעה 10% 

נכות צמיתה לט’.

בסיומו של הליך הייצוג מול הביטוח 
הלאומי, קיבל ט’ כ-60,000 ₪ שנגזרו 

נכויות  פגיעה,  דמי  של  משילוב 
זמניות ומענק חד פעמי.

סיום  בהמשך הטיפול בתיק, לאחר 
הביטוח  לעומת  התביעה  ניהול 
תביעה  הגיש  משרדנו  הלאומי, 
של  הביטוח  חברת  כנגד  נוספת 
הרכב הפוגע. בסיומו של הליך משא 
ומתן מול זו, הסתיים התיק בפשרה. 

טענה  בו  ומתן  נערך משא  כן,  כמו 
הנתבעת להיעדר כיסוי ביטוחי של 
הגדרת  סוגיית  בשל  זאת  הנפגע, 
משרדנו  דרכים.  כתאונת  האירוע 
כי התאונה נחשבת  הצליח להוכיח 
את  דחינו  וכך   – דרכים  לתאונת 

טענת הנתבעת. 

לאחר משא ומתן נסגר התיק בפשרה 
בסך 175,000 ₪ כולל שכ”ט והוצאות, 

מעבר לתגמולי הביטוח הלאומי.

סך הכל, שולם ללקוח סכום כולל 
של 265,000 ₪.

עו”ד מורן 
מזל אבגי



340,000 ₪ פיצויים לנפגעת בתאונת עבודה

100,000 ₪ לאישה שנפגעה בתאונת דרכים שהוכרה  מעל 
כתאונת עבודה
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בשנות  אישה  ל’, 
לחייה  השלושים 
בדרכה  נפגעה 
עבודתה  למקום 
שעה שנסעה דרך 
כביש ארבע. רכב 
בחלקו  שפגע 
האחורי של רכבה 
גרם לל’ לפגיעות 
בראש, בעורף, בצוואר, בגב התחתון 

ובכתפה הימנית.

לייצגה,  ל’  ע”י  נבחר  אשר  משרדנו 
המוסד  של  בהתעלמות  נתקל 
הפגיעה  את  להכיר  לאומי  לביטוח 
בכתפה כפגיעה כתוצאה מהתאונה. 

משרדנו לא אמר נואש ולאחר ייצוג 
לאומי  לביטוח  המוסד  אסרטיבי, 

חזר בו מקביעתו וקיבל את טענתנו 
כתוצאה  נפגעה  הכתף  גם  כי 
נכות  קבע 10%  ובסה”כ  מהתאונה 
בצוואר  הפגיעות  בגין  לצמיתות 
ובכתף. בהתאם לכך, נפסקו לאישה 
 ₪ כ-120,000  של  בסך  פיצויים 

מהמוסד לביטוח לאומי.  

לחברת  משרדנו  פנה  הבא,  בשלב 
שהסכימה  הנפגעת  של  הביטוח 
לשלם בתחילת הליך המשא ומתן 
בסיום  אולם  בלבד,   ₪  150,000
הביטוח  חברת  ומתן  המשא  הליך 
הסכימה להעלות את סכום הפיצוי 
לתגמולי  בנוסף   ,₪ ל-220,000 

המוסד לביטוח לאומי.

עניין, נפסק לתובעת  בסיכומו של 
סכום פיצוי כולל של כ- 340,000 ₪.

 ,40 כבת  אישה 
בתאונת  נפגעה 
בדרך  דרכים 

לעבודתה. 

שהייתה  בעת 
בנסיעה  מצויה 
בכביש מהיר, רכב 
לנתיב  עבר  אחר 
שלה במהירות ולאחר שעבר לנתיב 
את  בהדרגתיות  האיץ  נסעה,  בה 
התנגש  כשלבסוף  נסיעתו  מהירות 

ברכבה מאחור בעוצמה רבה.

נפגעה  האישה  ההתנגשות,  בשל 
והראש.  הברכיים  הצוואר,  באזור 
המוסד  מול  המשרד  ידי  על  בייצוג 
לביטוח לאומי נקבעה נכותה בגובה 
הגבלות  עקב  אחוזים  חמישה  של 
הרפואי.  עברה  חרף  זאת  קלות, 
קיבלה  הלקוחה  לכך,  בהתאם 

מהביטוח הלאומי כ-27,029 ₪.

בהמשך, לאחר משא ומתן מקצועי 
בסך  בפשרה  התיק  נסגר  ויעיל 
100,000 ₪ כולל שכ”ט והוצאות, כל 
זאת מעבר לתגמולי הביטוח הלאומי.

עו”ד אורי 
שמריז

עו”ד מורן 
מזל אבגי
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רכב  מכונאי  א’, 
במקצועו  כבד 
בתאונת  נפגע 
בזמן  דרכים 

עבודתו. 

א’  שעצר  בעת 
בשולי  רכבו  את 
מנת  על  הכביש 
זו  משאיתו,  של  דרך  תיקון  לבצע 
א’  לכיוונו.  להידרדר  החלה  לפתע 
לא הצליח להימלט בזמן ונלכד בין 

המשאית לבין מעקה הבטיחות.

דקות   30 לכוד  היה  א'  הכל,  בסך 
הבטיחות  מעקה  בין  רצופות 
למשאית כשזה אינו מסוגל להושיט 
את ידו לעבר מכשיר הטלפון הנייד 
בכיס  עת  אותה  מצוי  שהיה  שלו 
מכנסיו לצורך הזעקת עזרה. למרות 
הסיטואציה  מן  להיחלץ  ניסה  שא' 
גופו  חלקי  בכל  נפגע  מאודו,  בכל 

ובפרט בשתי רגליו. 

ממושכת  החלמה  תקופת  לאחר 
א’ ניסה לשוב לעבודתו אך בסופו 
של יום, באופן פאראדוקסלי פוטר 
להשתלב  הפיזית  יכולתו  אי  בשל 
חזרה במקום העבודה בו עבד לפני 

התאונה.

לשם  למשרדנו  פנה  שא’  לאחר   
ייעוץ משפטי ובדיקת האפשרויות 
הגיש  משרדנו  בפניו,  הגלומות 
בפני המוסד לביטוח לאומי תביעה 

כתאונת  א’  של  בתאונה  להכרה 
שרשרת  לאחר  בהמשך,  עבודה. 
לקבע  הצלחנו  מטעמנו  ערעורים 
בגובה  א’  של  הרפואית  נכותו  את 
הצלחנו  בהמשך  לצמיתות.   48%
להגדיל  אף  כן  על  ויתר  להגדיל 
הנכות  דרגת  את  ב-50%  בהמשך 
הרפואיות  בועדות  לא’  שנקבעה 

השונות. 

במקרה זה, משרדנו עשה למעשה 
המגדילה   "15 ב"תקנה  שימוש 
שאינו  לנפגע  הנכות  דרגות  את 
כתוצאה  לעבודה.  לחזור  מסוגל 
הפיצויים  מענק  זו,  מאסטרטגיה 
וכעת  במחצית  גדל  התובע  של 
חודשית  קצבה  מקבל  התובע 

קבועה מביטוח לאומי.

