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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

Ави Шиндлер
Адвокатская контора

آڨي شيندلر
مكتب محاماة

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

רן עוויד, עו”ד

קרן פרדר, עו”ד

רועי בראונר, עו”ד יועץ

מען למכתבים: 
ת.ד. 1191, י-ם

www.aschindler.com

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

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

שלו כשהוא מתלונן על אירועים של לחץ בחזה. 

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

והסיכונים הפוטנציאליים אליהם חשוף. 

הדליקו  לא  סיכון  בקבוצת  היותו  וכן  א'  של  תלונותיו  ברם, 
לרופא  א'  של  פנייתו  ממועד  אדומה";  "נורה  רופאיו  אצל 
המשפחה לראשונה, ומשך 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 
להתמוטטותו  גרם  אשר  המוחי  האירוע  לבבי.  אירוע  רקע 
של א' הינו תוצר של אוטם חד בשריר הלב, אשר ניתן היה 
למנוע אותו, או למצער ליתן טיפול תרופתי אפקטיבי עבורו. 

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

זוכה לטיפול הנכון.

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

לאור סיכוייו הגבוהים לחלות במחלות לב. 

א' פנה אלינו לצורך בדיקת רשלנות רפואית, וביקש כי נייצגו 
רופאיו,  רשלנות  בגין  תביעה  הגיש  הנדון. משרדנו  במקרה 

אשר הביאה וגרמה לנזקו ולמצבו הרפואי והתפקודי כיום. 

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

כולל של 300,000 ₪.

תחדשנו!
ה



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

ביותר עבור כלל קהילת לקוחותינו. כל זאת, 
בארבעת מוקדי משרדנו היושבים בירושלים, 

בבני-ברק, בבאר-שבע ולאחרונה גם בעיר חיפה.

לפניך מספר דוגמאות של תיקים שנוהלו על 
ידינו בעת האחרונה:

פיצוי של מיליון ושבע מאות אלף שקלים בזכות 
הכרה בתאונה והפעלת "תקנה 15" במלואה 

א', מכונאי רכב כבד נפגע בתאונת דרכים בזמן עבודתו. 

בעת שעצר א' את רכבו בשולי הכביש על מנת לבצע תיקון דרך 
במשאיתו, החלה לפתע המשאית להידרדר לכיוונו. א' לא הצליח 

להימלט והוא נלכד בין המשאית לבין מעקה הבטיחות.

א' היה לכוד 30 דקות רצופות בין מעקה הבטיחות למשאית 
ולא היה מסוגל להושיט את ידו ולהוציא את הטלפון הנייד מכיס 

מכנסיו כדי להזעיק עזרה . אף שא' ניסה בכל כוחותיו להיחלץ מן 
ה"מלכודת" - הוא נפגע בכל חלקי גופו, בעיקר בשתי רגליו.

לאחר תקופת החלמה ממושכת ניסה א' לשוב לעבודתו, אך 
למרבית האירוניה לא הצליח לשוב  למקום עבודתו בשל מגבלתו 

הפיזית.

לאחר שא' פנה למשרדנו לשם ייעוץ משפטי ובדיקת האפשרויות 
הגלומות בפניו, משרדנו הגיש בפני המוסד לביטוח לאומי תביעה 
להכרה בתאונה של א'  כתאונת עבודה. בהמשך, לאחר שרשרת  
ערעורים מטעמנו הצלחנו לקבע את נכותו הרפואית של א' בגובה 
48% לצמיתות. יתר על כן, אף הצלחנו להגדיל  ב-50% את דרגת 

הנכות שנקבעה לא' בועדות הרפואיות השונות.  

במקרה זה, משרדנו עשה למעשה שימוש ב"תקנה 15" 
המגדילה את דרגות הנכות לנפגע שאינו מסוגל לחזור 

לעבודה. כתוצאה מאסטרטגיה זו, מענק הפיצויים של התובע 
גדל במחצית וכעת התובע מקבל קצבה חודשית קבועה 

מביטוח לאומי.

