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 3.32נהג משאית  -נכות רפואית ותפקודית  - 15%פיצוי כולל לפני
ניכויים  525,000ש"ח  -שבר פתוח מרוסק 215...............................
 3.33מעצב תעשייתי  -נכות צמיתה  - 5%נכות תפקודית - 7.5%
פיצוי כולל  220,612ש"ח לפני ניכויים  -חבלה ברגל שמאל 216........
 3.34מנופאי  -נכות רפואית ותפקודית  - 50%פיצוי כולל לפני
ניכויים  1,911,102ש"ח  -שברים ברגלים217.................................
 3.35נכותו הרפואית בשיעור של  80%וכי נכותו התפקודית הינה
בשיעור של  - 100%קטיעת רגל ימין  -תשלומים לבית אבות 218......
 3.36משמר הגבול  -נכות רפואית ותפקודית  - 10%פיצוי כולל
 200,000ש"ח  -כאבים בצוואר ובגב218........................................
 3.37לימודים לצורך הכשרה כגננת  -נכות משוקללת ונכות
תפקודית  - 7.375%פיצוי כולל  70,000ש"ח  -כאבים בזרוע ימין 219
 3.38עורך-דין  -נכות רפואית  - 14.5%פיצוי כולל  478,376ש"ח -
חתך מרוטש בכף רגל ימין 219.....................................................
 3.39מנהלת גן  -נכות אורטופדית  ,14%נכות תפקודית  - 7%פיצוי
כולל  105,275ש"ח  -חבלה ברגל ימין 220......................................
 3.40עובד בניה  -נכות רפואית  ,15%נכות תפקודית  - 20%פיצוי
כולל  238,500ש"ח  -שבר פתוח בירך שמאל 221............................
 3.41קבלן שיפוצים  -נכות רפואית ותפקודית  - 20.4%פיצוי כולל
 470,172ש"ח  -שברים 222..........................................................
 3.42אחות בבית אבות  -נכות אורטופדית רפואית ותפקודית
צמיתה  - 10%פיצוי כולל  114,386ש"ח 222..................................
 3.43עבד בעבודות שונות  -נכות רפואית  ,19%תפקודית - 10%
פיצוי כולל  258,092לפני ניכויים  -שבר בקרסול ימין ומכות יבשות
בחלקי גופו השונים 223..............................................................
 3.44נהג שכיר  -נכות רפואית  ,20.6%נכות תפקודית  - 30%פיצוי
כולל  238,000ש"ח  -שברים מרוסקים באגן ,באצבעות כף רגל
ואובדן שיניים224......................................................................
 3.45עובד בעסק של האח  -נכות רפואית  ,5%נכות תפקודית - 10%
פיצוי כולל  313,152ש"ח לפני ניכויים  -שבר דחיסה 225................
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 3.46שליח  -נכות משוכללת של  27.3%נכות ,שיעור הגריעה מכושר
ההשתכרות בשיעור של  - 30%פיצוי כולל  533,200ש"ח  -חירשות
מלידה  -שברים בחוליה 226........................................................
 3.47נהג משאית  -נכות משוקללת  ,29.15%נכות תפקודית - 15%
פיצוי כולל לפני ניכויים  495,852ש"ח  -פריקת כתף 226.................
 3.48פסיכולוגית  -נכות רפואית ותפקודית  - 5%פיצוי כולל 58,859
ש"ח  -פגיעה בצוואר 227.............................................................
 3.49נכות רפואית  ,5%תפקודית  - 4%נהג משאית  -פיצוי כולל
 164,225ש"ח  -פציעה באצבעות כף היד 228..................................
 3.50שליח  -נכות תפקודית  - 20%פיצוי  598,453ש"ח  -שבר בכף
הרגל של שליח 228.....................................................................
 3.51טכנולוגית רפואית חדר ניתוח  -נכות רפואית צמיתה ,7.5%
נכות תפקודית  - 5%פיצוי כולל  64,860ש"ח  -פציעה ברגל 229........
 3.52מוקדן  -נכות תפקודית  - 14.5%פיצוי כולל לפני ניכוי 315,000
ש"ח  -פציעה בצוואר ובגב 229....................................................
 3.53עובדת נקיון  -נכות תפקודית  - 28%פיצוי כולל לפני ניכויים
 - 338,000פגיעה בראש ובעמוד שדרה צווארי 230..........................
 3.54מורה לנהיגה עצמאי  -נכות תפקודית  - 20%פיצוי כולל לאחר
ניכוי  46,661ש"ח  -פציעה בברך 230.............................................
 3.55בעלים ומנהל חנות אופטיקה  -נכות רפואית צמיתה,10% :
נכות תפקודית - 10% :פציעה והגבלה בתנועות הגב התחתון ,נימול
וזרמים בכריות כף רגל שמאל 231................................................
 3.56מזכירה רפואית  -נכות רפואית צמיתה  ,14.3%גריעה מכושר
ההשתכרות  - 10%פיצוי כולל  95,200ש"ח  -פציעה בברך ובצוואר
והחמרת מצב פסיכיאטרי 231......................................................
 3.57מנהל תפעול  -נכות תפקודית צמיתה  - 40%פיצויים כולל לפני
ניכויים  1,326,672ש"ח  -פגיעה נפשית ,פגיעות בצוואר ,בכתף
שמאל ובירך שמאל 232..............................................................
 3.58מורה  -נכות רפואית צמיתה  ,12.25%נכות תפקודית - 10%
פיצוי כולל  209,555ש"ח  -פציעה עם הגבלת תנועה ודלדול שרירים
ברגל ימין 233............................................................................
 3.59שטיחן  27.1% -נכות רפואית צמיתה 35% ,נכות תפקודית -
פיצוי כולל (לפני ניכויים)  1,534,879ש"ח (תביעה לפי פקודת
הנזיקין)  -פציעה בגב ,נזק פסיכיאטרי 233....................................
 3.60מאבטח בבנק  -נכות צמיתה ,14.5% :נכות תפקודית- 7.5% :
פיצוי כולל  169,990ש"ח לפני ניכויים  -פגיעה בשוק ימין 234..........
 3.61מטפלת סיעודית  -נכות תפקודית  - 28%פיצוי כולל לפני
ניכויים  472,286ש"ח  -פגיעה ביד שמאל ונזק נפשי 235..................
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 3.62חשמלאי  -נכות צמיתה ,20.05% :נכות תפקודית 18% :פיצוי
כולל לפני ניכוי 352,590 :ש"ח  -פגיעה אורטופדית ונאורולוגית 235
 3.63גננת  -נכות רפואית צמיתה  ,10.56%נכות תפקודית - 3%
פיצוי כולל לפני ניכויים  72,272ש"ח  -נזק לעמ"ש צווארי ולברך,
שינוי נראה לעין בגוון העור 236...................................................
 3.64מלגזן  -נכות רפואית צמיתה  ,10%נכות תפקודית - 10%
פיצוי כולל לפני ניכויים  191,773ש"ח  -פגיעה בכף רגל שמאל 237...
 3.65נכות רפואית משוקללת  ,48.3%נכות תפקודית - 35% :פיצוי
כולל לפני ניכויים  1,114,966ש"ח  -פציעה ביד ימין 237..................
 3.66עובד בחברת שמירה  -נכות תפקודית - 40% :פיצוי כולל לפני
ניכויים  1,141,086ש"ח  -פציעה מגבילה בברך שמאל 238...............
 3.67מעצב תעשייתי  -נכות רפואית צמיתה  10%אסתטית ו-
 12.7%אורתופדית משוקללת ,נכות תפקודית - 10% :פיצוי כולל
לפני ניכוי תשלומים תכופים ותקבולי מלל  652,896ש"ח  -הגבלות
וצלקות בכף יד שמאל 239...........................................................
 3.68מנהל מערכות מידע  -נכות רפואית צמיתה ותפקודית - 2.5%
פיצוי כולל  46,000ש"ח  -כאבי צוואר כתוצאה מ"צליפת שוט" 240.
 3.69התובע חסר עבודה  -נכות רפואית ותפקודית  - 5%הגבלה
קלה בתנועות עמוד שדרה צווארי 240...........................................
 3.70מפעיל כימי  100% -נכות רפואית ותפקודית  -פיצוי כולל
 8,844,650ש"ח 241....................................................................

שער ג' :הפסד השתכרות בעתיד 243....................................