יתירה מכך, היות וא’ נפגע כתוצאה 
מתיקון דרך של המשאית, משרדנו 
אינו  המקרה  כי  להוכיח  הצליח 
שהתאונה  אלא  עבודה  תאונת  רק 
כפי  דרכים  תאונת  גם  הינה 
הפלת”ד”  ב”חוק  בהגדרה  שמופיע 
תאונות  לנפגעי  הפיצוי  )“חוק 
דרכים”( ובהתאם לתנאים שנקבעו 
חברת  ניסתה  בתחילה  בפסיקה. 
הביטוח לטעון שהתובע קיבל את 
לביטוח  מהמוסד  הפיצוי  מלוא 
להוסיף  צריכים  לא  הם  וכי  לאומי 
לאחר  אולם,  נוסף.  אחד  שקל  אף 
הליך משא ומתן ממושך במסגרתו 
המשפט,  לבית  תביעה  הוגשה 

פיצוי של מיליון ושבע מאות אלף ₪ בזכות הכרה 
בתאונה והפעלת “תקנה 15” במלואה 

ק פרימיום
י ת

עו”ד נועם 
שוורץ
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מוטב  כי  הביטוח  חברת  שוכנעה 
לה לשלם כעת פיצוי של 450,000 
₪, זאת מעבר לפיצוי שקיבל ויקבל 

התובע מביטוח לאומי. 

לשיפור  בנוסף  הכל,  בסך 
הפיצויים  מענקי  של  משמעותי 
מהמוסד  חודשית  קצבה  וקבלת 

לביטוח לאומי, קיבל א’ גם פיצוי 
בסכום של  הביטוח  נוסף מחברת 

.₪ 450,000

לא’  שולם  התיק,  של  בסיכומו 
של  בסך  כולל  פיצויים  סכום 

.₪ 1,754,658

צעיר,  פיצה  שליח 
בתאונת  נפגע 
כאשר  דרכים 
על  נסיעה  במהלך 
במסגרת  אופנוע 
רכב  עבודתו, 
עצר  שלא  פרטי 
עצור  בתמרור 

דרס אותו.

אותו  פינה  מד”א  של  אמבולנס 
החולים  לבית  התאונה  ממקום 
ומונשם.  מורדם  כשהוא  “בלינסון” 
שם הצעיר הובהל לניתוח שלאחריו 
מספר  של  נוסף  לאשפוז  הושאר 

ימים.

עבודה  כתאונת  הוכרה  התאונה 
והמוסד לביטוח לאומי קבע לשליח 

נכות צמיתה בשיעור 24%.

הצעיר  היום  ועד  התאונה  מאז 
סובל מסחרחורות  ומכאבים ברגלו 
השמאלית אשר חלשה משמעותית 
כן,  כמו  הימנית.  רגלו  לעומת 
בשל  התאונה  לאחר  וחצי  כשנה 
התאונה  במהלך  בראשו  הפגיעה 
ראש  מכאבי  לסבול  הצעיר  המשיך 
שיבוש  נוצר  כן,  על  יתר  טורדניים. 
הצעיר  של  הקוגניטיבי  בתפקוד 
לטווח  בזיכרון  בפגיעה  המתבטא 

קצר ובסף עצבים נמוך.

לשם  הצעיר  ע”י  שנבחר  משרדנו 
כנגד  בשמו  תביעה  הגיש  ייצוגו, 

חברת הביטוח שלו.

ביהמ”ש,  להצעת  בהתאם  לבסוף, 
של   בסך  פיצויים  לשליח  נפסקו 

 .₪ 737,484

הביטוח  מחברת    ₪  700,000 מעל  של  פיצוי 
לשליח פיצה שהיה מעורב בתאונת דרכים

ק פרימיום
י ת

עו”ד נועם 
שוורץ
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הרה  אישה 
העשרים  בשנות 
נפגעה  לחייה, 
רגל  כהולכת 
בהיותה  רכב  ע”י 
ה-20  בשבוע 

להריונה.

מבחינת  תחילה, 
פיזית לא דובר בתאונה עם פגיעה 
כפרק  לאחר  אולם  משמעותית, 
זמן של כשנה וחצי מרגע התאונה 
מתסמיני  לסבול  התובעת  החלה 
חרדות למיניהן, לרבות נדודי שינה.

טיפול  לקבלת  הופנתה  התובעת 
זו   כי  התעקשנו  כשלבסוף  נפשי 
תיבדק על ידי  מומחה מטעם בית 
לתובעת  כי  קבעה  אשר  המשפט 

של  בשיעור  צמיתה  נכות  נותרה 
כ-20%.

 ,2015 ביוני  הוגשה  בתיק  התביעה 
קרי, 9 חודשים לאחר מועד התאונה 
כשבטווח של פחות משנה משרדנו 
היה מצוי בשלב של השלמת טיעון, 

למינוי מומחית בתחום הנפשי.

למרות התנגדות עזה של הנתבעת 
הנפשי  בתחום  מומחה  למינוי 
מומחית  מונתה   ,2016 בנובמבר 
לתובעת  קבעה  אשר  זה  בתחום 

20% נכות נפשית. 

דעת  חוות  בסיס  על  התיק,  בסיום 
לביהמ”ש,  נזק  תחשיבי  הוגשו  בו 
של  תשלום  פסק  ביהמ”ש 

כ-300,000 ₪ לתובעת.

והחלה  הולכת רגל שנפצעה קל לכאורה בתאונת דרכים 
בסך  פוצתה   – התאונה  לאחר  וחצי  שנה  מחרדות  לסבול 

של 300,000 ₪

עו”ד חנן 
ברוכיאל
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בשנות  אישה  א’, 
לחייה  הארבעים 
תאונת  עברה  
בזמן  דרכים 
ברמזור  שעמדה 
בה  פגע  ורכב 
עקב  בעוצמה. 
א’  הפגיעה, 
בגבה  נפגעה 
אך  ובצווארה 
בעיקר החלה לפתח חרדות ופחדים 
מנהיגה. כל אלו גרמו לה לעזוב את 
מקום עבודתה ואף הפחיתו משכרה 

החודשי סך של 2,000 ₪.

הפסיכיאטריה  בתחום  מומחית 
בדקה  א’,  של  מטעמה  שמונתה 
אותה והעריכה לה נכות צמיתה של 
שייצג  משרדנו  בסיסה  25%  שעל 

הביטוח  לחברת  פנה  האישה  את 
לשם ניהול משא ומתן.

הליך  ניהול  של  בסיומו  בהמשך, 
משא ומתן חברת הביטוח הסכימה 
לשלם לאישה סכום מקסימאלי של 

.₪ 145,000

משרדנו שסבר שסכום פיצוי זה אינו 
המשפט  לבית  פנה  א’,  עבור  ראוי 
הנפש  בתחום  מומחה  מינוי  לשם 

שיבדוק את א’ ויעריך את נכותה.

המומחה שמונה, קבע לאישה נכות 
נכות   20% של  בשיעור  צמיתה 

לצמיתות.

יום  של  בסופו  הובילה  זו  קביעה 
לניהול משא ומתן וסילוק  התביעה 

בסכום כולל של 470,000 ₪.

470,000 ₪ לאישה שנפצעה בתאונת דרכים

ק פרימיום
י ת

עו”ד חנן 
ברוכיאל
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מ’, אישה כבת 40, 
למשרדנו  פנתה 
בנוגע לתאונה בה 
מעורבת  הייתה 
שנת  באמצע 
שנים  שש   ,2010
התרחשות  לאחר 
ובשלב  התאונה 
סכנה  נשקפה  בו 

להתיישנות. 

