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לכלל לקוחות המשרד בעבר ובהווה שלום רב!

מקווה שעוברת עליכם שנה מוצלחת מאז הגיליון הקודם.

כמו תמיד, מדהים כמה הזמן חולף מהר, שכן לפני רגעים כתבתי את הברכה 
לחג הפסח הקודם...

שבגינן  עוולות  במיוחד  חברתי,  לתיקון  גורם  מנהלים  שאנו  ותיק  תיק  כל 
שמעדיפים  מזיקים  של  גבולות  לפריצת  איזון  ומייצרים  בביהמ”ש  תובעים 
יוצרת תיקון מצב  ורכושנו. התביעה  גופנו  לחסוך בכסף מאשר לשמור על 
אחרת  זאת,  שיעשו  לפני  ושלוש  פעמיים  יחשבו  להזיק  המתכוונים  שבו 
כזו(,  ביטוח  חברת  שיש  הטוב  )במקרה  שכרו  שהמזיקים  הביטוח  חברות 

יצטרכו לשלם בגין הפרת הסטנדרט המחויב על פי החוק והפסיקה.

אין כוונתנו לעודד חלילה תביעות סרק. אך בין אלפי התיקים שנוהלו בשנה 
האחרונה במשרדנו, היו רבים שהסתיימו בפיצויים שאיזנו מעט את הנזקים 
מהם סבלו הלקוחות הרבים, בעקבות ההתרשלויות שנתקלו בהן, עקב הפרת 

חובות הזהירות המוטלות ע”פ דין וחוק. 

משרדנו, הפרוס על פני ארבעה מוקדים מרכזיים לאורך מדינת ישראל, יחד 
עם שאר המשרדים ה”נזיקסטיים” בכל רחבי הארץ, יוצרים מציאות של עולם 
טוב יותר דרך שמירה על זכויותיהם, גופם ורכושם של אזרחי המדינה ולא 

מעט תיירים שהגיעו לארצנו.

ההצלחות שחווינו השנה לא באו “יש מאין”. זוהי זכות גדולה שסובבת אותי 
וספקים,  מזכירות  מומחים,  סטודנטים,  מתמחים,  דין,  עורכי  של  מעטפת 

שעושים כל שבידם כדי שהמשרד יצליח בכל תיק ותיק.

זכות גדולה נוספת, שיש לנו בכל רחבי הארץ לקוחות מדהימים, שבוחרים בנו 
מכל המשרדים המצוינים שקיימים. על כך תודה רבה!

הבאנו בפניכם מקבץ קטן מתוך תיקים רבים שניהלנו וסיימנו מראש השנה 
ועד פסח, לעיונכם.

בשעה זו שלפני חג החירות, מאחלים לכם, צוות המשרד ואני, חג שמח מלא 
בטוב, וכמובן בריאות איתנה.

שלכם בידידות,

אבי

פתח דבר
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ג’, צעיר בשנות ה-20 לחייו, נפגע מרכב צבאי עת שישב ליד נהג שנסע ללא ביטוח.

ל-ג’, שהיה מצוי בזמן התאונה במושב הקדמי ליד הנהג, נגרמה פגיעה רב מערכתית 
לבית  במסוק  ג’  פונה  הקשה,  הפגיעה  בשל  וריאתית.  מוחית  פגיעה  לרבות  קשה, 
החולים “הדסה” עין כרם בירושלים, שם עבר ניתוחים מצילי חיים במחלקה לטיפול 
נמרץ. סה”כ שהה במחלקה כ-5 חודשים, כאשר בשבועות הראשונים היה הלקוח 

מורדם ומונשם.

יותר משנה. תחילה במרכז שיקומי  ג’ תהליך שיקום ממושך של  לאחר מכן עבר 
ב”בית לוינשטיין”, ולאחר שיפור מסוים הועבר לאשפוז יום במחלקת השיקום של 

“הדסה” הר הצופים.

בהיעדר כיסוי ביטוחי לנהג, משרדנו הגיש תביעה כנגד “קרנית” שהינה קרן לפיצוי 
דנן  במקרה  כמו  הביטוח  חברת  את  לתבוע  יכולים  שאינם  דרכים  תאונות  נפגעי 

שאין לנהג ביטוח. 

בעקבות הפגיעה הקשה טען משרדנו כי יש למנות מומחה אחד בלבד שירכז את 
באופן  מומחים  מספר  למנות  יש  כי  טען  “קרנית”  של  הדין  עורך  בעוד  הפגיעות, 
הדרגתי. לשמחתנו בית המשפט המחוזי בירושלים קיבל את עמדתנו ומונה מומחה 
כי הוא איבד את היכולת  כי ל-ג’ ישנה נכות של 100% לצמיתות,  שיקומי שקבע 
שלו לעבוד וכי הוא זקוק לעזרה של מספר שעות ביום. בכך שמונה מומחה אחד 
השגנו גם את שיעור הנכות המקסימאלית וגם נחסך זמן רב של ניהול התיק סביב 

חוות דעת מרובות.