פרק א' :קביעת הפסד ההשתכרות  -מודל החשיבה 243 ....................
פרק ב' :השלב הראשון :קביעת השכר  -השתכרות בפועל או פוטנציאל
ההשתכרות 245 ........................................................................
פרק ג' :השלב השני :קביעת הפסד כושר ההשתכרות247 ..................
 .1כללי 247...................................................................................
 .2חישוב אקטוארי 247..................................................................
 .3הכפלת השכר הפוטנציאלי באחוזי הנכות התפקודית של
הניזוק 247....................................................................................
 .4אומדן גלובלי 247.......................................................................
פרק ד' :השלב השלישי :קביעת אורך התקופה 249 ..........................
פרק ה' :הפסד השתכרות במשפט העברי251 ..................................
פרק ו' :הפסד השתכרות של קטין 257 ...........................................
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 .2הערכת הנזק כרוכה בחוסר וודאות 258........................................
 .3חישוב גלובלי או אקטוארי? 259..................................................
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 3.3סיכום 262...........................................................................
 .4פטור משירות צבאי למיגזר הערבי וההשפעה על חישוב
הפיצויים 262................................................................................
 .5אובדן כושר השתכרות של קטין בהלכה הפסוקה 263.....................
 5.1הקטין יימצא במוסד או בביתו כל ימי חייו263........................
 5.2היעדר נתונים של ממש לקביעת הפסד השתכרות 264...............
 5.3הבסיס הינו השכר הממוצע במשק 264...................................
 .6דוגמאות לפיצויים  -תביעות קטינים 265......................................
 6.1התובע לוקה בפיגור בדרגה בינונית מילדות ומתגורר בבית
הוריו המשמשים כאפוטרופסיו 265..............................................
 6.2קטין  -נכות משוקללת שנקבעה על-ידי המומחה הרפואי מטעם
בית-המשפט הינה  - 14.5%פיצוי כולל  137,000ש"ח  -חבלה קשה
בכף הרגל 266............................................................................
 6.3נכותו רפואית משוקללת  ,51%מורכבת מן הנכויות הבאות:
בתחום האורתופדי  ;36%בתחום הפלסטי  ;19.25%בתחום
הפסיכיאטרי  .5%נכות תפקודית  45.28%מורכבת מהנכויות
הבאות :אורתופדית  ;36%פלסטית  10%ונפשית  .5%חתך עימוק
בכתף שמאל ושברים בחגורת הכתף 266.......................................
 6.4נכות רפואית משוקללת  - 84%פיצוי כולל  3,960,607ש"ח -
חבלה בראש 267........................................................................
 6.5מתעמלת אומנותית (קטינה)  -פיצוי כולל בערעור  132,730ש"ח
 נכות  - 5%הפיצוי הכולל הוקטן כמפורט להלן  -ערעור על גובההפיצוי ,אחוז הנכות ונכות תפקודית שנקבע כנמוכה מן הנכות
הרפואית אצל קטינה לאחר שהמבקשת נצפתה בסרטון בו היא
מתעמלת 269.............................................................................
 6.6נכות רפואית משוקללת  - 88%פיצוי כולל לאחר ניכויים -
 7,910,230ש"ח  -קטין בן  - 5פציעה רב מערכתית 270....................
 6.7נכות רפואית משוקללת  - 80%פיצוי כולל לאחר ניכויים
 3,000,000ש"ח  -עיכוב סכומים בשל אפשרות כי תינתן לתובע
בעתיד גמלת שר"מ 271...............................................................
 6.8נכות משוקללת  - 11.3%פיצוי כולל  161,445ש"ח  -נפגעת
תאונת דרכים בת  - 16כאבי גב ונזק נפשי 273................................
 6.9נכות רפואית ותפקודית  - 10%בפיצוי כולל 372,825 :ש"ח (לא
כולל שכר-טרחת עורך-דין)  -ילדה בת  - 9חבלת ראש 273...............
 6.10נכות משוקללת  - 14.44%פיצוי כולל  287,270ש"ח  -בן - 11
חבלות בשוק ובקרסול שמאל ובפנים 274......................................
 6.11נכות רפואית  ,14.6%תפקודית  - 6%פיצוי כולל לפני ניכויים
 290,032ש"ח  -שליח פיצה בן  - 17חבלת ראש 275.........................
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 6.12נכות רפואית  - 5%פיצוי כולל  73,830ש"ח  -החמרה במצבו
הנפשי והנוירולוגי של ילד עקב תאונה276.....................................
פרק ז' :הפסד השתכרות בעתיד של עובד שכיר 277 ..........................
 .1כללי 277...................................................................................
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הפגיעה בכושר השתכרות על פני פיצוי בגין הפסד ההשתכרות
בפועל 278.....................................................................................
 .3המושג "גריעה מכושר ההשתכרות" 280.......................................
 .4הדרכים לחישוב אומדן הפסד ההשתכרות לעתיד280.....................
 .5שכרו של עובד עד לתחילת שמיעת הראיות וסיום המשפט 281........
 .6הפסד השתכרות למי שלא נגרע שכרו עקב התאונה  -פסיקת סכום
גלובלי 283....................................................................................
 .7גריעה מכושר ההשתכרות ויישום האבחנה בין הנכות הרפואית
לנכות התפקודית 284.....................................................................
 .8שכר ממוצע במשק כקריטריון לקביעת ההפסד 286........................
 .9אובדן סיכויים בשוק העבודה 287................................................
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לקביעת הפסד ההשתכרות 287........................................................
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עבודה288.....................................................................................
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הכנסה 293....................................................................................
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התובע 709....................................................................................
 .15אין להציג קביעת ועדת המל"ל בפני המומחה 710........................
 .16פסילת חוות-דעת המומחה בתחום הראומטולוגיה לאור אי-הצגת
כל המסמכים הרפואיים 711...........................................................
 .17קבלת בקשה למינוי מומחה בתחום הכירורגיה והפסיכיאטריה711
 .18דחיית בקשת ערעור על החלטת בית-המשפט  -מינוי מומחה
לסכרת ודחיית בקשות לסתור 712...................................................
 .19דחיית בקשת רשות ערעור על קביעת הנכות של המומחית 713.......
 .20דחיית בקשה למינוי מומחה פה ולסת במקום מומחה אף-אוזן-
גרון 714........................................................................................
 .21ערעור על אי-הסכמה להוכיח מצב רפואי עובר לתאונה 715...........
 .22ערעור על החלטת מינוי מומחה להראומטולוגיה 716....................
 .23הצגת חוות-דעת המומחים למומחה העזר 716.............................
 .24מינוי מומחה נוסף אינו סותר את כוונת החוק717........................
 .25קבלת בקשה למינוי מומחים רפואיים 719...................................
 .26בקשה למינוי מומחים רפואיים בתחום פסיכיאטרית ילדים,
כירורגיה פלסטית ילדים ושיקום 720...............................................
 .27קבלת בקשה למינוי מומחה בתחום הסכרת721...........................
 .28קבלת בקשה למינוי מומחה בתחום האנדוקרינולוגיה 722.............
 .29בקשה להשלמת החלטה בקשר למינוי מומחה 723.......................

יח
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 .30ערעור על הסכמה להצגת מסמכי הוועדה הרפואית ומינוי
מומחה 724...................................................................................
 .31קבלת בקשה למינוי מומחים בתחום הנפשי והאורתופדי 725.........
 .32קבלת בקשה למינוי מומחה לקביעת מצבו הרפואי של התובע
בעבר 726......................................................................................
 .33בקשה למינוי מומחה בתחום הרפואי 726....................................
 .34פגיעה בעמוד שדרה צווארי ומותני  -דחיית בקשה להתיר שאלות
הבהרה למומחה מטעם בית-המשפט בצירוף פרוטוקולי ועדות
רפואיות מטעם המוסד לביטוח לאומי 727........................................
 .35פגיעה לכאורה בעמוד השדרה  -בקשה למינוי מומחה 727.............
 .36דחיית בקשה להבאת מומחה פסיכיאטר שמומחיותו ברפואת
השינה 727....................................................................................
 .37קבלת בקשה למינוי מומחה בתחום הפסיכיאטריה729.................
 .38מינוי מומחה בתחום האורתופדיה 729........................................
 .39קבלת בקשה למינוי מומחה אורתופדי 730..................................
 .40פסילת מומחים על-ידי התובע 730..............................................
 .41קבלת בקשת להבאת ראיות לסתור ודחיית בקשה להצגת חוות-
דעת מומחה 731............................................................................
 .42דחית בקשה לאסור הבאת ראיות לסתור את החלטת ועדת הערר
של המל"ל732...............................................................................
 .43קבלת ערעור להבאת ראיות לסתור את קביעת המל"ל 732............
 .44בקשה לערעור על אי-מתן היתר להבאת ראיות לסתור את קביעת
הוועדה הרפואית 734.....................................................................
 .45קבלת בקשה להבאת ראיות לסתור  -מינוי מומחים בתחום
עיניים ,נוירולוגיה ופסיכיאטריה735................................................
 .46דחיית בקשה להבאת ראיות לסתור 736......................................
 .47פגיעה בגפיים התחתונות על רקע מחלת סוכרת  -בקשה להבאת
ראיות לסתור 737..........................................................................
 .48בקשה להבאת ראיות לסתור737................................................
 .49דחיית בקשה להבאת ראיות לסתור  -כאבי ראש פוסט
חבלתיים 738................................................................................
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כרך שני
חלק ט' :שומת הנזק  -דוגמאות ותקדימים739 ..............

 .1רתך  -נכות רפואית צמיתה  ,5%נכות תפקודית - 5% :פיצוי כולל
 133,850ש"ח  -פציעה בברך שמאל 739............................................
 .2עבודות שיפוץ  -נכות רפואית צמיתה  - 27.3%פיצוי כולל 203,300
ש"ח  -פציעה בקרסול שמאל ובעמוד השדרה 739..............................
 .3פסיכולוגית  -נכות רפואית צמיתה משוקללת  - 28%פיצוי כולל
לפני ניכוי תקבולי המוסד לביטוח לאומי ותשלום תכוף  406,613אלף
ש"ח  -פציעה בשורש כף היד ובקרסול ימין 740.................................
 .4נכות רפואית צמיתה  - 15%פיצוי כולל  69,500ש"ח  -פציעה
בברך 741......................................................................................
 .5עובדת משק בית  -נכות רפואית צמיתה  5%נכות אורטופדית ו-
 15%נכות פסיכיאטרית  -פיצוי כולל לפני ניכויים  124,018ש"ח  -נזק
לצוואר ו741....................................................................... PTSD -
 .6מחסנאי  -נכות רפואית צמיתה משוקללת  - 33%נזק לכתף ושיתוק
בגפיים העליונות 742......................................................................
 .7מנהל מחסן  -נכות רפואית צמיתה ( 10%לאחר הפעלת תקנה - 15
 - )12.5%פיצויים כולל לאחר ניכוי מענק הנכות  10,500ש"ח  -פציעה
ביד ימין 742..................................................................................
 .8מנהלת חנות מכולת  -נכות צמיתה  15%נכות בתחום האורטופדי ו-
 5%נכות בתחום הנוירולוגי  -פיצוי כולל  115,000ש"ח  -פגיעה בצוואר
וסחרחורת פוסט טראומטית 743.....................................................
 .9נהג משאית  -נכות תפקודית  - 24%פיצוי כולל לפני ניכויים
 586,443ש"ח  -שבר בעצם השוק  -נזק אורטופדי ונפשי 744................
 .10עובד עם קשישים  -נכות רפואית צמיתה ( 10%לאחר הפעלת
תקנה  - )15% :15פיצוי כולל לפני ניכויים  60,690ש"ח  -פציעה בברך
שמאל 745.....................................................................................
 .11עוזרת משק בית  -נכות רפואית  ,10%נכות תפקודית  - 15%פיצוי
כולל לפני ניכויים  202,570ש"ח  -פציעה בברך 745............................
 .12נהג משאית מובטל  -נכות רפואית צמיתה  ,26.7%נכות תפקודית
 ,26.7%כתוצאה מהתאונה השניה נכות רפואית צמיתה  ,3%נכות
תפקודית - 3% :פיצוי כולל :התאונה הראשונה לפני ניכויים240,569 :
ש"ח ,התאונה השניה לפני ניכויים 30,717 :ש"ח  -פגיעה בעמוד
השדרה ובברכיים ,נזק נפשי 746......................................................
 .13נכות אורטופדית משוקללת  - 20.7%פיצוי כולל  807,746ש"ח 747.
 .14נכות אורטופדית  5% -נכות 747.................................................