במסגרת  התרחשה  כיוון שהתאונה 
זמן העבודה, פנתה הלקוחה למוסד 
לביטוח לאומי לשם הכרה בתאונה 
התקבלה  פנייתה  עבודה.  כתאונת 
כן,  כמו  עבודה.  כתאונת  והוכרה 
רפואית  וועדה  מול  עמדה  הלקוחה 
בשעתו והתלוננה על חבלה בברכה, 
זאת בשל  בסירוב,  נתקלה  זו  אולם 
ביצעה  לא  שהלקוחה  העובדה 

.MRI כנדרש ממנה בדיקת

פעל  משרדנו  הראשון,  בשלב 
במוסד  התיק  של  מחדש  ל”רענון” 

לביטוח לאומי.

של  ראשונה  בוועדה  מכן,  לאחר 
הציג  לאומי,  לביטוח  המוסד 
מומחה  אורתופד  בפני  משרדנו 
אבחן  אשר  ראומטולוג  של  מסמך 
של  מתסמונת  סובלת  הלקוחה  כי 
. כוחו של  מחלת ה”פיברומיאלגיה” 
סיוע  היה למעשה קבלת  זה  מסמך 
נוספת  וועדה  לקביעת  ולגיטימציה 

בנוכחות ראומוטולוג מומחה. 

בפני הוועדה השנייה, הציג משרדנו 
התסמונת  לעניין  עדכני  מסמך 
חוות  של  בצירוף  למעלה  שנזכרה 
למעשה  )אותה  משפטית  דעת 
כי  שקבעה  אחר(  מתיק  לקחנו 
אף  להתפרץ  יכולה  זו  תסמונת 

לאחר חמש שנים מזמן התאונה.

התרצה  הראומוטולוג  לכך,  בהתאם 
צמיתה  נכות   5% ללקוחה  והעניק 
זאת  הפיברומיאלגיה,  בגין תסמונת 

“מחמת הספק”.

לאורתופד  חזר  התיק  הבא,  בשלב 
הדעת  חוות  את  אישרר  אשר 
ללקוחה  כי  וקבע  הראומטולוגית 
אורתופדית,  נכות  נותרה  ללא 
קביעה לה משרדנו התנגד וערער על 
שהלקוחה  כך  בכללותה  ההחלטה 
וכן  אורטופדית  לוועדה  שוב  זומנה 

לוועדה ריאומטולוגית.

השנייה  הריאומטולוגית  בוועדה 
הריאומטולוג כבר הסכים לקבוע כי 
קיים קשר סיבתי מלא בין התסמונת 
ואף  הספק(  מחמת  )ולא  לתאונה 
כי נכותה של הלקוחה מגיעה  קבע 
מהנכות  מחצית  כאשר   15% לכדי 
אינה קשורה לתאונה אלא למתחים 

נפשיים אלו ואחרים.

למרות שבמצב דברים זה כבר היה 
)אלא  שוב  לערער  אפשרי  בלתי 
הדין  לבית  בלבד  תביעה  להגיש 
התעקש  משרדנו  לעבודה(  האזורי 
המסכמת  הוועדה  בפניי  להופיע 

זמן קצר לפני התיישנות, פוצתה לקוחת המשרד ב-130,000 
₪ ע”י חברת הביטוח

עו”ד חנן 
ברוכיאל
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תעסוקתי  רופא  אורתופד  שכלל 
מומחה  בהיעדרות  זאת  וגניקולוג, 

ראומוטולוג.

בוועדה, משרדנו טען כי אנו מכבדים 
עד מאוד את פסיקתו אולם חולקים 
לעבר.  החלוקה  של  בהיבט  עליה 
כמו כן, הובהר כי אין בעברה הרפואי 
לתחום  הקשור  אחד  מסמך  אפילו 
לנכות  מקום  היה  לא  ולכן  הנפשי 
מהנכות בגין עניין זה. עוד נטען על 
ידנו כי מדובר באישה מבוגרת אשר 
לה  10% תאפשר  לפחות  נכות של 
מקצועי  שיקום  לקבל  הפחות  לכל 

ממנה  ויחסוך  הלאומי  מהביטוח 
המסתובבת”  “בדלת  לחזור  הצורך 

בדמות דמי אבטלה וכיו”ב.

הוועדה  קיבלה  יום  של  בסופו 
שהועלו  הטיעונים  את  המסכמת 
צמיתה  נכות  ללקוחה  ונקבעה 

כוללת בשיעור של 15%.

הביטוח  חברת  מול  ומתן  במשא 
נותרה  לתובעת  כי  העובדה  חרף 
עוד שנה  לגיל פרישה הסתיימה 
הביטוח  חברת  מול  תביעתה 

בפיצוי של 130,000 ₪.

 ,40 כבן  גבר  ש’, 
תחבורה  נהג 
עבר  במקצועו, 
דרכים  תאונת 
בדרכו  כשהיה 
עבודתו.  למקום 
ירד  שש’  שעה 
נפל,  מרכבו 
השמאלית  ברכו  כי  והרגיש  נחבל 
יתברר  יותר  כשמאוחר  “הסתובבה” 

כי הוא סובל מקרע במניסקוס. 

שנבחר  משרדנו  הראשון  בשלב 
לביטוח  למוסד  פנה  לייצגו,  ש’  ע”י 
לאומי אשר הסכים להכיר בפגיעת 
הנהג כתאונת עבודה בשל סמיכות 
למקום  ש’  להגעת  התרחשותה 
ע”י  לש’  נקבעו  כן,  כמו  עבודתו. 

נכות   15% לאומי,  לביטוח  המוסד 
במניסקוס.  הקרע  בשל  לצמיתות 
של  סך  לש’  שולמו  לכך,  בהתאם 
לביטוח  המוסד  ע”י   ₪  114,813

לאומי.

התיק,  ניהול  במהלך  הבא  בשלב 
משרדנו הגיש תביעה כנגד הביטוח 
חובה של הרכב. בסופו של הליך זה 
משרדנו  ידי  על  הוגשו  שבמסגרתו 
תחשיבי נזק ותצהירי עדות ראשית, 
להסכמה עם חברת  להגיע  הצלחנו 
הביטוח לפיצוי בסך של 181,292 ₪, 
קיבל  לסכום שכבר  בנוסף  זאת  כל 

מאת המוסד לביטוח לאומי.

פיצוי  סכום  לש'  שולם  הכל,  סך 
כולל בסך של כמעט 300,000 ₪.

במסגרת  בברכו  שנפגע  לגבר   ₪ כ-300,000  של  פיצוי 
עבודתו כנהג תחבורה

עו”ד הילה כהן
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ר' אישה כבת 62, 
סיעודית  עובדת 
במהלך  נפלה 
עבודתה, תוך כדי 
רצפתה  שטיפת 
הקשישה  של 

אצלה עבדה.

 כתוצאה מנפילתה,
פרקי  תוך  מרוסק  שבר  לר'  נגרם 
כן,  כמו  הדומיננטית.  ידה  בכתף 
את  ר’  איבדה  מפגיעתה  כתוצאה 

כושר השתכרותה ומקור פרנסתה. 

עבודה,  תאונת  התאונה  היות  בשל 
למצות  מנת  על  אלינו  פנתה  ר’ 
לאומי.  לביטוח  במוסד  זכויותיה 
לביטוח  המוסד  ובייצוגנו,  בתיווכנו 
לה  וקבע  בפגיעתה  הכיר  לאומי 

נכות בשיעור 25% לצמיתות. 

