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 תוכן עניינים

 1 כללי': א שער

 1 מבוא': א פרק

 3 הדין': ב פרק

 3 1975-ה"התשל, דרכים תאונות לנפגעי פיצויים חוק. 1

 נזק בשל פיצויים חישוב) דרכים תאונות לנפגעי הפיצויים תקנות. 2

 31 1976-ו"התשל(, ממון נזק שאינו

 33 1976-ו"התשל, דרכים תאונות נפגעי לפיצוי הקרן תקנון. 3

 בטיפול טרחה-לשכר מקסימלי תעריף) הדין-עורכי לשכת כללי. 4

 36 1977-ז"התשל(, דרכים תאונות לנפגעי פיצויים חוק לפי בתביעות

-ח"התשל(, עיתיים תשלומים) דרכים תאונות לנפגעי פיצויים תקנות. 5

1978 38 

-ט"התשמ(, תכופים תשלומים) דרכים תאונות לנפגעי פיצויים תקנות. 6

1989 42 

 למניעת פעולות למימון קרן) דרכים תאונות לנפגעי פיצויים תקנות. 7

 46 1980-א"התשמ(, תאונות

 בין הפיצויים נטל לחלוקת הסדרים) דרכים תאונות לנפגעי פיצויים צו. 8

 50 2001-א"התשס(, המבטחים

 52 2002-ב"התשס(, משפחה לבני סיוע) דרכים תאונות נפגעי חוק. 9

 56 1986-ז"התשמ(, מומחים) דרכים תאונות לנפגעי פיצויים תקנות. 10

(, השירותים אספקת עלות מימון) דרכים תאונות לנפגעי פיצויים צו. 11

 64 2009-ע"התש

 65 נכות 100% עד - ופיצוי נכות': ב שער

 65 מבוא': א פרק

 67 אורטופדיות ונכויות בפגיעות הפיצויים מפתח': ב פרק
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 ואורטופדית 17.5% נפשית, 20% ולסת פה) הרפואית נכותו - דין-עורך. 1

 על עמד הכולל הפיצוי סכום, 58.7%  המשוקללת( 33.8% משוקללת

 משפט-בית - ח"ש 1,272,000 בסך ל"מל תגמולי בניכוי ח"ש 1,721,000

 בסיס הערכת על ערעור קבלת - ח"ש 300,000  של תוספת פסק העליון

 67 לעתיד השכר

 נפשית נכות - 76% ואורטופדית נפשית משוקללת רפואית נכות - מסגר. 2

 משפט-בית - ח"ש 1,493,750 כ"סה פסק המחוזי משפט-בית - 70%

 גובה על ערעור - ל"הנ לסכום ח"ש 354,750 של בסך תוספת פסק העליון

 69 ועתיד לעבר שכר הפסדי - הנזק

, היתר בין, 70% על המערער של התפקודית נכותו - בניין פועל. 3

 פיצוי - 61% על עומדת המשוקללת האורתופדית שהנכות בכך בהתחשב

 ל"המל קצבאות של ווןהמה בסכום שנבלע סכום, ח"ש 2,430,800 כולל

 607,700 של סך, הנזק מסכום 25% פיצוי - ח"ש 3,198,7155 של בסך

 התיישנות תקופת החמצת - קמא המשפט-בית החלטת על ערעור - ח"ש

 71 'ג צד עזרת - בניזוק לפגוע צריכה אינה ל"המל ידי-על

 הרפואית נכות - ח"ש( 4,924,481) מיליון 5 -כ של כולל פיצוי - מהנדס. 4

 היא הנכות עיקר אשר 72.03% על עומדת המערער של המשוקללת

   והחזר השתכרות סכומי העלאת - התנהגותי-הקוגנטיבי בתחום

 73 הוצאות

 תפקודית נכות - שונות נכויות - סלולריים מכשירים לתיקון טכנאי. 5

 74 התפקודית הנכות קביעת של הנפקות על ערעור - 42%

, ח"ש 1,354,000 כולל פיצוי - 56% אורטופדית תפקודית נכות - רתך. 6

 בתוספת ח"ש 377,000 -כ של בסך ל"מל תקבולי ח"ש 978,000 -כ ובניכוי

 הפסד גובה על ערעור קבלת - הנזק ראשי כל על ערעור - ח"ש 120,000 של

 76 ההשתכרות
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 77 השכר בסיס והעמדת התפקודית הנכות גובה על ערעור - מנופאי נהג. 7

 מכושר 50% של גריעה, 33.5% אך הינה הרפואית נכות - ברמן. 8

 ראש פגיעת - ח"ש 1,042,911 ניכויים לאחר כולל פיצוי - השתכרות

 80 ושברים

  משוקללת רפואית נכות - ושברים ראש חבלת - עצמאי בעסק עובדת. 9

 81 הרוסי לדין בהתאם קצבה - 53%

 - ימין בשוק פתוח ושבר בראש חבלה - 59% רפואית נכות - חייל. 10

 82 ח"ש 2,804,660 ניכוי לאחר כולל פיצוי

 כולל פיצוי - 60% תפקודית נכות - 59% משוקללת נכות - אש לוחם. 11

 85 מרוסקת ימין רגל - ניכוי לאחר ח"ש 2,516,178

 לעזרת הפיצוי גובה על ערעור - 25% צמיתה אורטופדית רפואית נכות. 12

 228,567 - ולעתיד בעבר', ג צד עזרת בגין הפיצוי סך - ועתיד לעבר' ג צד

 86 ח"ש

 רגל בכף שבר - 40.62% רפואית נכות- כבד ומנופאי משאית נהג. 13

 88 שמאל

 תכוף תשלום של ניכויים לפני פיצוי - 62.27% משוקללת נכות - חייל. 14

 90 המסרק עצם בצוואר מרוסק פתוח שבר - ח"ש 2,759,829

 - בשכר הגריעה ושיעור תפקודית נכות, 20% - רפואית נכות - מורה. 15

 92 שמאל ברגל תחושה חוסר - ח"ש 1,604,250 כ"סה: כולל פיצוי, 30%

 סך על הניכוי לאחר כולל פיצוי - 10% נכות - מים משאבי מהנדס. 16

 150,000 של כולל סכום לפיצוי הוסיף המחוזי משפט-בית - ח"ש 138,372

 93 בברך פגיעה - ח"ש

 בשליש מרוסק שבר - 36% תפקודית נכות - שיפוצים בחברת עובד. 17

 95 הפרוקסימלי
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 ניכוי לאחר כ"סה; ח"ש 1,240,000: כולל פיצוי - מכונות מהנדס. 18

 - ל"ומל תורם אשם ניכויי לאחר כ"סה; ח"ש 1,116,000 -  תורם אשם

 96 אצבעות קטיעת - ח"ש 309,345

 ונכות הראשונה התאונה בגין 15% בת נכות - גינון עבודות עסק בעל. 19

 פגיעה - ח"ש 1,050,000 כולל פיצוי - השניה התאונה בגין 32.5% בת

 97 שמאל בברך

 לפני כולל פיצוי - 75% ורפואית התפקודית נכותו - מאפיה בעל. 20

 99 הימנית בברך שבר - ח"ש 3,687,000 וקנאביס ניכויים

 כולל פיצוי  - 15% התפקודית הפגיעה. 40% רפואית נכותו - דין-עורך. 21

 100 שונות אוטופדיות פגיעות - ח"ש 1,721,000 ניכויים לפני

 דעת-חוות לפני שהוגשה ל"המל החלטת בסיס על אורטופדית נכות. 22

 101 15% המומחה

 60% בשכרו הגריעה ושיעור התובע של התפקודית נכותו - פרטי חוקר. 23

 חבלה -( ונאורולוגית נפשית, אורטופדית) ח"ש 1,590,100 כולל פיצוי -

 103 נפשית פגיעה - ומותני צווארי שדרה בעמוד

 גובה על ערעור דחיית - ח"ש 199,644 כולל פיצוי - 10% נכות - רופא. 24

 104 הפיצויים

 ניכויים לפני כולל פיצוי - 38% ותפקודית רפואית נכות - טפסן. 25

 105 החוליות בזיזי שבר - ח"ש 1,218,051

 4,444,387 ניכוי לפני כולל פיצוי - במפעל עובד - 72% רפואית נכות. 26

 107 בירך שבר - ח"ש

 ניווניים שינויים - ח"ש 418,027 כולל פיצוי - תברואה משאית נהג. 27

 108 צווארי שידרה עמוד בחוליות

 ניכויים לפני כולל פיצוי - 55% תפקודית נכות - מנוף משאית נהג. 28

 110 חרדה והתקפי שמאל ברגל שברים  - ח"ש 1,397,246
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 תפקודית נכותו, 48.7% הרפואית נכותו - ברזל בעבודות פועל. 29

 112 שברים - חוקי-בלתי שוהה - 40% משוקללת

 פיצוי-30% על התובע של והתפקודית הרפואית נכות - מפעל עובד. 30

 114 הירך עצם של מרוסק שבר  -ח"ש 1,058,720 כולל

 66.15% משוקללת רפואית נכות - שליחויות חברת עובד. 31

 - ח"ש 3,451,500 ניכויים לפני כולל פיצוי -( צלקות-נפשית-אורטופדית)

 116 ימין בירך קיצור

 117 ובגב בכתף פגיעה - 30.745% נכות - חשבון רואה. 32

 ושיעור תפקודית נכותו, נכות 60% משוקללת רפואית נכות - מאבטח. 33

 118 בראש חבלה - 50% השתכרות מכושר הגריעה

 נסיעה הוצאות - נזק ראש פסיקת-אי על ערעור - 18% צמיתה נכות. 34

 119 לעתיד מוגברת

 צמיתה רפואית נכות - משפטיים שירותים למתן עסק מנהל. 35

 121 מרוסק פירקי תוך שבר - 83% התובע של משוקללת

 - הנזק גובה על ערעור - 10% תפקודית נכות - אשפה פינוי ברכב עובד. 36

 123 פנסיה והפסדי לעתיד השתכרות

 ח"ש 619,700 ניכויים לפני כולל פיצוי - 19% ותפקודית רפואית נכות. 37

 125 אורתופדית פגיעה - מונית נהג -

 עובד - 75% -ל התיפקודית נכותו, 60% - הצמיתה הרפואית נכותו. 38

 תיפקוד היעדר  - ח"ש 2,795,603 ניכויים לפני כולל פיצוי - פסולת במיון

 126 למרפק מתחת הדומיננטית היד של

 229,477 ניכוי לפני כולל פיצוי - 7.5% תפקודית נכות - משאית נהג. 39

 127 הצוואר בתנועות הגבלה - ח"ש

 כולל פיצוי - 5% תפקודית נכות, 7.5% משוקללת רפואית נכות. 40

    מגבלות - במפעל אדמיניסטרטיבי - ניהולי תפקיד - ח"ש 85,768

 129 בצוואר
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 - במוסך כללי עובד - ח"ש 110,000 כולל פיצוי - 10% תפקודית נכות. 41

