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פתח דבר

אנו מסכמים שנה ומתחילים שנה חדשה.

תקוותנו היא שעברה עליכם שנה טובה ומוצלחת ואנו מאחלים לכם כי שנת  תשע"ט תהיה 
טובה ומוצלחת, מלאה בסיפוק, עשייה והצלחה, שנה של אור, אהבה ובריאות שלמה.

משרדנו התרחב בשנה האחרונה הן מבחינת כח האדם והן מבחינת חניכת שלוחה חדשה 
בעיר חיפה בשעה טובה, כל זאת על מנת להעניק מענה מהיר ומקצועי לכלל לקוחות משרדנו 

בכל רחבי הארץ.

בשנה שחלפה משרדנו עמד בפני אתגרים לא מעטים, ניסה והצליח לפרוץ גבולות מקצועיים 
בתיקים שהתנהלו בבתי המשפט. אין ספק כי בפנינו תמיד עמדו, עומדים ועוד יעמדו אתגרים 

לא מעטים בדרך למיצוי זכויות לקוחותינו המגיעות להם על פי חוק.

בסיומה של שנת המשפט התשע"ח שהסתיימה לאחרונה במקביל לתחילת השנה העברית 
להביא  ביכולתנו  אך  אליהם,  אדישים  אותנו  הותירו  שלא  תיקים  מעט  לא  יש  התשע"ט, 

בפניכם רק מקצתם.

לא היה ביכולתי להמשיך בתנופת העשייה ללא הצוות המסור והמקצועי של כלל שלוחותינו, 
אשר עושה לילות כימים למען מיצוי הפוטנציאל המקסימאלי של כל תיק ותיק.

אנו נעשה כל שיידרש למען השגת התוצאה המיטבית עבור כלל קהל לקוחותינו הנאמן, 
במינימום הזמן הנדרש ולשם מניעת עינוי דין מיותר. 

בנימה אישית, אציין בתאריך ה-29/11/2018, עשרים שנים להסמכתי לעו"ד מן המניין. אני 
שמח בחלקי על כך שלמרות העומס הרב המוטל עליי ועל צוות משרדי, אני חש שכוחי לא 
נחלש עם השנים, אדרבא, זה מתעצם וגדל. בעניין זה, אני מאחל לעצמי כי מגמה זו תמשיך 

גם במהלך שנת תשע"ט הבעל"ט.

משרדי ואני מאחלים לכם ולמשפחותיכם שנה טובה ומתוקה של בשורות טובות והצלחה 
בכל אשר תפנו!

שלכם בידידות,

אבי

לקוחות יקרים בעבר ובהווה,
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רצפת  על  נפלה  מבוגרת,  אישה  נ', 
אוטובוס עקב בלימה פתאומית של 
הנהג וכתוצאה מכך שברה את עצם 
יותר  מאוחר  אותה  הירך,  צוואר 

נוצר הצורך לנתח עקב התקרית.

משרדנו שייצג את נ', הגיש בשמה 
של  הביטוח  חברת  כנגד  תביעה 
נוהל  "אגד" כשזמן קצר לאחר מכן 

משא ומתן בין הצדדים.

נמוך  פיצוי  סכום  לנ'  הציעה  הביטוח  שחברת  מכיוון 
מאוד בשל העובדה שמומחה מטעמה העריך כי מדובר 
ובכלל   ,10%-15% במקסימום בשיעור נכות בגובה של 
נ'  מקבלת  התאונה  בעקבות  כי  טענה  שהיא  בגלל  גם 

קצבת סיעוד גדולה יותר ולכן יש לנכות את הסכום מסך 
הפיצוי, משרדנו התעקש על מינוי מומחה מטעם בית 

המשפט לבדיקה נוספת.

מומחה בית המשפט קבע כי בעקבות התאונה החיבור 
של השבר נכשל, והעמיד את נכותה על 50% לצמיתות.

ברוכיאל  הדין  עורך  של  המקצועית  התגובה  בעקבות 
מטעם  מומחה  למינוי  זכותה  על  האיתנה  והעמידה 
ידינו משא ומתן ענייני לעומת  בית המשפט, נוהל על 
הצד השני כשבסופו של יום הסתיים התיק בפיצוי של 
305,000 שקלים, זאת מעבר לגמלת סיעוד שעמדה על 

סך של 200,000 שקלים.

בסך הכל שולם לנ' סכום של 505,000 שקלים.

העקשנות השתלמה וסכום הפיצוי הוכפל פי שלוש! 

כחצי מיליון שקלים לאישה שנפלה באוטובוס

תיק 
פרימיום

תיק 
פרימיום

עו"ד ראן עוויד

תיקי תאונות דרכים

עו"ד חנן 
ברוכיאל
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שעה  נפצעה  צעירה  סטודנטית  ג', 
ורכב  הכביש  את  לחצות  שביקשה 
שהגיח לפתע פגע בה והטיח אותה 

בעוצמה רבה על הכביש.

כתוצאה מהפגיעה, נפגעה ג' בחלקי 
בכתפיה,  בראשה,  השונים:  גופה 

בגפיה ובעיקר בברך ימין.

טופלה  נבדקה,  החולים,  לבית  ג'  פונתה  כך,  בעקבות 
ושוחררה ללא ממצאים משמעותיים. במכתב השחרור 

הומלץ כי תשתמש במשככי כאבים לפי הצורך.

למרות זאת, מאוחר יותר לכשנבדקה הצעירה בבדיקת 
MRI במרכז הרפואי "שערי צדק", בפענוח הבדיקה נכתב 
כי נגרמו לה קרעים חלקיים בשרירי רגליה וידיה בנוסף 

לחבלת עצם.

טיפול  של  שילוב  על  הומלץ  לצעירה  זה,  בעניין 

פיזיותרפיה באופן אינטנסיבי בהקדם האפשרי, וכמו כן 
על הימנעות מכל פעילות גופנית שהיא, לרבות עמידה 

למשך שישה שבועות!

ג’ שקודם לתאונה שימשה כעוזרת לווטרינר  בשל כך, 
מקור  שגם  כך  מעיסוקיה  להתפטר  נאלצה  וכמלצרית, 
פרנסתה נפגע כתוצאה מן התאונה למשך תקופה של 

שלושה חודשים.

הגיש  הצעירה,  את  שייצג  ממשרדנו  עוויד  ראן  עו”ד 
לה  שהציעה  שלה  הביטוח  חברת  כנגד  תביעה  בשמה 

סכום פיצויים של 80,000 ₪.

יש  כי  סבר  עוויד  עו”ד  הראשונית,  ההצעה  למרות 
לדרוש סכום פיצוי גבוה יותר. בהתאם לכך, הוא פעל 
מומחה  רופא  שימונה  לכך  לגרום  מנת  על  משפטית 
מוסכם על ידי שני הצדדים. בעקבות המינוי, נפסק לג’ 
שלוש  פי  כמעט   ,₪  230,000 של  סך  על  פיצוי  סכום 

מסכום הפיצוי הראשוני.



ד', ילד קטן כבן חמש, נפגע בתאונת 
"פגע וברח" שכתוצאה ממנה נגרמו 
בראש.  לרבות  שונות,  פגיעות  לו 
פנתה  ד'  של  שמשפחתו  לאחר 
משפטי,  ייעוץ  לשם  למשרדנו 
עורכת הדין מורן מזל אבגי ממשרדנו 
כנגד  להגיש  בחרה  בתיק,  שטיפלה 
הפוגע  הנהג  של  הביטוח  חברת 
שבמהלכה  תביעה  אותר(  )אשר 

הסכימו הצדדים על מינוי מומחים לבדיקת הילד.