בבית  לחקירה  אותו  וזימן  המומחה  עמדת  את  קיבל  לא  “קרנית”  של  הדין  עורך 
משפט. כאן המקום לציין שמתחילת הדרך ועד לסיומו במשך שנים הפעילה “קרנית” 
חוקרים שכל מטרתם הייתה לנסות להכשיל את ג’ ולהוכיח שמצבו לא כפי שהוא 
טוען לו. בדיון הציג עורך הדין של “קרנית” את הסרטונים למומחה אולם המומחה 

לא התרגש מהם ולא שינה כהוא זה מהערכתו בדבר מצבו הקשה של ג’.

עורך הדין של “קרנית” לא הסתפק בזה ובמהלך הדיון ניסה לטעון שלאור כך ש-ג’ 
במשק.  מינימום  משכר  יותר  להרוויח  יצליח  לא  הוא  ירושלים,  מזרח  תושב  הינו 
אולם בית המשפט קיבל את עמדתנו שאין לסטות מהחזקה בפסיקה שהוא ירוויח 

שכר ממוצע במשק.

בסוף פסק הדין, ציין השופט כי הוא מחייב את הנהג שנהג ללא ביטוח, בכל תשלום 
שקרנית משלמת ל-ג’. מה שמהווה תמרור אזהרה לכל הנהגים, לוודא שהם נוהגים 

עם ביטוח חובה וצד ג’ בתוקף.

סך הפיצוי שנפסק ללקוח, כולל תשלום מהביטוח הלאומי, עמד על שבעה מיליון ₪.  

תיקי תאונות דרכים

עו”ד נועם שוורץ

פסק דין על סך 7,000,000 ₪ לצעיר עם נכות של 100% לצמיתות!
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לטיפול  ופנה  דרכים  תאונת  שעבר  לאדם   ₪  132,000 של  פיצוי 
רפואי רק לאחר שלושה שבועות 

י’ נפגע בתאונת דרכים במנגנון חזית צד. 

י’ אינו אדם שמרבה להתלונן אצל הרופאים וגם הפעם חשב לתומו כי הכאבים יחלפו 
עם הזמן.

לאחר כשלושה שבועות ומשלא פסקו הכאבים פנה י’ לראשונה לקבלת טיפול רפואי 
שם התלונן בין היתר על כאבים בכתפו. 

לאחר סדרת בדיקות התברר כי י’ סובל מקרע בכתפו השמאלית. משרדנו הגיש תביעה 
לבית המשפט וצירף לה בקשה למינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט לבדיקת י’.

חברת הביטוח התנגדה וטענה כי העדר חומר רפואי בסמוך לאירוע, שולל את הקשר 
הסיבתי בין הנזק לאירוע ושאם אכן נגרם נזק גדול, כל שכן קרע, אזי לא הגיוני שלא 

התלונן מיד לאחר התאונה.

משרדנו צרף לתגובה תצהיר של י’ על כך שאינו מרבה להתלונן אצל רופאים באופן 
עקרוני וכי חשב באמת ובתמים שהכאבים יחלפו.

י’  אורתופדי לבדיקת  רפואי  ומינה מומחה  קיבל את עמדת משרדנו  בית המשפט 
נכות  לו  נותרה  כי  קבע  אף  יום  ובסופו של  מוחלט  באופן  גרסתו  את  קיבל  אשר 

לצמיתות בשיעור של 10% בגין הקרע בגיד הכתף השמאלית.

בעקבות הערכת מומחה בית המשפט לעניין הנכות, הציעה השופטת שדנה בתיק 
לסיים אותו בסך של 132,000 ₪, הצעה אותה קיבלו הצדדים.

שנפגע  לנער  הפיצויים  סכום  שולש  משרדנו,  התערבות  לאחר 
בתאונת דרכים 

א’, תלמיד ישיבה בשנות העשרה לחייו, נפצע במסגרת תאונת דרכים בהיותו רוכב 
אופניים.

א' נפגע קשה כרוכב אופניים כאשר משאית לא הבחינה בו עת נסע לכיוון פסי הרכבת 
הקלה והיא דרסה אותו וגרמה לו לפגיעה משמעותית באזור הגב התחתון ובאגן.

א' אושפז בשל הפגיעות בפלג גופו התחתון לרבות שברים באגן, גב תחתון גפיים ועוד.

ל-א’, שיוצג על ידי משרדנו, נקבעה נכות רפואית בשיעור של 23% בעוד שנכותו 
התפקודית ושיעור הגריעה מכושר השתכרותו נקבעה לשיעור של 16.75%.

לאחר ניהול הליך הוכחות וחקירות מומחים בבימ”ש, ניתן פסק דין שחייב את חברת 
הביטוח בתשלום פיצויים לתובע בסך 550,000 ₪.

בסיכומו של ההליך, ולאחר שתחילה חברת הביטוח סירבה לשלם במו”מ ישיר יותר 
מ-180,000 ₪, נאלצה היא לשלם בסוף סכום פיצוי הכפול פי שלושה )!(.

על פסק הדין הנ”ל הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי, שכן לדעתנו הלקוח צריך 
לקבל סכום גבוה יותר.

עו”ד נועם שוורץ

עו”ד חנן ברוכיאל
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יותר מ — 3 מיליון ₪ פיצויים לאיש היי-טק בכיר שנפצע בתאונת דרכים

חזרה  בדרכו  קשה  תאונה  עבר  היי-טק,  בחברת  בכיר  לחייו,  ה-40  בשנות  גבר  א’, 
ממקום עבודתו. 

