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 תוכן עניינים
 1 .................................................................. שער א': כללי 

 1 ........................................................................... פרק א': מבוא
 3 ............................................................................ פרק ב': הדין

 3 ........................ 1975-תאונות דרכים, התשל"ה. חוק פיצויים לנפגעי 1
. תקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים )חישוב פיצויים בשל נזק שאינו 2

 20 ...............................................................1976-נזק ממון(, התשל"ו
 21 ................ 1976-. תקנון הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים, התשל"ו3
טרחה בטיפול בתביעות -הדין )תעריף מקסימלי לשכר-. כללי לשכת עורכי4

 24 .................... 1977-ונות דרכים(, התשל"זלפי חוק פיצויים לנפגעי תא
         . תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים )תשלומים עיתיים(, 5

 25 ............................................................................. 1978-התשל"ח
-התשמ"ט נות דרכים )תשלומים תכופים(,. תקנות פיצויים לנפגעי תאו6

1989 ........................................................................................... 27 
. תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים )קרן למימון פעולות למניעת 7

 29 ............................................................... 1980-תאונות(, התשמ"א
צויים לנפגעי תאונות דרכים )הסדרים לחלוקת נטל הפיצויים בין ו פי. צ8

 32 ........................................................... 2001-המבטחים(, התשס"א
 33 ........ 2002-. חוק נפגעי תאונות דרכים )סיוע לבני משפחה(, התשס"ב9

 36 ... 1986-. תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים )מומחים(, התשמ"ז10
. צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים )מימון עלות אספקת השירותים(, 11

 41 ................................................................................ 2009-התש"ע

 43 .................................. נכות  100%עד  -שער ב': נכות ופיצוי  
 43 ......................................................................... פרק א': מבוא

 45 ...................... הפיצויים בפגיעות ונכויות אורטופדיות פרק ב': מפתח 
ואורטופדית  17.5%, נפשית 20%נכותו הרפואית )פה ולסת  -דין -. עורך1

, סכום הפיצוי הכולל עמד על 58.7%( המשוקללת  33.8%משוקללת 
משפט -בית -ש"ח  1,272,000ש"ח בניכוי תגמולי מל"ל בסך  1,721,000

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

נכות נפשית  - 76%נכות רפואית משוקללת נפשית ואורטופדית  -. מסגר 2
משפט העליון -בית  -ש"ח    1,493,750משפט המחוזי פסק סה"כ  -בית  -  70%

 -ערעור על גובה הנזק  -ש"ח לסכום הנ"ל  354,750של  פסק תוספת בסך
 46 .................................................................הפסדי שכר לעבר ועתיד
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, בין היתר, בהתחשב 70%נכותו התפקודית של המערער על    -. פועל בניין  3
כולל פיצוי  - 61%בכך שהנכות האורתופדית המשוקללת עומדת על 

כום שנבלע בסכום המהוון של קצבאות המל"ל בסך של ש"ח, ס  2,430,800
ערעור  -ש"ח  607,700מסכום הנזק, סך של  25%פיצוי  -ש"ח  3,198,7155

ידי המל"ל -החמצת תקופת התיישנות על -המשפט קמא -על החלטת בית
 47 ............................................ עזרת צד ג' -אינה צריכה לפגוע בניזוק 

נכות הרפואית  -( ש"ח 4,924,481מיליון ) 5 -פיצוי כולל של כ -. מהנדס 4
אשר עיקר הנכות היא בתחום   72.03%המשוקללת של המערער עומדת על  

 48 ........ והחזר הוצאותהעלאת סכומי השתכרות  -התנהגותי -הקוגנטיבי
 42%נכות תפקודית    -נכויות שונות    -. טכנאי לתיקון מכשירים סלולריים  5
 49 .............................. ערעור על הנפקות של קביעת הנכות התפקודית -
ש"ח,  1,354,000פיצוי כולל  - 56%נכות תפקודית אורטופדית  -. רתך 6

ש"ח בתוספת  377,000 -ש"ח תקבולי מל"ל בסך של כ 978,000 -ובניכוי כ
קבלת ערעור על גובה הפסד  -ערעור על כל ראשי הנזק  -ש"ח  120,000של 

 50 .................................................................................. ההשתכרות
 50 עמדת בסיס השכרערעור על גובה הנכות התפקודית וה -. נהג מנופאי 7
מכושר  50%, גריעה של 33.5%נכות הרפואית הינה אך  -. ברמן 8

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

נכות רפואית משוקללת   -חבלת ראש ושברים  -. עובדת בעסק עצמאי 9
 52 .................................................... קצבה בהתאם לדין הרוסי - 53%