וגם  ה"נוירולוגיה"  בתחום  מומחה  מונה  לכך,  בהתאם 
קבע  הראשון  ה"נוירולו-פסיכולוגיה".  בתחום  מומחה 
בעוד   15% בגובה  נכות  נותרה  לילד  כי  דעתו  בחוות 

הניהוליים  בתפקודים  קשיים  לו  נותרו  כי  קבע  השני 
ואף טראומה .

יתר על כן, נטען על ידי המומחה השני, כי הקשיים בהם 
נתקל הילד במהלך חיי היום-היום כתוצאה מהתאונה, 
השתלבותו  כדי  תוך  בעתיד  להחמיר  צפויים  עוד 

במסגרות לימודיות ותעסוקתיות.

לבסוף, נוכח פגיעת ראשו של ד' והנכות אשר נקבעה 
תפקודית  השפעה  ברת  נכות   – הנוירולוגי  בתחום  לו 
לאחר  מיד  בעתיד,  להחמיר  עלולה  שעוד  מובהקת 
הגשת כתב התביעה, נסגר התיק של ד' בתשלום פיצוי 
בסך 480,000 ₪. כל זאת במסגרת פשרה ותוך חתירה 
לשמירה על הילד במניעה ממנו לתת עדות, פרקטיקה 

שעשויה הייתה אף להחמיר את מצבו הנפשי.

כחצי מיליון ₪ פיצויים לנפגע תאונת "פגע וברח" - בזמן ניהול מינימלי וללא 
צורך במתן עדות

תיק 
פרימיום

תיק 
פרימיום

עו"ד מורן 
מזל-אבגי
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רכב  בשל  נפגע  פרטי  רכב  נהג  א', 
שלא נתן לו זכות קדימה ואף נעצר 
רכבו  כך  בעקבות  הכביש.  באמצע 

של א' סטה הצידה והתנגש בגדר.

א'  נפגע  מההתנגשות,  כתוצאה 
מכך,  יתירה  ובגב.  בצוואר  בכתף, 
כסובל  אובחן  אף  הוא  בהמשך 

מ"פוסט טראומה".

למרות שמאוחר יותר הלקוח שב למקום עבודתו כפקח 
תנועה, לאור סוג העבודה שהזכירה לו את האירוע, זה 
והוא  טראומה  הפוסט  תסמיני  עם  להתמודד  התקשה 

נאלץ לעזוב את מקום עבודתו.

יתירה מכך, עם הזמן, עלו מצדו של הצעיר תלונות על 
כאבים שמאוחר יותר אובחנו כ"פיברומיאלגיה" )דאבת 
מפושטים  בכאבים  המאופיינת  תסמונת   - השרירים" 

כרוניים ללא הסבר פיזיולוגי ידוע(.

של  מינוי  ביקש  לייצגו,  א'  ידי  על  שנבחר  משרדנו 
"ראומטולוג" )מומחה העוסק באבחון ובטיפול במחלות 

הקשורות במפרקים, ברקמות רכות וברקמות חיבוריות( 
וגם מינוי של מומחה נפשי.

בין משרדנו לחברת הביטוח,  ומתן  במהלך הליך משא 
שהגבוהה  פשרה  הצעות  מספר  הביטוח  חברת  הציעה 

מביניהן עמדה על סך של 100,000 ש"ח.

נכונות  הביע  התהליך,  בשלבי  עודכן  אשר  א'  תחילה, 
של  וסילוק  ויתור  שטרות  על  ולחתום  זו  הצעה  לקבל 
להתפשר  שלא  משרדנו  המלצת  חרף  זאת  התביעה, 

ולהמשיך ולנסות להגדיל את הסכום.

השטרות,  על  החתימה  במעמד  כי  לציין  יש  כן,  כמו 
הועלתה בפני א' העובדה כי באמצעות השטרות חברת 
עניין  הכללית,  הנכות  את  להחריג  ביקשה  הביטוח 

שסירב הלקוח לקבל וגרם לו לחזור בו מהסכמתו.

זה  שלבסוף  עד  והבשיל  הלך  המו"מ  הליך  כך,  בשל 
הביטוח  שחברת  למרות  שבועיים,  כעבור  פרי:  נשא 
סירבה להעלות את סכום הפיצוי, הושגה הצעת פשרה 

עבור א' בסך של 225,740 ₪.

הליך מו"מ עיקש הוביל להכפלת סכום הפיצויים 

עו"ד הילה כהן

ט', בחור צעיר כבן 20, נפגע בדרכו 
לעבודה בנסיעה על אופניים מרכב 

שפגע בו.

ט' נפגע בגבו ובייצוג על ידי המשרד 
נקבעה  לאומי  לביטוח  במוסד 
זאת  לצמיתות,   10% בגובה  נכותו 
ולמרות  בלבד  מזערית  הגבלה  בגין 

מחלת ילדות שהשפיעה על גבו.

התאונה השפיעה על חייו של הלקוח אשר נאלץ לשנות 
את תחום עיסוקו שקודם לפגיעה היה עובד בבית מלון 

וכיום הינו מתדלק .

בגין הפציעה תביעה  הגיש  משרדנו שייצג את הצעיר, 
למוסד לביטוח לאומי שכינס וועדה שקבעה 10% נכות 

צמיתה לט'.

בסיומו של הליך הייצוג מול הביטוח הלאומי, קיבל ט' 

כ- 60,000 ₪ שנגזרו משילוב דמי פגיעה, נכויות זמניות 
ומענק.

בהמשך הטיפול בתיק, לאחר סיום ניהול התביעה מול 
חברת  כנגד  תביעה  הגיש  משרדנו  הלאומי,  הביטוח 
הביטוח של הרכב הפוגע. לבסוף, בסיומו של הליך משא 

ומתן מול זו, הסתיים התיק בפשרה. 

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

טענת הנתבעת.

התיק  נסגר  ויעיל  מקצועי  ומתן  משא  לאחר  לפיכך, 
בפשרה בסך 175,000 ₪ כולל שכ"ט והוצאות כל זאת, 

מעבר לתגמולי הביטוח הלאומי.

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

265,000 ₪ לרוכב אופניים שנפגע בדרכו לעבודה

עו"ד מורן 
מזל-אבגי
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לחייו,  השלושים  בשנות  גבר  ג', 
למשרדנו  פנה  במקצועו,  מחסנאי 
השמאלית  רגלו  על  שנפל  לאחר 

מוט ברזל.

תחילה, עו"ד אורי שמריז ממשרדנו 
יחד עימו למוסד  ג' פנה  שייצג את 
קבע  בתחילה  אשר  לאומי  לביטוח 
ללקוח  ביותר  נמוכים  נכות  אחוזי 

שמשמעותם שיעור פיצוי נמוך.

זמניים,  נכויות  אחוזי  על  לערער  מקובל  שאין  למרות 
במהלך  ההחלטה  על  לערער  לנכון  מצא  שמריז  עו"ד 
שבעקבותיו  העובדה  בשל  גדולה  כהצלחה  שהתגלה 

אחוזי הנכות הועלו באופן משמעותי. 