כמו כן, הגשנו תביעה כנגד מעסיקה 
הרשמי של ר’, בשל היותו האחראי 

לתאונה ולתוצאותיה שכן נזקיה של 
ר’ נגרמו לה במסגרת עבודתה. טענו 
כי מעסיקה התרשל בכך שלא סיפק 
ובטיחותי  מקצועי  חיוני,  ציוד  לר’ 
ולשטיפה  ולניקיון  בכלל  לעבודתה 

בפרט. 

התיק  מסודר  ומתן  משא  לאחר 
בסך  בפיצוי  בפשרה  נסגר 
150,000 ₪, זאת בנוסף לתגמולים 
לביטוח  מהמוסד  ר'  שקיבלה 

לאומי בסך של כ-36,000 ₪. 

נחשב  זה  פיצוי  כי  להדגיש  יש 
העובדה  בשל  ממש  של  להצלחה 
מהותי  נתון  ר’,  שבסיס שכרה של 
מאוד  נמוך  היה  הפיצוי,  בחישוב 
נכון לזמן ניהול התיק, מה גם שר’ 
רשלנותה  בשל  לכאורה  נפצעה 
סיכון  שמהווה  מה  כעובדת, 

להצלחת התיק.

פיצוי על סך 186,000 ₪ לעובדת סיעודית שנפצעה במהלך 
עבודתה

עו”ד מורן 
מזל אבגי
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בשנות  בחור  ד’, 
לחייו,  השלושים 
בעבודתו  נפגע 
כעוזר טבח כאשר 
ממפגע  מעד 
ברצפת המטבח. 

כתוצאה מהנפילה 
שהיה  לד’,  נגרם 
נכון  חדש  עולה 
יד  במרפק  שבר  האירוע,  למועד 
ונותח  ימים   9 אושפז  והוא  שמאל 
מומחה  כן,  כמו  השבר.  לקיבוע 
שבדק את הצעיר, העריך את נכותו 

בשיעור של 10%. 

האתגר עבורנו והייחודיות שבניהול 
התיק נבעו מתוך ניגוד האינטרסים 
שבהגשת התביעה כנגד המעסיקה 
שקשרי  כיוון  זאת,  כל  הצעיר.  של 
בין  רקומים  היו  ייחודיים  קרבה 
התובע לבין המעסיקה שלו. כמו כן, 
יש לציין שבסיס השכר של הצעיר 
באופן  למדי  נמוך  היה  כעוזר טבח 

יחסי.

לאחר ניהול הליך המשא ומתן  על 
ידינו,  חשפנו את בסיס שכרו של 
הצעיר, בטרם עלייתו ארצה כמנהל 
סחורה בארה"ב. יתר על כן,  הצגנו 
הרבים  וכישרונותיו  יכולותיו  את 
בעבודתו  ביטוי  לידי  באו  שטרם 

עוד  ימומשו  לא  ואשר  בארץ 
כתוצאה מהתאונה. 

בסופו של הליך, מתוך התחשבות 
התיק  של  המיוחדות  בנסיבותיו 
הסתיים  התיק  התובע.  ושל 
כל   ,₪  130,000 של  בסך  בפשרה 
הגשת  וללא  מקוצר  בהליך  זאת 

תביעה לבית המשפט.

מסכת  הסתיימה  לא  כאן  אולם 
מזלו,  שלרוע  ד’  של  הפציעות 
חוזה  לחתימת  בדרך  היה  כאשר 
שכירות, נפל מגרם מדרגות ברחוב 
הנזכר,  המדרגות  בגרם  ירושלמי. 
חסרות היו  צמד מדרגות שנשברו. 
הקרקע  על  ד’  נפל  מכך  כתוצאה 

ונחבל קשות בידו הדומיננטית.

כך, באופן לא צפוי, נגרם לד’ שבר 
בידו  מסרק  בבסיס  פרקי  תוך 
נאלץ  בגינו  הדומיננטית  אשר 

לעבור ניתוח לקיבוע.

יש לציין כי  הפגיעה אירעה בסמוך 
באופן  שנמנע  כך  חתונתו,  למועד 
בולט מהצעיר להפיק הנאה אישית 

מחתונתו כמקובל.

במקרה  משרדנו  התערבות  לאחר 
לביהמ”ש  הוגשה  השני,  הפציעה 
ירושלים.  עיריית  נגד  תביעה  
העניינים,  השתלשלות  בהמשך 

חבלי קליטה: עולה חדש אשר נחבל פעמיים כתוצאה משתי 
תאונות שונות פוצה בסכום כולל של 200,000 ₪

עו”ד מורן 
מזל אבגי
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בהליך בו הוגשו חוות דעת הצדדים, 
ביהמ”ש  מטעם  מומחה  מונה 
 5% בשיעור  נכות  לד’  קבע  אשר 
בכושר  והפגיעה  המוגבלות  עקב 

הפעולה הכללי.

מסודר,  מו”מ  הליך  לאחר  לבסוף, 
לשביעות רצון הצעיר, נסגר התיק 

בפשרה בסך 70,000 ₪. 

שתי  עקב  עניין,  של  בסיכומו 
כולל  בסכום  פוצה  ד’  פציעותיו, 
של 200,000 ₪, זאת לאחר השגת 
הצדדים  שני  בין  מוסכמת  פשרה 
אחד  בתיק  תביעה  הגשת  ועם 

בלבד.

ד' בת ה-90 מעדה 
בו  מלון  בבית 
נפשה עקב מפגע 
"מסילה  מסוג 
בחדרה.  מוגבהת" 
ששהתה  ד', 
במסגרת  במלון 
קבוצתי  אירוח 
אישה  נפצעה  בו 
נוספת, נפלה למעשה ממחסום בין 
שני חדרים, מפגע שעליו עובדי בית 
היו אמורים לתת את הדעת  המלון 

מבעוד מועד.

שבר  נגרמו  לד'  התאונה,  עקב 
ושבר  הדומיננטית  יד  כף  בשורש 
בצוואר הירך, וכן נותרו לה צלקות. 
לעבור  נאלצה  אלו  פגיעות  בגין 

הארוך,  בטווח  פיזיותרפי.  טיפול 
פגיעה  בשל  חייה  איכות  נפגעה 

במוטוריקה העדינה של כף ידה.

חברת  כנגד  תביעה  הגיש  משרדנו 
שסירבה  המלון  בית  של  הביטוח 
בכל תוקף להכיר באחריותה לאירוע 
שמשרדנו  בעוד  הקשה,  ולפגיעה 
רשלנותו  הוכחת  לשם  מנגד  פעל 
מומחה  באמצעות  המלון  בית  של 
שהתנהל  בתיק  מטעמו.  בטיחות 
בבית המשפט, נכותה של התובעת 
הועמדה לבסוף, ובהסכמת הצדדים, 

בשיעור של 35%.  

דין  בפסק  הסתיים  התיק  לבסוף, 
על דרך הפשרה, וכאשר ד’ פוצתה 

בסכום כולל בגובה 115,000 ₪.