יתירה מכך, היות וא' נפגע כתוצאה מתיקון דרך של המשאית, 
משרדנו הצליח להוכיח כי המקרה אינו רק תאונת עבודה אלא 

שהתאונה הינה גם תאונת דרכים כפי שמופיע בהגדרה ב"חוק 
הפלת"ד" )"חוק הפיצוי לנפגעי תאונות דרכים"( ובהתאם 

לתנאים שנקבעו בפסיקה. בתחילה ניסתה חברת הביטוח לטעון 
שהתובע קיבל את מלוא הפיצוי מהמוסד לביטוח לאומי וכי הם 

לא צריכים להוסיף אף שקל אחד נוסף. אולם, לאחר הליך משא 
ומתן ממושך במסגרתו הוגשה תביעה לבית המשפט, שוכנעה 
חברת הביטוח כי מוטב לה לשלם כעת פיצוי של 450,000 ₪, 

זאת מעבר לפיצוי שקיבל ויקבל התובע מביטוח לאומי. 

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

פיצוי נוסף מחברת הביטוח בסכום של 450,000 ₪.

בסיכומו של התיק, שולם לא' סכום פיצויים כולל בסך של 
.₪ 1,754,658

ד', גבר בשנות השלושים המאוחרות לחייו לקה בסוכרת עקב לחץ 
מצטבר במקום עבודתו.

לאחר שד' נדרש למעשה למלא בעבודה מקום של קולגה שיצאה 
לחופשת לידה בהפקת אירוע גדול של רשות לאומית מוכרת, זה 

נחשף ללחץ חריג במיוחד וחטף עקב כך התקף חרדה. מספר 
חודשים לאחר התקף החרדה שחטף , החלו להופיע אצל ד' 

תסמינים של מחלת הסוכרת.

לאחר שד' פנה למשרדנו, משרדנו החל באיסוף תצהירים עוד 
בטרם הוגשה בקשה להכיר באירוע כתאונת עבודה במוסד לביטוח 

אנו משרד שלא מתייאש מול המוסד לביטוח 
לאומי – הוגשו לא פחות משלושה ערעורים לבית 

הדין לעבודה כנגד המוסד לביטוח לאומי - בגין 
תיק 1  עד להשגת תוצאה ראויה

הלאומי. למרות זאת, מאוחר יותר כשהוגשה התביעה, המוסד 
לביטוח לאומי החליט שלא להכיר בתאונה כתאונת עבודה.

לאחר דחיית התביעה משרדנו לא אמר נואש ופצח בסדרה של 
שלושה ערעורים:

בפעם הראשונה, הערעור נעשה מיידית מול בית הדין לעבודה 
שהחליט בסיום הדיון שכן להכיר בתאונה כתאונת עבודה. לאחר 

ההסכמה להכרה, משרדנו הגיש תביעה לנכות למוסד לביטוח 
לאומי. במהלך התביעה, וועדה מדרג ראשון קבעת בהתאם לחוות 

דעת של מומחה סוכרת -40% נכות לצמיתות בתיק. למרות 
זאת, המוסד לביטוח לאומי שוב ביקש לערער וביקש להוריד את 
הנכות ל0%! כך למעשה מ-40% נכות צמיתה, צנחה הנכות ל0%.

משרדנו שהתנגד להורדה הזו, הגיש בשנית ערעור לבית הדין 
לעבודה בטענה שהמוסד לביטוח לאומי, התעלם לחוות דעת של 

מומחה בעל שם עולמי אשר הוצגה בוועדה הראשונה בה חלה 
קביעה כי קיים קשר סביר בין האירוע החריג שהוכר כתאונת 

עבודה לבין הסוכרת. בתגובה, בית הדין חזר בו וקיבל את הטענה 
והחזיר את התיק לוועדה הרפואית אשר קבעה 20% בלבד.

יחד עם כל זאת, משרדנו שסבר כי 20% נכות הינו שיעור נמוך 
למדי ביחס למקרה המוצג, הגיש ערעור שלישי לבית הדין לעבודה 

לשם העלאת אחוזי הנכות של ד'. בנקודה זו, מאמצינו כבר נשאו 
פרי: בית הדין קיבל בשלישית את ערעור המשרד והחזיר את התיק 
לוועדה רפואית לעררים שהפעם שקלה בכובד ראש את טענותינו  

וקבעה לד' 40% נכות!

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

בטרם התביעה כנגד המזיק.