ג'  בליווי  המשיך  משרדנו  זו,  חיובית  למגמה  בהתאם 
בגין  נכות   19% ללקוח  שקבעה  המסכמת  לוועדה  עד 
נותרה  אשר  הצלקת  על  מתוכן   10% כאשר  הפגיעה 
מהמוסד   ₪  127,000 ב-  ג'  פוצה  לכך,  בהתאם  ברגלו. 

לביטוח לאומי.

השלב הבא היה תביעה של המעסיק שבעניינה לאחר 
ללקוח  נפסקו  פשרות,  וחסר  אינטנסיבי  ומתן  משא 
פיצוי  עם  יחד  הכל  ובסך  נוספים  שקלים   300,000

המוסד לביטוח לאומי, 427,000 ₪.

הלאומי  לביטוח  המוסד  מול  העיקשת  ההתדיינות 
המעסיק  של  הביטוח  חברת  על  לחצה  את  הפעילה 
ובהתאם לכך הקצתה ללקוח את סכום הפיצוי המגיע 

לו.

לחייה  הארבעים  בשנות  אישה  ס', 
קמעונאית  רשת  של  בסניף  נפלה 
קיום  כדי  תוך  בישראל  מוכרת 

שגרת הקניות שלה. 

ס'  במרחב,  התנהלותה  כדי  תוך 
הרצפה  שטיפת  בשל  החליקה 

במקום קודם לכן. 

יש לציין כי בסיום שטיפת הרצפה, 
מים  של  רבות  שאריות  עם  רטוב  במצב  הושארה  זו 
וסבון. יתר על כן, שלא כמצופה, לא הוצב במקום שלט 

מתאים המתריע על סכנת החלקה.

זו פנתה לקופאית הראשית לשם  לאחר שס' החליקה, 
באופן  פנתה  ס'  מכן,  לאחר  החלקתה.  דבר  על  דיווח 

עצמאי לשם קבלת טיפול רפואי מתאים.

מהנפילה  שכתוצאה  התברר  ס',  של  בדיקותיה  במהלך 
זו שברה את מרפק ידה השמאלית . יתר על כן, למרבה 
חוסר המזל אף נקבעה לה נכות צמיתה בשיעור של 10%.

עו"ד אורי שמריז ממשרדנו שייצג את ס', פנה לחברת 
הביטוח של הרשת הקמעונאית בדרישה לפצותה בשל 

נזקיה.

בטענה  מכתבנו  את  דחתה  הקמעונאית  הרשת  מנגד, 
שהם אינם אשמים בדבר תאונתה של ס'. 

תביעה  להגיש  והחליט  נואש  אמר  לא  שמריז  עו"ד 
כנגדה. כמו כן, עו"ד שמריז פצח בהליך מו"מ ממושך 
וענייני שבסיומו נסגר התיק בסך כולל של 130,000 ₪ 

ששולמו לס' מצד חברת הביטוח של הרשת.

נפצעת בזמן עבודתך? מגיעים לך פיצויים!
עובד שנפגע פוצה בסכום של 427,000 ₪

130,000 ₪ פיצויים לאישה שהחליקה במרכול

תיק 
פרימיום

תיק 
פרימיום

עו"ד אורי 
שמריז

עו"ד אורי 
שמריז

תיקי חבות
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המוקדמות  ה-60  בשנות  אישה  ל', 
תאונת  במסגרת  נפגעה  לחייה 

עבודה.

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

נשברו. 

למקום  בדרך  תאונה  ככלל,  כי  לציין,  יש  זה  בעניין 
שתיהן  נחשבות  העבודה,  ממקום  בחזרה  או  העבודה 

לתאונות עבודה.

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

המוסד לביטוח לאומי הסכים לקבל את פנייתנו והכיר 
לאישה  שילם  שבגינה  הכרה  עבודה,  כתאונת  בתאונה 

סך כולל של 321,696 ₪ 

למועד  נכון  ל'  של  יחסית  המבוגר  גילה  עקב  בהמשך, 
התאונה,  אלמלא  כי  טענה  הביטוח  חברת  התאונה, 
הייתה פורשת לפנסיה כעת ולכן אין לשלם לה כל סכום 

כסף נוסף. 

משרדנו לא אמר נואש ועמד על זכותיה של הגברת ל' 
עד תום. לאחר דיון בבית משפט השלום ניתנה הצעה 
לסיום התיק בפשרה מעבר לתשלומי המוסד לביטוח 

לאומי בסך נוסף של 123,592 ₪.

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

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

עו"ד הילה כהן

מאחד  להוריד  שנדרשה  מורה  ס', 
הארונות בבית הספר בו עבדה ציוד 
לצורך  כיסא  על  עלתה  לתלמידיה, 
בנמצא  היה  שלא  מאחר  המשימה 

סולם מתאים.

החלה  הכיסא,  על  עלייה  כדי  תוך 
שבשלה  עזה  סחרחורת  לחוש  ס' 
ידה  בכף  בעוצמה  ונחבלה  נפלה 
מהתאונה  כתוצאה  השמאלית. 
אשר  השמאלית  ידה  בכף  מפרקי  תוך  שבר  לה  נגרם 

טופל בניתוח.

בשל היות התאונה תאונת עבודה, ליווה משרדנו את ס' 

של  כשבסופו  לאומי  לביטוח  המוסד  מול  אל  בוועדות 
יום נקבעו לה על ידי וועדה רפואית נכות בשיעור של 

20% לצמיתות.

 650,000 של  בסך  פיצויים  לס'  נקבעו  לאמור,  בהתאם 
שקלים. יתר על כן, משרדנו שסבר כי האחריות לתאונה 
לחברת  גם  פנה  ס',  של  מעסיקה  על  הייתה  מוטלת 
העובדה  בשל  לפיצוי  בדרישה  המעסיק  של  הביטוח 

שאילו היה סולם במקום, הנזק הנידון יכול היה נמנע. 

המעסיק  של  הביטוח  חברת  מול  מו"מ  לאחר  כך, 
הסתיים ההליך המשפטי בפיצוי נוסף של 150,000 ₪ 

ובסך הכל ב-800,000 ₪ פיצויים לס’.

“פיצויים מחדר המורים": 800,000 ₪ למורה שנפלה מכיסא במהלך עבודתה

תיק 
פרימיום

תיק 
פרימיום

תיק 
פרימיום

תיק 
פרימיום

עו"ד חנן 
ברוכיאל
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הישג במוסד לביטוח לאומי – 70% נכות לגבר בגין פגיעה ביד אחת בלבד!

עו"ד הילה כהן

תיק 
פרימיום

תיק 
פרימיום

תיקי ביטוח לאומי ופוליסות

9

נפצע  לחייו  ה-50  בשנות  גבר  י', 
במסגרת עבודתו כמסגר במסגרייה.

שעה שעבד במקדחה ועל אף שעבד 
הימנית  ידו  נתפסה  כפפה,  עם 
ביכולתו  היה  שלא  כך  במכונה 

להגיע למפסק.

נגרמה  הקשה,  מהתאונה  כתוצאה 
לגבר פציעה נרחבת בידו הימנית, ידו הדומיננטית.

ואף  מורכבות  חבלות  שברים,  פריקה,  כללה  זו  פציעה 
קטיעה של אצבע. בשל פגיעה חמורה זו, הנפגע נפלט 

ממעגל העבודה.