115,000 ₪ לבת הגיל השלישי עקב מפגע מבני
בבית מלון בו נפשה

עו”ד מורן 
מזל אבגי
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 6 כבן  ילד  א’, 
התאונה,  במועד 
בזמן  נפצע 
בבית  ההפסקה 
בשעה  ספרו. 
ששיחק עם חבריו 
ילדים  במשחק 
א’  נפל  פופולארי, 

ונפגע ברגלו.

לעבור  א'  נאלץ  פציעתו,  בעקבות 
בכ- רגלו  קוצרה  בו  ברגלו,  ניתוח 

אורתופד  הניתוח,  לאחר  ס"מ.   2.5
מומחה מטעמנו קבע כי לא' נותרה 

נכות צמיתה בשיעור של 14.5%.

כנגד  משרדנו פעל בשני מישורים: 
חברת  וכנגד  א',  של  סיפרו  בית 

ב"ביטוח  א'  את  המבטחת  הביטוח 
פי  שעל  פוליסה  אישיות",  תאונות 
במדינת  תלמיד  כל  בה  חייב  חוק, 

ישראל.  

בהתאם לכך, לאחר הליך משא ומתן 
בית  של  הביטוח  חברת  מול  מסודר 
ספרו ועל סמך אחוזי הנכות שנקבעו 
לא’, א’ פוצה בסכום כולל של 250,000 
₪, וכל זאת ללא הגשת כל תביעה. 
כמו כן, משרדנו פעל מול המבטחת 
ובהתאם  אישיות”,  ב”ביטוח תאונות 
לפוליסה הוסכם כי א’ יפוצה בסכום 

כולל של 51,000 ₪.

בסך הכל שולם ללקוח סכום פיצוי 
כולל בסך של מעל 300,000 ₪.

כ-300,000 ₪ פיצוי לילד אשר נפגע במהלך ההפסקה

עו”ד ראן 
עוויד
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סיפור מצער ביותר 
עולל  טביעת  של 
יישוב  בבריכת 
הסתיימה  קהילתי, 
המשפחה  בפיצוי 

על ידי הנתבעים.

אחד  במהלך   
הקיץ  מחודשי 
בשנים האחרונות, 
בבריכת  ילדיו  ושני  אב  ביקר 
בילוי  לשם  קהילתי  ביישוב  שחייה 
שהפך  הבילוי  במהלך  משפחתי. 
בהן  בודדות  שניות  בתום  לסיוט, 
הפעוט  מבנו  עיניו  את  האב  הסיט 
על מנת להלביש את ביתו, זה נחרד 
בבריכת  עוד  איננו  בנו  כי  לגלות 

הפעוטות. 

בחיפושים  מיד  החל  המודאג  האב 
שלאחר  הבן  את  לאתר  נואשים 
מספר רגעים נחרד לגלות מצעקות 
הסובבים כי יש ילד שטבע בבריכת 
בשטח  מבוצעים  וכי  המבוגרים 
החייאה.  ניסיונות  הכללית  הבריכה 
ניסיונות  והטרגדיה,  המזל  לרוע 

בכלל,  כנדרש.  בוצעו  לא  ההחייאה 
הייתה  לא  הראשונה  העזרה  ערכת 
במקום וציוד חיוני להצלת חיים היה 
חסר במקום. חלק מהמכשירים לא 
ובפרט מכשיר  בצורה תקינה  פעלו 
הדפיברילטור שהינו חיוני להחייאה. 
לא  עצמה  ההחייאה  כן,  על  יתר 

בוצעה כנדרש על ידי המציל.

לבסוף, בנסיבות שערורייתיות אלו, 
הפעוט שטבע פונה ע”י מד”א לבית 
שם  השומר,  בתל  “שיבא”  החולים 

הלך לעולמו.

משפחתו  ידי  על  שנבחר  משרדנו 
הגיש  ייצוגה,  לשם  המנוח  של 
תביעה בשמו כנגד מחזיק הבריכה, 
הבריכות,  מנהל  בבעלותו,  החברה 
המקומית,  הרשות  הבריכה,  מציל 
רישיון  מעניקת  השיתופי,  הכפר 
הבריכות,  הפעלת  ואישור  העסק 

וחברות הביטוח.

פשרה,  להסכם  בהתאם  לבסוף, 
נפסקו לעיזבונו של המנוח פיצויים 

בסך של 1,850,000 ₪. 

של  משפחתו  מאוד,  מצער  סיפור  של  בסיומו 
פעוט שטבע למוות פוצתה על ידי הנתבעים בסך 

של 1,850,000 ₪. ק פרימיום
י ת

עו”ד נועם 
שוורץ



תיקי “רשלנות רפואית”

21 20

בשנות  אישה  י’, 
לחייה,  ה-30 
כאישה  נכנסה 
ללידה  בריאה 
בבית  מוקדמת 
חולים מוכר במרכז 
לאחר  הארץ. 
י’  הועברה  הלידה 
טיפול  למחלקת 
שתכליתו  טיפול  עברה  שם  נמרץ 
הייתה להפחית את רמות השומנים 
הושלם  זה  שטיפול  ולאחר  בדם 
בהצלחה עברה התובעת במצב טוב 

למחלקת יולדות.

למחלקת  הועברה  בו  מהיום  החל 
במצב  התדרדרות  חלה  יולדות 
הנשימתי של י', אשר החמיר והתגבר. 
למחלקה  י'  הועברה  מסוים  בשלב 
הכירורגית בשל ההידרדרות במצבה 
תגובה  בלא  שם  וגברה  שהלכה 
טיפולית כלשהי מצד הצוות הרפואי. 
לאחר  ימים   3 הגיע  השיא'  'רגע 
ההעברה למחלקה הרפואית, כשלעת 
לטיפול  התובעת  הועברה  עת  ערב 
י'  עברה  ביותר,  מצער  באופן  נמרץ. 
אירוע של  הצוות הרפואי  עיני  לנגד 
דום לב עם שבץ מוחי, ונותרה במצב 

של צמח לכל ימי חייה.

י’ הגיש תביעת  משרדנו שייצג את 
אשר  בעניינה  רפואית  רשלנות 
דעת  חוות  מ-3  פחות  בלא  גובתה 
עיקר  הרשלנות.  לביסוס  רפואיות 

טענות משרדנו היו כדלהלן: 

• באיחור 	 הוא  הנתבעת  מחדל 
בלתי מתקבל בקביעת האבחנה 
מתסחיף  סובלת  התובעת  כי 
לאיחור  הביא  אשר  ריאתי, 

בטיפול. 

• הרופאים במחלקת יולדות סברו 	
התובעת  של  מקומה  כי  ובצדק 
עם  יולדות,  במחלקת  אינו 
שרופאים  כפי  פעלו  לא  זאת, 
באשר  פועלים  היו  סבירים 
מחלקה  לאיזו  לאבחן  לניסיון 
ומיהרו  התובעת  משתייכת  כן 
אשר  הראשון  בדבר  להיתלות 
הדלקת   – הוא  לעיניהם,  נקרה 
את  “קושרת”  אשר  בלבלב 
של  למומחיותם  המטופלת 

המחלקה הכירורגית.

המשפטי,  ההליך  של  בסיכומו 
ע”י  התקבלה  ביהמ”ש  הצעת 
על  בפשרה  נסגר  והתיק  הצדדים 

סך 1,800,000 ₪. 