כתוצאה מהתאונה שבה באופן מצער נהרגו נוסעי הרכב השני, נפצע א’ והוא נאלץ 
לעבור ניתוח בכף הרגל ובקרסולו.

לאחר שמשרדנו ייצג את א’ מול המוסד לביטוח הלאומי, נקבעו לו 32% נכות שבגינם 
יפוצה בסכום של 2,866,247 ₪.

בהמשך, הצליח משרדנו להוכיח כי הרכב שבו נהג א’ בעת התאונה היה שלו ולא של 
החברה שבה עבד. לפיכך, נפסקה לו במסגרת הסכם פשרה תוספת פיצויים בסך של 

כעוד 285,175 ₪. כל זאת כאמור מעבר לתגמולי המוסד לביטוח לאומי.

בסך הכל, פוצה א’ בסכום של 3,151,422 ₪.

פיצוי של 222,476 ₪ לאישה שעברה 2 תאונות דרכים בהפרש של 
חודש 

ד’, רופאה בשנות הארבעים לחייה, עברה שתי תאונות דרכים כשהפרש של חודש בודד 
מפריד בין השתיים. שתי התאונות אירעו כשהייתה ד’ בדרכה למקום עבודתה.

בעקבות התאונות, ד’ ספגה פגיעות בחלקי גופה השונים, לרבות בצווארה. העובדה 
ששתי  לכך  גרמה  עבודתה,  למקום  בדרכה  הייתה  כש-ד’  אירעו  התאונות  ששתי 
התאונות יוכרו כתאונות עבודה. במקביל פנה משרדנו הן לגורם המזיק, דהיינו ביטוח 

החובה והן לתביעה מול הביטוח הלאומי.

בשלב הראשון בוועדות הרפואיות הראשונות שנקבעו ל-ד’, נקבע שלא נותרה לה 
נכות, וזאת ביחס לשתי התאונות.

את  קיבלו  לעררים  וועדה  הראשונה  הרפואית  הוועדה  החלטת  על  ערער  וועדת 
טיעוננו וקבעו נכות בשיעור של 5% באופן צמית בגין פגיעה בצוואר שנגרמה מאחת 

התאונות. 

לאחר קביעת הנכות, פנתה הלקוחה באמצעותנו לחברת הביטוח המבטחת את רכבה. 
בהתאם לכך, על בסיס הנכות שנקבעה לה בשיעור של 5% נכות צמיתה, זו קיבלה 

מחברת הביטוח סך של 175,700 ₪, זאת מעבר לתגמולי הביטוח הלאומי.

בסיכומו של טיפול בתיק, שולם ל-ד’ בגין פגיעותיה בשתי התאונות סך של 229,476 
₪, זאת יחד עם תגמולי המוסד לביטוח לאומי.

עו”ד נועם שוורץ

עו”ד ראן עוויד
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 איש שעבר תאונת דרכים במהלך עבודתו, קיבל פיצוי של 450,000 ₪ 
לאחר שש וועדות רפואיות 

בשנת 2015 נפגע ח’ בתאונת דרכים במהלך עבודתו, כאשר הרכב בו נהג התהפך. 

בהיות התאונה תאונת עבודה, פנה י’ למוסד לביטוח לאומי באמצעות משרדנו.

במסגרת ההליכים אל מול הביטוח הלאומי, עבר י’ שש וועדות רפואיות לרבות וועדות 
ערר. זאת כיוון שבוועדות מדרג ראשון נקבעו לו נכויות שלא שיקפו את מצבו.

פגיעה  וכן  בצוואר  פגימה  בגין   19% של  צמיתה  נכות  ל-י’  נקבעה  יום,  של  בסופו 
נוירולוגית נלווית .

י’ קיבל פיצוי מהמוסד לביטוח לאומי בשיעור של 150,000 ₪.

הסתיימה  עיקש,  ומתן  משא  ולאחר  הרכב  של  הביטוח  חברת  את  תבע  משרדנו 
המוסד  תגמולי  לרבות   ₪  450,000 של  כולל  ובסך   ₪  300,000 של  בסך  התביעה 

לביטוח לאומי.

עו”ד חנן ברוכיאל
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ע’, אישה בת 57, נפגעה בתאונת דרכים כנוסעת, עת רכב אחר התפרץ לנתיב נסיעתם 
וגרם להתהפכות של רכבה ב - 360 מעלות. כתוצאה מהתאונה, נגרם ל- ע’ שבר בחוליה 

והיא אושפזה לטיפול והשגחה למשך יומיים.

 15% בשיעור  נכות  לה  נותרה  כי  וקבע  ע’  את  בדק  המשפט  בית  מטעם  מומחה 
לצמיתות.

וזאת  התיק הסתיים בפשרה בהצעת בית המשפט בסך של למעלה מ-200,000 ₪ 
חרף העובדה ש-ע’ הייתה סמוך למועד יציאתה לפנסיה ולכאורה לא נותרו לה עוד 

שנות עבודה רבות לפיצוי.