 130 מותני שדרה בעמוד חבלה

 פיצוי - 20% תפקודית נכות, 10% רפואית נכות - בית משק עובדת. 42

 131 תחתון גב כאבי - ח"ש 273,000 מלל ניכוי לאחר כולל

 - אברך - ח"ש 46,800 כולל פיצוי - 3.9% ותפקודית רפואית נכות. 43

 132 בצוואר פגיעה

 פיצוי-11.55% משוקללת רפואית נכות -אינטרנט לאתרי תוכן כותב. 44

 133 בגולגולת שברים -ח"ש 143,667 כולל

 התקף - ח"ש 904,010 ניכויים לפני כולל פיצוי - 42% משוקללת נכות. 45

 134 ימין בזרוע שבר - נסיעה בזמן הנהג של אפילפסיה

 נקע  - ח"ש 88,500 כולל פיצוי - 5% צמיתה נכות - חול בניקוי עובד. 46

 136 הבריח בעצם

 - 20% תפקודית נכות, 27.1% רפואית נכות - החולים-בבית עזר כוח. 47

 136 התחתון בגב כאבים - ח"ש 557,823 מלל ניכוי לפני כולל פיצוי

 112,500 כולל פיצוי- 10% ותפקודית רפואית נכות - עצמאי תכשיטן. 48

 138 רגל קטיעת - ח"ש

 - במעון סייעת - ח"ש 72,645 כולל פיצוי - 10% צמיתה רפואית נכות. 49

 139 ימין במותן פגיעה

 - דרכים תאונות חמש - ח"ש 220,000 כולל פיצוי - 10% רפואית נכות. 50

 139 צווארי שדרה עמוד

 - ח"ש 289,656 כולל פיצוי - 7% תפקודית נכות, 19% משוקללת נכות. 51

 141 צווארי שידרה בעמוד פגיעה - חיילת

 מתקין - ח"ש 169,440 כולל פיצוי - 10% ותפקודית רפואית נכות. 52

 142 בהליכה קושי - סככות
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 לרגל ההקרנה ובגין המותני השדרה בעמוד הפגיעה בגין 5%-6% נכות. 53

 בהרכבת פועל - ח"ש 54,000 ניכויים לפני כולל פיצוי - נוסף 1% ימין

 143 ובקרסוליים בשוקיים כאב - טרומיים קירות

 חבלה - אחזקה איש - ח"ש 126,013 כולל פיצוי - 22% רפואית נכות. 54

 144 בכתף

 123,000 כולל פיצוי - 15% ותפקודית צמיתה נכות - למוזיקה מורה. 55

 145 גב כאבי - ח"ש

 - ח"ש 110,000 כולל פיצוי - 20% של החמרה עם 10% נכות - פנסיונר. 56

 146 שמאל בברך שברים

 - ח"ש 51,500 כולל פיצוי - 2.5% -כ של משוקללת נכות - בנק עובד. 57

 147 המיניסקוס של חלקית כריתה

 ניכויים לפני כולל פיצוי - 10% ותפקודית רפואית נכות CNC מפעיל. 58

 148 מעיכה חבלת - ח"ש 319,924

 120,700 כולל פיצוי - 5% צמיתה רפואית נכות - וטפסן צוות אחראי. 59

 149 היד בכף פגיעה - ח"ש

 150 ימין בשוק שבר - 5% רפואית נכות - זר פליט. 60

 - ח"ש 38,300 כולל פיצוי - 10% צמיתה נכות - ושומר אחזקה איש. 61

 152 בצוואר כאב

 ח"ש 165,450 ל"מל ניכויי לפני כולל פיצוי - 20% נכות - תחזוקה איש. 62

 153 ברגל תנועה הגבלות -

 אחראית - ח"ש 69,000 כולל פיצוי - 5% צמיתה נכות - מועצה עובדת. 63

 154 ילדים גני על

 כף בשורש שבר - ח"ש 446,938 כולל פיצוי - 25% נכות - רכב פחח. 64

 154 היד

 124,308 ניכוי לפני כולל פיצוי - 10% ותפקודית רפואית נכות - מורה. 65

 155 ימין בעקב מפרקי תוך מרוסק שבר - ח"ש
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 - הפסיכיאטריה בתחום, 1.5% - האורטופדיה בתחום נכות - מורה. 66

 עמוד מתנועות בחלק זעירה הגבלה - ח"ש 52,000 כולל פיצוי - 2.5%

 157 המתני השדרה

 ניכויים לפני כולל פיצוי - 15% ותפקודית רפואית נכות - משאית נהג. 67

 158 מרוסק פתוח שבר - ח"ש 525,000

 לפני כולל פיצוי - 19% משוקללת רפואית נכות - פרוייקטים מנהל. 68

 159 בצלעות שבר - ח"ש 360,399 ניכויים

 161 ימין יד מתיחת - ח"ש 16,000 כולל פיצוי - מונית נהג. 69

 788,000 כולל פיצוי - 19% ותפקודית רפואית נכות - אזרחי מהנדס. 70

 162 שברים - ח"ש

 201,750 כולל פיצוי - 10.7% משוקללת רפואית נכות - משאית נהג. 71

 163 וצלקות שמאל יד בכף שבר - ניכויים לפני ח"ש

 - ח"ש 37,100 כולל פיצוי - 12% משוקללת רפואית נכות - רגל הולכת. 72

 164 תנועה הגבלות

 לפני ח"ש 73,955 ראשונה תאונה כולל פיצוי - 14.5% רפואית נכות. 73

 המלווה קלה תנועות הגבלת - ח"ש 72,204  שניה תאונה 2 הנתבעת, ניכוי

 164 ממוקמת וברגישות שרירים בספזם

 כולל פיצוי - 7.5% תפקודית נכות - 5% צמיתה נכות - תעשייתי מעצב. 74

 166 שמאל ברגל חבלה - ניכויים לפני ח"ש 220,612

 167 בקרסול כאבים - ח"ש 10,000 כולל פיצוי - מוסך בעל. 75

 168 ימין רגל בכף שבר - משאית נהג - 20% נכות. 76

 משוקללת רפואית נכות - שיש ושיווק לייבוא חברה מנהל - גב כאבי. 77

9.75% 169 

 ניכויים לפני כולל פיצוי - 50% ותפקודית רפואית נכות - מנופאי. 78

 171 ברגלים שברים - ח"ש 1,911,102

 



 תוכן עניינים

 ט 

 בשיעור הינה התפקודית נכותו וכי 80% של בשיעור הרפואית נכותו. 79

 172 אבות לבית תשלומים - ימין רגל קטיעת - 100% של

 200,000 כולל פיצוי - 10% ותפקודית רפואית נכות - הגבול משמר. 80

 174 ובגב בצוואר כאבים - ח"ש

 תפקודית ונכות משוקללת נכות - כגננת הכשרה לצורך לימודים. 81

 175 ימין בזרוע כאבים - ח"ש 70,000 כולל פיצוי - 7.375%

 חתך - ח"ש 478,376 כולל פיצוי - 14.5% רפואית נכות - דין-עורך. 82

 175 ימין רגל בכף מרוטש

 כולל פיצוי - 7% תפקודית נכות, 14% אורטופדית נכות - גן מנהלת. 83

 177 ימין ברגל חבלה - ח"ש 105,275

 ניכויים לפני כולל פיצוי - 38% משוקללת רפואית נכות - טבח. 84

 178 ימין רגל בקרסול חבלה - ח"ש 2,125,175

 154,000 כולל פיצוי - 10% רפואית נכות - בניה במתחמי עבודה מנהל. 85

 179 גב בתנועות הגבלה - ח"ש

 גב כאב - ח"ש 161,529 כולל פיצוי - 12.25% נכות - מכירות איש. 86

 180 מותני

 השפעה - ח"ש 42,500 כולל פיצוי - 5% רפואית נכות - מתכות סוחר. 87

 182 הפעולה כושר על קלה

 183 בגב פגיעה  - ח"ש 102,280 כולל פיצוי - 5% נכות - אוטובוס נהג. 88

 פיצוי - 35.87% התאונות לכל משוקללת נכות - דרכים תאונת שלוש. 89

 184 וקרעים בגידים דלקת - ח"ש 170,910 ניכויים לפני  כולל

 ניכויים לפני כולל פיצוי - 31% משוקללת רפואית נכות - שליח. 90

 185 היד כף בשורש שבר - ח"ש 1,180,263

 הכולל פיצוי - 19% משוקללת רפואית נכות - המיזוג בתחום עצמאי. 91

 187 שמאל וביד בגב פציעה - ח"ש 371,000

 



 תוכן עניינים

 י 

 כולל פיצוי - 20% תפקודית נכות, 15% רפואית נכות - בניה עובד. 92

 188 שמאל בירך פתוח שבר - ח"ש 238,500

 189 אורתופדית נכות - ח"ש 24,500 כולל פיצוי - מנהל. 93

   35% מעבודה גריעה - 49% משוקללת רפואית נכות - פסיכולוג נוירו. 94

 190 אוטופדית נכות - הדם בכלי נכות - ח"ש 1,365,670 כולל פיצוי -

 כולל פיצוי - 30% מעבודה גריעה 26% רפואית נכות - סטודנטית. 95

 191 ראש כאבי - ח"ש 766,000

 470,172 כולל פיצוי - 20.4% ותפקודית רפואית נכות - שיפוצים קבלן. 96

 193 שברים - ח"ש

 10% צמיתה ותפקודית רפואית אורטופדית נכות - אבות בבית אחות. 97

 194 ח"ש 114,386 כולל פיצוי -

 כולל פיצוי - 10% תפקודית, 19% רפואית נכות - שונות בעבודות עבד. 98

 גופו בחלקי יבשות ומכות ימין בקרסול שבר - ניכויים לפני 258,092

 195 השונים

 - ח"ש 59,340 כולל פיצוי - 5% רפואית נכות - ילדים בגן סייעת. 99

 197 האגודל בתנועות זעירה הגבלה

  פגיעה - ח"ש 75,000 כולל פיצוי - 5% רפואית נכות - הסעות נהג. 100

 197 בגב

 198 הברך פריקת - 5% צמיתה נכות - לאומי שירות מתנדבת. 101

 - ח"ש 63,300 כולל פיצוי - 5% צמיתה נכות - ניהולי בתפקיד עובד. 102

 199 בצוואר כאבים

 כולל פיצוי - 30% תפקודית נכות, 20.6% רפואית נכות - שכיר נהג. 103

    ואובדן רגל כף באצבעות, באגן מרוסקים שברים - ח"ש 238,000

 200 שיניים

 פיצוי - 10% תפקודית נכות, 5% רפואית נכות - האח של בעסק עובד. 104

 202 דחיסה שבר  - ניכויים לפני ח"ש 313,152 כולל



 תוכן עניינים

 יא 

 בעמוד כאבים - ח"ש 189,036 כולל פיצוי - 6% צמיתה רפואית נכות. 105

 204 שדרה

 כולל פיצוי - 14.5% מעבודה וגריעה משוקללת נכות - מלצרית. 106

 205 בראש חבלה - ח"ש 487,712

 - לתובעת, נכות 5% - לתובע נכות - במפעל ודגימה פיקוח עבודות. 107

 קרע - ח"ש 5,000 - לתובעת ח"ש 36,688 לתובע פיצוי - נכות נותרה לא

 206 בגיד

 פיצוי - 40% תפקודית, 30% אורטופדית נכות - עצמאי הסעות נהג. 108

 207 במרפק פגיעה - ח"ש 625,995 כולל

 מכושר הגריעה שיעור, נכות 27.3% של משוכללת נכות - שליח. 109

 חירשות  - ח"ש 533,200 כולל פיצוי - 30% של בשיעור ההשתכרות

 208 בחוליה שברים - מלידה

 פיצוי - 15% תפקודית נכות, 29.15% משוקללת נכות - משאית נהג. 110

 209 כתף פריקת - ח"ש 495,852 ניכויים לפני כולל

 לפני כולל פיצוי - לשפות ומורה סטודנטית - 10% צמיתה נכות. 111

 210 שמאל בברך חבלה - ח"ש 206,332 ניכויים

  בברך וצלקת פגיעה - 10% נכות - בהיתר פיצה ושליח סדיר ליחי. 112

 211 ימין

 ח"ש 58,859 כולל פיצוי - 5% ותפקודית רפואית נכות - פסיכולוגית. 113

 212 בצוואר פגיעה -

 164,225 כולל פיצוי - משאית נהג - 4% תפקודית, 5% רפואית נכות. 114

 213 היד כף באצבעות פציעה - ח"ש

 הרגל בכף שבר - ח"ש 598,453 פיצוי - 20% תפקודית נכות - שליח. 115

 213 שליח של

 בגב פציעה - ח"ש 33,546 כולל פיצוי - 2% נכות - חשמל מהנדס. 116

 214 התחתון



 תוכן עניינים

 יב 

 כולל פיצוי - 10% צמיתה רפואית נכות - עצמאי משאית נהג. 117

 215 שמאל יד כף בשורש פציעה - ל"מל ניכויי לפני ח"ש 318,886

 בצוואר פציעה - ח"ש 53,500 כולל פיצוי - 3% נכות - בהוט מנהל. 118

 216 התחתון ובגב

 שמאל בירך פציעה - ח"ש 135,864 כולל פיצוי - 10% רפואית נכות. 119

 217 (שמאל בצד משיתוק הסובל לאדם)

