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מינימום זמן.
מקסימום תוצאות.

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 ומגשר

אורי שמריז, עו”ד

מורן אבגי, עו”ד

רותם כהן, עו”ד

ראן עוויד, עו”ד

רועי בראונר, עו”ד יועץ

דרכים  בתאונת  נפגעה  לחייה,  הארבעים  בשנות  אישה 
במהלך שנת 2014 ואובחנה כסובלת מ”פיברומיאלוגיה”- 
שכיח  מצב  המתארת  תופעה   – השרירים  )“דאבת 
החיבור(  רקמות  לרבות  בשרירים  תדירים  כאבים  של 

ומהפרעות נפשיות לרבות חרדות.

)רופא  “ריאומוטולוג”  למנות  מביהמ”ש  בקשותינו  חרף 
המומחה באבחון ובטיפול במחלות הקשורות במפרקים, 
ברקמות רכות וברקמות חיבוריות( ופסיכיאטר, ביהמ”ש 
כל זאת למרות  הסכים למנות תחילה אורתופד בלבד. 
בתחום  היתה  נעוצה  הרפואית  הבעיה  עיקר  שלטעמנו 

הריאמוטולוגי והנפשי.

בהתאם לכך, הוגשה חוות דעת בתחום האורתופדי שאכן 
זאת,  עם  יחד  זה.  בתחום  נכות  אין  לתובעת  כי  קבעה 
מתחום  מומחה  עבורה  למנות  המשפט  לבית  הומלץ 
הריאומטולוגיה. כל זאת, לאור שאלת הקושי הסיבתי בין 

התאונה לתסמונת הפיברומיאלוגיה בה לקתה.

חברת הביטוח הביעה התנגדות נחרצת למינוי מומחים 
כי  העובדה  בשל  זאת  והריאמטולוגי,  הנפשי  בתחום 
וחצי  כשנה  לאחר  רק  פרצה  התסמונת  של  האבחנה 

מיום התאונה.

מומחה  ריאומוטולוג  ומינה  עמדתנו  את  קיבל  ביהמ”ש 
אשר קבע לתובעת נכות בשיעור של 20% נכות צמיתה 
בלבד, זאת בהתבסס על העובדה כי תסמונת זו יכולה 

לפרוץ עד חמש שנים מיום האירוע.

לפיכך, קבע ביהמ”ש כי כלל תופעות הלוואי אכן קשורות 
ואף המליץ למנות מומחים מתחום  ישיר לתאונה  קשר 
לתובעת  העניקה  שמונתה  המומחית  הפסיכיאטריה. 

15% נכות נוספים בתחום הנפשי.

לסיכום, לאחר שרשרת מתואמת של בדיקות רפואיות 
לתובעת  נקבעו  הנכויות,  אחוזי  כלל  של  ובשקלול 
לסיים  ביהמ”ש  הציע  שלפיהם  צמיתה  נכות   32%
שקלים.  כ-350,000  של  כולל  בסכום  התביעה  את 
הצמיתה  ולנכות  לשכרה,  לגילה,  בהתאם  זאת,  כל 

שנקבעה בעניינה.

פיצוי של 350,000 ₪ לנפגעת תאונת דרכים

Ави Шиндлер
Адвокатская контора

آڨي شيندلر
مكتب محاماة

לנוחיותכם, 

שנו 
התחד

במשרד חדש 

ומשופר!



במשרד עו”ד אבי שינדלר אנו פועלים ללא 
לאות כדי  להעניק את השירות המקצועי, 

האמין והרווחי ביותר עבור כלל קהילת 
לקוחותינו. כל זאת  בשלושת מוקדי משרדנו 

היושבים בירושלים, בבני ברק ובבאר שבע.

 לפניך, מספר דוגמאות של תיקים אשר 
נוהלו על ידינו בתקופה האחרונה:

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

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

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

מוצרים ממנה.

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

למכור בתקופת הזיכיון.

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

ומנגד, מנוע מרכישת מוצרים למכירה מאת הרשת עצמה.

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

הליך בוררות שלא בבית המשפט.

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

הסכם לכאורה.

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

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

ההסכם.

אישה צעירה נכנסה כאישה בריאה ללידה מוקדמת באחד 
מבתי החולים באזור המרכז, וילדה בניתוח קיסרי את בנה. 

לאחר הלידה הועברה למחלקת טיפול נמרץ שם עברה טיפול 
מכן עברה במצב  לאחר  וזמן קצר  ייעודי שהושלם בהצלחה 

טוב למחלקת יולדות שם מצבה הלך והידרדר.

למחלקה  הועברה  זו  האישה,  במצב  ההידרדרות  בשל 
הכירורגית. כל זאת, בלא תגובה טיפולית כלשהי מצד הצוות 
מחודשת  העברה  לאחר  נרשם   ההידרדרות  שיא  הרפואי. 
למחלקה לטיפול הנמרץ שם עברה היולדת  לנגד עיני הצוות 
נותרה  זה  מרגע  מוחי.  שבץ  עם  לב  דום  של  אירוע  הרפואי 

האישה במצב של “צמח” לכל ימי חייה.

רשלנות  תביעת  הגיש  היולדת,  זכויות  את  שייצג  משרדנו 
דעת  חוות  מ-3  פחות  בלא  גובתה  אשר  בעניינה  רפואית 
רפואיות לביסוס הרשלנות. עיקר טענותינו על בסיס חו”ד היו 

כדלהלן:

במחלקת 	  אינו  התובעת  מקום  כי  הרופאים  סברת  חרף 
את  ואבחנו  הראוי  באופן  לפעול  דאגו  לא  אלו  יולדות, 
אינו  מקומה  כי  שסברה  שרירותית  אבחנה  התובעת 

במחלקה הכירורגית.

נעשה 	  זה  כביכול,  מתאים  טיפול  לתובעת  כשהוגש  גם 
באיחור בלתי סביר.

התקבלה  ביהמ”ש  הצעת  המשפטי,  ההליך  של  בסיכומו 
ע”י הצדדים והתיק נסגר בפשרה על סך 1,800,000 ₪.

אופנוע  על  נסיעה  כשבמהלך  נפגע  צעיר,  פיצה  שליח 
עצור  בתמרור  עצר  שלא  פרטי  רכב  עבודתו,  במסגרת 

דרס אותו.

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

ימים.

לאומי  לביטוח  והמוסד  עבודה  כתאונת  הוכרה  התאונה 
קבע לשליח נכות צמיתה בשיעור 24%.

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

בזיכרון לטווח קצר ובסף עצבים נמוך.

תביעה  הגיש  ייצוגו,  לשם  הצעיר  ע”י  שנבחר  משרדנו 
בשמו כנגד חברת הביטוח שלו.

סך  לשליח  נפסקו  ביהמ”ש,  להצעת  בהתאם  לבסוף, 
של   בסך  לאומי  לביטוח  המוסד  תגמולי  כולל  פיצויים 

 . ₪ 737,484

התיק  השתלמה!  הקשה  העבודה  עניין,  של  בסופו 
משרדנו  של  המסחרית  הליטיגציה  צוות  ע”י  שנוהל 
אל מול אחד ממשרדי עו”ד המובילים בארץ, הסתיים 
הזכיין  עבודת  המשך  אופשרה  בה  אידיאלית  בתוצאה 

הנתבע. 

יתירה מכך, משרדנו הצליח לבטל את דרישת התובעת  
לשלם פיצויים של מעל ארבעה מיליון שקלים. 

הישג משמעותי בייצוג הגנתי מול רשת מסחרית 
גדולה, זאת למרות יתרון מוחץ של הרשת