הפיצוי התבסס על ראיות שהוגשו אשר הוכיחו מעבר לכל ספק, כי מאז התאונה 
נגרם ל-ע’ הפסד שכר מוכח כל חודש בחודשו. 

בסך הכל פוצתה ע’ בסכום של 225,740 ₪. 

עו”ד רותם כהן

פיצוי של למעלה מ – 200,000 ₪ לאישה שעברה תאונת דרכים בסמוך לגיל פנסיה

כ-300,000 ₪ לרופאה שנפגעה בתאונת דרכים 

בתאונה  דרכים.  תאונת  אירוע של  עברה  לחייה  הארבעים  בשנות  שיניים  רופאת  ל’, 
ספגה ל’ פגיעות אורתופדיות בצווארה ובגבה וראשה נחבט בחוזקה בשמשת הזכוכית 

הקדמית של הרכב.

מאחר שהאירוע היה תאונת דרכים, מונו ל-ל’ מומחים רפואיים בתחומי האורתופדיה 
והפסיכיאטריה, ונכותה הועמדה על שיעור של 8%.

במהלך התביעה, משרדנו שייצג את ל’ נאלץ להתמודד עם טענות בדבר עבר רפואי 
קודם שהיו ברות השפעה על קביעת שיעור אחוז הנכות שלה.

למרות זאת ולאחר דין ודברים בבית המשפט, נתן השופט הצעת פשרה לסיום התיק 
בסך כולל של 294,167 ₪. 

הנכות  אחוזי  לאור  הן  זה,  לסכום  נחרצות  התנגדה  הביטוח  למרות שבתחילה חברת 
הקודם,  לאור עברה  והן  בית המשפט  ע”י המומחים מטעם  יחסית שנקבעו  הנמוכים 

לאחר משא ומתן עיקש, הסכימה חברת הביטוח לסיים התיק בסכום זה.

בסך הכל פוצתה ל’ בסכום של 294,167 ₪.

עו”ד רותם כהן
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תיקי חבות )תיקי אחריות(

אחות שנפצעה בעת שטיפלה בחולה פוצתה בשלושה מיליון ₪!

ק’, אחות בשנות הארבעים לחייה, עברה תאונת עבודה במסגרת עיסוקה כאחות באחד 
מהמרכזים הרפואיים בארץ.

התאונה אירעה בשעה ש-ק’ סייעה למטופלת לרדת מהמיטה לכיסא ובאורח פתאומי 
נתפס גבה.

לטענת ק’, כתוצאה מהפגיעה היא סבלה ועודנה סובלת ממכלול של פגיעות משמעותיות 
הכוללות כאבים עזים ומגבלת תנועה בגב התחתון אשר מקרינים גם לרגליה.

יתר על כן, מאז האירוע לא היה ביכולתה של ק’ לעבוד כך שהיא נפלטה ממעגל העבודה, 
שקעה בדיכאון ונכנסה לשגרת טיפולים אורתופדיים בשל פציעתה.

משרדנו שנבחר על ידי ק’ לייצגה, תבע בשמה את חברת הביטוח, המוסד לביטוח לאומי 
ואת קרן הפנסיה התקציבית .

בסיכומו של הליך התביעה, התובעת קיבלה מהמוסד לביטוח לאומי 2,422,000 ₪ 
ומנגד מחברת הביטוח שלה 330,000 ₪. סך הכל סכום פיצוי של כשלושה מיליון ₪. 

וזאת מעבר לתשלומי קרן הפנסיה התקופתיים.

עו”ד ראן עוויד
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עובד התקנות מיזוג אויר שנחבל בעינו פוצה ב - 482,000 ₪ 

פירוק של חבק  ר’  ביצע  אוויר. במהלך עבודת התקנה  מיזוג  עובד התקנות  הינו  ר’ 
הפירוק,  במהלך  היה מחובר לתקרה באמצעות מברגה.  צינור( אשר  להידוק  )התקן 

השתחרר החבק ופגע בעינו של ר’.

ר’ לא קיבל משקפי מגן ו\או הדרכה באשר לאופי ביצוע העבודה ולכן לא יכול היה 
להגן על עצמו.

כתוצאה מהפגיעה נחבל ר’ בעינו ונגרמה לו צלקת בעין שמאל אשר גורמת לטשטוש 
ראייה חמור.

בהיות התאונה תאונת עבודה, פנה ר’ באמצעות משרדנו ובליווי עורך דין מהמשרד, 
לביטוח הלאומי. שם וועדה רפואית קבעה לו נכות צמיתה בשיעור של 20% .

בעקבות החלטה זו קיבל, מקבל ויקבל ר’ קצבה חודשית לכל ימי חייו ובסך כולל של 
.₪ 400,000

מעבר לכך משרדנו תבע את חברת הביטוח אשר ביטחה את מקום העבודה ולאחר 
ששולם  למה  מעבר   ₪  82,000 של  נוסף  סכום  הביטוח  חברת  שילמה  ומתן,  משא 

וישולם מאת המוסד לביטוח לאומי.

סה”כ פוצה ר’ בסכום כולל של 482,000 ₪.