ק פרימיום
י ת

החולים  בית  רשלנות  עקב  ליולדת   ₪  1,800,000
לאחר טיפול לקוי

עו”ד נועם 
שוורץ
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פיצוי בסך כולל של כ-1.8 מיליון ₪ עקב רשלנות רפואית 
בבדיקות וטיפול בחדר המיון של בית החולים

מ’, גבר בשנות ה-40 
לחייו שבעברו היה 
וספורטאי,  כדורגלן 
 2004 אובחן בשנת 
מעודף  כסובל 
בדם.  שומנים 
חשפה  זו  מחלה 
לסיכון  אותה 
להישנות  מוגבר 

דלקות לבלב חריפות.

מונע  טיפול  מ',  עבר  מחלתו  בגין 
קבוע  בסיס  על  החולים  בבית 
ותחת פיקוחם של רופאים קבועים 

אשר היו מודעים לעברו הרפואי.

כאבים  בעקבות   ,2014 בסוף שנת 
מיון  לחדר  מ'  פונה  ובחזה  בבטן 
שבהגעתו  אלא  החולים,  בבית 
 11 למשך  טיפול  שום  קיבל  לא 
למחלקה  שהועבר  עד   ,)!( שעות 
הפנימית. כל זאת למרות שהסביר 
כי  פעמים  מספר  המיון  לרופאי 
טרם  מקדימות  בדיקות  נדרשות 
יאושפז  בה  למחלקה  העברתו 

לצורך ייצוב הדלקת ממנה סובל.

הארוך  שהותו  בזמן  כן,  על  יתר 
בחדר המיון, לא ננקטה כל פעולה 
מ',  של  סבלו  מקור  אבחון  לצורך 
זאת למרות מדדים חיוניים הולכים 
ומתדרדרים ולמרות תלונותיו בגין 

אי  חולפים,  שאינם  עזים  כאבים 
מתן שתן, סחרחורת והקאות.

לקראת חצות, הועבר מ' למחלקה 
הפנימית על ידי אשתו וגיסו ללא 
בשל  מקדימות,  בדיקות  ביצוע 
בעקבות  רק  אדם.  כוח  היעדר 
סדרה של בדיקות שהתבצעו לאחר 
החולים,  בבית  שעות   12 מ-  יותר 
התגלה כי מ' סובל מדלקת בלבלב 
וסביבו, מקרישי דם אשר חוסמים 
לפגיעה  וחשד  הדק  המעי  את 

נוספת במעי הגס.

מיד אובחן כי מ' נתון במצב קיצוני 
הוא  וקריטי של קריסת מערכות. 
למחלקת  והועבר  והונשם  הורדם 
טיפול נמרץ לצורך טיפול משולב 
המוגלה  של  ניקוז  ניתוח,  הכולל 
תרופות  ומתן  דיאליזה  בלבלב, 
ימים   37 הליך שנמשך   - מרובות 

בהם מ' לא היה בהכרה. 

מההליך  התאוששות  לאחר 
ניתוחים  מספר  מ'  עבר  הראשוני, 
נוספים שנגרמו  והליכים רפואיים 
הצוות  מהתרשלות  כתוצאה 

הרפואי באבחון והטיפול בו.

מידת  ננקטה  לא  החולים  בבית 
עברו  לאור  הנדרשת  הזהירות 
מספר  שאושפז  מ',  של  הרפואי 

עו”ד נועם 
שוורץ
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ואף  בלבלב  דלקת  בגין  פעמים 
פעמיים  החולים  לבית  הגיע 
מונע  טיפול  קבלת  לצורך  בשבוע 

של "פלזמה-פרזיס". 

משרדנו שייצג את מ’ הגיש תביעה 
מצד  הרשלנות  נסיבות  לאור 
מטעמו.  והעובדים  החולים  בית 
משרדנו טען כי לאור עברו הרפואי 
של מ’ היו יכולים וצריכים לצפות 

עליהם  היה  וכן  הרפואי  מצבו  את 
טיפול  ולהעניק  מצבו  את  לאבחן 
את  למנוע  יכול  היה  אשר  יעיל 

הנזק שנגרם לו.

הסתיים  משפטי  הליך  לאחר 
התיק בהסכם פשרה בין הצדדים 
 ₪ מיליון   1.8 של  כולל  בסכום 
בבית  לו  שנגרם  הנזק  בגין  למ’ 

החולים.
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פיצוי של כ-300,000 ₪ לגבר שמצבו הרפואי הידרדר בשל 
היעדר התייחסות הולמת של רופאו

בשנות  גבר  א’, 
ואב  לחייו  ה-40 
צעירים,  לילדים 
מצוי  שהיה 
סיכון  בקבוצת 
במחלות  לחלות 
לרופא  פנה  לב, 
שלו  המשפחה 
מתלונן  כשהוא 

על אירועים של לחץ בחזה. 

הנמצא  מטופל  כי  הידועות  מן 
בדיקה  דורש  סיכון  בקבוצת 
ופרטנית  מעמיקה  והתייחסות 
שבא  באופן  זאת  וכל  לתלונותיו, 
לידי ביטוי בבירור מעמיק לגבי מצבו 
הבריאותי והסיכונים הפוטנציאליים 

אליהם חשוף. 

היותו  וכן  א’  של  תלונותיו  ברם, 
בקבוצת סיכון לא הדליקו אצל רופאיו 
“נורה אדומה”; ממועד פנייתו של א’ 
ומשך  לראשונה,  המשפחה  לרופא 
תקופה ממושכת לא הוענק לו טיפול 

מונע, תרופתי או כל טיפול אחר. 

מחדלם המתמשך של רופאיו של א’ 
הביאו לכך שבחלוף מספר שבועות 
זה התמוטט ואובחן כסובל מאירוע 
מוחי על רקע אירוע לבבי. האירוע 
המוחי אשר גרם להתמוטטותו של 
א’ הינו תוצר של אוטם חד בשריר 
אותו,  למנוע  היה  ניתן  אשר  הלב, 
תרופתי  טיפול  ליתן  למצער  או 

אפקטיבי עבורו. 

סובל  א’  האמור,  מהאירוע  כתוצאה 
מתסמינים  הזה  היום  עצם  עד 
בשגרתו  הפוגעים  ומפגיעות 
ובאיכות חייו – ואף נותרה לו נכות 
בשיעור 40% לצמיתות. לאור נזקיו 
ומוגבלויותיו של א’, ובשים לב לגילו 
מהתרשלות  הרי שכתוצאה  הצעיר, 
סיוע  לעזרה,  יזדקק  הוא  רופאיו 
דבר   – חייו  שארית  למשך  ותמיכה 
אשר היה יכול להימנע בקלות, אילו 

היה זוכה לטיפול הנכון.

המשפחה  שרופא  הרי  זה,  במקרה 
של א’ פעל בצורה שגויה ורשלנית 
כאשר התעלם מהיותו מועד לסיכון 
לחלות במחלות לב, בהיעדר אבחון 
טיפול  מתן  ובהיעדר  בזמן  מצבו 
הקריטית  הזמן  בנקודת  רפואי 
הרי  מכך,  יתרה  הסיבוך.  למניעת 
שרופאיו ומטפליו של א’ לא פרשו 
בפניו את כלל הסיכונים שבפניהם 
האפשריים  הסיבוכים  וכן  מצוי 
הגבוהים  סיכוייו  לאור  במצבו, 

לחלות במחלות לב. 