: תפקודית נכות, 10%: צמיתה רפואית נכות - דין-בעריכת מתמחה. 120

 218 בצוואר פציעה - 6%

 ל"מל ניכויי לפני ח"ש 276,000 כולל פיצוי - 20% נכות - בנק פקידת. 121

 219 שמאל בברך שבר -

 תשלומים ניכוי לאחר ח"ש 121,278 כולל פיצוי - 19% צמיתה נכות. 122

 קשיש אצל, מהטיפול כתוצאה שהזדהם ברגל שבר, ראש חבלת, תכופים

 220 82 בן

 נכות, 7.5% צמיתה רפואית נכות - ניתוח חדר רפואית טכנולוגית. 123

 221 ברגל פציעה - ח"ש 64,860 כולל פיצוי - 5% תפקודית

 כולל פיצוי - 10% צמיתה רפואית נכות - המחשב למדעי סטודנט. 124

 222 (הנזיקין פקודת לפי תביעה) בברך פציעה - ח"ש 255,000 ניכוי לפני

 בפיקת פציעה - ח"ש 109,535 כולל פיצוי - 10% נכות - בית עקרת. 125

 223 הברך

 ח"ש 315,000 ניכוי לפני כולל פיצוי - 14.5% תפקודית נכות - מוקדן. 126

 224 ובגב בצוואר פציעה  -

 ניכויים לפני כולל פיצוי - 28% תפקודית נכות - נקיון עובדת. 127

 225 צווארי שדרה ובעמוד בראש פגיעה - 338,000

 ניכוי לאחר כולל פיצוי - 20% תפקודית נכות - עצמאי לנהיגה מורה. 128

 226 בברך פציעה - ח"ש 46,661

 



 תוכן עניינים

 יג 

 ניכויים לפני כולל פיצוי - 10% צמיתה נכות - עצמאי משאית נהג. 129

 227 ימין בקרסול פציעה - ח"ש 161,580

 - ניכויים לפני 170,724 כולל פיצוי - 10% תפקודית נכות - בניין פועל. 130

 228 שמאל בעקב  מרוסק שבר

 נכות, 10%: צמיתה רפואית נכות - אופטיקה חנות ומנהל בעלים. 131

 וזרמים נימול, התחתון הגב בתנועות והגבלה פציעה - 10%: תפקודית

 229 שמאל רגל כף בכריות

 מכושר גריעה, 14.3% צמיתה רפואית נכות - רפואית מזכירה. 132

  ובצוואר בברך פציעה - ח"ש 95,200 כולל פיצוי - 10% ההשתכרות

 231 פסיכיאטרי מצב והחמרת

 - ח"ש 140,000 כולל פיצוי - 14.5% צמיתה נכות - ס"בשב סוהר. 133

 232 ס"שב עובד אצל וטנטון בגב פגיעה

 קלה פגיעה - ח"ש 43,000 כולל פיצוי - 6% ותפקודית רפואית נכות. 134

 232 ומותני צווארי שדרה בעמוד

 - ח"ש 53,000 כולל פיצוי - 5% צמיתה רפואית נכות - בית עקרת. 135

 233 נח קשיון - הרביעית באצבע פציעה

 ובגב בברך פציעה - ח"ש 89,000 ניכוי לפני כולל פיצוי - 5% נכות. 136

 234 התחתון

 לפני כולל פיצויים - 40% צמיתה תפקודית נכות - תפעול מנהל. 137

 שמאל בכתף, בצוואר פגיעות, נפשית פגיעה - ח"ש 1,326,672 ניכויים

 235 שמאל ובירך

 פיצוי - 10% תפקודית נכות, 12.25% צמיתה רפואית נכות - מורה. 138

     ברגל שרירים ודלדול תנועה הגבלת עם פציעה - ח"ש 209,555 כולל

 236 ימין

 
 
 



 תוכן עניינים
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 פיצוי - תפקודית נכות 35%, צמיתה רפואית נכות 27.1% - שטיחן. 139

 פציעה -( הנזיקין פקודת לפי תביעה) ח"ש 1,534,879( ניכויים לפני) כולל

 237 פסיכיאטרי נזק, בגב

 פיצוי - 7.5%: תפקודית נכות, 14.5%: צמיתה נכות - בבנק מאבטח. 140

 239 ימין בשוק פגיעה - ניכויים לפני ח"ש 169,990 כולל

 ניכויים לפני כולל פיצוי - 28% תפקודית נכות - סיעודית מטפלת. 141

 240 נפשי ונזק שמאל ביד פגיעה - ח"ש 472,286

 לאחר כולל פיצוי - 7.5% רפואית נכות - בניה לציוד מגרש מנהל. 142

 241 הרגל ובכף בקרסול פציעה - ח"ש 54,000 ניכוי

 פגיעה - ח"ש 66,727 כולל פיצוי - 5% ותפקודית רפואית נכות. 143

 242 בצוואר

, 5% צמיתה נפשית נכות, 10%: צמיתה אורתופדית נכות - שוחט. 144

: ניכויים לפני כולל פיצוי - 15% ההשתכרות כושר על הנכות השפעת

 243 פסיכיאטרי נזק, ימין ברגל פציעה - ח"ש 272,000

(: 1 הנתבעת) הראשונה התאונה כולל פיצוי - 10% נכות - ספר. 145

, תאונות שתי - ח"ש 10,000(:  2 הנתבעת) השניה התאונה. ח"ש 184,697

 244 מהן מאחת כתוצאה בצוואר פגיעה

  כולל פיצוי 18%: תפקודית נכות, 20.05%: צמיתה נכות - חשמלאי. 146

 246 ונאורולוגית אורטופדית פגיעה - ח"ש 352,590: ניכוי לפני

 149,360 ניכויים לפני כולל פיצוי - 19% צמיתה נכות - במפעל עובד. 147

 247 שמאל רגל בקרסול פציעה - ח"ש

 248 אורטופדית פגיעה - 45% השתכרות מכושר גריעה - משאית נהג. 148

 פיצוי - 3% תפקודית נכות, 10.56% צמיתה רפואית נכות - גננת. 149

 נראה שינוי, ולברך צווארי ש"לעמ נזק - ח"ש 72,272 ניכויים לפני כולל

 249 העור בגוון לעין

 



 תוכן עניינים

 טו 

 כולל פיצוי -  10% צמיתה נכות - אחזקה בעבודות עובד פנסיונר. 150

 251 הבריח בעצם מבוגר אדם פציעת - ח"ש 236,570: ניכויים לפני

 כולל פיצוי - 10% תפקודית נכות, 10% צמיתה רפואית נכות - מלגזן. 151

 252 שמאל רגל בכף פגיעה - ח"ש 191,773 ניכויים לפני

 פגיעה - ח"ש 21,000 כולל פיצוי - 5% צמיתה נכות - שיניים רופא. 152

 253 צווארי שדרה בעמוד

 ל"מל ניכוי לפני כולל פיצוי - 25% תפקודית נכות - במסעדה שליח. 153

 254 שמאל ברגל ובברך בשוק פציעה - ח"ש 852,381: תכוף ותשלום

 - ח"ש 62,300 כולל פיצוי - 15.85% צמיתה רפואית נכות - שוטר. 154

 255 פלשתיני שוטר של הצוואר במצב קלה והחמרה בגב פגיעה

 כולל פיצוי - 35%: תפקודית נכות, 48.3% משוקללת רפואית נכות. 155

 256 ימין ביד פציעה - ח"ש 1,114,966 ניכויים לפני

 נכות - ח"ש 33,296 ניכוי לפני כולל פיצוי - 6.9% נכות - בית עקרת. 156

 257 ואורתופדית פסיכיאטרית

 לפני כולל פיצוי - 40%: תפקודית נכות - שמירה בחברת עובד. 157

 258 שמאל בברך מגבילה פציעה - ח"ש 1,141,086 ניכויים

 12.7% -ו אסתטית 10% צמיתה רפואית נכות - תעשייתי מעצב. 158

 ניכוי לפני כולל פיצוי - 10%: תפקודית נכות, משוקללת אורתופדית

 יד בכף וצלקות הגבלות - ח"ש 652,896 מלל ותקבולי תכופים תשלומים

 260 שמאל

 פיצוי  - 2.5% ותפקודית צמיתה רפואית נכות - מידע מערכות מנהל. 159

 261 "שוט צליפת"מ כתוצאה צוואר כאבי - ח"ש 46,000 כולל

 קלה הגבלה - 5% ותפקודית רפואית נכות - עבודה חסר התובע. 160

 262 צווארי שדרה עמוד בתנעות

     רגל כף מעיכת - 5% רפואית נכות - ח"ש 20,000 כולל פיצוי. 161

 263 שמאל



 תוכן עניינים

 טז 

 ח"ש 410,772 ל"מל ניכוי לפני כולל פיצוי - 19% תפקודית נכות - גנן. 162

 264 שמאל ובכתף בצוואר פגיעה -

 כולל פיצוי - 10% ותפקודית רפואית נכות - מזדמנות עבודות. 163

 265 שמאל בבוהן והגבלות פגיעה - ח"ש 304,799

 לפני כולל פיצוי - 5% צמיתה רפואית נכות - אופנה בחנות מוכרת. 164

 266 המותני השדרה לעמוד נזק - ח"ש 107,000  תכוף ותשלום מלל ניכוי

 64,000 כולל פיצוי - 12%: צמיתה רפואית נכות - מחשבים מתכנתת. 165

 267 זמנית טראומה ופוסט צלקת, השדרה בעמוד פציעות - ח"ש

 - 12% תפקודית נכות, 8.775% צמיתה רפואית נכות - אחזקה איש. 166

-ובית לאומי לביטוח המוסד תקבולי בתוך" נבלע" הפיצוי - לחוליות נזק

    25% -ב התובע את וזיכה לחוק( ג)330 סעיף את הפעיל המשפט

 268 מהפיצוי

 ניכוי לאחר כולל פיצוי - 6%: צמיתה רפואית נכות - גימלאית. 167

 270 ובשוק היד בכף נזק עם גימלאית תביעת - ח"ש 83,277 תכוף תשלום

 רפואית נכות, 20% האורתופדי בתחום צמיתה רפואית נכות - שליח. 168

, 5% הראשונה התאונה בגין תפקודית נכות, 27.325% משוקללת צמיתה

 ולגפיים שמאל לברך נזק - 15% השניה התאונה בגין תפקודית נכות

 271 התחתונות

  - ח"ש 33,296 כולל פיצוי - 6.9%: צמיתה רפואית נכות - בית עקרת. 169

 273 ואורתופדית פסיכיאטרית נכות

 פגיעה דמי ניכוי לפני כולל פיצוי - 5% ותפקודית רפואית נכות - נהג. 170

 273 ימין רגל בכף פגיעה - ח"ש 43,744

 ניכויים לפני כולל פיצוי - 10% תפקודית נכות - מרכז מנהלת. 171

 274 ובסקרום באגן שברים - ח"ש 231,026

 165,252 מלל ניכוי לפני כולל פיצוי - 5%: תפקודית נכות - סטודנט. 172

 276 שמאל בברך פגיעה - ח"ש
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 - ח"ש 146,500 ניכוי לפני כולל פיצוי - 6.5% רפואית נכות - ירקן. 173