עו”ד חנן ברוכיאל

מדריכת סיורים שנפלה במהלך הכנות לסיור פוצתה ב - 250,000 ₪

כמדריכת  המשמשת  במקצועה  הוראה  עובדת  לחייה,  השישים  בשנות  אישה  ל’, 
סיורים, נפצעה במהלך הכנות מקדימות לסיור הדרכת קבוצה במוסד ציבורי.

גרם  על  ל’  עלתה  מהסיור,  חלק  להתקיים  היה  עתיד  שבו  לחלל  שנכנסה  כדי  תוך 
מדרגות עתיק המצוי במקום.

שמן  עקב  זאת  הרצפה,  על  ונפלה  החליקה  היא  במדרגות  לרדת  ל’  שעמדה  בעת 
תזוזה של עצם  לרבות  היד  כף  נגרם שבר בשורש  ל-ל’  העץ.  מדרגות  על  שנמשח 

ובעקבות האירוע נאלצה ל’ לעבור ניתוח בכף ידה.

כנגד המוסד לביטוח  זכויותיה, הגשנו תביעה  לאחר ש-ל’ פנתה למשרדנו לשם מיצוי 
לאומי וטענו כי מדובר בתאונת עבודה. באופן זה ניתנו ל-ל’ מענקים של מעל 100 אלף ₪.

נעלנו  שערכנו,  בירור  בעזרת  לאומי,  לביטוח  במוסד  ל’  של  זכויותיה  מיצוי  בתום 
את האחריות כנגד המוסד הציבורי הנידון. כל זאת, מכיוון שעלה מנסיבות האירוע 
כי לא הוצב שלט אזהרה המתריע כי נמשח חומר סיכה טרי במקום באופן ה”מועד 

לפורענות”.

בעניין זה, לאחר הליך משא ומתן, הושג הסכם פשרה מול הנתבעת בסך של 150,000 ₪.

בסיכומו של התיק קיבלה ל’ סך כולל של 250,000 ₪. 

עו”ד ראן עוויד
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תשלום של 220,000 ₪ לאב בית ששבר את האגן במסגרת 
עבודתו

חלון  ולתקן  לעלות  התבקש  כאשר  עבודתו  במסגרת  נפגע  במקצועו,  בית  אב  א’, 
ויטרינה מזכוכית. זאת ללא עזרה וללא אפשרות גישה לסולם. א’ ביצע את ההוראה, 

עלה על כיסא, נפל ושבר את האגן.

המוסד לביטוח לאומי קבע נכות בשיעור 15% לצמיתות ומומחה מטעם בית המשפט 
החמיר בהערכה שלו וקבע 20% לצמיתות. 

חברת הביטוח שמייצגת את מקום העבודה של א’ טענה בבית המשפט כי יש להגיש 
יהיו  לאומי  מביטוח  שהתשלומים  כדי  זאת  לאומי,  לביטוח  מצב  להחמרת  תביעה 

גבוהים יותר וכך החלק שלה בתשלום הפיצוי יהיה קטן יותר.

מצב  להחמרת  בתביעה  לפנות  א’  את  לחייב  ניתן  לא  כי  קבע  השלום  משפט  בית 
לביטוח לאומי ועל כך הגיש הנתבע בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי. 

משרדנו ייצג את א’ בבית המשפט המחוזי וזה האחרון קבע אף הוא כי לא ניתן לחייב 
את א’ לבצע הליך של החמרת מצב.

לבסוף התיק הסתיים בתשלום הנתבעת על סך כולל של 220,000 ₪. 

 עו”ד ומגשרת 
הילה כהן
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עו”ד מורן מזל אבגי

עו”ד מורן מזל אבגי

סכום פיצויים של למעלה מ - 120,000 ₪ ללא הגשת כתב תביעה

א’, נהג משאית ברשת קמעונאית גדולה, נפגע במסגרת עבודתו כאשר החליק בתוך 
המשאית במהלך חלוקת הסחורה. 

במהלך ייצוגו של א’ מול המוסד ביטוח הלאומי )שם נקבעה נכותו הצמיתה לשיעור 
של 5% שבגינה קיבל 21,184 ₪(, נוהל משא ומתן מול חברת הביטוח והמעסיק של א’. 

המשא ומתן התנהל בצירוף של חוות דעת מומחה מטעמו עקב הגבלת תנועה בגב.

בסיומו של ההליך, התיק הסתיים בסכום של 121,184 ₪, כל זאת ללא הגשת תביעה.

מטפלת רגשית שהחליקה בזמן עבודתה פוצתה ב - 169,200 ₪

ח’, מטפלת רגשית בשנות השלושים לחייה, נפגעה במהלך שיעור שאותו העבירה בשעה 
שמי גשמים נכנסו לכיתה שבה לימדה. בעקבות חלחול המים, החליקה ח’ והיא נפגעה 

בזרועה הימנית ובכף ידה הימנית. כמו כן, נגרמו לה מכות יבשות ואף שבר בכתף ימין.

נכות  לה  נקבעה  לאומי,  לביטוח  המוסד  מול  ח’  את  שייצג  משרדנו,  תביעת  לאחר 
בשיעור של 15%, שכנגזרת מהנכות, שולמו לה 49,200 ₪.