חשוב לציין שבנוסף לפציעה הפיזית, התובע סובל עד 
היום פגיעה נפשית שבאה לידי ביטוי בחרדות ובסיוטים 
מתוך  ולאלכוהול  לסמים  התמכר  ושבגינם  תכופים 

הקושי להתמודד עם המצב הבעייתי.

וועדה  לאומי.  לביטוח  למוסד  תביעה  הגיש  משרדנו 

רפואית של המל"ל קבעה לי' 70% נכות משוקללת בשל 
הפגיעה בידו והפגיעה הנפשית יחדיו.

קביעה  על  ערער  לאומי  לביטוח  המוסד  זאת,  למרות 
ייתכן  לא  כי  בטענה  הנכות  את  להוריד  במטרה  זו 
לקבוע נכות משוקללת בגין יד אחת שגוברת על נכות 
היד.  של  קטיעה  בגין  בתקנות  שנקבעת  מקסימאלית 
ואכן וועדה לערערים קיבלה את טענת המוסד לביטוח 

לאומי והורידה את הנכות ל- 61%.

אסטרטגיה  וגיבשה  וויתרה  לא  הילה  הדין  עורכת 
משפטית מבריקה במטרה להפוך את החלטת הוועדה 
הדין  לבית  ערעור  הגיש  משרדנו  פיה.  על  לערעורים 
נכות  תיתכן  לפיהן  טענותינו  את  שקיבל  לעבודה 
משוקללת בגין ריבוי פגימות באצבעות הידיים שעולה 

על קטיעה.

בעקבות הערעור והתנהלות משרדנו בבית הדין לעבודה 
ועדה רפואית של הביטוח הלאומי החזירה את הנכות 

ל- 70% לצמיתות, כל זאת בגין פגיעה ביד אחת בלבד!



ד', גבר בשנות השלושים המאוחרות 
לחץ  עקב  בסוכרת  לקה  לחייו 

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 
החרדה  התקף  לאחר  חודשים  מספר  חרדה.  התקף  כך 
מחלת  של  תסמינים  ד'  אצל  להופיע  החלו  שחטף, 

הסוכרת.

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

להכיר בתאונה כתאונת עבודה.

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

בפעם הראשונה, הערעור נעשה מיידית מול בית הדין 
בתאונה  להכיר  שכן  הדיון  בסיום  שהחליט  לעבודה 
כתאונת עבודה. לאחר ההסכמה להכרה, משרדנו הגיש 
תביעה לנכות למוסד לביטוח לאומי. במהלך התביעה, 
של  דעת  לחוות  בהתאם  קבעה  ראשון  מדרג  וועדה 

מומחה סוכרת - 40% נכות לצמיתות בתיק. 

זאת, המוסד לביטוח לאומי שוב ביקש לערער  למרות 
מ-40%  שלמעשה  כך  ל0%,  הנכות  את  להוריד  וביקש 

נכות צמיתה, צנחה הנכות ל0%!

ערעור  בשנית  הגיש  הזו,  להורדה  שהתנגד  משרדנו 
לבית הדין לעבודה. זאת בטענה שהמוסד לביטוח לאומי 
התעלם מחוות הדעת של מומחה בעל שם עולמי אשר 
כי קיים קשר  הוצגה בוועדה הראשונה בה חלה קביעה 
לבין  עבודה  כתאונת  שהוכר  החריג  האירוע  בין  סביר 
מקביעתו,  חזר  הדין  בית  בתגובה,  הסוכרת.  התפרצות 
קיבל את הטענה והחזיר את התיק לוועדה הרפואית אשר 
קבעה כי ל ד' נותרה נכות צמיתה בשיעור של 20% בלבד.

המשפטיים  והמהלכים  הערעורים  מסכת  למרות 
 20% כי  שסבר  משרדנו  כה,  עד 
ביחס  למדי  נמוך  שיעור  הינו  נכות 
למקרה המוצג, הגיש ערעור שלישי 
העלאת  לשם  לעבודה  הדין  לבית 
זו,  בנקודה  גם  ד'.  של  הנכות  אחוזי 
ממוקדת  משפטית  לעבודה  הודות 
ומקצועית, מאמצינו נשאו פרי: בית 
ערעור  את  בשלישית  קיבל  הדין 
לוועדה  התיק  את  והחזיר  המשרד 
שקלה  שהפעם  לערערים  רפואית 
בכובד ראש את טענותינו וקבעה לד' 

40% נכות!

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

עוד בטרם התביעה כנגד המזיק.

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

להשגת תוצאה ראויה!

עו"ד הילה כהן

תיק 
פרימיום

תיק 
פרימיום
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נדחתה הבקשה לקצבת נכות כללית? אין להרים ידיים!
המקרה שלפניכם מוכיח שאין דבר העומד בפני הרצון ו...הערעור...

תיק 
פרימיום

תיק 
פרימיום

עם  נולד   ,20 כבן  צעיר  בחור  ב', 
בשנותיו  נהג  שבגינו  בליבו  מום 
המוקדמות לקבל מן הביטוח הלאומי 
"קצבת ילד נכה", שלדעתנו, הופסקה 

לו בבגרותו בצורה לא מוצדקת.

מספר  עבר  שב'  לציין  יש 
מורכבות  רפואיות  פרוצדורות 
בכלל  יותר.  המוקדמות  בשנותיו 

אלו, ניתוח להשתלת קוצב לב.

הפרעות  כנגד  טיפול  מליטול  מב'  נמנע  הקוצב,  בשל 
עובדה  סובל,  ועודנו  סבל  הוא  מהן  והריכוז  הקשב 

שכמובן פגמה ועודנה פוגמת מאוד באיכות חייו.

לאומי  לביטוח  המוסד  ע"י  בשלילה  נענה  שב'  לאחר 
לקבל בחזרה את קצבת הנכות, ב' פנה למשרדנו לשם 
שבדרך  סיכויים  ההחלטה,  את  להפוך  סיכוייו  בדיקת 

כלל הינם נמוכים למדי.

ערעור  הגיש  ב',  את  שייצג  ממשרדנו  עוויד  ראן  עו"ד 

הוועדה  חברי  את  להחזיר  והצליח  האזורי  הדין  לבית 
שפסלה את הבקשה לדיון נוסף בעניין.

עניינית  הצגה  באמצעות  המחודשת,  בהתכנסות 
את  להפוך  עוויד  עו"ד  הצליח  הדברים  של  ומושכלת 

ההחלטה שקדמה. 

בין שלל הטיעונים, טען עו"ד עוויד כי המום בלבו של ב' 
פוגע ביכולתו להשתלב בשוק העבודה באופן רגיל, שכן 
)האטת פעימות  התרופות שמטפלות בפגיעה הלבבית 
בגין  שנלקחות  התרופות  עם  "מתנגשות"  הלב(  קצב 
הפרעות קשב וריכוז )שמגבירות את קצב פעימות הלב 

ובכך מסכנות את ב' באירוע לבבי נוסף(. 

באמצעות טיעונים אלו, הצליח עו"ד עוויד לשכנע את 
כושר  אי  דרגת  לב'  לקבוע  חריג,  באופן  הוועדה,  חברי 
בשיעור של 60% )!( - קביעה אשר מקנה לו קצבת נכות 

לשארית חייו.

נכות  קצבת  שקביעת  מכיוון  ממש  של  בהישג  מדובר 
כללית לבחור בשנות העשרים הינה נדירה מאוד יחסית.