כ
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 .15נהג משאית  -נכות אורטופדית  40% -נכות  -פיצוי כולל 1,397,000
ש"ח (במעוגל) 748..........................................................................
 .16עצמאי ,בעל משאית ובעל הסמכה כעגורנאי  -נכות נכות
אורטופדית  - 60% -ערעור על בסיס השכר שעמד ביסוד פסק-הדין של
בית-המשפט קמא 749....................................................................
 .17נכויות שונות ,נכות משוקללת 750....................................... 49%
 .18בעלים של חברה לפינוי פסולת  -נכות נפשית ,טנטון ,נכות
משוקללת  37% -פיצוי כולל לפני ניכוי מל"ל  1,089,423ש"ח  -ערעור
לגבי בסיס השכר ובעלות רכב החברה 751........................................
 .19טבח  -נכות אורטופדית ונפשית ,נכות משוקללת  - 60.7%פיצוי
כולל  844,300ש"ח  -תביעה לפיצויים לאור עבודה קודמת כטבח 753..
 .20עובד עצמאי המועסק בתיקון ציוד מכני הנדסי  -נכות אורטופדית,
נכות משוקללת  - 70.25%פיצוי כולל לפני ניכוי מל"ל
 6,146,885ש"ח 754........................................................................
 .21נכות פה ולסת ,אורטופדית ,נאורולוגית ונפשית ,נכות משוקללת -
 - 62%נכות תפקודית  - 55%פיצוי כולל לפני ניכוי מלל"ל - 2,502,684
פיצויים לרוכבת אופניים 755..........................................................
 .22סוכן ביטוח  -נכות אורטופדית  - 10%פיצוי כולל  122,241ש"ח -
ערעור על גובה ראש הנזק של הפסד השתכרות 756............................
 .23נהג חלוקה  -נכות אורטופדית ,נאורולוגית ופה ולסת (רב
מערכתית) נכות משוקללת  - 45%נכות תפקודית  - 35%פיצוי כולל
לפני ניכוי מל"ל  1,963,814ש"ח  -רוכב אופנוע  -פגיעה רב
מערכתית 757................................................................................
 .24נכות אורטופדית  - 5%סכום הפיצוי נבלע בתשלומי הביטוח
הלאומי 758..................................................................................
 .25סייע בשיינוע כלי רכב  -נכות בתחום האורטופדי ,האורולוגי
והפסיכיאטרי  -נכות משוקללת  - 70%פיצוי כולל  2,599,265ש"ח לפני
ניכויים שונים  -בן  - 18ערעור על פסק-דין נגד אשכול חברות 760........
 .26נכות בתחום האורטופדי ,נפשי וכירורגיה פלסטית  -נכות רפואית
(ללא צלקות)  - 44.61%נכות תפקודית  - 50%שברים בחלק התחתון
של רגל שמאל  -עבד כמאבטח 761...................................................
 .27חצרן  -נכות אורטופדית ,נפשית וצלקות  -נכות משוקללת - 49%
פיצוי כולל 1,213,680 :ש"ח לפני ניכויים  -עובד כללי  -חתכים
עימוקים ושברים באצבעות 763.......................................................
 .28נפגע  - 1ללא נכות  -נפגעת  - 2בתחום האורטופדי ,בתחום
כירורגית כלי הדם,בתחום הראומטולוגי ,בתחום הנפשי  -נכות
משוקללת  - 50%נכות כירוגית בכלי הדם  -פיציי כולל לתובעת -
 3,462,063ש"ח ,לתובע  6,800 -ש"ח 764..........................................

כא
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 .29שוטר  -מחלת הפיברומיאלגיה  -נכות  2.5%בגין החמרת המחלה -
פגיעה ביכולת הקשב 765................................................................
 .30עבודות סטודנטיות  -נכות אורטופדית  -נכות רפואית ותפקודית
 - 5%הפיצויים הכולל 147,000 :ש"ח  -בלט דיסק קל ללא לחץ  -נוסע
ברכב 766......................................................................................
 .31פיצוי כולל  91,000ש"ח  -פציעת רוכבת אופניים מרכב חונה 766....
 .32נכות נכות צמיתה בגין החבלה הקרניוצרברלית וסיבוכיה ,30%
פיצוי כולל  59,300ש"ח  -פגיעת ראש  -נפילה בתוך האוטובוס 767.....
 .33יזם עצמאי  -נכות אורטופדית וצלקות  -נכות תפקודית - 10%
פיצוי כולל 299,524 :ש"ח  -החלקה של רוכב אופנוע  -שבר בפטישון
החיצוני של קרסול ימין 768............................................................
 .34נהג משאית  -נכות אורטופדית תפקודית  - 30%פיצוי כולל לאחר
ניכויים  125,602ש"ח  -פגיעה בגפה השמאלית 768............................
 .35עובדת סוציאלית  -נכות אורטופדית  - 10%פיצוי כולל:
233,000ש"ח  -שבר בכף יד שמאל 769.............................................
 .36גננת  -נכות אורטופדית  - 32.5%פיצוי כולל  1,272,229ש"ח -
משמן מכוניות  -קרע של גיד סופראספינטוס הימני770......................
 .37עקרת בית ועבודה בחצי משרה  -נכות אורטופדית ונפשית
משוקללת  - 30.74%נכות תפקודית  - 35%פיצוי כולל  1,018,100ש"ח
 נפילה מטרקטורון  -קיבוע המפרק771........................................... .38מעצבת שיער  -נכות אורטופדית רפואית ותפקודית  - 10%פיצוי
כולל  67,133ש"ח  -הגבלה קלה של טווחי התנועה בעמוד השדרה
הצווארי 772.................................................................................
 .39קבלן בתחום הבניה  -נכות רפואית אורטופדית ותפקודית - 10%
פיצוי כולל  69,500ש"ח  -תאונת רוכב אופנוע ברכב צד ג' 772..............
 .40יועץ שירות  -נכות אורטופדית רפואית  - 25%נכות תפקודית 20%
 פיצוי לאחר ניכויים של  553,700ש"ח  -פגיעה בכתף 773.................. .41מתכנת מחשבים  -נכות אורטופדית רפואית  - 15%פיצוי כולל
ללא שכר-טרחת עורך-דין  409,487ש"ח  -חבלה בראש ופגיעה
בכתף773......................................................................................
 .42כדורגלן  -נכות אורטופדית החמרה  - 2.5%פיצוי כולל 42,000
ש"ח  -חבלה בראש ,צוואר ויד ימין 774............................................
 .43מאבטח בבית-חולים  -נכות נפשית רפואית ותפקודית  - 10%פיצוי
כולל לאחר ניכויים  163,136ש"ח  -תאונת דרכים שבוצעה על-ידי
מעורער בנפשו 774.........................................................................
 .44יועץ עסקי  -נכות אורטופדית  - 14.5%פיצוי כולל לפני ניכויים
 166,558ש"ח  -כאבים בגב ,בצוואר ובכתפיים 775............................

כב
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 .45נכות אורטופדית רפואית ותפקודית  - 15%פיצוי כולל בצירוף
שכר-טרחת עורך-דין ולאחר ניכויים  250,249ש"ח  -הולכת רגל נפגעת
תאונת דרכים 776..........................................................................
 .46פועל-נכות אורטופדית  - 10%פיצוי כולל 101,000 :ש"ח ולאחר
הניכוי  85,615ש"ח  -תאונת מלגזה  -פצע חודר בקוטר באזור
היפותנארי 777..............................................................................
 .47פקחית עירייה  -נכות אורטופדית רפואית  - 10%פיצוי כולל לפני
ניכויים  174,800ש"ח  -כאבים בעמוד שדרה מותני וצווארי 778..........
 .48מורה  -נכות אורטופדית רפואית ותפקודית  - 10%פיצוי כולל:
 191,713ש"ח לאחר ניכויים  160,126 -ש"ח  -טרמפיסט  -פגיעה ברגל
ימין  -מורה 779.............................................................................
 .49מעבדת תמלילים  -נכות אורטופדית ונפשית רפואית ותפקודית
 - 23%גובה הפיצויים הכולל 163,285 :ש"ח  -נפגעת שנסעה במונית -
חבלה בראש ובפנים 780.................................................................
 .50סדרנית בחברת שופרסל  -נכות אורטופדית רפואית  - 3%נכות
תפקודית  - 2%פיצוי כולל 65,029 :ש"ח  -נזקי תאונת דרכים
לנהגת 781.....................................................................................
 .51סדרנית סחורה ועבודות שמירה  -נכות אורטופדית תפקודית 40%
 פיצוי כולל  813,982ש"ח ולאחר הניכוי  408,053ש"ח  -נפגעת תאונתדרכים שאינה דוברת עברית 781......................................................
 .52נכות תפקודית  - 12.5%פיצוי כולל (ללא שכר-טרחת עורך-דין)
 455,800ש"ח  -אי-הוכחת קריירה עתידית בתחום המחול  -פוסט
טראומה ואורטופדיה וצלקות 782...................................................
 .53עבודות מזדמנות  -נכות אורטופדית תפקודית  50%פיצוי כולל
 107,586ש"ח לפני ניכוי מל"ל  -פגיעה על-ידי רכב ונגררו  -תפירה של
האצבע 783...................................................................................
 .54נהג חלוקה ,מאפיה  -נכות אורטופדית  - 10%פיצוי כולל:
 144,824ש"ח לפני ניכויים  -כאבים והגבלה בתנועות ברך ימין  -שיעור
הגריעה מכושר ההשתכרות הוא 784......................................... 10%
 .55שליח  -פיצוי כולל  344,000ש"ח  -נכות רפואית אורטופדית - 10%
החלקת רוכב אופנוע על כתם שמן  -שיעור הגריעה מכושר
ההשתכרות הוא 785............................................................... 10%
 .56נכות אורטופדית  - 12%פיצוי כולל  81,262ש"ח  -שבר באצבע 785.
 .57מנהלת כספים בחברה  -נכות אורטופדית רפואית ותפקודית 15%
 פיצוי כולל  371,674ש"ח  -שתי תאונות דרכים שגרמו לפגיעה בכתףשמאל 786.....................................................................................