 277 נפשי ונזק תחתון גב כאבי

 תפקודית הגבלה עם פגיעה - 5% צמיתה רפואית נכות - חייל. 174

 278 השדרה בעמוד מזערית

 נבלעת התביעה: כולל פיצוי - 5%: רפואית נכות - ניקיון עובדת. 175

 פריקת - הפיצויים כל מסך 25% -ל זכאית והתובעת המלל בתשלומי

 279 נכות של שווא מצג שיצרה תובעת אצל ימין יד מפרק

 פיצוי - 25% תפקודית נכות, 29% צמיתה רפואית נכות - קופאית. 176

 280 וצלקת שמאל בכתף נכות - ח"ש 321,118 כולל

 בכושר פגיעה, 9.25% צמיתה רפואית נכות - בבנק השקעות יועץ. 177

 קצה קטיעת -( במעוגל) ח"ש 313,000 כולל פיצוי - 9.25%: השתכרותו

 281 אלשמ ביד 2 אצבע

 פיצוי - 10%: תפקודית נכות - 12.6% רפואית נכות - ס"שב קצין. 178

 282 הציפורן ובתחושת בגדילת והפרעה אגודל קיצור - ח"ש 145,421 כולל

  - ח"ש 114,440 כולל פיצוי - 5%: צמיתה רפואית נכות - סטודנט. 179

 283 הצוואר בתנועת מגבלות

 תקנה הפעלת לאחר 15%) 10% צמיתה רפואית נכות - חלוקה נהג. 180

 284 ימין כתף בגיד קרע - ח"ש 248,672 מלל ניכוי לפני כולל פיצוי -( 15

 בעצם פגיעה - ח"ש 75,000 כולל פיצוי - 7.5% צמיתה רפואית נכות. 181

 285 המסרק

 לפני כולל פיצוי - 24% משוקללת יציבה רפואית נכות. 182

 286 קשישה אצל ימין וזורע לכתף נזק - ח"ש 381,332  ניכויים

 הפעלת לאחר 3% ועוד) 10% צמיתה רפואית נכות - משאית נהג. 183

 אצבעות שתי קטיעת - ח"ש 175,151 ניכויים  לפני כולל פיצוי -( 15 תקנה

 287 שמאל ביד

 288 בירך פציעה - ח"ש 89,500 כולל פיצוי - 15%: צמיתה נכות. 184
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 - 70% תפקודית נכות, 53% משוקללת רפואית נכות - נהג עוזר, סבל. 185

 289 ובצלעות, בשיניים, בעין, בירך פגיעה

 קשישה - ח"ש 365,000 כולל פיצוי - 45% משוקללת רפואית נכות. 186

 290 שמאל ובירך בראישה שנחבלה

 הראשונה התאונה בגין צמיתה רפואית נכות - תברואה באגף עובד. 187

 רפואית נכות, 10.275% השניה התאונה בגין צמיתה רפואית נכות, 7.5%

 471,434 כולל פיצוי - 25%: תפקודית נכות, 17.775% משוקללת צמיתה

 291 נפשי ונזק שמאל יד באצבעות פציעה - ח"ש

 ניכויים לפני כולל פיצוי - 10% תפקודית נכות - במוסך שכיר. 188

 292 ימין בברך פציעה - ח"ש 135,105

 כולל פיצויים - 7.5%: תפקודית נכות, 7.5% משוקללת רפואית נכות. 189

 293 ימין יד כף ולפרק לכתף נזק - ח"ש 76,943

 תפקודית נכות, 35.02% משוקללת רפואית נכות - מזדמנות עבודות. 190

 לברך נזק - ח"ש 1,280,764 תכוף תשלום ניכוי לפני כולל פיצוי - 28%

 294 פסיכיאטרי ונזק שמאל יד כף ושורש

 נכות, 7.5%: צמיתה רפואית נכות - חשמל חברת צנרת מפקח. 191

 שדרה בעמוד תנועה הגבלת - ח"ש 178,850 כולל פיצוי, 7.5%: תפקודית

 296 צווארי

 168,949 כולל פיצוי - 40%: צמיתה רפואית נכות - גמלאית רופאה. 192

 297 ימין יד כף בשורש פגיעה - ח"ש

 רפואית נכות, 6.4%: הראשונה התאונה בגין צמיתה רפואית נכות. 193

: ניכויים לפני הראשונה תאונה - 3.5%: השניה התאונה בגין צמיתה

 - תאונות שתי - ח"ש 47,400: ניכויים לפני: השניה בתאונה, ח"ש 89,300

 הסרטן במחלת שחלתה תובעת אצל שמאל וביד הצוואר בתנועות הגבלה

 298 פגיעתה אחרי
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 נכות, 19% צמיתה רפואית נכות הראשונה התאונה בגין - רופאה. 194

 נכות, 55.2% צמיתה רפואית נכות השניה התאונה בגין, 15%: תפקודית

 לפני: השניה בתאונה, ח"ש 751,695 הראשונה תאונה - 65%: תפקודית

 נזק, הרגליים לשתי ונוירולוגי אורתופדי נזק - ח"ש 3,008,021 ניכויים

 299 ראומהט ופוסט מותני שדרה לעמוד

 עבודות - 30% ההשתכרות מכושר גריעה, 19% צמיתה רפואית נכות. 195

    בשתי פגיעה - ח"ש 1,013,194 ניכויים לפני כולל פיצוי - שונות

 301 הברכיים

 פיצוי - 7.4%: צמיתה רפואית נכות - זיקנה קצבת מקבל, עובד לא. 196

 302 ימין בברך פציעה  - ח"ש 34,417 כולל

 לפני כולל פיצוי - 25% צמיתה רפואית נכות - אנוש משאבי עובדת. 197

 303 בכתף פגיעה - ח"ש 210,832 ניכויים

 לפני הכולל הפיצויים - 10% תפקודית נכות, 19% רפואית נכות. 198

 304 צלקות עם שמאל בירך פציעה - ח"ש 401,558 ניכוי

 305 ימין יד בכף פגיעה - 5% צמיתה רפואית נכות - כלכלנית. 199

 פיצוי - 2.5%: תפקודית נכות, 2.5% צמיתה רפואית נכות - דין-עורך. 200

      פריצות) בצוואר פגיעה - ח"ש 67,000 ובמעוגל ח"ש 66,880 כולל

 305 (דיסק

 116,000 ניכוי לאחר כולל פיצויים - 5% תפקודית נכות - מוסך בעל. 201

 306 בכתף פגיעה - ח"ש

 - ח"ש 103,819 כולל פיצוי - 5% רפואית נכות - שונות עבודות. 202

 307 ימין בכתף פציעה

 ח"ש 80,000 כולל פיצוי - 5% צמיתה רפואית נכות - קטנוע על סייר. 203

 308 ימין רגל בכף פציעה  -

 פיצויים - 15%: תפקודית נכות, 15% רפואית נכות - וילונות מתקין. 204

 309 ימין בברך פציעה - ח"ש 632,008 ניכויים לפני הכולל
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 נכות, 4% צמיתה רפואית נכות תובעת - מאפרת תובעת, נהג תובע. 205

 77,000: 2 התובעת, ח"ש 11,500: 1 התובע כולל פיצוי - 4%: תפקודית

 310 בצוואר נזק עם והשניה צמיתה נכות ללא אחד - תובעים שני - ח"ש

 שבר - ח"ש 57,500 כולל פיצוי - צמיתה נכות 7.5% - חקלאות עובד. 206

 311 בתנועות הגבלה עם בחוליה

 - פסיכיאטריות - נפשיות ונכויות בפגיעות הפיצויים מפתח': ג פרק

 313 התנהגותיות

 נפשית נכות - 76% ואורטופדית נפשית משוקללת רפואית נכות - מסגר. 1

 משפט-בית - ח"ש 1,493,750 כ"סה פסק המחוזי משפט-בית - 70%

 גובה על ערעור - ל"הנ לסכום ח"ש 354,750 של בסך תוספת פסק העליון

 313 ועתיד לעבר שכר הפסדי - הנזק

 הרפואית נכות - ח"ש( 4,924,481) מיליון 5 -כ של כולל פיצוי - מהנדס. 2

 היא הנכות עיקר אשר 72.03% על עומדת המערער של המשוקללת

   והחזר השתכרות מיסכו העלאת - התנהגותי-הקוגנטיבי בתחום

 314 הוצאות

 פיצוי - ימין בשוק פתוח ושבר בראש חבלה - 59% רפואית נכות - חייל. 3

 315 ח"ש 2,804,660 ניכוי לאחר כולל

 50% תפקודית נכות - 43% צמיתה משוקללת רפואית נכות - מתכנתת. 4

 עם ראש חבלת - ח"ש  4,840,043 כולל פיצוי - נוירולוגי-הנפשי בתחום

 317 דימומים

 פיצוי - 50% תפקודית נכות - 68% משוקללת נכות - בטון משאית נהג. 5

 318 בתפקוד הידרדרות ראש כאב - ח"ש 1,949,282 - ניכויים לפני כולל

 60% בשכרו הגריעה ושיעור התובע של התפקודית נכותו - פרטי חוקר. 6

 חבלה -( ונאורולוגית נפשית, אורטופדית) ח"ש 1,590,100 כולל פיצוי -

 320 נפשית פגיעה - ומותני צווארי שדרה בעמוד

 



 תוכן עניינים

 כא 

 - חלוקה קו בעל - 64%( נפשית-סוכרתית נאורופטיה) רפואית נכות. 7

      בברך ימפרק נוזל ללא חבלה סימני - ח"ש 1,780,000 כולל פיצוי

 321 שמאל

 -( טנטון - נפשית - ולסת פה) 53% תפקודית נכות - במוסך פקידה. 8

 וגובה הנתבעת חבות על ערעור - ח"ש 864,044 ניכוי לאחר כולל פיצוי

 323 עתידל ההשתכרות בהפסד שינוי - הפיצויים

 לאחר כולל פיצוי - 50% תפקודית נכות, 63% משוקללת רפואית נכות. 9

 - נפשי נזק - ימין בשוק העורקים של חסימה - ח"ש 930,960 ל"מל ניכויי

 325 דם בכלי פגיעה

 66.15% משוקללת רפואית נכות - שליחויות חברת עובד. 10

 - ח"ש 3,451,500 ניכויים לפני כולל פיצוי -( צלקות-נפשית-אורטופדית)