עו"ד ראן עוויד
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א', גבר בשנות הארבעים המאוחרות, 
משך  בירושלים  מוכר  במוסך  עבד 

רוב חייו הבוגרים.

החל  האחרונות,  השנים  במהלך 
עימם  קשים  גב  מכאבי  לסבול  א' 
הצליח להתמודד באמצעות שימוש 

במשככי כאבים בלבד.

עבודה  יום  שבמהלך  עד  זאת,  כל 
שגרתי נדרש א' לעזור בהרמת מכשיר "גנראטור" כבד 
מכאנית(,  אנרגיה  באמצעות  חשמל  להפקת  )מתקן 

כשלפתע חש כאבים חדים מגבו.

א' הגיש באופן עצמאי תביעה למוסד לביטוח לאומי כדי 
להכיר בפגיעה בגבו כתאונת עבודה אך נדחה.

כשא' פנה למשרדנו לשם בדיקת האפשרויות המשפטיות 
הגלומות בפניו, זה הסביר בפנינו כי בתחילה היה סבור 
מהכאבים  אחד  עוד  רק  זהו  כי  לעיל,  שנזכר  במקרה 
וכי  ולפיכך בחר להמשיך בחייו כרגיל  השגרתיים שלו 

בחלוף זמן מה החל להרגיש הקרנת כאב לרגל ימין.

תביעה  הגישה  ממשרדנו  כהן  הילה  עו"ד  זאת,  לאור 
עבור א' בגין "מיקרו-טראומה" ובגין תאונת עבודה יחדיו 
לבית הדין לעבודה. מנגד, הביטוח הלאומי התנגד ואמר 
שמדובר במצב הקודם שכבר היה לא' ושהאירוע אותו 

תיאר במקום עבודתו אינו אחראי להחמרה המדוברת.

לפיכך, לעו"ד הילה כהן לא נותר אלא לנהל בבית הדין 
הרחיקה  בסופם  וערעורים אשר  דיונים  לעבודה סדרת 
והגיעה עם א' אפילו עד לבית הדין האזורי לעבודה )!(. 

בבית הדין האזורי לעבודה, הציגה עו"ד הילה כהן חוות 
דעת רפואיות שונות ולבסוף קצרה את הפירות עבור 
התיק. בשל כך, התאונה זכתה להכרה כתאונת עבודה 
מצד המוסד לביטוח לאומי כך שא' יהיה רשאי לעמוד 

בפני ועדה רפואית שתקבע נכות בהתאם.

הכיר  לאומי  לביטוח  המוסד  בו  שמהרגע  לציין  יש 
בתאונה כתאונת עבודה, נפתח צוהר  עבור א' לתבוע 

אותו בגין כל החמרה אפשרית במצבו.

לאחר הליך משפטי עיקש בבית הדין לעבודה - הפציעה הוכרה כתאונת 
עבודה במוסד לביטוח לאומי

עו"ד הילה כהן
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זוג צעירים שכרו קבלן לשם בניית 
מחסן  שכללה  לדירתם  תוספת 
בקומת  בנייה  ותוספת  קרקעי  תת 
השיפוץ  כי  סוכם  מראש  הקרקע. 

יעלה 200,000 ₪ לפני מע"מ.

לאחר השיפוץ, התחוור לבני הזוג שכל 
חייהם,  היה לשפר את איכות  רצונם 
במקצועיות  נעשה  השיפוץ, שלא  כי 
ההכרחית, הוביל לכך שכבר בתחילת החורף החלה להיווצר 

בעיית רטיבות חמורה מתקרת תוספת הבנייה. 

חרף פניותיהם הרבות של בני הזוג לקבלן, זה לא נעתר 
לדרישותיהם לתיקון המצב הבעייתי. 

בשל כך, לא נותרה לשניים ברירה אלא לפנות לעורך 
דין משיח כדורי ממשרדנו לשם קבלת סיוע משפטי.

התרשל,  שלכאורה  לקבלן  להגיש  החליט  כדורי  עו"ד 
תביעה בצירוף של חוות דעת מומחה להנדסת מבנים. 
בצירוף  נגדי  הגנה  כתב  הקבלן  הגיש  אליה  בתגובה 
"טענה לקיזוז"* ואף צירף הקבלן תביעה בטענה שבני 

הזוג לא שילמו לו את מלוא שכרו.

בהתאם לכך, בית המשפט החליט למנות מומחה אשר 

מסקנותיו הורו על ביצוע פעולת תיקון של איטום מסדי 
חשיפת  החיצוניים,  הקירות  אורך  לכל  בחפירה  הבניין 
בסך  מחדש  וסיוד  בנייה  חומר  של  הוספה  המסדים, 

עלות שהוערך על ידו בסכום של 47,500 ₪.

לקבל  יש  כי  להוכיח  כדורי  עו"ד  הצליח  חקירה,  לאחר 
הוא  בנוסף,  המשפט.  בית  מטעם  המומחה  חוו"ד  את 
הצליח להוכיח כי יש לדחות באופן מוחלט את תביעתו 
וכי כל  של הקבלן בשל הטענה כי זה לא שילם מע"מ 
ההוצאות שהיו למרשנו שולמו למעשה על ידם ולא על 

ידו כפי שטען בתחילה.

עו"ד כדורי אשר בנה את התיק לתלפיות, ייצג את הלקוח 
תוך שליטה מלאה בפרטי התיק אף יותר מהקבלן עצמו 
פעל  לא  וכי  בפרטים  בקי  אינו  כי  להודות  נאלץ  אשר 

כנדרש.

בית המשפט קיבל את עמדת עוה"ד משיח כדורי.

בסיכומה של התביעה הצדק שב לכנו וביהמ"ש פסק 
69,075 ₪ בגין טענות  לנתבע לשלם סכום פיצוי של 
הקיזוז, עוגמת נפש ואובדן זמן, כל זאת מעבר לתשלום 

של הוצאות ביהמ"ש ושכר עורך דין.

*”טענת קיזוז" – תביעת נגד שמוגשת על ידי הצד שנתבע במסגרת 
כתב ההגנה שלו

בסך הכל רציתם לשפץ את הבית אבל בסוף נותרתם עם תקרה דולפת?... 
יש לכם למי לפנות!

זוג שנתקל בשורת ליקויים מבניים חמורים לאחר שיפוץ בדירתם – תבעו ופוצו

תיקי ייצוג בבית משפט

עו"ד משיח כדורי
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תביעה  בפני  ניצב  עצמו  מצא  ב' 
שהוגשה כנגדו בגין דמי תיווך עבור 

רכישת נכסי נדלן אותה ביצע.

ב',  כי  המתווך  טען  התביעה  בכתב 
עבור  תיווך  דמי  לו  לשלם  התחייב 
תבע  כן,  על  יתר  שירכוש.  הנכסים 
ב'  של  משפחה  קרוב  גם  המתווך 
שרכש  זה  הוא  שבפועל  בטענה 

ומימן את רכישת הנכס וב' רק התחייב בשמו.

בסך הכל, כתב התביעה הוגש על סכום של 450,000 ₪ 
כנגד ב' וקרוב משפחתו וכמו כן, על סך של 200,000 ₪ 

כנגד חברת הפרויקט בטענה כי גם הם התחייבו לו. 