כג

תוכן עניינים

 .58נכות צמיתה בשיעור  15%בגין הגבלות בתנועות פרק הכתף ,נכות
צמיתה בשיעור  5%בגין פגיעה בעצם הקלוויקולה משמאל ,נכות
צמיתה בשיעור  40%בגין "מצב כללי ירוד" ,נכות צמיתה בשיעור 10%
בגין מצב לאחר כריתת טחול ,נכות צמיתה בשיעור  10%בשל צלקות
מכאיבות או מכערות בגוף  -נקבע כי התובעת נמצאת במצב של
דמנציה ,מחצית מהנכות  25% -נכות  -היא בגין התאונה  -פיצוי כולל
 819,083ש"ח  -פגיעה רב מערכתית קשה 787....................................
 .59מפקח באתר עבודה  -נכות אורטופדית  - 15%פיצוי כולל 467,000
ש"ח בתוספת פיצוי נזק לא ממוני על-פי התקנות  -הגבלה בינונית
בתנועות עמוד השדרה המותני  -פגיעה ברכב חונה  -גריעה מהשתכרות
788....................................................................................... 15%
 .60נכות אורטופדית  - 30%פיצוי כולל  255,186ש"ח  -פגיעה על-ידי
רכב שנסע לאחור  -חבלות קשות ושברים בעצם השוקה 789...............
 .61נכות אורטופדית רפואית ותפקודית  - 10%פיצוי כולל  44,484ש"ח
 עקרת בית  -חבלה ביד ימין 789..................................................... .62מטפלת בקשישים  -נכות אורטופדית רפואית ותפקודית - 10%
פיצוי כולל  206,000ש"ח  -כאבים ברגליים 790.................................
 .63נגר  -נכות רפואית נפשית צמיתה בשיעור  ,10%נכות לצמיתות
בגין שינוי בצורת האף מלווה בהפרעה קלה בנשימה בשיעור ,10%
נכות פלסטית לצמיתות בגין צלקות מכערות באף ובפנים בשיעור 10%
 נכות רפואית משוקללת  - 34.40%נכות תפקודית  - 20%פיצוי כולל 743,944ש"ח  -אופנוען  -שבר עם תזוזה בבסיס עצם 791...................
 .64טבח  -נכות אורטופדית רפואית צמיתה  - 24%נכות תפקודית
 - 15%פיצוי כולל לפני ניכויים  370,170ש"ח  -שבר בברך 792............
 .65נכות צמיתה בתחום הפה והלסת בשיעור של  ,20%נכות צמיתה
נוירולוגית בשיעור  5%בגין הפרעה בתר חבלתית קלה חופפת לנכות
נפשית צמיתה בשיעור של  - 5%נכות משוקללת  - 24%פיצוי כולל
 72,810ש"ח  -תביעה בשלוש תאונות דרכים מול שתי מבטחות 793.....
 .66משרה חלקית כשליח  -נכות רפואית צמיתה (לסת ואורטופדית,
משוקללת  - 25.8%שיעור הגריעה מכושר ההשתכרות  - 18%פיצוי
כולל  732,943ש"ח  -פגיעה בברך ובלסת 794....................................
 .67נכות אורטופדית ,צלקות ונאורולוגית רפואית  ,15.35נכות
תפקודית  - 14.5%פיצוי כולל  420,078ש"ח  -רוכב אופנוע נפגע שתי
תאונות דרכים 794.........................................................................
 .68מקצועות שונים כגון מוקדנית ,יחצנות מועדונים  -נכות רפואית
אורטופדית  - 10%נכות תפקודית  - 5%פיצוי כולל  226,000ש"ח -
הולכת רגל  -חבלה בצוואר ובקרסול רגל ימין 796.............................

כד

תוכן עניינים

 .69מנהלת חשבונות שכירה ועצמאית  -נכות אורטופדית רפואית
ותפקודית  - 15%פיצוי כולל  196,374ש"ח  -חבלה באיזור הצוואר
והראש 796...................................................................................
 .70נכות קרדיולוגית החמרה  - 25%פיצוי כולל  55,532ש"ח  -ניזוק
משני  -כאבים בחזה 797.................................................................
 .71מכונאי רכב  30% -נכות נוירולוגית (בגין ירידה קוגניטיבית)10% ,
נכות פסיכיאטרית 10% ,נכות בתחום פה ולסת 5% ,נכות בגין פגיעה
בחוש הריח  -נכות רפואית משוקללת  - 46.14גריעה מכושר
ההשתכרות  - 37%נפילה ממשאית לפינוי אשפה  -חבלה בראש 798.....
 .72עובד עבודות עפר ונהג ציוד כבד  -נכות אורטופדית תפקודית 70%
 פיצוי כולל לפני ניכויים  570,033ש"ח  -התהפכות רכב משא בעתשהכביש נפער  -חבלה בראש 799.....................................................
 .73נציגת שירות טכני  -נכות רפואית נפשית - 30%פיצוי כולל 671,724
ש"ח  -פגיעה על-ידי מראת אוטובוס  -כאבי ראש וחרדות 799.............
 .74בעלת עסק עצמאי  -אף אוזן וגרון לתובעת נכות  ,20%שממנה
מיוחסת לתאונה נכות בשיעור  ,10%בתחום הנפשי נכות כ,30% -
שממנה מיוחסת לתאונה נכות נפשית בשיעור  ,15%שיעור של 30%
משקף את שיעור הגריעה מכושר ההשתכרות  -פיצוי כולל 548,904
ש"ח  -פגיעה מחגורת הבטיחות בבית החזה ובבטן 800.......................
 .75התמחות עורך-דין  -נכות אורטופדית רפואית ואחרת  -נכות
משוקללת  - 18.42%נכות תפקודית  - 15%פיצוי כולל  508,455ש"ח -
הימנעות מביצוע ניתוח אינה אי-ביצוע חובת הקטנת נזק 801.............
 .76עובד בפינוי אשפה  -נכות  2%בגין כאבי צוואר והגבלה מזערית
בקצה הסיבוב 4% ,בגין כאבי גב תחתון והגבלה בקצה הכפוף וההטיה
 נכות רפואית משוקללת  - 5.92%פיצוי כולל  108,715ש"ח  -הגבלהמזערית בחלק מתנועות עמוד השדרה802.........................................
 .77עובדת בניקיון בתים פרטיים  -נכות אורטופדית רפואית - 26.9%
נכות תפקודית  - 35%פיצוי כולל 201,000ש"ח  -הולכת רגל  -שבר
באגן 803.......................................................................................
 .78בת  - 81נכות אורטופדית משוקללת  - 35.2%פיצוי כולל 81,000
ש"ח  -פגיעה לאחר ירידה מן המונית 803.........................................
 .79סייעת במעון לפעוטות  -נכות אורטופדית  - 5%פיצוי כולל
 128,303ש"ח  -הגבלה קלה בתנועות עמוד שדרה מותני 804...............
 .80נכות רפואית פגיעה במפרק הלסת  - 20%נכות תפקודית - 15%
פיצוי כולל לאחר ניכויי מל"ל  426,186ש"ח  -נהג אופנוע  -פגיעה
בלסת 805.....................................................................................
 .81ספק סחורה  -נכות רפואית אורטופדית  - 19%נכות תפקודית
 - 12%פיצוי כולל לפני ניכויי מל"ל  425,400ש"ח  -הידרדרות עגלת
ביצים על התובע  -פגיעה ברגל ימין 805............................................

כה

תוכן עניינים

 .82עובד כללי במאפיה ומטפל בקשישים  -נכות רפואית אורטופדית
 - 20%נכות תפקודית  - 15%פיצוי כולל  102,805ש"ח לפני ניכויי
מל"ל  -רוכב אופנים  -פגיעה בכתף806.............................................
 .83מורה  -נכות אורטופדית רפואית ותפקודית  - 1%פיצוי כולל
 62,770ש"ח  -פגיעה אורטופדית 807................................................
 .84סטודנטית לעיצוב  -נכות אורטופדית ונפשית רפואית משוקללת
 - 19.16%פיצוי כולל  206,870ש"ח  -רגישות במימוש הצוואר וגב
תחתון 807....................................................................................
 .85עובדת מטבח במלון  -נכות אורטופדית רפואית - 3%פיצוי כולל
 69,100ש"ח  -הולכת רגל  -שבר בקרסול 808....................................
 .86חשבת  -נכות אורטופדית ונפשית משוקללת לתובעת מס ,5% - 1
לתובעת מס  - 5% - 2פיצוי כולל  243,816ש"ח לאחר ניכויי מל"ל -
אחיות שנפגעו בתאונת דרכים 809...................................................
 .87רופאה מרדימה וקצב בקר  -נכות אורטופדית רפואית ותפקודית
תובע  3%תובעת  - 5%פיצוי כולל תובע  64,886ש"ח  -תובעת 126,749
ש"ח  -שבר בעצם הסטרנום לתובע 810............................................
 .88עובד בחברת ניקיון  -נכות אורטופדית רפואית ותפקודית
משוקללת  - 12.5%פיצוי כולל  293,485ש"ח  -פגיעה בעמוד שדרה
צווארי  -פגיעה בעת עצירה ברמזור אדום 810...................................
 .89שליח בחברת דיוור  -נכות אורטופדית וצלקות רפואית - 14.5%
נכות תפקודית  - 10%פיצוי כולל  382,192לאחר ניכוי מל"ל  -פגיעה
ברגל שמאל ובברך 811...................................................................
 .90נכות אורטופדית רפואית  - 35%פיצוי כולל  93,920ש"ח  -נפגע בן
 - 86פגיעות ראש ,כתף וחזה 812......................................................
 .91בעל עסק פרטי בתחום ההיטק  -נכות רפואית פלסטית - 15%
פיצוי כולל  6,000ש"ח לאחר ניכויים  -שתי תאונות  -הכרה בתאונה
השניה כתאונת עבודה 812..............................................................
 .92מנהל מוסך  -נכות רפואית אף אוזן גרון וכירורגיה משוקללת
 - 23.5%נכות תפקודית  - 20%פיצוי כולל  257,067ש"ח  -פגיעה
במותן813.....................................................................................
 .93אחות במחלקת אונוקולוגיה  -נכות אורטופדית רפואית ותפקודית
 - 15%פיצוי כולל  230,500ש"ח  -פגיעה בכתף שמאל 814..................
 .94בעל בית דפוס  -נכות אוטופדית ואחרת רפואית ותפקודית
משוקללת  - 14.5%התהפכות רכב  -חבלת ראש ,צוואר ורגל 814.........
 .95מתקין מכשירי מיגון לרכב  -נכות נפשית ואורטופדית רפואית
משוקללת  - 28.75%נכות תפקודית משוקללת  - 19.25%פיצוי כולל
 750,000ש"ח  -נכות אורטופדית ונפשית 815.....................................