 327 ימין בירך קיצור

 משפט-בית - המשפט-בית החלטת על ערעור - 30% תפקודית נכות. 11

 328 הפיצוי את הקטין מחוזי

 צמיתה רפואית נכות - משפטיים שירותים למתן עסק מנהל. 12

 331 מרוסק פירקי תוך שבר - 83% התובע של משוקללת

 מלל ניכויי לפני כולל פיצוי - 67.34% משוקללת צמיתה רפואית נכות. 13

 332 קשה ראש חבלת - משאית נהג - ח"ש 2,502,000

 של בשיעור משוקללת צמיתה נכות השניה התאונה בעקבות נכות. 14

 נכות. ראש כאבי בגין 10% -ו תגובתי דיכאוני מצב בגין 10%: 19%

 ראש כאבי בגין 2% של בשיעור צמיתה נכות הראשונה התאונה בעקבות

 2% בשיעור תהא הראשונה בתאונה תפקודית נכות. בשינה והפרעות

 334 שינה הפרעות - תאונות שתי - 19% השניה התאונה ובעקבות

, 35.524 ומשוקללת צמיתה רפואית נכות - ומשאית רכבת תאונת. 15

 336 נפשית ופגיעה בגב כאבים - 20% תפקודית נכות
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 פיצוי - 10% ותפקודית רפואית משוקללת נכות - גינון בחברת עובד. 16

 337 נפשית ומצוקה טנטון - ח"ש 240,838 כולל

   כאבי - ח"ש 265,463 כולל פיצוי - 15.4% נכות - מכללה מנהלת. 17

 338 ראש

 תאונה בגין נכות - העיר ראש לשכת ומנהלת פילאטיס מדריכת. 18

 - ח"ש 899,174 ניכויים לפני כולל פיצוי - 15% שניה -30%  ראשונה

 339 טראומטית-פוסט הפרעה

 כולל פיצוי - 70% תפקודית - 43% נכות - דלק בתחנת שכיר עובד. 19

 341 נפשית נכות - ח"ש 1,719,119 ניכויים לפני

 כולל פיצוי - 10%: תפקודית נכות, 14.5% רפואית נכות - נקיון עובד. 20

 כתוצאה ונוירולוגיים פסיכיאטריים נזקים - ח"ש 72,000 ניכויים לפני

 342 וצוואר ראש מפגיעת

 מכושר גריעה, 14.3% צמיתה רפואית נכות - רפואית מזכירה. 21

  ובצוואר בברך פציעה - ח"ש 95,200 כולל פיצוי - 10% ההשתכרות

 343 ריפסיכיאט מצב והחמרת

 פיצוי - תפקודית נכות 35%, צמיתה רפואית נכות 27.1% - שטיחן. 22

 פציעה -( הנזיקין פקודת לפי תביעה) ח"ש 1,534,879( ניכויים לפני) כולל

 344 פסיכיאטרי נזק, בגב

, 5% צמיתה נפשית נכות, 10%: צמיתה אורתופדית נכות - שוחט. 23

: ניכויים לפני כולל פיצוי - 15% ההשתכרות כושר על הנכות השפעת

 345 פסיכיאטרי נזק, ימין ברגל פציעה - ח"ש 272,000

 - 10% תפקודית נכות, 10% צמיתה רפואית נכות - קפה בית ניהול. 24

 כתוצאה נפשית טראומה - ח"ש 111,500 ניכויים לפני כולל פיצוי

 347 קשה רכבת מתאונת

 - 10%: צמיתה יתתפקוד נכות, 10% צמיתה רפואית נכות - חייל. 25

 348 חרדה - ח"ש 220,594 כולל פיצוי
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 351 נאורולוגיות ונכויות בפגיעות הפיצויים מפתח': ד פרק

 פיצוי - ימין בשוק פתוח ושבר בראש חבלה - 59% רפואית נכות - חייל. 1

 351 ח"ש 2,804,660 ניכוי לאחר כולל

 50% תפקודית נכות - 43% צמיתה משוקללת רפואית נכות - מתכנתת. 2

 עם ראש חבלת - ח"ש  4,840,043 כולל פיצוי - נוירולוגי-הנפשי בתחום

 353 דימומים

 תכוף תשלום ניכוי לפני, ל"מל ניכוי לאחר כולל פיצוי - משאית נהג. 3

 נכות - 67.34% בשיעור משוקללת צמיתה רפואית נכות - ח"ש 2,502,000

 354 עכבישי תת ודימום קשה ראש בלתח - 70% בשיעור תפקודית

 הגריעה ושיעור תפקודית נכות, 63%: רפואית נכות - ישיבה תלמיד. 4

 בראש חבלה - ח"ש 2,107,000 ניכויים לפני כולל פיצוי - 60%: מהשכר

 356 מהאוזן דם ונזילת

      חתך - ח"ש 140,600 כולל פיצוי - 10% נכות - במוסך פחח.  5

 357 בקרקפת

 כולל פיצוי - 14.5% ותפקודית רפואית נכות - המשפחתי במשק עובד. 6

 358 בכתף נקע - בראש אוקציפטלית נפיחות - ניכויים לפני ח"ש 215,530

 כולל פיצוי - 30% מעבודה גריעה 26% רפואית נכות - סטודנטית. 7

 360 ראש כאבי - ח"ש 766,000

  - ח"ש 207,332 כולל פיצוי - 5% תפקודית, 7% נכות - שיווק ל"מנכ. 8

 361 ראש פגיעות

 כושר הפסד, 46%: רפואית נכות - וחקלאות בניין בעבודות עובד. 9

 פציעה - ח"ש 2,323,900 ניכויים לפני כולל  פיצוי - 80%: השתכרות

 362 שמאל גוף בפלג וחולשה נוירולוגיים נזקים עם, בראש

 33.5%: תפקודית נכות, 43%צמיתה רפואית נכות - בחנות מוכר. 10

 לפני כולל פיצוי(, 30%: לתאונה קשורה שאינה ותפקודית רפואית נכות)

 363 ובבטן בראש פציעה - ח"ש 1,175,507: ניכויים



 תוכן עניינים

 כד 

 בתחום, 28%: צמיתה רפואית נכות -  פעיל, קשיש דין-עורך. 11

 ביד פגיעה- 40%: תפקודית נכות, הנוירולוגי בתחום 10%, האורתופדי

 365 ופרקינסון טראומה פוסט, ימין וכתף

 ניכויים לפני כולל פיצוי - 5%: תפקודית נכות - טאג ומפעיל בקר. 12

 366 בשמשה הראש מהטחת כתוצאה נוירולוגיים נזקים - ח"ש 96,221

 קשישה - ח"ש 365,000 כולל פיצוי - 45% משוקללת רפואית נכות. 13

 367 שמאל ובירך בראישה שנחבלה

 שבר - 23% משוקללת רפואית נכות - ח"ש 103,070 כולל הפיצוי. 14

 368 מבוגרת אישה אצל ניתוחית וצלקת עצבית פגיעה, באגן

 369 הפיברומיאלגיה מחלת - הפיצויים מפתח': ה פרק

 החמרה  - 50% תפקודית נכות - 52% משוקללת נכות - ביטוח סוכנת. 1

 369 ח"ש 1,378,007 ניכויים לאחר כולל פיצוי - הפיברומיאלגיה במחלת

 80,000 כולל פיצוי - 5%: ההשתכרות מכושר גריעה, 1% רפואית נכות. 2

 371 (כרונית תשישות) פיברומיאלגיה החמרת - ח"ש

 373 עיניים - ונכויות בפגיעות הפיצויים מפתח': ו פרק

 השכר גובה לעניין המשפט-בית קביעת על ערעור - 30% תפקודית נכות. 1

 373 בעין פגיעה - הניכויים וגובה

 ושיעור תפקודית נכות - 59.68%: משוקללת רפואית נכות - מלצרית. 2

 375 ראיה איבוד ח"ש 1,480,293 כולל פיצוי - 60%: מהשכר הגריעה

 - ימין בעין אופטומלגיה - 44% משוקללת נכות - מזדמנות עבודות. 3

 376 טרקטורון על נסיעה

 נכות, 19%: ומשוקללת צמיתה רפואית נכות - בשיפוצים עובד. 4

 נזק - ח"ש 167,800 ניכויים לפני כולל פיצוי - 15% צמיתה תפקודית

 377 נפשי ונזק לראייה
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 וכיוצא דם כלי, סכרת, לב) פנימיות מחלות - הפיצויים מפתח': ז פרק

 379 (באלה

 60% בשכרו הגריעה ושיעור התובע של התפקודית נכותו - פרטי חוקר. 1

 חבלה -( ונאורולוגית נפשית, אורטופדית) ח"ש 1,590,100 כולל פיצוי -

 379 נפשית פגיעה - ומותני צווארי שדרה בעמוד

 - חלוקה קו בעל - 64%( נפשית-סוכרתית נאורופטיה) רפואית נכות. 2

      בברך מפרקי נוזל ללא חבלה סימני - ח"ש 1,780,000 כולל פיצוי

 380 שמאל

 לאחר כולל פיצוי - 50% תפקודית נכות, 63% משוקללת רפואית נכות. 3

 - נפשי נזק - ימין בשוק העורקים של חסימה - ח"ש 930,960 ל"מל ניכויי

 381 דם בכלי פגיעה

 ניכויים לחר כולל פיצוי - 25% ותפקודית רפואית נכות - מונית נהג. 4

 383 קרדיולוגי נזק - ח"ש 32,953

 - 14.5%: תפקודית נכות, 14.5%: צמיתה רפואית נכות - חשמלאי. 5

 384 בצוואר ופגיעה לב קוצב התקנת - ח"ש 286,835: כולל פיצוי

 נכות) 33.5%: תפקודית נכות, 43%צמיתה רפואית נכות - בחנות מוכר. 6

 לפני כולל פיצוי(, 30%: לתאונה קשורה שאינה ותפקודית רפואית

 385 ובבטן בראש פציעה - ח"ש 1,175,507: ניכויים

 ח"ש 60,800 ניכויים לפני כולל פיצוי - 10% צמיתה נכות - בתים זיפות. 7

 C 386 בשטח פלשתיני נפגע - טחול כריתת -

, ח"ש 8,000 - הראשונה התאונה - 5% צמיתה נכות - עצמאית צורפת. 8

 ודלקת המותני השדרה בעמוד פגיעה - ח"ש 39,000 - השניה תאונה

 387 פרקים
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 389 גרון אוזן אף, ולסת פה ונכויות בפגיעות הפיצויים מפתח': ח פרק