בהמשך, הגיש משרדנו תביעה בבית המשפט בשמה של ח’ כנגד המעסיק שלה, והתחיל 
העובדה  בשל  במיוחד  ומאתגר  אינטנסיבי  היה  זה,  הליך  כנגדו.  ומתן  משא  בהליך 

שהמקום בו נפגעה שינה את ייעודו לאחר התאונה ולא שימש עוד כבית ספר. 

התיק הסתיים בפשרה של 120,000 ₪ בנוסף לתגמולי המוסד לביטוח לאומי.

בסך הכל שולמו ל-ח’ סכום פיצויים בשיעור של 169,200 ₪.
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חרף "טענת התיישנות"* – כמיליון  ₪ פיצויים לנפגעת תאונת דרכים

משרדנו ייצג את א’, אישה כבת 46 שעברה תאונת דרכים ובגינה נגרמו לה נכויות 
במספר תחומים.

תיק תאונת הדרכים הסתיים בפשרה מול חברת הביטוח בסך של 750,000 ₪.

כידוע, זמן ההתיישנות בפוליסת תאונות אישיות הינו שלוש שנים ממועד קרות הנזק, 
ובמקרה דנן מועד התאונה.

חברות,  במספר  אישיות  תאונות  פוליסות  לה  קיימות  כי  משרדנו  את  עדכנה  א’ 
בסמוך  הקיימות  הפוליסות  את  משרדנו  איתר  א’  של  המשכורת  תלוש  ובאמצעות 

להתיישנות.

לאחר הליך משא ומתן שלא צלח, הוגשה תביעה לבית משפט השלום בצירוף חוות 
דעת רפואיות בתחומי האורתופדיה, הנוירולוגיה והפסיכיאטריה.

הביטוח  חברות  מטענות  ואחת  התאונה   לאחר  שנים  וחצי  ארבע  ניתנה  האחרונה 
שנתבעה הייתה "טענת התיישנות".

בהקשר זה משרדנו הצליח להוכיח כי “התגבשות הנזק” החלה רק בסמוך לכתיבת 
חוות הדעת ולפיכך לא חלה התיישנות.

בסיכומו של הטיפול בתיק, שולם ל-א’ סך של 229,476 ₪ בגין פגיעותיה בשתי התאונות, 
זאת מעבר לתשלום שקיבלה מחברת הביטוח של הרכב בעקבות תאונת הדרכים.

בסך הכל פוצתה א’ בסכום פיצויים של כולל של 979,476 ₪.

*התיישנות – פרק הזמן המקסימאלי שבו ניתן להגיש תביעה בגין הפוליסות. ברגע שזה חלף לא ניתן עוד 
לתבוע או לחילופין למצות את הזכויות.

עו”ד חנן ברוכיאל

תיקי פוליסות וביטוח לאומי

פיצוי של 42,000 ₪ לבכירה בבנק, שלאחר התערבותנו – הוכרה 
פגיעתה במקום עבודתה כתאונה

א’, עובדת בתפקיד בכיר בבנק מוכר, נפגעה במשרדה כאשר ביצעה במהלך ישיבה 
תנועת פיתול להרמת ניירות שנפלו אל הרצפה. 

בביטוח  א’  את  הביטוח שמבטחת  חברת  נגד  תביעה  לבית המשפט  הגיש  משרדנו 
תאונות אישיות וזאת לקבלת פיצוי לפי תנאי הפוליסה.

חברת הביטוח טענה בבית המשפט כי לא מדובר בתאונה אישית לפי הגדרת הפוליסה 
ולכן אין לשלם דבר. 

לאחר ניהול התיק הסכימה הנתבעת לשלם סך כולל של 42,000 ₪. 

 עו”ד ומגשרת 
הילה כהן
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אישה שנפלה באוטובוס בדרכה לעבודה ונדחתה פעמיים ע”י 
הביטוח הלאומי, פוצתה בקצבה חודשית לכל חייה לאחר מאבק 

עיקש של משרדנו

בלימה  ובשל  עבודתה,  למקום  באוטובוס  נסעה  לחייה,  החמישים  בשנות  אישה  ל’, 
חזקה של האוטובוס נפלה ונחבלה.

החליט  עבורה,  נכות  קביעת  לעניין  הלאומי  הביטוח  מצד  בסירוב  שנתקלה  לאחר 
משרדנו להגיש ערר בעניינה. יחד עם זאת, שוב נתקלה הלקוחה בדחייה מצד הוועדה.

משרדנו לא אמר נואש והחליט לפנות להליך מורכב יחסית של החמרת מצב בכדי 
לשנות את עמדת הביטוח הלאומי.

במקביל, הלקוחה המשיכה לסבול מכאבים וממגבלות, ואף הומלץ לה לעבור ניתוח.

בוועדה המסכמת קבעה ועדת החמרת המצב כי לתובעת נותרו 10% נכות אורתופדית, 
5% נכות נוירולוגית ואף 10% נכות נפשית בעקבות התאונה.

כמו כן, בשל העובדה שעקב התאונה ל’ הפסיקה את עבודתה כמטפלת בקשישים, 
ביקש המשרד כי תקבל נכויות נוספות לפי “תקנה 15”*.