כו

תוכן עניינים

 .96ראש צוות מחסנאים  -נכות אורטופדית רפואית ותפקודית 14.5%
 פיצוי כולל לפני ניכויים  440,007ש"ח  -שברים בקרסול ובכףהרגל 815......................................................................................
 .97עובד במשרה ציבורית  -נכות אורטופדית רפואית משוקללת
 - 16.6%נכות תפקודית  - 8.2%פגיעה נפשית ופגיעה במרפק  -פיצוי
כולל לפני ניכויי מל"ל  68,000ש"ח816.............................................
 .98נכות אורטופדית תפקודית ורפואית  - 2.5%פיצוי כולל 55,000
ש"ח  -פגיעה בעמוד שידרה צווארי  -שוד שהשתבש 817.....................
 .99מפעיל מכונה במפעל ומחסנאי  -נכות אורטופדית רפואית - 37%
נכות תפקודית  - 30%פיצוי כולל לפני ניכויי מל"ל  644,685ש"ח -
איבוד הכרה וקיבוע לקרש גב 817....................................................
 .100נכות אורטופדית רפואית  - 3%פיצוי כולל  35,000ש"ח  -הגבלה
מזערית בתנועות 818......................................................................
 .101נכות רפואית אורטופדית הגבלה בתנועות המרפק  10% -לפי
סעיף  )8(41למבחני המל"ל ,חבלה בעקב בכף רגל שמאל  10% -לפי
סעיף )4(47ב למבחני המל"ל ,פגיעה ברקמה הרכה  15%נכות צמיתה
לפי סעיף )1(75ב ו -ג למבחני המל"ל משוקללת  - 31.15%נכות
תפקודית  - 20%פיצוי כולל לפני ניכויי מל"ל  788,785ש"ח  -שבר
בעצם עקב שמאל 818.....................................................................
 .102נכות רפואית אורטופדית  - 65%פיצוי כולל  457,724ש"ח לאחר
ניכויים  -קשיי הליכה בגלל כאבים באגן ובברך שמאל 819.................
 .103נכות נאורולוגית רפואית ותפקודית  - 10%גרימת האצה
בהידרדרות קיימת של מחלת ניוון שרירים מסוג מיוטוניה
דיסטרופית 820.............................................................................
 .104שכיר בחברה בבעלותו  -נכות אורטופדית רפואית  - 19%נכות
תפקודית  - 10%פיצוי כולל לפני ניכויי מל"ל  345,557ש"ח  -פציעה
בברך ימין ורגישות והגבלה בתנועיתיות במפרק ירך שמאל 821...........
 .105אחות מעשית בקופת-חולים  -נכות אורטופדית רפואית - 7%
הגבלת תנועה מזערית 822..............................................................
 .106מהנדס מכונות  -נכות אורטופדית וצלקות רפואית משוקללת
בגין שתי התאונות  41.87ונכות תפקודית  - 25%פיצוי כולל:
 1,361,384ש"ח  -פגיעה בכתף823....................................................
 .107חייל ועבד כשליח במסעדה  -נכות אורטופדית וצלקות משוקללת
 - 14.5%נכות תפקודית  - 20%פיצוי כולל לאחר ניכויי מל"ל 646,800
ש"ח (במעוגל)  -חייל  -שברים במרפק שמאל 823...............................
 .108משרת קבע בצה"ל  -נכות אורטופדית תפקודית  - 1%כאבי גב
תחתון  -פיצוי כולל  13,834ש"ח 824................................................
 .109טכנאית במעבדת שיניים  -נכות אוטופדית תפקודית  - 7.5%כאב
גב 825..........................................................................................

כז

תוכן עניינים

 .110נכות אורטופדית ,מחלת לב ,רפואית משוקללת  - 51.27%פיצוי
כולל לפני ניכויי מל"ל  914,000ש"ח  -מחלוקת בדבר הטרקטור
במעורב בתאונה 826......................................................................
 .111פיזותרפיסטית מוסמכת  -נכות אורטופדית  - 10%פיצוי כולל
 52,977ש"ח  -צוואר נוקשה 826......................................................
 .112מנהל פרוייקטים  -נכות אורטופדית וצלקות רפואית משוקללת
 - 9%פיצוי כולל  214,500ש"ח לפני ניכויי מל"ל  -חבלת ראש 827........
 .113מנהל מכירות  -נכות אורטופדית רפואית  - 20%נכות תפקודית
 - 12%פיצוי כולל שכר-טרחת עורך-דין  298,000ש"ח  -כאבים בצוואר
וברגל ימין828...............................................................................
 .114נכות אורטופדית רפואית ותפקודית  - 5%פיצוי כולל  63,000ש"ח
לאחר ניכויי מל"ל  -שבר של גוף חוליה בעמוד השידרה 828................
 .115סייעת במסגרת החינוך המיוחד  -נכות אורטופדית רפואית
ותפקודית  - 15%פיצוי כולל  246,968ש"ח  -שבר בכתף 829................
 .116נהג מונית  -נכות אורטופדית רפואית ותפקודית  - 10%פיצוי
כולל לפני ניכויים  102,132ש"ח  -שבר829........................................
 .117נכות אורטופדית רפואית  - 3.33%פיצוי כולל 2,750 :ש"ח עבור
התאונה הראשונה  70,000 -ש"ח עבור התאונה השניה  -מנהלת
סופרמרקט  -חבלה בגב 830............................................................
 .118ספר עצמאי  -נכות אורטופדית רפואית  - 16.3%פיצוי כולל
 85,050ש"ח  -נכות בשל פגיעה בצוואר וסחרחורת 831.......................
 .119אגרונום  -נכות אורטופדית רפואית  - 10%נכות תפקודית - 5%
פיצוי כולל שנבלע בהחזרי המל"ל  67,569ש"ח  -הגבלות תנועות בכתף
ימין831........................................................................................
 .120עובד בחיבור ממירים  -נכות אורטופדית ונאורולוגית רפואית
ותפקודית משוקללת  - 14.76שברים בגולגולת  -פיצוי כולל לפני
ניכויים  633,954ש"ח 832...............................................................
 .121נכות אורטופדית ונאורולוגית משוקללת  - 60%פיצוי כולל:
 395,000ש"ח  -ייחוס נזקים ונפילות מאוחרות לתאונה 832................
 .122נהג משאית  -נכות אורטופדית  - 8%נכות תפקודית - 12%
פריקה בכתף ימין  -פגיעת אופנוע ים  -פיצוי כולל  149,800ש"ח 833....
 .123מוציא פחים במחלקת התברואה  -נכות אורטופדית תפקודית
 - 9.75%פיצוי כולל  149,800ש"ח  -רגישות והגבלה בצוואר 834..........
 .124שליח פיצה  -נכות צמיתה  - 5%שבר בשורש כף היד  -פיצוי כולל
 85,000ש"ח 835............................................................................
 .125נהג משאית  -נכות אורטופדית רפואית  - 10%פיצוי כולל לפני
ניכויים  181,340ש"ח  -שבר בעצם המסרק 836.................................
 .126מורה  -נכות אורטופדית  - 2.5%פיצוי כולל  34,000ש"ח  -כאבים
ומגבלות בצוואר 837......................................................................

כח

תוכן עניינים

 .127בעל סופרמרקט עצמאי  -נכות אורטופדית  - 5%פיצוי כולל
 54,800ש"ח  -כאבים בגב תחתון 837...............................................
 .128פועל במטעים  -נכות אורטופדית  - 5%פיצוי כולל  18,200ש"ח -
נקע עצם הבריח 838.......................................................................
 .129בעל עסק לשיווק חומרי בניין  -נכות אורטופדית ,אף אוזן גרון,
נאורולוגית רפואית משוקללת ותפקודית  - 25%פיצוי כולל 370,656
ש"ח  -חניה והעמדה של הטרקטור בגובה פני אדם  -הגבלה קלה
בחלק מתנועות הצוואר והפרעות פסיכו נוירוטיות 838.......................
 .130עובד נמל ("סקיפר")  -נכות אורטופדית צמיתה  - 5%פיצוי כולל
 141,800ש"ח  -פגיעה בעמוד השדרה הצווארי והמותני 839................
 .131נכות אורטופדית משוקללת ותפקודית  - 14.5%חבלה מדלת תא
מטען  -שבר ביד שמאל 839.............................................................
 .132התובע השתחרר משרותו הצבאי בקבע  -נכות אורטופדית
וצלקות משוקללת  - 7.85%פיצוי כולל  128,000 -ש"ח  -שברים
סגורים בקרסול 841.......................................................................
 .133עובדת ניקיון  -נכות אורטופדית רפואית ותפקודית  - 10%פיצוי
כולל לפני ניכויי מל"ל  165,650ש"ח  -פגיעה בכתף841.......................
 .134שף במסעדה  -נכות אורטופדית משוקללת  - 19.25פיצוי כולל
 589,700ש"ח  -שבר עצם הסירה ביד ימין 842...................................
 .135רפתן  -נכות אורטופדית צמיתה  - 10%נכות תפקודית שני שליש
מהנכות הרפואית  -פיצוי כולל לאחר ניכוי תשלומי מל"ל 169,500
ש"ח  -שבר בכף רגל שמאל 843........................................................
 .136כדורגלן  -נכות נפשית רפואית ותפקודית  - 20%סכום פיצוי כולל
 1,194,903ש"ח 844........................................................................
 .137בני זוג העובדים באותה חברה (מנהל הנדסי ומזכירה)  -נכות
אורטופדית תפקודית תובע  ,5%נכות רפואית משוקללת תובעת ,46%
תפקודית תובעת  - 25%פיצוי כולל התובע  133,260ש"ח ,התובעת
 308,200ש"ח  -חבלה רב מערכתית לתובעת 844................................
 .138חדרנית בבית מלון  -נכות אורטופדית רפואית ותפקודית - 10%
פיצוי כולל אחרי ניכויים  145,059ש"ח  -שבר קומפרסיבי 845.............
 .139פועלת בקו ייצור  -נכות בתחום הנפשי ,ראומטולוגי ואורטופדי,
משוקללת  - 23%פיצוי כולל לפני ניכויים  244,440ש"ח  -הפרעה פוסט
טראומתית846..............................................................................
 .140נכות אורטופדית ונאורולוגית משוקללת  - 6.9%פיצוי כולל
 60,578ש"ח  -שבר בחוליה וחבטה בראש 847...................................
 .141טבח  -נכות אורטופדית תפקודית  - 35%איבוד הכרה 847...........
 .142נכות אורטופדית משוקללת ותפקודית  - 14.5%פיצוי כולל
 125,000ש"ח  -הגבלה קלה של התנועה בעמוד השדרה המותני 848.....