 ואורטופדית 17.5% נפשית, 20% ולסת פה) הרפואית נכותו - דין-עורך. 1

 על עמד הכולל הפיצוי סכום, 58.7%  המשוקללת( 33.8% משוקללת

 משפט-בית - ח"ש 1,272,000 בסך ל"מל תגמולי בניכוי ח"ש 1,721,000

 בסיס הערכת על ערעור קבלת - ח"ש 300,000  של תוספת פסק העליון

 389 לעתיד השכר

 של שבר - 30% תפקודית נכות 42% רפואית נכות - שונות עבודות עבד. 2

 391 והאף הלסת

 -( טנטון - נפשית - ולסת פה) 53% תפקודית נכות - במוסך פקידה. 3

 וגובה הנתבעת חבות על ערעור - ח"ש 864,044 ניכוי לאחר כולל פיצוי

 392 לעתיד ההשתכרות בהפסד שינוי - הפיצויים

 תכוף תשלום ניכוי לפני, ל"מל ניכוי לאחר כולל פיצוי - משאית נהג. 4

 נכות - 67.34% בשיעור משוקללת צמיתה רפואית נכות - ח"ש 2,502,000

 394 עכבישי תת ודימום קשה ראש חבלת - 70% בשיעור תפקודית

 - 18% תפקודית נכות, 31.712% רפואית נכות - א"י כיתה תלמידת. 5

 396 בלסת כפול שבר - ח"ש 715,933 כולל פיצוי

 פיצוי - 10% ותפקודית רפואית משוקללת נכות - גינון בחברת עובד. 6

 397 נפשית ומצוקה טנטון - ח"ש 240,838 כולל

 398 ובשיניים באף פציעה - ח"ש 94,019 כולל פיצוי. 7

 56,000 ניכויים לפני כולל פיצוי - 1% צמיתה נכות - בפיצריה שליחה. 8

 399 בשיניים פציעה - ח"ש

 - בפנים חבלה - ח"ש 123,500 כולל פיצוי - 7% צמיתה נכות - מורה. 9

 400 ללסת נזק

 פגיעה - ח"ש 70,000 כולל פיצוי - 5% ותפקודית רפואית נכות - נגר. 10

 401 באף

 



 תוכן עניינים

 כז 

  - ח"ש 451,479: כולל פיצוי - 25% תפקודית נכות - חולים-בית אחות. 11

 402 בשמיעה פגיעה

 - 2.5%: תפקודית נכות, 5.5%: רפואית נכות - ן"הנדל בתחום עובד. 12

 העליונה בשפה לתחושה והפרעה צלקת - ח"ש 152,200 כולל פיצוי

 403 שיניים שתי ואובדן

 - ובלסת בצוואר פגיעה - 10% תפקודית נכות - במרפאה אחות. 13

 לכל זכאית לא והתובעת לאומי לביטוח המוסד בתקבולי שנבלעה תביעה

 404 פיצוי

 ניכוי לאחר כולל פיצויים - 22% צמיתה רפואית נכות - חשמלאי. 14

 405 ובאף בצוואר פגיעה - ח"ש 175,016  רעיוני

 ללסת נזק - ח"ש 178,130 כולל פיצוי - 14.5% רפואית נכות - קצב. 15

 406 טראומה ופוסט

 409 מערכתיות-רב ונכויות בפגיעות הפיצויים מפתח': ט פרק

 מכושר הגריעה שיעור(, במעוגל) 55%  משוקללת רפואית נכות. 1

 מלל ניכוי ולאחר דין-עורך טרחת-שכר כולל פיצוי - 60% השתכרות

- במוח זעיר דימום - קהאלקטרוני למוצרי בחברה סוכן - ח"ש 2,598,218

 409 מערכתית רב פגיעה

 כולל פיצוי- 40% תפקודית נכות, 43% רפואית נכות - לקשישים סייעת. 2

 410 מערכתית רב חבלה - ח"ש 678,326 ניכויים לפני

 תפקודית נכות, 34.4% צמיתה רפואית נכות - בסיעוד ועבודה לימודים. 3

 קשה מערכתית רב פגיעה - ח"ש 975,467 ניכויים לפני כולל פיצוי - 22%

 412 מגרר  רכב מהתדרדרות כתוצאה

 תקנה  הפעלת לאחר - 58.55% משוקללת רפואית נכות - חלוקה נהג. 4

        רב פגיעה - ח"ש 719,970 ניכויים לפני כולל פיצוי. 88%: 15

 413 מערכתית
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 צמיתה תפקודית נכות, 48.16% צמיתה רפואית נכות - בית עקרת. 5

 נזק: מערכתית רב פגיעה-ח"ש 656,200 ניכויים לפני כולל פיצוי - 48.16%

 בקומדין טיפול המצריכה ורידית פקקת, טחול כריתת, ולריכוז לזכרון

 415 החיים לכל

 417 וצלקות עור ונכויות בפגיעות הפיצויים מפתח': י פרק

 תפקודית נכות, 28% צמיתה נכות - עבדה לא התובעת - רגל הולכת. 1

 degloving 417 מסוג פגיעה - ח"ש 237,324 כולל פיצוי - 20%

 - ח"ש 76,000 כולל פיצוי - 23.5% משוקללת נכות - במשק עבודה. 2

 418 גידים ודלקת הפסוריאזיס מחלת

 פגיעה - ח"ש 15,930 כולל פיצוי - צלקת בגין 5% נכות - שירות טכנאי. 3

 420 שמאל ברגל

 12.7% -ו אסתטית 10% צמיתה רפואית נכות - תעשייתי מעצב. 4

 ניכוי לפני כולל פיצוי - 10%: תפקודית נכות, משוקללת אורתופדית

 יד בכף וצלקות הגבלות - ח"ש 652,896 מלל ותקבולי תכופים תשלומים

 421 שמאל

 - 2.5%: תפקודית נכות, 5.5%: רפואית נכות - ן"הנדל בתחום עובד. 5

 העליונה בשפה לתחושה והפרעה צלקת - ח"ש 152,200 כולל פיצוי

 423 שיניים שתי ואובדן

 תביעות - 100% של בנכות  בתביעות הפיצויים מפתח': ג שער

 425 נכות ללא ותביעות עזבון תביעות - קטינים

 425 100% בשיעור צמיתה ונכות דרכים תאונות': א פרק

 נכות  - המומחית של הנכות קביעת על ערעור רשות בקשת דחיית. 1

 בתחום גבוהים בשיעורים נוספות נכויות; פרפלגיה בגין 100% בשיעור

 ובגין בחוליות שברים בגין, תצלקו בגין, האורתופדי ובתחום האורולוגי

 425 הסוגרים על שליטה-אי
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 - מהפיליפינים לאישה' ג צד ועזרת המערער מקצוע אבחון על ערעור. 2 

     גוף בחלק שיתוק - ח"ש 7,268,000 ניכוי לפני כולל פיצוי בערעור

 427 תחתון

 שש כל לקטטריזציה וזקוק גלגלים לכסא זקוק - כבורר המשמש רב. 3

 בחוט קשה פגיעה - 100% בשיעור הנוירולוגי בתחום רפואית נכות. שעות

 429 השידרה

 על עומדת המשוקללת והנכות 100% - רף את עוברת המצטברת הנכות. 4

 432 22 בן לנער פיצויים פסיקת - ח"ש 8,837,000 כולל פיצוי - 91%

 8,844,650 כולל פיצוי - ותפקודית רפואית נכות 100% - כימי מפעיל. 5

 434 ח"ש

 435 ועוד ראיה איבוד - בגולגולת שבר - נכות  100%. 6

 תוחלת הערכת - ניכויים לפני ח"ש 9,532,082 כולל פיצוי - מלצרית. 7

 437 נכות 100% - חיים

 ותשלומים ל"מל) ניכויים לפני כולל פיצוי - נכות אחוזי 100% - אופה. 8

 438 ח"ש 10,312,666 -( העבר בגין הניידות וקצבת תכופים

 של סך יחד 3 -ו 2 ולתובעים ח"ש 10,005,000 כולל פיצוי - נכות 100%. 9

 ותסופק לתובע המסופקת לעזרה מעבר הם אלה סכומים. ח"ש 600,000

 של בסך בפשרה לנתבעים IKK בין נסתיימה אשר) IKK ידי-על בעתיד

 440 22 בן גרמניה אזרח -( ח"ש 3,550,000

 כולל פיצוי - נכות 100% - מלון בית של כללי ומנהל שליטה בעל. 10

 442 ח"ש 10,954,100

 445 קטינים תביעות': ב פרק

 - ח"ש 281,139 ניכוי לפני כולל פיצוי - 27% לתאונה הקשורה נכות. 1

 445 ימין בברך שבר - וברח פגע תאונת
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-בית מטעם הרפואי המומחה ידי-על שנקבעה משוקללת נכות - קטין. 2

     בכף קשה חבלה - ח"ש 137,000 כולל פיצוי - 14.5% הינה המשפט

 446 הרגל

 בתחום: הבאות הנכויות מן מורכבת, 51% משוקללת רפואית נכותו. 3

. 5% הפסיכיאטרי בתחום; 19.25% הפלסטי בתחום; 36% האורתופדי

; 36% אורתופדית: הבאות מהנכויות מורכבת 45.28% תפקודית נכות

 בחגורת ושברים שמאל בכתף עמוק חתך. 5% ונפשית 10% פלסטית

 447 הכתף

 חבלה - ח"ש 3,960,607  כולל פיצוי - 84% משוקללת רפואית נכות. 4

 448 בראש

 נכות - ח"ש 132,730 בערעור כולל פיצוי -( קטינה) אומנותית מתעמלת. 5

 אחוז, הפיצוי גובה על ערעור - להלן כמפורט הוקטן הכולל הפיצוי - 5%

 קטינה אצל הרפואית הנכות מן כנמוכה שנקבע תפקודית ונכות הנכות

 452 מתעמלת היא בו בסרטון נצפתה שהמבקשת לאחר

 7,910,230  - ניכויים לאחר כולל פיצוי - 88% משוקללת רפואית נכות. 6

 454 מערכתית רב פציעה - 5 בן קטין - ח"ש

 3,000,000 ניכויים לאחר כולל פיצוי - 80% משוקללת רפואית נכות. 7

     גמלת בעתיד לתובע תינתן כי אפשרות בשל סכומים עיכוב - ח"ש

 456 מ"שר

 תאונת נפגעת - ח"ש 161,445 כולל פיצוי - 11.3% משוקללת נכות. 8

 458 נפשי ונזק גב כאבי - 16 בת דרכים

 כולל לא) ח"ש 372,825: כולל בפיצוי - 10% ותפקודית רפואית נכות. 9

 459 ראש חבלת - 9 בת ילדה -( דין-עורך טרחת-שכר

 חבלות - 11 בן - ח"ש 287,270 כולל פיצוי - 14.44% משוקללת נכות. 10

 461 ובפנים שמאל ובקרסול בשוק
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 290,032 ניכויים לפני כולל פיצוי - 6% תפקודית, 14.6% רפואית נכות. 11