ועדת הרשות של “תקנה 15” דחתה את בקשתו של המשרד.

 ”15 “תקנה  להפעיל  יש  שאכן  הוכיח  המסכמת  ובוועדה  נואש,  אמר  לא  המשרד 
ועדת  אינה מקבלת את דעתה של  כי  נדיר קבעה הועדה המסכמת  במלואה. בצעד 
הפסקת  עקב  הלקוחה  בהכנסות  ירידה  ישנה  אכן  כי  סוברת  אליה  ובניגוד  הרשות, 

עבודתה, והפעילה את “תקנה 15” במלואה.

בסופו של ההליך הארוך והמפותל, העבודה הקשה השתלמה! ללקוחה נקבעו 35% 
נכות לצמיתות. כמו כן נקבע כי תקבל קצבה חודשית מהביטוח הלאומי אשר קודם 

לכן כאמור דחה את הלקוחה מכל וכל.

כל זאת עוד בטרם סיום המגעים מול חברת הביטוח של האוטובוס בעניין מיצוי 
סכום הפיצויים המגיעים ל-ל’.

*תקנה 15 - תקנה המסמיכה את הוועדה להעלות את אחוזי הנכות במקרה ולנפגע יש 
פגיעה תפקודית או הורדה באחוזי המשרה עקב הפגיעה.

 עו”ד ומגשר
אורי שמריז
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תיקי רשלנות רפואית

מעל חמישה מיליון ₪ לאישה שנותרה עם 100% נכות צמיתה 
לשארית חייה

קבלת  בתהליכי  לתקדימים  שותפים  להיות  דין,  עורכי  למשרד  מזדמן  יום  כל  לא 
חיי  ועל  היחיד בפרט  חיי  על  גורל  כה הרה  באופן  החלטות אשר עשויים להשפיע 

החברה הישראלית בכלל.

בעת האחרונה, לאחר מאבק עיקש להשבת הצדק לכנו, תיק זה הגיע לסיומו. 

עד לאירוע שבו השתנו חייה מן היסוד, א’, אישה בשנות החמישים לחייה, ניהלה אורח 
חיים שגרתי למדי: אזרחית נורמטיבית, אשת קריירה, אם ורעיה, כזו שכולנו מכירים.

א’ לא זכתה לקבל את הטיפול הרפואי המתאים לאחר שבבדיקת אק”ג נתגלה אצלה 
פרפור פרוזדורים לבבי ועוד שלל בעיות לבביות שמחייבות טיפול מתאים או לפחות 
הדעת  את  נתן  לא  המשפחה  רופא  הצער,  למרבה  קרדיולוג.  עם  נוספת  התייעצות 
א’ מה שהוביל כך שא’ נאלצה לשלם מחיר כבד  וכלל לא בדק את  באופן ההכרחי 

מספר שבועות מאוחר יותר.

דחיפות  כל  בלי  רגילה  ובהפניה  מידי  מאוחר  בשלב  התבצעה  לקרדיולוג  ההפניה 
מתבקשת.

יום לפני הבדיקה המתוכננת אצל הקרדיולוג, א’ קרסה בביתה ועברה אירוע מוחי קשה. 
לאחר ניתוח מציל חיים ושיקום אינטנסיבי, נותרה א’ עם 100% נכות צמיתה לשארית 

חייה, כאשר היא מרותקת לכיסא גלגלים וזקוקה לעובדת זרה 24 שעות ביממה.

לאחר הליך ממושך שכלל הליך גישור ו-2 ישיבות הוכחות בבית המשפט המחוזי 
בירושלים, שבהן נחקרו כלל המומחים הרפואיים, הושגה פשרה בהתאם להמלצת 
השופט בסך של ארבעה מיליון שקלים לפני תגמולי מל”ל שעומדים על סך של מעל 

למיליון ₪. 

לה  שיסייעו   ,₪ מיליון  חמישה  מעל  של  בסך  פיצויים  סכום  א’  קיבלה  הכל  בסך 
ולמשפחתה לנהל את חייה בהתאם לנסיבות החדשות והלא פשוטות.

נאחל לה ולמשפחתה בריאות ורפואה שלמה.

עו”ד נועם שוורץ
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עו”ד משיח כדורי

כ-130,000 ₪ פיצויים להורים שנאלצו להסיע את ילדם בעל 
צרכים מיוחדים למוסד הלימודים 

ואף  נשלטים  בלתי  להתקפים  לו  שגרמה  קשה  מחלה  עם  שנולד  ילד  י’,  של  הוריו 
חיצוני הסמוך למקום  ביישוב  מיוחד שנמצא  לגן  אותו  נאלצו לשלוח  חיים,  מסכני 

מגוריהם.

על פי החלטת משרד הרווחה, הרשות המקומית צריכה הייתה לדאוג לאחות שתלווה 
אותו למוסד הלימודי, אולם הרשות נכשלה באיתור אחות מוסמכת לדבר ובמהלך של 

למעלה משנה נאלצו ההורים ללוות בעצמם את הילד למוסד הלימודים.

לאחר שייצגנו את ההורים מול הרשות, נסגרה התביעה בפשרה מול הרשות המקומית, 
בה השגנו להורים הוצאות נסיעה, שעות עבודה ופיצוי כספי. 