עו”ד משיח כדורי ממשרדנו, שייצג את ב', טען במסגרת 
התחייב  לא  ב'  כי  מפורשות  הובהר  כי  ההגנה  כתב 
ולא  בעצמו  לא   - תיווך  דמי  עבור  שהוא  כל  לתשלום 
בשם אחר. כמו כן, על אף העובדה שביצע רכישת דירות 
והפסיקה  החוק  בתנאי  עומד  אינו  המתווך  בפרויקט, 
בכדי שיהיה זכאי לתשלום כל שהוא מהסיבות כדלקמן:

המתווך לא עמד בדרישת הכתב שהיא תנאי קוגנטי 	 
בחוק ובית המשפט יוכל להתנות עליו רק אם הוכח 

חוסר תום לב קיצוני.

העסקה: 	  בביצוע  היעיל"  "הגורם  היה  לא  המתווך 
ידע פרטים על העסקה כגון מחיר סופי, שמות  לא 

הרוכשים האחרים ואף לא היה מעורב במו"מ.

המתווך טען כי אף החברה שמכרה את הדירות הציעה 	 

לו דמי תיווך. והעובדה שלא עדכן את מרשתנו הינה 
בניגוד לתקנות המתווכים סעיף 10 על פיהם מתווך 

מחויב לידע לקוח על אינטרס בעסקה.

הקדם  בדיון  כבר  אך  לסיום,  הגיע  טרם  אומנם  התיק 
טענות  מירב  את  קיבל  המשפט  בית  כי  נראה  משפטי 
היותר  לכל  הינה  תביעתו  כי  לתובע  והבהיר  משרדנו 
על נכס אחד בלבד. כמו כן, בית המשפט הבהיר לתובע 
מבלי  ב'  מול  התקשרות  להוכיח  רב  קושי  לו  יהיה  כי 
ערך  ולפיכך  הכתב,  דרישת  של  לבעייתיות  להתייחס 

תביעתו נמוך בשיעור ניכר ממה שצפה תחילה. 

הקדם  בדיון  כבר  אך  לסיום,  הגיע  טרם  אומנם  התיק 
משפטי נראה כי בית המשפט קיבל את מירב טענות 
היותר  לכל  הינה  תביעתו  כי  לתובע  והבהיר  משרדנו 
על נכס אחד בלבד. כמו כן, בית המשפט הבהיר לתובע 
מבלי  ב'  מול  להוכיח התקשרות  רב  קושי  לו  יהיה  כי 
ולפיכך ערך  להתייחס לבעייתיות של דרישת הכתב, 

תביעתו נמוך בשיעור ניכר ממה שצפה תחילה. 

תנו את הדעת: רבים נוטים להתייחס לדיון הקדם משפטי 
כדיון פרוצדוראלי שמטרתו הסדרת המשך ההליך בלבד, 
אך מנגד לא לוקחים בחשבון את סמכויות בית המשפט 

להפגין אקטיביזם משפטי ולחקור את הצדדים. 

במקרה זה משרדנו השכיל לצפות את האפשרות כי כבוד 
בית המשפט יחקור את העדים וכך יכולנו לתת הקדמה 
התברר  זה  מהלך  הדיון.  תחילת  טרם  למרשתנו  ראויה 

כנכון ובמובן מסוים אף קבע את עתידו של התיק.

זה סופו של כל בלון )?..( או קצת על הסכמי רכש

עו"ד משיח 
כדורי
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מ', גבר בשנות ה-40 לחייו שבעברו 
אובחן  וספורטאי,  כדורגלן  היה 
בשנת 2004 כסובל מעודף שומנים 
לסיכון  אותו  זו חשפה  בדם. מחלה 
לבלב  דלקות  להישנות  מוגבר 

חריפות.

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

היו מודעים לעברו הרפואי.

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

יאושפז לצורך ייצוב הדלקת ממנה הוא סובל.

יתר על כן, בזמן שהותו הארוכה בחדר המיון, לא ננקטה 
כל פעולה לצורך אבחון מקור סבלו של מ', זאת למרות 
תלונותיו  ולמרות  ומתדרדרים  הולכים  חיוניים  מדדים 
בגין כאבים עזים שאינם חולפים, אי מתן שתן, סחרחורת 

והקאות.

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

המעי הדק. כמו כן, נפל חשד לפגיעה נוספת במעי הגס.

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

שנמשך 37 ימים )!( בהם מ' לא היה בהכרה. 

מספר  מ'  עבר  הראשוני,  מההליך  התאוששות  לאחר 
כתוצאה  שנגרמו  נוספים  רפואיים  והליכים  ניתוחים 
באבחון  מהאיחור  כן,  וכמו  הרפואי  הצוות  מהתרשלות 

אשר גרר את האיחור בטיפול .

בבית החולים לא ננקטה מידת הזהירות הנדרשת לאור 
עברו הרפואי של מ', שאושפז מספר פעמים בגין דלקת 
בלבלב ואף הגיע לבית החולים פעמיים בשבוע לצורך 
)פרקטיקת  "פלזמה-פרזיס"  של  מונע  טיפול  קבלת 

טיפול באמצעות סינון דם(. 

נסיבות  לאור  תביעה  הגיש  מ'  את  שייצג  משרדנו 
הרשלנות מצד בית החולים והעובדים מטעמו. משרדנו 
יכולים  היו  אלה  מ',  של  הרפואי  עברו  לאור  כי  טען 
לצפות  יותר,  מהר  הרפואי  מצבו  את  להעריך  וצריכים 
מצבו  את  לאבחן  מיידית,  התייחסות  דורש  מצבו  כי 
ולהעניק בהתאם לכך טיפול יעיל אשר היה יכול למנוע 

את הנזק שנגרם לו.

לאחר הליך משפטי הסתיים התיק בהסכם פשרה בין 
1,800,000 ₪ למ' בגין הנזק  הצדדים בסכום כולל של 

שנגרם לו בבית החולים.

פיצוי בסך כולל של כ-1.8 מיליון ₪ עקב רשלנות רפואית בבדיקות וטיפול 
בחדר המיון של בית החולים

תיק 
פרימיום

תיק 
פרימיום

תיקי רשלנות רפואית

עו"ד נועם 
שוורץ
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עו"ד נועם 
שוורץ

ואב  לחייו  ה-40  בשנות  גבר  א', 
מצוי  שהיה  צעירים,  לילדים 
בקבוצת סיכון לחלות במחלות לב, 
כשהוא  שלו  המשפחה  לרופא  פנה 
מתלונן על אירועים של לחץ בחזה. 

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

הפוטנציאליים אליהם חשוף. 

לא  סיכון,  בקבוצת  היותו  וכן  א'  של  תלונותיו  ברם, 
הדליקו אצל רופאיו "נורה אדומה"; ממועד פנייתו של א' 
לרופא המשפחה לראשונה, ומשך תקופה ממושכת, לא 

הוענק לו טיפול תרופתי מונע או כל טיפול אחר. 

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

תרופתי אפקטיבי עבורו. 

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

להימנע בקלות, אילו היה זוכה לטיפול הנכון.

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

לחלות במחלות לב. 

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

והתפקודי כיום. 

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

כולל של 300,000 ₪.

רשלנות באבחון של גבר הובילה לפיצוי של 300,000 ש"ח
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זיכוי לקוח מעבירה של התפרעות ויידוי חפצים

אזרח חרדי אשר השתתף בהפגנה נגד "חוק הגיוס" מצא עצמו מתמודד עם כתב אישום שהוגש 
לא עשה  הלקוח  עקא,  דא  חיים.  המסכנת  בצורה  כלי תחבורה  לעבר  חפץ  יידוי  בדבר  כנגדו 

מעשה פסול זה והואשם על לא עוול בכפו.