 462 ראש חבלת - 17 בן פיצה שליח - ח"ש

 הנפשי במצבו החמרה - ח"ש 73,830 כולל פיצוי - 5% רפואית נכות. 12

 464 תאונה עקב ילד של והנוירולוגי

 467 עזבון תביעות': ג פרק

 467 הקרסוליים ובשני שמאל בברך פגיעות - ח"ש 129,000 כולל פיצוי. 1

 להיות וצריכים ירושה כספי בכדי עולים אינם פנסיה צבירת כספי.  2

 468 מנוכים

 469 המוות סיבת לתיקון עזבון בקשת דחיית. 3

 המחוזי המשפט - בעלה בחיי עבדה שלא אלמנה של שכרה בסיס. 4

 300,000 של לסכום ואב בעל שירותי אובדן בגין הכולל הפיצוי את הפחית

 470 ח"ש

 473 אריתראי עזבון תביעת - ח"ש 456,800 כולל פיצוי. 5

 475 בגירים ילדים בהם תלויים תביעת. 6

 - המנוח של הנפשי מצבו על התאונה השפעת בגין עזבון תביעת. 7

 477 לחלוקה ניתן שאינו אחד לנזק שגרמו בנפרד יםמזיק

 479 דרכים תאונות בשתי נפגע אשר מנוח של עזבון תביעת. 8

 תביעת, ח"ש 348,567 התלויים תביעת ותלויים עזבון יורשי תביעת. 9

 480 ח"ש 320,811 עזבון

 תאונת לאחר שנה פטירה - ח"ש 215,050 ניכוי לפני כולל פיצוי. 10

 481 הדרכים

 482 במותו 40 בן המנוח - עזבון תביעת. 11

 483 ביטוח ללא אופנוע בתאונת חיים קיפוח - ח"ש 47,000 כולל פיצוי. 12

 484 ברכב והנוסעת הנהג פטירת - ח"ש 702,000 ניכוי לפני כולל פיצוי. 13

 485 מתאילנד עבודה מהגר פטירת - ח"ש 557,910 כולל פיצוי. 14

 486 הכנסה הבטחת גמלאות לעת מעת קיבל - עזבון תביעת. 15



 תוכן עניינים

 לב 

 487 ח"ש 1,018,693 כולל פיצוי - 16 בן צעיר - עזבון תביעת. 16

 488 ח"ש 470,476 ניכוי לפני כולל פיצוי - 51 בן גבר - עזבון תביעת. 17

 388,000 -כ כולל פיצוי - צבאי יפ'ג ידי-על למותו שנדרס פלשתיני. 18

 489 ח"ש

 489 ח"ש 440,274 כולל פיצוי - עזבון תביעת. 19

 490 ח"ש 691,131 כולל פיצוי - עזבון תביעת. 20

 491 ח"ש 3,234,219 ניכויים לפני כולל פיצוי - עזבון תביעת. 21

 טיפולים תוספת ולפני) ניכויים לפני: הכולל הפיצויים - עזבון תביעת. 22

 493 ח"ש 1,575,000 ובמעוגל ח"ש 1,574,850(  פסיכולוגים

 כולל פיצוי - יורשת או תלויה בגדר אינה מנוח אחות - עזבון תביעת. 23

 494 ח"ש 879,418

 כולל פיצוי - התאונה לאחר ימים מספר פטירה - עזבון תביעת. 24

 496 ח"ש 1,829,135

 497 מורה - עזבון תביעת. 25

 498 ח"ש 756,400 כולל פיצוי - עזבון תביעת. 26

: כולל פיצוי - פירות לממכר עסק של ומנהל בעלים - עזבון תביעת. 27

( ח"ש 211,900 של בסך ל"המל תקבולי ניכוי לאחר) התלויים תביעת

 499 ח"ש 138,293 - העזבון תביעת,ח"ש 227,518 כ"ובסה

 500 ח"ש 768,359 כולל פיצוי - 11 בן - עזבון תביעת. 28

 503 צמיתה נכות ללא פגיעה': ד פרק

 SVT -ה אירוע בין קשר קיום-אי - ח"ש 6,000 כולל פיצוי - דין-עורך. 1

 503 לתאונה

 סחרחורות על תלונות - ח"ש 17,000 כולל פיצוי - נכות נותרה לא. 2

 505 ובברכיים בצוואר וכאבים

 506 וצוואר ראש כאבי - ח"ש 14,000 כולל פיצוי - חיילת.  3

 



 תוכן עניינים

 לג 

 וכתף ימין בירך וחבלות הגבלות - ח"ש 30,000 כולל פיצוי - תופרת. 4

 507 והקאות שמאל

, בצוואר כאבים - ח"ש 15,500 כולל פיצוי - צמיתה נכות נותרה לא. 5

 509 תחתון ובגב ימין בכתף, הרגליים בכפות, תחתונה ימנית בגפה

-אי - עצמאי רכב סוחר - ח"ש 16,000 כולל פיצוי - נכות נותרה לא. 6

 510 נכות קביעת המצדיקים ממצאים גילוי

 511 נכות נגרמה לא - בצוואר פגיעה - אופנים על רכיבה בעת פגיעה. 7

 נותרה לא - בגב כאבים - ח"ש 18,000 כולל פיצוי - נכות נותרה לא. 8

 512 נכות

 - צ"מע פקחית - ח"ש 19,539 כולל פיצוי - צמיתה נכות נותרה לא. 9

 513 ימין בברך המטומה

 פיצוי - צמיתה נכות נותרה לא - שיש והרכבת לעיבוד פרטי עסק בעל. 10

 514 התאונה של בעטיה רפואית נכות נגרמה לא - ח"ש 10,000 כולל

 - ח"ש 8,500 נכות בהיעדר כולל פיצוי - פסיכאטרי חולים-בבית אחות. 11

 516 נכות של לקיומה טיעון אין

 ביד רגישות -ניכויים לאחר ח"ש 5,189 כולל פיצוי - נכות נותרה לא. 12

 517 בתנועה והגבלה שמאל

 שמאל ברגל כאבים - ח"ש 8,000 כולל פיצוי - צמיתה נכות נותרה לא. 13

 518 נכות נותרה לא -

 - ח"ש 16,000 תאונות שתי בגין כולל פיצוי - צמיתה נכות נותרה לא. 14

 519 דרכים תאונות שתי על תביעה - קבועה נכות אין

 520 זמנית נכות - ובצוואר בראש חבלות - ח"ש 9,000 כולל פיצוי. 15

 באיזה מחלוקת - אופנוע רוכב פגיעת - ח"ש 25,000 כולל פיצוי. 16

 521 התאונה אירעה אופנוע

 521 קבוע נזק ללא וברח פגע תאונת - ח"ש 18,500 כולל פיצוי. 17

 



 תוכן עניינים

 לד 

     נכות ללא, ובשיניים בפנים חבלות - ח"ש 39,497 כולל פיצוי. 18

 522 צמיתה

 523 צמיתה נכות ללא שמאל בכתף שבר - ח"ש 16,000 כולל פיצוי. 19

 כולל פיצוי - בלבד זמנית רפואית נכות - גלבוע מעבר משמרת ראש. 20

 523 צמיתה נכות ללא - בטחול וקרע בצלעות חבלות - ח"ש 61,800

 525 שונים עניינים': ד שער

 525 ועוד לסתור ראיות, פסילה, מינוי - מומחים': א פרק

 בפני המשפט-לבית להגיע ממנו שנבצר מומחה של דעת-חוות הצגת. 1

 525 שמונה החדש המומחה

 האורטופדיה, הנוירולוגיה בתחום הצדדים בהסכמת מומחים מינוי. 2

 526 והפסיכיאטריה

    מומחה להבאת היתר מתן-אי על לערער רשות בקשת דחיית. 3

 526 תעסוקתי

 527 הנוירולוגיה בתחום מומחה למינוי בקשה דחיית. 4

 529 הנוירולוגי בתחום מומחה למינוי בקשה דחיית. 5

 531 הנוירולוגיה בתחום מומחה מינוי. 6

, נוירוכירורגיה, אורטופדיה בתחום מומחים למינוי בקשה קבלת. 7

 534 ג.א.א -ו פסיכיאטריה

 535 משפט קדם קביעת לאחר מומחה מינוי על החלטה. 8

 535 נוירולוג מומחה למינוי בקשה קבלת. 9

 536 שיקומי מומחה למינוי בקשה דחיית. 10

 537 הראומטולוגיה - מומחה למינוי בקשה קבלת. 11

 פה וכירורגיית הנוירוכירורגיה בתחום מומחה למינוי בקשה דחיית. 12

 538 ולסת

 539 ועיניים גרון אוזן אף, נוירולוגיה בתחום מומחים מינוי. 13



 תוכן עניינים

 לה 

 פגיעות את המתארת מומחה דעת-חוות להוצאת בקשה דחיית. 14

 540 התובע

 541 המומחה בפני ל"המל ועדת קביעת להציג אין. 15

 כל הצגת-אי לאור הראומטולוגיה בתחום המומחה דעת-חוות פסילת. 16

 542 הרפואיים המסמכים

 544 והפסיכיאטריה הכירורגיה בתחום מומחה למינוי בקשה קבלת. 17

 לסכרת מומחה מינוי - המשפט-בית החלטת על ערעור בקשת דחיית. 18

 545 לסתור בקשות ודחיית

 546 המומחית של הנכות קביעת על ערעור רשות בקשת דחיית. 19

    -אוזן-אף מומחה במקום ולסת פה מומחה למינוי בקשה דחיית. 20

 548 גרון

 550 לתאונה עובר רפואי מצב להוכיח הסכמה-אי על ערעור. 21

 552 להראומטולוגיה מומחה מינוי החלטת על ערעור. 22

 553 העזר למומחה המומחים דעת-חוות הצגת. 23

 555 החוק כוונת את סותר אינו נוסף מומחה מינוי. 24

 557 רפואיים מומחים למינוי בקשה קבלת. 25

, ילדים פסיכיאטרית בתחום רפואיים מומחים למינוי בקשה. 26

 559 ושיקום ילדים פלסטית כירורגיה

 561 הסכרת בתחום מומחה למינוי בקשה קבלת. 27

 562 האנדוקרינולוגיה בתחום מומחה למינוי בקשה קבלת. 28

 565 מומחה למינוי בקשר החלטה להשלמת בקשה. 29

 566 מומחה ומינוי הרפואית הוועדה מסמכי להצגת הסכמה על ערעור. 30

 568 והאורתופדי הנפשי בתחום מומחים למינוי בקשה קבלת. 31

     התובע של הרפואי מצבו לקביעת מומחה למינוי בקשה קבלת. 32

 569 בעבר

 571 הרפואי בתחום מומחה למינוי בקשה. 33



 תוכן עניינים

 לו 

 שאלות להתיר בקשה דחיית - ומותני צווארי שדרה בעמוד פגיעה. 34

 רפואיות ועדות פרוטוקולי בצירוף המשפט-בית מטעם למומחה הבהרה

 571 לאומי לביטוח המוסד מטעם

 572 מומחה למינוי בקשה - השדרה בעמוד לכאורה פגיעה. 35

   ברפואת שמומחיותו פסיכיאטר מומחה להבאת בקשה דחיית. 36

 573 השינה

 575 הפסיכיאטריה בתחום מומחה למינוי בקשה קבלת. 37

 576 האורתופדיה בתחום מומחה מינוי. 38

 577 אורתופדי מומחה למינוי בקשה קבלת. 39

 578 התובע ידי-על מומחים פסילת. 40

 דעת-חוות להצגת בקשה ודחיית לסתור ראיות להבאת בקשת קבלת. 41

 579 מומחה

 של הערר ועדת החלטת את לסתור ראיות הבאת לאסור בקשה דחית. 42

 580 ל"המל

 582 ל"המל קביעת את לסתור ראיות להבאת ערעור קבלת. 43

 קביעת את לסתור ראיות להבאת היתר מתן-אי על לערעור בקשה. 44

 584 הרפואית הוועדה

, עיניים בתחום מומחים מינוי - לסתור ראיות להבאת בקשה קבלת. 45

 586 ופסיכיאטריה נוירולוגיה

 588 לסתור ראיות להבאת בקשה דחיית. 46

 להבאת בקשה - סוכרת מחלת רקע על התחתונות בגפיים פגיעה. 47

 590 לסתור ראיות

 590 לסתור ראיות להבאת בקשה. 48

 591 חבלתיים פוסט ראש כאבי - לסתור ראיות להבאת בקשה דחיית. 49

 
 
 