כט

תוכן עניינים

 .143מפעיל מגרסה  -נכות רפואית  30%בגין פגיעה עצבית בגפה
שמאלית עליונה לפי סעיף )2(31א 10% ,IIבגין הגבלה ביישור המרפק
לפי סעיף )7(41א 10% ,IIIבגין ליקוי שמיעה לפי סעיף )1(72ג5% ,3-
בגין הפרעות פסיכו-נוירוטיות לפי סעיף (34ב) ,2-1משוקללת 46.135%
  70%נכות תפקודית  -פיצוי כולל לפני ניכויים  2,611,405ש"ח -פגיעה רב מערכתית ופגיעה עצבית 849.............................................
 .144מנהלת חשבונות  -נכות אורטופדית משוקללת  11%נכות
תפקודית  - 7.5%פיצוי כולל  107,392ש"ח  -פסק-דין חלקי לנתבעת 1
 דימום בראש 850......................................................................... .145איש מכירות  -פיצוי כולל בגין  2תאונות  388,825ש"ח  -פגיעה
באיזור הצוואר 851........................................................................
 .146קבלן שיפוצים עצמאי  -נכות אורטופדית רפואית  - 10%פיצוי
כולל לפני ניכויים  191,000ש"ח  -כאבים בשכמה מצד ימין852..........
 .147נכות אורטופדית מזערית בשיעור  - 2.5 %פיצוי כולל  23,000ש"ח
 תלונות על פגיעות גב וכתפיים 852................................................. .148איש מחשבים  -נכות אורטופדית רפואית  - 26.9%גריעה מכושר
ההשתכרות של התובע הינו  - 32%פיצוי כולל לפני ניכויים 1,563,008
ש"ח  -שבר בזרוע שמאל 853...........................................................
 .149טבח  -נכות אורטופדית רפואית ותפקודית (רק למסעדנות) - 4%
פיצוי כולל  31,000ש"ח  -דריסת כף רגל ימין 854..............................
 .150נגר  -נכות בגין פצעי שפשוץ וצלקות  - 10%פיצוי כולל 50,713
ש"ח  -שברים בסטרנום ובצלעות 854...............................................
 .151גנן  -נכות רפואית משוקללת  - 28%פיצוי כולל שכר-טרחה
 248,000ש"ח  -כוויה מאש גלויה בפלג הגוף העליון 855......................
 .152מחסנאי בבית ריהוט  -נכות אורטופדית  - 10%פיצוי כולל לאחר
ניכויים  106,700ש"ח  -חבלת ראש וצוואר 856..................................
 .153חייל  -נכות אורטופדית רפואית ותפקודית  - 5%פיצוי כולל
 84,200ש"ח  -חבלה בזרת יד שמאל 856...........................................
 .154חקלאי  -נכות אורטופדית רפואית  - 30%פיצוי כולל לפני ניכויים
 269,000ש"ח  -פריקת כתף 857.......................................................
 .155נהג מונית  -נכות אורטופדית רפואית ותפקודית  - 21%פיצוי
כולל  148,914ש"ח  -פציעה בכתף 857..............................................
 .156סוכן מכירות  -נכות אורטופדית  - 5%פיצוי כולל  93,000ש"ח -
פציעה בעמוד שדרה מותני 858........................................................
 .157מנהל חנות  -נכות אורטופדית רפואית ותפקודית  - 2.3%פיצוי
כולל  37,250ש"ח  -התנגשות חזיתית 858........................................
 .158מכונאי רכב  -נכות אורטופדית רפואית ותפקודית  - 10%פיצוי
כולל  105,316ש"ח  -פציעה בגב התחתון 859.....................................

ל

תוכן עניינים

 .159עבד בקיוסק של האב  -נכות אורטופדית  - 10%פיצוי כולל
 107,160ש"ח  -פציעה בשורש כף היד ,בעצם הסירה 859....................
 .160התובע :יזם בתחום האינטרנט  -התובעת :עובדת בתחום
הפרסום  -נכות אורטופדית רפואית  10%ותפקודית  5%כל אחד מן
התובעים  -פיצוי כולל  234,000ש"ח  -תובע ותובעת שנחבלו בגב
ובצוואר בשתי תאונות דרכים 860...................................................
 .161סטודנטית למשפטים  -נכות אורטופדית רפואית  10%ונכות
תפקודית  - 5%פיצוי כולל  186,700ש"ח  -פיברומיאלגיה  -פגיעות גוף
בשתי תאונות 860..........................................................................
 .162בעלים של חברת נסיעות ומהנדסת  -נכות אורטופדית רפואית
 5%ונכות תפקודית  5%לכל אחד מן התובעים  -פיצוי כולל לתובע
 50,383ש"ח  -לתובעת  475,208ש"ח  -פגיעה ב"עצם הסירה" ,פגיעה
בכתף  -רוכבי אופניים שנפלו ונחבלו כתוצאה מהתפרצות רכב
לכביש 861....................................................................................
 .163עובד תחנת דלק  -נכות אורטופדית רפואית  - 5%פיצוי כולל
 33,428ש"ח  -כאבי גב 862..............................................................
 .164עקרת בית  -נכות אורטופדית רפואית  - 2%פיצוי כולל 15,000
ש"ח  -כאבים בצוואר 862...............................................................
 .165שליח הפצה  -נכות אורטופדית תפקודית  - 20%פיצוי כולל לפני
ניכויים  598,595ש"ח  -פציעה בברך 862...........................................
 .166נכות אורטופדית  - 25%פיצוי כולל 214,000 :ש"ח  -שברים
באגן ,בכתף ובבסיס עמוד השדרה863..............................................
 .167נכות אורטופדית  - 5%פיצוי כולל  60,000ש"ח  -פציעה בברך 863
 .168עובד מאפיה  -נכות אורטופדית  - 10%פיצוי כולל  230,400ש"ח -
פציעה בברך 864............................................................................
 .169מהנדס בניין  -נכות אורטופדית  - 5%פיצוי כולל  29,330ש"ח -
פציעה בצוואר  -הכרה מהמוסד לביטוח לאומי בהגבלה קלה 864........
 .170נכות אורטופדית רפואית  35.2%נכות תפקודית  - 26.4%פיצוי
כולל לפני ניכויים  755,000ש"ח  -פציעת ברך קשה של רוכב קטנוע 865
 .171מסגר  -נכות אורטופדית רפואית  27.1%נכות תפקודית - 27%
פיצוי כולל  295,575ש"ח  -נפילה וחבטה מדלת משאית 865................
 .172עורכת-דין  -נכות אורטופדית  - 10%פיצוי כולל  287,662ש"ח -
פגיעה בגב בחלקו העליון 866...........................................................
 .173עובדת בעסק משפחתי ,אטליז  -נכות אורטופדית צמיתה,19%
נכות תפקודית  - 15%פיצוי כולל  379,510ש"ח  -פציעה בברך 867.......
 .174סטודנט להנדסת חשמל  -נכות אורטופדית  ,5%נכות אסטטית
 - 5%פיצוי כולל 120,000 :ש"ח  -פציעה ביד  -פגיעת רכב ברוכב
אופניים 867..................................................................................

לא

תוכן עניינים

 .175מזכירה  -נכות אורטופדית צמיתה  - 10%פיצוי כולל  77,760ש"ח
לאחר ניכויי מל"ל  -שבר בירך שמאל  -פגיעה בנהגת קלנועית 868.......
 .176אחות מוסמכת  -נכות נאורולוגית צמיתה  - 10%פיצוי כולל
 135,749ש"ח  -חבלת ראש 868........................................................
 .177נכות אורטופדית רפואית ותפקודית  - 14.5%פיצוי כולל 122,338
ש"ח  -כאבים בראש בצוואר ובשורש כף היד 869...............................
 .178טכנאי מעליות  -נכות אורטופדית ונפשית משוקללת - 55%
פציעה בצוואר וברגל  -פיצויים ראה להלן שלמו סכומים גבוהים על-
ידי הביטוח הלאומי  -דיון על תאונת דרכים ותאונת עבודה
במעלית 869..................................................................................
 .179עובד חברת חשמל  -נכות אורטופדית  - 37.7%פיצוי כולל
 286,400ש"ח  -פציעה בשוק שמאל ,בראש ,ובכליה של רוכב אופנוע
בדרכו לעבודה 870.........................................................................
 .180עובד מוסך  -נכות אף אוזן גרון  - 1.5%פיצוי כולל  20,000ש"ח -
פציעה באף כתוצאה מנפילת מכסה מנוע 871....................................
 .181נכות אורטופדית  - 10%פיצוי כולל  57,866ש"ח  -צלקת רגישה
במרפק 871...................................................................................
 .182מטפלת בילדים שאובחנו עם פיגור  -נכות תאונה ראשונה ,1%
תאונה שניה  - 20.6%פיצוי כולל תאונה ראשונה  10,000ש"ח ,תאונה
שניה  476,915ש"ח  -שתי תאונות  -בין השאר פגיעה בלסת
ובשיניים 871.................................................................................
 .183מהנדסת אזרחית  -נכות אורטופדית ונפשית  - 24%פיצוי כולל
 221,400ש"ח לפני ניכויי מל"ל  -פגיעות בעמוד השדרה ,דכאון וחרדה
כתוצאה מתאונה 872.....................................................................
 .184כדורגלן  -הנדסאי בניין  -נכות אורטופדית  2.5%החמרה  -פיצוי
כולל  42,000ש"ח  -כאבי גב וברכיים שמחמירים כתוצאה מתאונה -
טענות של הנתבעת כנגד חוות-דעת המומחה 873...............................
 .185נכות אורטופדית וקוגניטיבית  - 35%פיצוי כולל  245,000ש"ח -
תביעת קשישה שנפצעה בראישה ובברכה 873...................................
 .186מנופאי  -נכות אורטופדית תפקודית  - 25%פיצוי כולל 1,545,582
ש"ח לפני ניכויי מל"ל  -פציעה בכתף כתוצאה מהתהפכות ריינג'ר 874.
 .187עובד בהשכרת נדל"ן  -נכות אורטופדית צמיתה  - 56.8%פיצוי
כולל  359,522ש"ח לאחר ניכוי תשלום תכוף  -שיתוק בסרעפת  -האם
כתוצאה מתאונה או ממחלת הסכרת? פציעה בלסתות ,בידים,
ברגליים ובסרעפת 874....................................................................
 .188מוכר ירקות  -נכות אורטופדית ולבבית תפקודית  - 60%פיצוי
כולל לפני ניכויי מל"ל  1,507,236ש"ח  -פגיעה בחזה ובלב שהוכרה
על-ידי המוסד לביטוח לאומי 875....................................................