האזרח פנה למשרדנו לשם ייצוג הולם ועבור בדיקת אפשרויותיו המשפטיות. משרדנו שגילה 
תושיה ויצירתיות, הצליח לשים ידיו על סרטון המתעד את האירוע שיוחס ללקוח ואשר הוכיח 

את חפותו. בסרטון הוצגה האמת שלפיה הלקוח לא יידה כל חפץ. 

התעקשה  אך  האישום,  בכתב  זו  מעבירה  הפרקליטות  בה  חזרה  הסרטון,  גילוי  בעקבות  כך, 
להמשיך לנהל את המשפט בעניין עבירת ההתפרעות. 

פעיל  חלק  כל  לקח  לא  מרשנו  כי  המחוזי  המשפט  בית  קבע  הוכחות,  דיון  ניהול  לאחר 
בהתקהלות האסורה ולא השתתף בהתפרעות, ולפיכך, זיכה אותו גם מעבירה זו.

המרת כתב אישום בהליך "סגירת תיק בהסדר"

מורה בבית ספר יסודי נחקרה בחשד לביצוע עבירת אלימות נגד תלמיד. לאחר שהתיק הועבר 
לפרקליטות הוחלט להגיש נגדה כתב אישום הנושא מספר עבירות אלימות נגד קטינים. 

משרדנו שייצג את המורה, ניהל משא ומתן אינטנסיבי והצליח לשכנע את הפרקליטות להמיר 
את כתב האישום בהליך "סגירת תיק בהסדר". 

יש לציין כי מדובר בהליך שנכנס לתוקף בשנים האחרונות במסגרת התיקון לחוק הפרוצדורה 
הפלילית, וניתן ואף חשוב לעשות בו שימוש במקרים המתאימים כמו זה המוצג לעיל.

ייצוג וחקירה נגדית בתיק תעבורה חמור

הערב  בירושלים בשעות  מרכזי  בכביש  הימים  באחד  נהג  היישוב אשר  מן  אדם  הינו  הלקוח 
המאוחרות. הלקוח פגע באישה מבוגרת שחצתה את הכביש ביחד עם בעלה במקום שאין בו 

מעבר חציה. הלקוח פגע בה עם רכבו וכתוצאה מכך, זו נפצעה באורח קשה. 

בשל הפגיעה, כנגד הלקוח הוגש כתב אישום בגין עבירות תעבורה חמורות. 

משרדנו ביצע חקירת עומק ומצא ראיות מהותיות שיש בהן כדי לזכות את הלקוח מאשמה 
במטרה  התביעה  רשויות  מול  משא-ומתן  משרדנו  מנהל  אלו  בימים  כן,  על  יתר  פלילית. 

להביא לביטול כלל האישומים נגדו.

עו”ד נדב גדליהו

דין פלילי
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"ראש השנה" 
השנה  פתיחת  ערב  את  מציין  הוא  ואכן  הוא  כן  כשמו 
העברית. על פי המסורת היהודית, ראש השנה הוא גם 
"יום הדין" שבו נקבע גורלה של האנושות כולה לשנה 
בין  הוא  השנה  ראש  הרצינית,  האווירה  למרות  הבאה. 
ארוחות  לערוך  נהוג  ובו  וחג  שמחה  של  מועד  היתר 
חגיגיות ולהרבות באיחולים, בכדי לשמוח ולקוות לשנה 

טובה יותר.

קידוש לערב ראשון של ראש השנה:

ַוְיַכל  ְצָבָאם:  ְוָכל  ְוָהָאֶרץ  ַהָשַמִים  ַוְיֻכּלו  ַהִשיִשי  “יֹום 
ֱאֹלִהיםּ ַביֹום ַהְשִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאֶשר ָעָשה: ַוִיֱשּבֹתּ ַביֹום 
ַוְיָבֵרְך ֱאֹלִהים ֶאת- ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶשר ָעָשה:  ַהְשִביִעי 

ִמָּכל-ְמַלאְכּתֹו  ָשַבת  בֹו  ִּכי  אֹתֹו,  ַוְיַקֵּדש  ַהְשִביִעי  יֹום 
ְָרֹּבוַתי:  ְָרָבָנן ו  ָּבָרא ֱאֹלִהים ַלֲעשֹות: ַסְבִרי ָמָרָנן ו  ֲאֶשר 
ַהָגֶפן:  ְפִרי  בֹוֵרא  ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהיּנו  ה'  ָאָּתה  ָּבּרוך 
ָּבּרוך ָאָּתה ה' ֱאֹלֵהיּנו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר ָּבַחר ָּבּנו ִמָּכל 
ַעם, וְ רֹוְמָמּנו ִמָּכל ָלשֹון, וְ ִקְדָשּנוּ ְבִמְצֹוָתיו. ַוִּתֵּתן ָלּנו ה' 
ֱאֹלוֵהיּנו ְּבַאֲהָבה ֶאת יֹום ַהַשָּבת ַהז ֶה ו ְֶאת יֹום ַהז ִָּכרֹון, 
ִליִציַאת  ֵזֶכר  קֶֹדש,  ִמְקָרא  ְּבַאֲהָבה  ְּתּרוָעה  ִזְכרֹון  יֹום 
ָהַעִמים,  ִמָּכל  ִקָדְשָּת  ְאֹּוָתּנו  ו  ָּבַחְרָּת  ָּבּנו  ִּכי  ִמְצָרִים. 
ּוְדָבְרָך ֱאֶמת ְוַקָים ָלַעד.ּ ָבּרוך ַאָּתה ה' ֶמֶלך ַעלּ כֹל ָהָאֶרץ, 

ְמַקֵדש ַהַשָּבת ְויִ ְשָרֵאל ְויֹום ַהז ִָּכֹרון”

בערב הראשון גם מברכים את ברכת "שהחיינו" המהווה 
ברכת הודיה לבורא עולם על כך שזכינו להגיע במחזור 
הזמן למועד המיוחד והמסויים הזה. את ברכת שהחיינו 
מברכים בכל המועדים וכן באירועים מיוחדים וכן בכל 

פעם שאוכלים פרי בפעם הראשונה באותה שנה:

ְָמּנו  ְִקי  ו  ָּנו  ָהֹעוָלם, ֶשֶהֶחי  ֶמֶלְך  ָאָּתה ה' ֱאֹלֵהיּנו  "ָּבּרוך 
ְוִהִגיָעּנו ַלז ְַמן ַהזֶ ה"

הידיים  את  ליטול  נוהגים  חלה  או  לחם  אכילת  לפני 
ומברכים על "הנטילה":

ִקְדָשּנו  ֲאֶשר  ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהיּנו  ה'  ָאָּתה  "ָּבּרוך 
ְּבִמְצֹוָתיו וְ ִצו ָּנו ַעל ְנִטיַלת י ַָדיִ ם:

 מברכים על החלות:

ִמן  ֶלֶחם  ַהֹמוִציא  ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהיּנו  ה'  ָאָּתה  "ָּבּרוך 
ָהָאֶרץ"

 

ברכות על סימני החג:

תמר:

"ָבּרוך ָאָּתה ה' ֱאֹלֵהיּנו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֹבוֵרא ְפִרי ָהֵעץ לאחר 
שאכל מעט מהתמר יאמר: י ְִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ה' ֱאֹלֵהיּנו 
ְכֹל-ְמַבְקֵשי  ו  ְֹשְנֵאיּנו  ו  ֹאויֵבּנו  ֶשִיַּתּמו  ֲאֹבוֵתיּנו  ְאֹלֵהי  ו 

ָרָעֵתּנו"

רימון:

ֶה  ֶשִנְהי  ֲאֹבוֵתיּנו  ְאֹלֵהי  ו  ֱאֹלֵהיּנו  ה'  ִמְלָפֶניָך  ָרצֹון  ְִהי  "י 
ְמֵלִאים ִמְצֹות ָּכִרמֹון"

קרא )דלעת(:

"ָבּרוך ָאָּתה ה' ֱאֹלֵהיּנו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֹבוֵרא ְפִרי ָהֲאָדָמה"

ה'  ִמְלָפֶניָך  ָרצֹון  ְִהי  י  אומרים"  מהקרא  לאחר שטעמנו 
ֱאֹלֵהיּנו ו ְאֹלֵהי ֲאֹבוֵתיּנו ְשִּתְקַרע ֹרע ְגז ַר ִדיֵנּנו, ו ְי ִָקְראּו 

ְלָפֶניָך ַמֲעֵשיּנו ַהטֹוִבים"

רוביא )שעועית בתרמיל(:

ֶשִיּרּבו  ֲאֹבוֵתיּנו  ְאֹלֵהי  ו  ֱאֹלֵהיּנו  ה'  ִמְלָפֶניָך  ָרצֹון  ְִהי  "י 
ָזִכֹיוֵתּנו ְוִתְרֶּבה ַהְּבָרָכה ְּבָכל ֲעָמֵלּנו"

כרתי )כרישא(:

ֶשִיָּכְרּתו  ֲאֹבוֵתיּנו  ְאֹלֵהי  ו  ֱאֹלֵהיּנו  ה'  ִמְלָפֶניָך  ָרצֹון  ְִהי  "י 
ֹאויֵבּנו ו ְָכל מָבְקֵשי ָרָעֵתּנו"

סלק:

"יִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ה' ֱאֹלֵהיּנו ו ְאֹלֵהי ֲאֹבוֵתיּנו ְשִיְסַּתְלּקו 
ֲעֹווֹנוֵתיּנו"

גזר:

ְִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ה' ֱאֹלֵהיּנו ו ְאֹלֵהי ֲאֹבוֵתיּנו ְשַּתֲעִביר  "י 
רֹע ְגַזר ִדיֵנּנו וְ ֶשִּתְגֹזר ָעֵליּנו ָשָנה טֹוָבה."

תפוח בדבש:

"י ְִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ה' ֱאֹלֵהיּנו ו ְאֹלֵהי ֲאֹבוֵתיּנו ְשִּתְתַחֵדש 
ָעֵליּנו ָשָנה טֹוָבהּ וְמּתוָקה"

ראש של דג:

ֶה  ֶשִנְהי  ֲאֹבוֵתיּנו  ְאֹלֵהי  ו  ֱאֹלֵהיּנו  ה'  ִמְלָפֶניָך  ָרצֹון  ְִהי  "י 
ְלרֹאש ו ְֹלא ְלזָ ָנב וְ ֶשִנְפֶרה וְ ִנְרֶּבה ְּכָדִגים"
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"יום הכיפורים" 
החל בעשרה בחודש תשרי, חמור יותר מיום טוב" ופחות 
והמצוות,  עוונות,  למחילת  סגולתו  מצד  אך   מ"שבת", 
האיסורים, והמנהגים הרבים הקשורים בכך, הוא נחשב 

לקדוש באופן ייחודי.

במוקדו עומדות התשובה והסליחה ועל פי ציווי התורה 
יש להתענות בו "עינוי הנפש" שכולל חמישה איסורים: 
ותשמיש  הסנדל  נעילת  רחיצה,  סיכה,  שתייה,  אכילה, 

המיטה.

"סוכות" 
הרגלים",  "שלושת  מבין  השלישי  החג  הוא  סוכות 
בו  להרבות  ומקובל  בסוכה  ליישב  יהודי  כל  מצווה  בו 

באכילת פירות שנשתבחה בהן הארץ.

"סדר נטילת לולב":

עדיף לברך על הלולב בסוכה בבית או בבית הכנסת. אם 
לא מתאפשר לברך על הלולב בסוכה בבית הכנסת ניתן 

לברך בסוכה בבית לפני שהולכים לתפילה.

 ַעל ְנִטיַלת לּוַלב ְמָבְרִכים ְלפני הנטילה:

"ָּברּוְך אָתּה ה' אלוקינו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ָאֵׁשר קְדׁשנּו במצוותיו 
לּוָלב  ֶׁשּנֹוְטִלים  ָהִראׁשֹון  בּיֹום  לּוָלב"  ְנִטיַלת  עֹל  וציוונו 

ְמָבְרִכים ַּגם:

וקיימינו  ֶׁשֶהֱחֵיינּו  ָהעֹוָלם  מלְך  אלוקינו  ה'  ֲאָתה  "ָּברּוְך 
והגיענו ַלְּזַמן ַהֶּזה"

בנֹות ֵעדּות ַהִּמְזָרח נֹוְטלֹות ללא ְּבָרָכה.

ָחג  ִמּימי  יום  ְּבָכל  מקיימים  לּוַלב  ְנִטיַלת  ִמְצַות  את 
הסוכות )ִמְּלַבד ַׁשָּבת(.

ְזַמן ִקּיּום המצווה הוא ּבּיֹום - ָהֵחל מזריחת ַהַחָּמה - וֹלא 
ּבליָלה. 

ִאם ָהָאָדם ַמְׁשִּכים לצֵאת ִמֵּביתֹו, וֹלא ִיְהֶיה לֹו ְלַאַחר ִמֵּכן, 
ַרַּׁשאי ֱהֵוא ליטול ֵאת הלולב ְלַאַחר ֶׁשָעָלה ַעּמּוד ַהַּׁשַחר. 

ַהֲהַדִּסים  ֵאת הלולב עם  ַמֲחִזיִקים  ִקּיּום המצווה  ִּבְׁשַעת 
ְּכֶׁשֵהם   , שמאל  ביד  האתרוג  וֵאת  ָיִמין  ְּבָיד  והערבות 
באופן  ָהאתרוג  ֵאת  אֹוְחִזים  תחילה,  לזֹה.  זֹה  צּמּוִדים 
שעוקצו מופנה ְּכַלֵּפי ְמעּלה ופיטמו ְּכַלֵּפי ַמֶּטה - הּפּוְך 

ִמֶּדֶרְך גדילתו.

ְמָבְרִכים: "ָברּוְך ֵאתה ה' אלקינו ָמָלְך ָהעֹוָלם ֹאֶׁשר ָקְדֵׁשנּו 
ֵאת  הֹוְפִכים  ּוִמָּיד  לולב"  ְנִטיַלת  ָעל  וצוונו  במצוותיו 
 - ְמעֵּלה  ְּכַלֵּפי  והפיטם  ַמּטה  ְּכַלֵּפי  כשהעוקץ  ָהאתרוג 

ְּכדֵרְך גידולֹו - ומנענעים ֵאת ַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים.
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