א’ פנה אלינו לצורך בדיקת רשלנות 
במקרה  נייצגו  כי  וביקש  רפואית, 
בגין  תביעה  הגיש  משרדנו  הנדון. 
רשלנות רופאיו, אשר הביאה וגרמה 
והתפקודי  הרפואי  ולמצבו  לנזקו 

כיום. 

הוסב  אשר  משפטי,  הליך  לאחר 
גישור  להליך  יותר  מאוחר  בשלב 
מול הנתבעות, הוסכם כי א’ יפוצה 

בסך כולל של 300,000 ₪.

עו”ד נועם 
שוורץ
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תיקי "פוליסות-ביטוח"

שלא  משרד  אנו 
מול  מתייאש 
לביטוח  המוסד 
הוגשו   – לאומי 
שלושה ערעורים 
הדין  לבית 
כנגד  לעבודה 
לביטוח  המוסד 
להשגת  עד   !1 תיק  בגין   - לאומי 

תוצאה ראויה!

השלושים  בשנות  גבר  ד’, 
בסוכרת  לקה  לחייו  המאוחרות 

עקב לחץ מצטבר במקום עבודתו.

למלא  למעשה  נדרש  שד’  לאחר 
שיצאה  בעבודה  קולגה  של  מקום 
לחופשת לידה בהפקת אירוע גדול 
של רשות לאומית מוכרת, זה נחשף 
עקב  וחטף  במיוחד  חריג  ללחץ 
חודשים  מספר  חרדה.  התקף  כך 
לאחר התקף החרדה שחטף , החלו 

ק פרימיום
י ת

 – קשיים  מערים  לאומי  לביטוח  כשהמוסד  גם 
משרדנו עומד בפרץ: שלושה ערעורים לבית הדין 
לקבלת  עד  לאומי  לביטוח  המוסד  כנגד  לעבודה 

התוצאה המיטבית ביותר ללקוח משרדנו!

עו”ד הילה כהן

המשך בעמוד הבא
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להופיע אצל ד’ תסמינים של מחלת 
הסוכרת.

לאחר שד’ פנה למשרדנו, משרדנו 
בטרם  עוד  תצהירים  באיסוף  החל 
באירוע  להכיר  בקשה  הוגשה 
לביטוח  במוסד  עבודה  כתאונת 
יותר  הלאומי. למרות זאת, מאוחר 
כשהוגשה התביעה, המוסד לביטוח 
לאומי החליט שלא להכיר בתאונה 

כתאונת עבודה.

משרדנו  התביעה  דחיית  לאחר 
של  בסדרה  ופצח  נואש  אמר  לא 

שלושה ערעורים:

נעשה  הערעור  הראשונה,  בפעם 
לעבודה  הדין  בית  מול  מיידית 
להכיר  שכן  הדיון  בסיום  שהחליט 
לאחר  עבודה.  כתאונת  בתאונה 
הגיש  משרדנו  להכרה,  ההסכמה 
לביטוח  למוסד  לנכות  תביעה 
וועדה  התביעה,  במהלך  לאומי. 
מדרג ראשון קבעת בהתאם לחוות 
 40%- סוכרת  מומחה  של  דעת 
נכות לצמיתות בתיק. למרות זאת, 
ביקש  שוב  לאומי  לביטוח  המוסד 
הנכות  את  להוריד  וביקש  לערער 
נכות  מ-40%  למעשה  כך  ל-0%! 

צמיתה, צנחה הנכות ל-0%.

משרדנו שהתנגד להורדה הזו, הגיש 
לעבודה  הדין  לבית  ערעור  בשנית 
לאומי,  לביטוח  שהמוסד  בטענה 
מומחה  של  דעת  לחוות  התעלם 
בעל שם עולמי אשר הוצגה בוועדה 
קיים  כי  קביעה  חלה  בה  הראשונה 
קשר סביר בין האירוע החריג שהוכר 
הסוכרת.  לבין  עבודה  כתאונת 
בתגובה, בית הדין חזר בו וקיבל את 
לוועדה  התיק  את  והחזיר  הטענה 

הרפואית אשר קבעה 20% בלבד.

שסבר  משרדנו  זאת,  כל  עם  יחד 
נמוך  שיעור  הינו  נכות   20% כי 
הגיש  המוצג,  למקרה  ביחס  למדי 
הדין לעבודה  לבית  ערעור שלישי 
ד'.  לשם העלאת אחוזי הנכות של 
נשאו  כבר  מאמצינו  זו,  בנקודה 
פרי: בית הדין קיבל בשלישית את 
התיק  את  והחזיר  המשרד  ערעור 
לוועדה רפואית לערערים שהפעם 
טענותינו  את  ראש  בכובד  שקלה 

וקבעה לד' 40% נכות!

כה  עד  קיבל  ד’  לכך,  בהתאם 
כ-  לאומי  לביטוח  מהמוסד 
החיים  לכל  וקצבה   ₪  180,000
2,364 ₪, כל זאת עוד בטרם  בסך 

התביעה כנגד המזיק.
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בשנות  אישה  ל’, 
המוקדמות  ה-60 
נפגעה  לחייה 
תאונת  במסגרת 

עבודה.

שמה  של’  בשעה 
להסעה  פעמיה 
אותה  להביא  הייתה  שאמורה 
ברחוב  מעדה  זו  עבודתה,  למקום 
ידיה  ושתי  שבורה  מדרגה  בשל 

נשברו. 

את  שייצג  משרדנו  הנסיבות,  נוכח 
ל’, פנה למוסד לביטוח לאומי לשם 
עבודה.  כתאונת  באירוע  הכרה 
בהתאם לכך, המוסד לביטוח לאומי 

והכיר  פנייתנו  את  לקבל  הסכים 
הכרה  עבודה,  כתאונת  בתאונה 
שבגינה שילם לאישה סך כולל של 

 ₪ 321,696

יחסית  המבוגר  גילה  עקב  בהמשך, 
חברת  התאונה,  למועד  נכון  ל'  של 
התאונה,  אלמלא  כי  טענה  הביטוח 
ולכן  כעת  לפנסיה  פורשת  הייתה 
אין לשלם לה כל סכום כסף נוסף. 
השלום  משפט  בבית  דיון  לאחר 
בפשרה  התיק  לסיום  הצעה  ניתנה 
בסך נוסף, מעבר לתשלומי המוסד 

לביטוח לאומי של 123,592 ₪.

בסיכומו של עניין, פוצתה האישה 
בסכום כולל של כ-445,288 ₪.

ק פרימיום
י ת

פיצוי בסך בסכום כולל של כ-445,288 ₪ לנפגעת 
תאונת עבודה

עו”ד הילה כהן
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תיקי "דין פלילי"
• שני זיכויים מעבירה של תקיפת עובד ציבור 

לקוח  הגיוס,  לשכת  כנגד  בהפגנות  הראשון,  במקרה 
אבן  יידה  כי  בטענה  המשטרה  ידי  על  נעצר  המשרד 
משתלבת על ניידת משטרה ובכך גרם לה נזק רב. ברם, 
המעצר נעשה תוך שימוש בכוח רב ולאחר זיהוי שגוי 

של העצור.

אשר  ההפגנה,  של  סרטון  להשיג  הצליח  המשרד  צוות 
מוכיח כי העצור לא יידה את האבן וכי השוטרים כלל לא 

יכלו לראות את כיוון זריקתה.