לב

תוכן עניינים

 .189מנהל נכסים (השכרת דירות)  -נכות אורטופדית רפואית
ותפקודית  - 2.5%פיצוי כולל  23,800ש"ח  -שבר בקרסול 876.............
 .190עובד בשיפוצים ומשלוחים  -נכות אורטופדית צמיתה  - 5%פיצוי
כולל  52,245ש"ח  -פגיעה בשורש כף יד ימין 876...............................
 .191נהג מונית  -נכות נפשית  15% ,5%גריעה מהשתכרות  -פיצוי
כולל לאחר ניכויי מל"ל  222,000ש"ח  -פגיעה בגפיים התחתונות
ומצוקה נפשית 877........................................................................
 .192בעלים ועובד מסעדה  -נכות אורטופדית  - 10%פיצוי כולל
 337,798ש"ח  -פציעת עקב של נהג קטנוע 877...................................
 .193נכות אורטופדית צמיתה  - 10%פיצוי כולל לאחר ניכויי מל"ל
 515,918ש"ח  -שבר בברך שמאל של אישה מבוגרת 878.....................
 .194אינסטלאטור  -נכות אורטופדית צמיתה  - 15%פיצוי כולל
 128,000ש"ח  -פציעה בזרוע ימין878...............................................
 .195נהג מונית  -נכות אורטופדית רפואית  ,10%נכות תפקודית - 5%
פיצוי כולל  127,000ש"ח  -פגיעה בגב התחתון 879.............................
 .196אחות חדר ניתוח  -נכות אורטופדית רפואית ותפקודית - 19%
פיצוי כולל  611,407ש"ח  -פציעה בברך ובצוואר 879..........................
 .197נכות אורטופדית וטנטון  - 5%פיצוי כולל  224,000ש"ח (הסכום
נבלע בתשלומי מל"ל התובעת תקבל רבע)  -בלטי דיסק בין החוליות
וטנטון 880....................................................................................
 .198מדריכת קשישים  -נכות נפשית רפואית  - 10%נכות תפקודית
 - 5%פיצוי כולל  132,870ש"ח  -פגיעה נפשית 880.............................

חלק י' :תביעת עזבון ותלויים 883 ...............................
שער א' :תביעת העזבון 883................ ................................

פרק א' :מבוא883 .....................................................................
פרק ב' :היורשים בתביעת העזבון 885 ...........................................
 .1כללי 885...................................................................................
 .2תביעת העזבון לפיצוי בגין איבוד הכרה של המנוח 886...................
 2.1כללי 886.............................................................................
 2.2ניכוי הוצאות המחיה התעוררה בתקופת השהות במוסד
האשפוז ותקופת ה"שנים האבודות"887.......................................
פרק ג' :שיטת חישוב הפיצוי  -הלכה למעשה 891 ............................
 .1כללי 891...................................................................................
 .2יישום "שיטת הידות"  -ה"שיטה הדינאמית" 894..........................
 .3שלבי ביצוע חישוב הפיצוי 895.....................................................
פרק ד' :תביעות מקבילות 897 .....................................................
 .1מניעת פיצוי כפל במתחם החפיפה על דרך של קיזוז וניכוי897.........
 .2ראשי נזק מחוץ לתחום החפיפה897.............................................
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שער ב' :תביעת התלויים 899.............. ................................

פרק א' :מבוא899 .....................................................................
פרק ב' :זכות התביעה של התלויים 901 .........................................
 .1כללי 901...................................................................................
 .2הפסדי תלות מהם? 904...............................................................
פרק ג' :דרכי הגשת תביעת התלויים על-פי פקודת הנזיקין 907 ...........
פרק ד' :הגדרת תלויים 909 .........................................................
פרק ה' :מישור היחסים בין התלויים לבין העזבון 913 .......................
פרק ו' :שיטת חישוב הפיצוי  -שיטת הידות 917 ..............................
פרק ז' :הלכת הניכוי923 ............................................................
פרק ח' :היבלעותה של תביעת הבנים כיורשי העזבון בתקבולי המוסד
לביטוח לאומי925 .....................................................................
פרק ט' :זכות התלויים מוגבלת לנזק ממוני בלבד 929 ........................
פרק י' :מעמדם של חברי קיבוץ כתלויים 931 ..................................
פרק י"א :ידועה בציבור 933 ........................................................
 .1כללי  -המובן המשפטי של הדיבור "בן זוג" 933..............................
" .2ידועה בציבור" בגדר הגדרת "בן זוג" 934....................................
פרק י"ב :התיישנות תביעת התלויים 937 .......................................
פרק י"ג :אם חד-הורית וילדיה 939 ..............................................

שער ג' :שיקולי בית-המשפט בקביעת הפיצויים לעזבון
ולתלויים (אלמנה  -ילדים ואחרים) ודוגמאות לפסיקת
הפיצויים 945.................................. ................................

פרק א' :כללי 945 .....................................................................
פרק ב' :גיל ותקופת התמיכה בילדים947 .......................................
פרק ג' :האם זכות התביעה של "ילד" ,מכוח סעיף  78לפקודת הנזיקין,
נתונה גם לילד שהוא בגיר ועצמאי ,מבחינה כלכלית 951 ....................
פרק ד' :סיכויי האלמנה להינשא כנימוק להפחתת התמיכה 953 ..........
 .1כללי 953...................................................................................
 .2נישואין מחדש בפועל  -ביצוע הפחתה 953.....................................
 .3השלכות נישואין שניים על היתומים מאם 954...............................
פרק ה' :גירושין אפשרי של בני הזוג כבסיס להפחתת הנזק 957 ..........
פרק ו' :אובדן שירותי אב 959 ......................................................
פרק ז' :תשלומים לקרן פנסיה  -ניכויים 963 ..................................
 .1ניכוי תשלומים שקיבל הניזוק מקרן פנסיה 963.............................
 .2ניכויים של תגמולים החדשיים המשתלמים על-ידי הקרן
מהפיצויים 964..............................................................................
פרק ח' :דוגמאות ותקדימים 967 ..................................................
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 .1פיצוי כולל  129,000ש"ח  -פגיעות בברך שמאל ובשני
הקרסוליים 967.............................................................................
 .2כספי צבירת פנסיה אינם עולים בכדי כספי ירושה וצריכים להיות
מנוכים 967...................................................................................
 .3דחיית בקשת עזבון לתיקון סיבת המוות 968.................................
 .4בסיס שכרה של אלמנה שלא עבדה בחיי בעלה  -המשפט המחוזי
הפחית את הפיצוי הכולל בגין אובדן שירותי בעל ואב לסכום של
 300,000ש"ח969...........................................................................
 .5פיצוי כולל  456,800ש"ח  -תביעת עזבון אריתראי 970....................
 .6תביעת תלויים בהם ילדים בגירים971..........................................
 .7תביעת עזבון בגין השפעת התאונה על מצבו הנפשי של המנוח -
מזיקים בנפרד שגרמו לנזק אחד שאינו ניתן לחלוקה 972...................
 .8תביעת עזבון של מנוח אשר נפגע בשתי תאונות דרכים 973..............
 .9תביעת יורשי עזבון ותלויים תביעת התלויים  348,567ש"ח ,תביעת
עזבון  320,811ש"ח 974..................................................................
 .10פיצוי כולל לפני ניכוי  215,050ש"ח  -פטירה שנה לאחר תאונת
הדרכים 975..................................................................................
 .11תביעת עזבון  -המנוח בן  40במותו975........................................
 .12פיצוי כולל  47,000ש"ח  -קיפוח חיים בתאונת אופנוע ללא
ביטוח 976.....................................................................................
 .13פיצוי כולל לפני ניכוי  702,000ש"ח  -פטירת הנהג והנוסעת
ברכב 976......................................................................................
 .14פיצוי כולל  557,910ש"ח  -פטירת מהגר עבודה מתאילנד 977........
 .15תביעת עזבון  -קיבל מעת לעת גמלאות הבטחת הכנסה 978...........
 .16תביעת עזבון  -צעיר בן  - 16פיצוי כולל  1,018,693ש"ח 978...........
 .17תביעת עזבון  -גבר בן  - 51פיצוי כולל לפני ניכוי  470,476ש"ח 979.
 .18פלשתיני שנדרס למותו על-ידי ג'יפ צבאי  -פיצוי כולל כ388,000 -
ש"ח 979.......................................................................................
 .19תביעת עזבון  -פיצוי כולל  440,274ש"ח 979................................
 .20תביעת עזבון  -פיצוי כולל  691,131ש"ח 980................................
 .21תביעת עזבון  -פיצוי כולל לפני ניכויים  3,234,219ש"ח 980...........
 .22תביעת עזבון  -הפיצויים הכולל :לפני ניכויים (ולפני תוספת
טיפולים פסיכולוגים)  1,574,850ש"ח ובמעוגל  1,575,000ש"ח 981.....
 .23תביעת עזבון  -אחות מנוח אינה בגדר תלויה או יורשת  -פיצוי
כולל  879,418ש"ח 982...................................................................
 .24תביעת עזבון  -פטירה מספר ימים לאחר התאונה  -פיצוי כולל
 1,829,135ש"ח 983........................................................................
 .25תביעת עזבון  -מורה 983...........................................................
 .26תביעת עזבון  -פיצוי כולל  756,400ש"ח 984................................
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 .27תביעת עזבון  -בעלים ומנהל של עסק לממכר פירות  -פיצוי כולל:
תביעת התלויים (לאחר ניכוי תקבולי המל"ל בסך של  211,900ש"ח)
ובסה"כ  227,518ש"ח,תביעת העזבון  138,293 -ש"ח 984...................
 .28תביעת עזבון  -בן  - 11פיצוי כולל  768,359ש"ח 985......................
 .29גובה הפיצויים לעזבון ולתלויים -מקרה של רשלנות באבחון של
מחלת סרטן שגרמה למות המטופלת 986..........................................
 .30זכותו של אדם ,שניזוק עקב מעשה עוולה ונתקצרה תוחלת חייו,
לפיצוי בגין אובדן יכולת ההשתכרות שלו "בשנים האבודות" 990........
 .31ניכוי מניכוי  -האם מגיעה במקרה דנן קצבת זקנה? 994................
 .32פיצויים מחברת ביטוח של אוטובוס פוגע  -האם היה מקום
להפחית מסכום הפיצויים המגיעים לתלויים סכום שהתקבל משותפו
של המנוח? 996..............................................................................
 .33ביטול הפחתת נזקן של אלמנות בשל האפשרות שינשאו שנית 998..
 .34גיל פרישה לאחר שהילדים כבר בגירים  -תאונת דרכים ביום
חתונת הבן 1000 ............................................................................
 .35תביעת עזבון  -רוכב אופנוע  -תחומי עיסוק שונים בהם מדריך
רכיבה על סוסים1005 ....................................................................