פיצוי   -חבלה בראש ושבר פתוח בשוק ימין    -  59%נכות רפואית   -. חייל  10
 53 .....................................................ש"ח 2,804,660כולל לאחר ניכוי 

פיצוי כולל  - 60%נכות תפקודית  - 59%נכות משוקללת  -. לוחם אש 11
 54 ................................ רגל ימין מרוסקת -ש"ח לאחר ניכוי  2,516,178

ערעור על גובה הפיצוי לעזרת  - 25%ורטופדית צמיתה . נכות רפואית א12
                  -סך הפיצוי בגין עזרת צד ג', בעבר ולעתיד  -צד ג' לעבר ועתיד 

 55 ................................................................................ ש"ח 228,567
           ף רגל שבר בכ - 40.62%נכות רפואית  -. נהג משאית ומנופאי כבד 13

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

 57 .................. שבר פתוח מרוסק בצוואר עצם המסרק -ש"ח  2,759,829
 -, נכות תפקודית ושיעור הגריעה בשכר 20% -נכות רפואית  -. מורה 15

 58 .. חוסר תחושה ברגל שמאל -ש"ח  1,604,250, פיצוי כולל: סה"כ 30%
 סך-פיצוי כולל לאחר הניכוי על - 10%נכות  -ם . מהנדס משאבי מי16

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

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



 תוכן עניינים 

 ג 

ניכוי אשם ש"ח; סה"כ לאחר    1,240,000פיצוי כולל:    -. מהנדס מכונות  18
 309,345 -ש"ח; סה"כ לאחר ניכויי אשם תורם ומל"ל  1,116,000 -תורם  

 60 ................................................................... קטיעת אצבעות -ש"ח 
בגין התאונה הראשונה ונכות  15% נכות בת -ת גינון . בעל עסק עבודו19

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

פיצוי כולל לפני ניכויים   -  75%ית ורפואית  נכותו התפקוד  -. בעל מאפיה  20
 62 .................................. שבר בברך הימנית -ש"ח  3,687,000אביס וקנ
פיצוי כולל   - 15% . הפגיעה התפקודית40%נכותו רפואית  -דין -. עורך21

 63 .................... פגיעות אוטופדיות שונות -ש"ח  1,721,000לפני ניכויים 
ת דע-. נכות אורטופדית על בסיס החלטת המל"ל שהוגשה לפני חוות22

 63 .............................................................................. 15%המומחה 
 60%נכותו התפקודית של התובע ושיעור הגריעה בשכרו  -. חוקר פרטי 23

חבלה  -ונאורולוגית( ורטופדית, נפשית ש"ח )א 1,590,100פיצוי כולל  -
 64 ...................................... פגיעה נפשית -בעמוד שדרה צווארי ומותני 

דחיית ערעור על גובה  -ש"ח  199,644פיצוי כולל  - 10%נכות  -. רופא 24
 65 ..................................................................................... צוייםהפי
פיצוי כולל לפני ניכויים  - 38%נכות רפואית ותפקודית  -. טפסן 25

 65 .............................................. שבר בזיזי החוליות -ש"ח  1,218,051
 4,444,387פיצוי כולל לפני ניכוי  -עובד במפעל  - 72%. נכות רפואית 26

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

 67 ......................................................... בחוליות עמוד שידרה צווארי
ניכויים פיצוי כולל לפני  - 55%קודית נכות תפ -. נהג משאית מנוף 28

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

 69 .................................... שברים -חוקי -שוהה בלתי - 40%משוקללת 
פיצוי  - 30%נכות הרפואית והתפקודית של התובע על  -. עובד מפעל 30

 70 ............................. שבר מרוסק של עצם הירך  -ש"ח 1,058,720כולל 
-)אורטופדית  66.15%משוקללת  נכות רפואית   -. עובד חברת שליחויות 31

קיצור בירך  -ש"ח  3,451,500פיצוי כולל לפני ניכויים  -( צלקות-נפשית
 71 .............................................................................................ימין

 72 ......................... פגיעה בכתף ובגב - 30.745%נכות  -. רואה חשבון 32
תפקודית ושיעור נכות, נכותו  60%נכות רפואית משוקללת  -. מאבטח 33

 72 .................................. חבלה בראש - 50%הגריעה מכושר השתכרות 
הוצאות נסיעה  -פסיקת ראש נזק -ערעור על אי - 18%. נכות צמיתה 34

 73 .............................................................................. מוגברת לעתיד
נכות רפואית צמיתה משוקללת   -. מנהל עסק למתן שירותים משפטיים  35