לקוח  השתתף  בהן  החרדי,  המגזר  של  הפגנות  התקיימו  השני,  במקרה 
המשרד. אחת השוטרות טענה כי היכה אותה בגבה מספר פעמים וכי לא 

הצליחה להרחיקו ממנה.

גם במקרה הזה, משרדנו הצליח לשים ידו על סרטון אשר מציג כי טענות 
השוטרת לא היו ולא נבראו, וכי הוא זה שהוכה על ידי השוטרים.

ניצלו  אשר  אלו,  מעבירות  הלקוחות  שני  את  זיכה  המשפט  בית  לבסוף, 
מהרשעה בעבירה שלא ביצעו.

עו”ד נדב 
גדליהו
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הימנעות מהגשת כתב אישום וסגירת תיק• 

לקוח של משרדנו הוא בעלים של בר. באחד הערבים נתקף על ידי אדם 
בבר, אשר לאחר מכן התלונן על תקיפה מצד לקוחנו. הלקוח נחשד בתקיפה 

הגורמת חבלה של ממש.

לידינו את חומרי  משרדנו ביקש לערוך שימוע ללקוח, במסגרתו קיבלנו 
החקירה. לאחר עיון בחומרים, עלה כי דווקא המתלונן הוא שתקף את לקוח 

משרדנו.

הלקוח  כנגד  אישום  כתב  מהגשת  להימנע  למעשה,  הצליח  משרדנו  כך 
והוביל לסגירת התיק בעניינו.

 

זיכוי מעבירה של הפרת הוראה חוקית• 

בתיק של אב גרוש לקוח המשרד, נקבע בדיון בבית משפט לענייני משפחה, 
אליו לא יכל להתייצב מפאת מחלה, נקבע חרף היעדרותו מהדיון כי לא יוכל 

להיפגש עם ילדיו למשך מספר ימים. 

לאחר שתוכן ההחלטה לא הועבר אליו, זה בתמימותו אסף את ילדיו מבית 
ספרם, כשם שנהג תמיד לעשות. הוגש כנגדו כתב אישום המייחס לו עבירה 

של הפרת הוראה חוקית של בית המשפט.

עורך הדין המייצג מטעם משרדנו, התעקש בדיון כי האב לא ידע ולא יכול 
היה לדעת על תוכן החלטת בית המשפט ולכן אין להרשיעו בעבירה. 

בסופו של דבר, ההתעקשות השתלמה ובית המשפט קיבל את דבריו וזיכה 
את האב מהעבירה.
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סדר “בדיקת חמץ”
 בלילה שלפני ערב פסח בודקים את החמץ, וחייבים לבדוק מיד בתחילת
 הלילה, ואסור להתחיל לאכול או לעשות שום מלאכה חצי שעה קודם

הלילה.

שימצאם  במקומות  לחם  פתיתי  מניחים  הבדיקה  שקודם  נוהגים  יש 
הבודק, כי חוששים שמא לא ימצא כלום ותהא ברכה לבטלה, ונוהגים 
להניח עשרה פתיתים, וברור שמי שאינו בודק כראוי אלא שהוא מקבץ 

אלו הפתיתים לא קיים מצות בדיקה וברך ברכה לבטלה.

קודם בדיקת חמץ אומרים את הנוסח הבא:

“ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקֵיּם ִמְצַות ֲעֵשׂה ְוֹלא ַתֲעֵשׂה ֶשׁל ְבִּדיַקת ָחֵמץ ְלֵשׁם 
ָכּל  ְבֵּשׁם  ְוֶנֱעָלם  ָטִמיר  ַההּוא  ְיֵדי  ַעל  ּוְשִׁכיְנֵתּיּה  הּוא  ְבִּריְך  קּוְדָשׁא  ִיחּוד 
ִיְשָׂרֵאל. ִויִהי נֹוֲעם ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵשׂה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵשׂה 

ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהוּ”.

ַעל ְוִצוָּנּו  ְבִּמְצֹוָתיו  ִקְדָּשׁנּו  ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁר  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  ֲאֹדָני  ַאָתּה   ָבּרּוְך 
“ִבּיעּור ָחֵמץ”

ומיד אחר הבדיקה יבטלנו ויאמר:

ּוְדָלא  ִבַעְרֵתּיּה,  ּוְדָלא  ֲחִמתֵּיּה,  ְדָלא  ִבְרׁשּוִתי,  ְדִאיָכּא  ַוֲחִמיָעא  ֲחִמיָרא  ָכּל 
ְיַדְעָנא ֵליּה, ִלָבֵּטל ְוֶלֱהֵוי ֶהְפֵקר ְכַּעְפָרא ְדַאְרָעא.

ואם אינו מבין בלשון תרגום, יאמר הביטול בלשון שמבין, בלשון הקודש 
“כל חמץ ושאור שיש ברשותי שלא  ]וזה תרגומו ללשה”ק:  בלע”ז  או 
ראיתיו, ושלא ביערתיו ושלא ידעתיו יבטל ויהיה הפקר כעפר הארץ”[. 

ואחר הבדיקה יזהר בחמץ שמשאיר להצניעו.
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סדר “שריפת חמץ”
בערב פסח בבוקר משכימין להתפלל. א”א מזמור לתודה, ולמנצח, ואל 
בשעה  ושורפין  רביעית  זמנית  שעה  תחילת  עד  אוכלים  אפים.  ארך 
לבטלו  וטוב  שנית,  פעם  החמץ  ולבטל  לחזור  וצריך  חמישית.  זמנית 
לאחר ששרף החמץ כדי שיקיים מצות שריפה בחמץ שלו, ויעשה מדורה 

בפני עצמה וישרפנו ויאמר:

“ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקֵיּם ִמְצַות ֲעֵשׂה ְוֹלא ַתֲעֶשׂה ֶשׁל ְשֵׂרַפת ָחֵמץ ְלֵשׁם 
ָכּל  ְבֵּשׁם  ְוֶנֱעָלם  ָטִמיר  ַההּוא  ְיֵדי  ַעל  ּוְשִׁכיְנֵתּיּה  הּוא  ְבִּריְך  קּוְדָשׁא  ִיחּוד 
ִיְשָׂרֵאל. ִויִהי נֹוֲעם ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵשׂה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵשׂה 

ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו”.

ולאחר שריפת חמץ יבטלנו, ויאמר:

ּוְדָלא  ַדֲּחִמֵתּּה  ֲחִזֵתּּה  ּוְדָלא  ַדֲּחִזֵתּּה  ִבְרׁשּוִתי  ְדִּאָכּא  ַוֲחִמיָעא  ֲחִמיָרא  “ָכּל 
ֲחִמֵתּּה ְדִּבַעְרֵתּּה ּוְדָלא ִבַעְרֵתּּה ִלָבֵּטל ְוֶלֱהֵוי ֶהְפֵקר ְכַּעְפָרא ְדַאְרָעא”.
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עורכי הדין במשרדינו:
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 ומגשר

אורי שמריז, עו"ד

מורן אבגי, עו"ד

רותם כהן, עו"ד

ראן עוויד, עו"ד

רועי בראונר, עו"ד יועץ

משרדנו עוסק בתחומי הנזיקין, ביטוח לאומי, 
מקרקעין, ייצוג בבית משפט, רשלנות רפואית, 
דיני תעבורה, חוזים, פלילים )עו”ד גדליהו(, נוטריון.
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