 תוכן עניינים

 לז 

 593 פשרה דרך על פסיקה': ב פרק

 7,500 כולל פיצוי - הפשרה דרך על דין-פסק - מחשב מערכות מעדכנת. 1

 593 ח"ש

 593 נטו ח"ש 150,000 - הפשרה דרך על פסיקה. 2

 של הפחתה - קמא המשפט-בית של דינו-מפסק שיופחת הסכום קביעת. 3

 594 ח"ש 36,000

 595 בפשרה התיק לסיום הצעה - ח"ש 45,000 כולל פיצוי - 11.8% נכות. 4

 דרך על דין-פסק - התובעים מן אחד לכל ח"ש 8,000 כולל פיצוי. 5

 596 הפשרה

 דרך על דין-פסק - ח"ש 8,500 כולל יצויפ - צמיתה נכות נותרה לא. 6

 596 קטינה - הפשרה

 מתשלום פטור - הפשרה דרך על דין-פסק - ח"ש 9,000 כולל פיצוי. 7

 597 האגרה יתרת

 597 הפשרה דרך על דין-פסק - ח"ש 13,000 כולל פיצוי. 8

(: פשרה הצעת) 2 לתובעת. ח"ש 50,000(: פשרה הצעת) 1 לתובעת. 9

 כל ח"ש 5,500: 4 -ו 3 לתובעת(. ח"ש 40,00: ניכוי לאחר) ח"ש 57,500

 598 ובצוואר בכתף פציעה - לפשרות הצעות - אחת

 הצעת - צווארי שדרה לעמוד קל נזק - ח"ש 127,800 כולל פיצוי. 10

 599 פשרה

 נכות ללא בגב פגיעה - ח"ש 6,000 כולל פיצוי - צמיתה נכות ללא. 11

 600 המשפט-בית של פשרה הצעת - קבועה

-פסק - גוף נזקי - ח"ש 10,500 כולל פיצוי - צמיתה נכות נותרה לא. 12

 600 הפשרה דרך על דין

 601 בברך פציעה - הפשרה דרך על דין-פסק - ח"ש 65,000 כולל פיצוי. 13

 מהתנגשות כתוצאה וצוואר תחתון גב כאבי - ח"ש 7,000 כולל פיצוי. 14

 602 הפשרה דרך על דין-פסק - מאחור רכב



 תוכן עניינים

 לח 

 - וכתפיים צוואר בכאבי החמרה - ח"ש 24,000 כולל פיצוי - 5% נכות. 15

 602 פשרה הצעת

, התחתון בגב כאבים - הפשרה דרך על דין-פסק - שכיר שיניים טכנאי. 16

 603 והרגל היד בתיפקוד הגבלה, וכתפיים צווארי

 צעירה נערה אצל נפשי נזק - פשרה הצעת - ח"ש 15,000 כולל פיצוי. 17

 603 דרכים בתאונת קשים למראות שנחשפה

 ימין בברך פציעה - ח"ש 90,000 כולל פיצוי - 19% נכות - גננת עוזרת. 18

 604 פשרה הצעת - טראומה ופוסט

 להסכמת המשפט-בית מטעם פשרה הצעת - 81% משוקללת נכות. 19

 605 הצדדים

 606 בעתיד השתכרות הפסד לרכיב תוספת - הפשרה דרך על הסכם. 20

 606 תשלום תוספת - הפשרה דרך על דין-פסק. 21

 607 פשרה להסכם להתנגדות בקשה דחיית. 22

 608 הנזק גובה להפחתת פשרה הסכם. 23

  -בית של דין-לפסק פיצוים תוספת - הפשרה דרך על דין-פסק. 24

 608 המשפט

 ח"ש 3,540,000 ניכויים לפני כולל פיצוי - לפשרה המשפט-בית הצעת. 25

 609 65% על השתכרות מכושר הגריעה שיעור, 89.66%  רפואית נכות -

 610 .ח"ש 2,025,000 כולל פיצוי - הפשרה דרך על דין-פסק. 26

 סכום לתובע שישולם הצדדים הסכמת - הפשרה דרך על דין-פסק. 27

 610 ח"ש 200,000 על יעלה ולא ח"ש 100,000 -מ יפחת שלא

 611 מוקפאים כספים העברת - הפשרה דרך על הכרעה. 28

 611 ח"ש 16,000 - הפשרה דרך על דין-פסק. 29

 612 ח"ש 7,000 כולל פיצוי - הפשרה דרך על דין-פסק. 30

 612 פשרה להסדר המשפט-בית הצעת. 31

 613 פשרה להסדר להגיע לצדדים הצעה. 32



 תוכן עניינים

 לט 

 13,000 כולל פיצוי - לתובע נכות נותרה לא - הפשרה דרך על דין-פסק. 33

 613 ח"ש

 614 'ג צד ועזרת וסבל כאב - הפשרה דרך על דין-פסק. 34

 614 בהריון אישה וסבל כאב - הפשרה דרך על דין-פסק. 35

 615 בראש חבלות - הפשרה דרך על דין-פסק. 36

 616 תאונות שתי - הפשרה דרך על דין-פסק. 37

 617 תובעים שלושה - הפשרה דרך על דין-פסק. 38

   7,000  2 ולתובע ח"ש 4,500  1 לתובע - הפשרה דרך על דין-פסק. 39

 617 ח"ש

 עם טראומה-פוסט של ברורים תסמינים - לפשרה המשפט-בית הצעת. 40

 618 דכאון

 618 ח"ש 6,500 כולל פיצוי - הפשרה דרך על דין-פסק. 41

     13,500 כולל פיצוי - שרשרת תאונת - הפשרה דרך על דין-פסק. 42

 619 ח"ש

 619 ח"ש 70,000 כולל פיצוי - הפשרה דרך על דין-פסק. 43

 7,500  2 לתובעת, ח"ש 12,000 1 לתובע - הפשרה דרך על דין-פסק. 44

 620 ח"ש

 620 פנסיה והפסדי לעבר שכר הפסדי - פשרה להסכם הצעת. 45

 621 פשרה להסכם המשפט-בית הצעת. 46

 622 פשרה להסכם המשפט-בית הצעת. 47

 8,000 כולל פיצוי - לתאונה קשר אין לנכות - הפשרה דרך על דין-פסק. 48

 622 ח"ש

 623 חבות היעדר של סיכון - פשרה להסכם המשפט-בית הצעת. 49

 624 ח"ש 8,500 כולל פיצוי - הפשרה דרך על דין-פסק. 50

 625 ח"ש 8,000 כולל פיצוי - הפשרה דרך על דין-פסק. 51

 



 תוכן עניינים

 מ 

       9,000 פגיה לדמי מעבר כולל פיצוי - הפשרה דרך על דין-פסק. 52

 625 ח"ש

 626 ח"ש 6,000 כולל פיצוי - הפשרה דרך על דין-פסק. 53

 626 ח"ש 117,000 -ל 81,000 בין - פשרה להסכם המשפט-בית הצעת. 54

 627 פשרה להסכמי המשפט-בית הצעת. 55

    סכום כל ניכוי לאחר 15,250 פיצוי - הפשרה דרך על דין-פסק. 56

 628 ששולם

 629 ששולם סכום לכל מעבר ח"ש 12,750 - הפשרה דרך על דין-פסק. 57

 - ח"ש 5,000: 1' מס לתובע כולל פיצוי - הפשרה דרך על דין-פסק. 58

 630 ח"ש 6,000: 3' מס לתובעת - ח"ש 5,000 2' מס לתובע

 630 ח"ש 7,000 כולל פיצוי - הפשרה דרך על דין-פסק. 59

 135,500 לפשרה המוצע הסכום - פשרה להסכם המשפט-בית הצעת. 60

 631 ח"ש

; ח"ש 9,000 - 3' מס לתובע: כולל פיצוי - הפשרה דרך על דין-פסק. 61

 632 ח"ש 24,000 - 5' מס לתובע; ח"ש 34,000 - 4' מס לתובע

 633 ח"ש 17,215 כולל פיצוי - בראש חבלה - הפשרה דרך על דין-פסק. 62

: כולל פיצוי - השמאלית באמה פגיעה - הפשרה דרך על דין-פסק. 63

 633 ח"ש 6,000 - 2 לתובע; ח"ש 7,000 - 1 לתובע

 635 ח"ש 6,000 פיצוי - בכתף קרע - הפשרה דרך על דין-פסק. 64

 635 ח"ש 8,000 פיצוי - בקרסול נקע - הפשרה דרך על דין-פסק. 65

 221,430: כולל פיצוי - היד כף בשורש שבר - הפשרה דרך על דין-פסק. 66

 636 ח"ש

 לפני ח"ש 57,500 - ביד שבר - המשפט-בית מטעם פשרה הסכם הצעת. 67

 637 ניכויים

 638 ח"ש 8,000 פיצוי - הפשרה דרך על דין-פסק. 68

 



 תוכן עניינים

 מא 

 639 תכוף תשלום': ג פרק

 639 נדחה - תכוף לתשלום החלטה על ערעור. 1

 והתפתחות תותבת רגל - מומחים ומינוי תכוף לתשלום בקשה קבלת. 2

 640 סכרת מחלת

   צורכי - ח"ש 21,000 נפסק - תכוף תשלום לקביעת בקשה קבלת. 3

 641 מחיה

 - מהאוטובוס ירידה במהלך נפילה בעקבות תכוף לתשלום בקשה. 4

 642 ח"ש 20,000 תשלום

 643 ח"ש 7,228 - והוצאות הכנסות שווי זהות - תכוף לתשלום בקשה.  5

 תשלום - בכתף לקרע ניתוח הוצאות - תכוף לתשלום בקשה קבלת. 6

 644 ח"ש 18,000

 645 ח"ש 5,000 תשלום - תכוף לתשלום בקשה קבלת. 7

 - תכוף לתשלום בקשה - ובירך בצלעות, הבריח בעצם, בראש שברים. 8

 645 ח"ש 40,000 תשלום

 - טרקטור ידי-על דריסה עקב תכוף לתשלום בקשה - מרובים שברים. 9

 645 ח"ש 35,000 תשלום

 646 ח"ש 18,000 תשלום - תכוף לתשלום בקשה. 10

 647 ח"ש 21,000 תשלום - תכוף לתשלום בקשה. 11

 תהליך עבר אף ולימים המשיב אושפז הפגיעה בשל - תכוף תשלום. 12

 647 לווינשטיין החולים-בבית שיקומי

 - וסיעוד נסיעה הוצאות - תכוף לתשלום בקשה של חלקית קבלה.  13

 649 חודשים שישה של לתקופה ח"ש 30,000

 649 קשה מערכתית רב פגיעה - תכוף לתשלום בקשה. 14

 651 מבטחות שתי - תכוף לתשלום בקשה. 16

 652 מלצרית - תכוף תשלום. 17

 653 גיוס רכזת - תכוף לתשלום בקשה. 18



 תוכן עניינים

 מב 

 655 דין-פסק ביצוע עיכוב': ד פרק

 655 אבות בבית השוהה אדם - ביצוע לעיכוב בקשה. 1

 656 הדין-פסק של חלקי לעיכוב בקשה קבלת. 2

 657 המלח בים לטיפולים תשלומים - חלקי ביצוע לעיכוב בקשה. 3

 1,000,000 של ביצוע עוכב - רגל קטיעת - דין-פסק לעיכוב בקשה קבלת. 4

 659 ח"ש

 660 הסכום מחצית על עיכוב צו ניתן - ביצוע לעיכוב בבקשה החלטה. 5

 663 מקצוע בעלי אינדקס

 

 

 