חלק י"א :משולש היחסים המזיק ,הניזוק ו"זכות
החזרה" של צדדים שונים 1007 ..................................
שער א' :זכות החזרה וזכות ההשבה  -כללי 1007 ....................
שער ב' :זכות החזרה של המוסד לביטוח לאומי 1009 ..............

פרק א' :הדין 1009 ...................................................................
 .1סעיף  82לפקודת הנזיקין (נוסח חדש) 1009 ...................................
 .2חוק הביטוח הלאומי ,התשי"ד1009 .................................... 1953-
 .3תקנות הביטוח הלאומי (היוון) ,התשל"ח1012 ......................1978-
פרק ב' :מבוא 1035 ...................................................................
פרק ג' :ניכוי רעיוני 1037 ...........................................................
פרק ד' :תביעת שיבוב של המוסד לביטוח הלאומי  -אין לחייבו בתוצאה
של הליך בו לא היה צד 1041 .......................................................
פרק ה' :ניכוי חלקי  -נפגע שסבל מנכויות שקדמו לתאונה 1043 ..........
 .1חישוב הניכוי מקום שבית-המשפט קבע את שיעור הנכות בגין
מעשה העוולה  -הלכת עמר 1043 .....................................................
 .2קביעת שיעור הניכוי כאשר בית-המשפט לא קבע את שיעור הנכות
כתוצאה מן התאונה 1044 ...............................................................
 .3המסלול הדיוני בדרך לקביעת שיעור הניכוי1046 ...........................
פרק ו' :הלכת הניכוי מניכוי 1049 .................................................
 .1כללי 1049 .................................................................................
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 .2האם חלה הלכת ה"ניכוי מהניכוי" ביחס לקיצבת הזיקנה של
המנוח 1049 ..................................................................................
פרק ז' :תביעה נגד מעביד 1051 ...................................................
 .1כללי 1051 .................................................................................
 .2זכות השיבוב של המעביד לגבי הזכות לגימלה ולא קבלתה
בפועל 1051 ...................................................................................
 .3היעדר זכות שיבוב נגד המעביד 1052 ............................................
פרק ח' :דוגמאות ותקדימים 1053 ................................................
 .1מהי הנפקות הקנויה לקיצור תוחלת חייו של נפגע ,המקבל תגמולים
מן המוסד לביטוח לאומי ,על היקף השיפוי שזכאי לו המל"ל מכוח
הסכם עם חברות הביטוח הנושאות באחריות לפצות את הנפגע בגין
נזקיו בתאונה?1053 .......................................................................
 .2זכותו לפיצויים של נפגע בתאונת דרכים ,אשר נהג ברכב בעת
שנפגע ,היא זכות לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ממש ,ואין
מדובר בזכות חוזית גרידא הנובעת מחוזה הביטוח1057 ................... .
 .3מטרתו של סעיף (328ג) לחוק הביטוח הלאומי 1061 .......................
 .4זכות השיבוב של המוסד לביטוח לאומי מכוח הסכם או הוראה
סטטוטורית  -הערעור נדחה 1063 ....................................................
 .5הלכת אבו-סרייה 1068 ...............................................................
 .6שיעור תגמולי המוסד לביטוח לאומי שיש לנכות מסכום הפיצוי
הכולל שנפסק לחובת המזיק בנסיבות של קיצור תוחלת חיים  -שינוי
ההלכה  -ניתוח ומסקנות 1069 ........................................................
 .7חישוב תוחלת סכום הגמלאות שבו עשוי המזיק לשאת ,במועד שבו
מתגבשת הפשרה עם הניזוק (המוסד לביטוח לאומי) 1072 ..................
 .8שיפוי המוסד לביטוח לאומי בגין קצבאות ששילם  -הערעור התקבל
בחלקו 1074 ..................................................................................
 .9מחלוקת שנגעה לשיעור גמלאות הביטוח הלאומי הצריכות בניכוי
מסכום הפיצויים  -הערעור התקבל בחלקו 1077 ................................
 .10זכות המוסד לביטוח לאומי לדרוש שיפוי בגין הלוואות עומדות
לרכישת רכב מחברות הביטוח  -הערעור נדחה1079 ...........................
 .11הנפקות הקנויה לקיצור תוחלת חייו של נפגע ,המקבל תגמולים מן
המוסד לביטוח לאומי ,על היקף השיפוי שזכאי לו המוסד לביטוח
לאומי מכוח הסכם עם חברות הביטוח הנושאות באחריות לפצות את
הנפגע בגין נזקיו בתאונה  -העיתירה התקבלה 1085 ...........................
פרק ט' :זקיפת פיצויים לחשבון הגמלה  -סעיף  329לחוק הביטוח
הלאומי 1089 ...........................................................................
 .1הדין 1089 .................................................................................
 .2כללי 1089 .................................................................................
 2.1מנגנון הפיצוי על-פי סעיף  329לחוק הביטוח הלאומי 1089 ........
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" 2.2הלכת אלמוהר" 1089 ..........................................................
" 2.3הלכת המגן" 1090 ..............................................................
 .3דוגמאות ותקדימים 1095 ...........................................................
 3.1האם בדין המוסד הפעיל את זכות הזקיפה העומדת לו מכוח
הוראת סעיף  329לחוק הביטוח הלאומי והחל אותה על
התובע? 1095 .............................................................................
 3.2האם רשאי היה המוסד לביטוח לאומי להפעיל כנגד התובעת
את סעיף  329לחוק הביטוח הלאומי ,ולשלם לה ממועד זה קצבה
חודשית בשיעור מופחת? 1096 .....................................................
 3.3האם טענת קיצור תוחלת חיים שעמדה למזיק ביחס לניזוק
עומדת לו גם בתביעה של המוסד לביטוח לאומי כאשר זה בא
בנעליו ,והאם יש לקזז סכומי פיצויים ששולמו לניזוק ישירות על-
ידי המזיק מהסכום המשתלם למוסד לביטוח לאומי מידיו? 1098 ....
 3.4מהי שאלת אחריותו של המזיק כלפי הניזוק? 1099 ..................
 3.5מהו שיעור ההכרה בנזקי הגוף של המשיב כתוצאה מתאונת
עבודה שאירעה לו? 1100 .............................................................
 3.6האם לתובע החובה ,בנסיבות ,לעשות שימוש בזכותו על-פי
סעיף  329לחוק הביטוח הלאומי ,ולזקוף את הגמלאות המשולמות
לנפגעת ,על-חשבון הפיצויים ששולמו לה על-ידי המשיבה? 1101 ......
 3.7האם כאשר שולמו לניזוק חלק מהגמלאות על-פי סעיף 328
לחוק הביטוח הלאומי ,לא נחסמת דרכו של המוסד לביטוח לאומי
לקזז את היתרה מהניזוק על-פי סעיף  329לחוק הביטוח הלאומי,
שאם-לא-כן ייהנה הניזוק ,ולו חלקית ,בפיצוי כפול? 1102 ..............
 3.8האם יש מקום לניכוי רעיוני של גמלאות מוסד לביטוח לאומי
שעשויות היו להשתלם לתובע במסגרת ענף נכות כללית ,או האם יש
מקום להקפיא סכומים עד אשר ימצה התובע זכויותיו במוסד
לביטוח לאומי? 1103 ..................................................................
 3.9האם התובע זכאי לשיפוי בגין כלל סוגי הגמלאות ששולמו
ותשולמנה לנפגע או רק בגין חלקן והאם כחלק מחישוב השיפוי יש
להתחשב בקיצור תוחלת חייו של הניזוק? 1105 .............................
 3.10מהם השינויים שנעשו בהיקף הזכאות של הנפגע לאחר המועד
שבו הסתיים הדיון בתביעת הנפגע מול הנתבעים מבחינת קצבת
הניידות ומבחינת קצבת השירותים המיוחדים? 1106 .....................
 3.11מהי חובת המוסד לביטוח לאומי להפעיל ,בנסיבות מסויימות,
את הוראת סעיף  329לחוק הביטוח הלאומי ולזקוף על חשבון
הגמלה המגיעה לנפגע סכום השווה ללא יותר מ 75% -מהסכום
שקיבל הנפגע מהמבטחת כפיצויים בגין המקרה המהווה עילה
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