סך כל הפיצויים עמד על שיעור של 128,000 ₪.

 תיקי ייצוג בבית משפט
)תיקי ליטיגציה(
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על צוואות וירושות
והירושות, נתקלת בשאלות  בין היתר בתחום הצוואות  ליטיגציה במשרדנו, שעוסקת  רבות מחלקת  פעמים 

רבות של לקוחות בנושא זה. 

ראשית, חשוב לדעת כי כתיבת צוואה היא הדרך הבטוחה ביותר בה אדם יכול להשפיע כי יתקיים רצונו לאחר 
הסתלקותו מהעולם וכי עיזבונו יחולק בדיוק באופן שבחר ולא באופן אחר אשר ברירת המחדל היא כקבוע 

ב”חוק הירושה”. 

כתיבת צוואה שבאמצעותה אדם קובע את אופן הניהול של רכושו לאחר 120 שנים, עשויה למנוע סכסוכים 
עתידיים וקונפליקטים אפשריים. 

על פי “חוק הירושה”, ישנם ארבעה סוגים עיקריים של צוואות:

צוואה בכתב יד – נכתבת באופן עצמאי על ידו המצווה וחשופה יחסית להתנגדויות.. 1

צוואה בעדים - נערכת בחתימת המצווה וחתימת עדים אשר יכולים להעיד על רצון וכשירות המצווה.. 2

צוואה בפני הרשות - לרוב בפני נוטריון, רשם או שופט. . 3

צוואה בעל פה - בלעדית למצב של סכנת חיים ממשית חלילה.. 4

במשרדנו, אשר הינו בעל ניסיון רב בעריכת צוואות וייצוג יורשים בהתנגדות לצוואות, נהוגה פרקטיקה של עריכת 
צוואה בעדים עליה חותם המצווה ושני עדים אשר עדותם מאומתם ע”י עו”ד.

כמו כן משרדנו ממליץ על הפקדת הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה ובמקרים מסוימים אף על הסרטת המצווה 
בזמן החתימה ו\או על צרוף לצוואה של חוות דעת מומחה לעניין כשירות המצווה.

על כל פנים, לפני כתיבת צוואה, חשוב לפנות לעורך דין או לנוטריון המומחה בתחום לשם התייעצות.
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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.

יש נוהגים שקודם הבדיקה מניחים פתיתי לחם במקומות שימצאם 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 ִיחּוד קּוְדָשׁא ְבִּריְך הּוא 
ּוְשִׁכיְנֵתּיּה ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר ְוֶנֱעָלם ְבֵּשׁם ָכּל ִיְשָׂרֵאל. ִויִהי נֹוֲעם ה' ֱא-ֹלֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵשׂה ָיֵדינּו 

ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵשׂה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהוּ”.

ָבּרּוְך ַאָתּה ה’ ֱא-ֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁר ִקְדָּשׁנּו ְבִּמְצֹוָתיו ְוִצָוּנּו ַעל ִבּיעּור ָחֵמץ"”

ומיד אחר הבדיקה יבטלנו ויאמר:

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

ואם אינו מבין בלשון תרגום, יאמר הביטול בלשון שמבין, בלשון הקודש או בלע”ז ]וזה תרגומו 
ללשון הקודש: “כל חמץ ושאור שיש ברשותי שלא 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. אין אומרים מזמור לתודה, ולמנצח, ואל ארך אפים. אוכלים 
עד תחילת שעה זמנית רביעית ושורפין בשעה זמנית חמישית. וצריך לחזור ולבטל החמץ פעם 
שנית, וטוב לבטלו 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 ִיחּוד קּוְדָשׁא ְבִּריְך הּוא 
ּוְשִׁכיְנֵתּיּה ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר ְוֶנֱעָלם ְבֵּשׁם ָכּל ִיְשָׂרֵאל. ִויִהי נֹוֲעם ה' ֱא-ֹלֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵשׂה ָיֵדינּו 

ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵשׂה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו”.

ולאחר שריפת חמץ יבטלנו, ויאמר:

“ָכּל ֲחִמיָרא ַוֲחִמיָעא ְדִּאָכּא ִבְרׁשּוִתי ַדֲּחִזֵתּּה ּוְדָלא ֲחִזֵתּּה ַדֲּחִמֵתּּה ּוְדָלא ֲחִמֵתּּה ְדִּבַעְרֵתּּה ּוְדָלא ִבַעְרֵתּּה 
ִלָבֵּטל ְוֶלֱהֵוי ֶהְפֵקר ְכַּעְפָרא ְדַאְרָעא".

ואם אינו מבין בלשון תרגום, יאמר הביטול בלשון שמבין, בלשון הקודש או בלע”ז ]וזה תרגומו 
ללשון הקודש: “כל חמץ ושאור שיש ברשותי שראיתיו ושלא ראיתיו, שביערתיו ושלא ביערתיו 

שידעתיו ושלא ידעתיו יבטל ויהיה הפקר כעפר הארץ”[. 

בברכת חג פסח כשר ושמח,

נשתמע בבשורות טובות לקראת ראש 
השנה הבאה עלינו לטובה תש”פ.

אבי וצוות המשרד
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