 74 ......................................... שבר תוך פירקי מרוסק - 83%של התובע 



 תוכן עניינים 

 ד 

 -זק ערעור על גובה הנ - 10%תפקודית  נכות -. עובד ברכב פינוי אשפה 36
 75 ..................................................... השתכרות לעתיד והפסדי פנסיה

ש"ח  619,700פיצוי כולל לפני ניכויים  - 19%. נכות רפואית ותפקודית 37
 76 ...................................................... פגיעה אורתופדית -נהג מונית  -

עובד  - 75% -, נכותו התיפקודית ל60% -. נכותו הרפואית הצמיתה 38
היעדר תיפקוד   -ש"ח  2,795,603פיצוי כולל לפני ניכויים  -במיון פסולת 

 76 ................................................. של היד הדומיננטית מתחת למרפק
 229,477פיצוי כולל לפני ניכוי  - 7.5%נכות תפקודית  -. נהג משאית 39

 77 ....................................................... הגבלה בתנועות הצוואר -ש"ח 
 85,768פיצוי כולל    -  5%, נכות תפקודית  7.5%. נכות רפואית משוקללת  40

 78 ....... מגבלות בצוואר -במפעל  אדמיניסטרטיבי -תפקיד ניהולי  -ש"ח 
 -עובד כללי במוסך  -ש"ח  110,000פיצוי כולל  - 10%. נכות תפקודית 41

 78 .............................................................. חבלה בעמוד שדרה מותני
פיצוי כולל   -  20%, נכות תפקודית  10%נכות רפואית    -  . עובדת משק בית42

 79 ............................... כאבי גב תחתון -ש"ח  273,000לאחר ניכוי מלל 
פגיעה   -אברך    -ש"ח    46,800פיצוי כולל    -  3.9%. נכות רפואית ותפקודית  43

 80 ........................................................................................ בצוואר
פיצוי  - 11.55%נכות רפואית משוקללת  -רנט. כותב תוכן לאתרי אינט44

 80 .............................................. שברים בגולגולת -ש"ח 143,667כולל 
התקף  -"ח ש 904,010פיצוי כולל לפני ניכויים  - 42%. נכות משוקללת 45

 81 ............................ שבר בזרוע ימין -אפילפסיה של הנהג בזמן נסיעה 
נקע   -ש"ח  88,500פיצוי כולל  - 5%נכות צמיתה  -. עובד בניקוי חול 46

 81 ................................................................................ בעצם הבריח
 - 20%, נכות תפקודית 27.1%נכות רפואית  -החולים -. כוח עזר בבית47

 82 ........... וןכאבים בגב התחת -ש"ח  557,823פיצוי כולל לפני ניכוי מלל 
 112,500פיצוי כולל  - 10%נכות רפואית ותפקודית  -. תכשיטן עצמאי 48

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

 83 ......................................................................... פגיעה במותן ימין
 -ת דרכים חמש תאונו -ש"ח  220,000כולל פיצוי  - 10%. נכות רפואית 50

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

 84 ............................................... פגיעה בעמוד שידרה צווארי -חיילת 
מתקין  -ש"ח  169,440פיצוי כולל  - 10%. נכות רפואית ותפקודית 52

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

פועל בהרכבת קירות   -ש"ח    54,000כולל לפני ניכויים  פיצוי    -נוסף    1%ימין  
 85 ............................................. כאב בשוקיים ובקרסוליים -טרומיים 
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חבלה  -איש אחזקה  -ש"ח  126,013פיצוי כולל  - 22%. נכות רפואית 54
 86 ...........................................................................................בכתף

 123,000פיצוי כולל  - 15%נכות צמיתה ותפקודית  -. מורה למוזיקה 55
 86 .............................................................................. כאבי גב -ש"ח 

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

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

וי כולל לפני ניכויים פיצ - 10%נכות רפואית ותפקודית  - CNC. מפעיל 58
 88 .......................................................... חבלת מעיכה -ש"ח  319,924

 120,700פיצוי כולל  - 5%נכות רפואית צמיתה  -. אחראי צוות וטפסן 59
 89 .................................................................... פגיעה בכף היד -ש"ח 

 89 .............................. שבר בשוק ימין - 5%נכות רפואית  -. פליט זר 60
 -ש"ח  38,300פיצוי כולל  - 10%נכות צמיתה  -. איש אחזקה ושומר 61

 90 ................................................................................. בצווארכאב 
ש"ח  165,450פיצוי כולל לפני ניכויי מל"ל  - 20%נכות  -קה ש תחזו. אי62

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

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

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

 92 ....................................... מפרקי בעקב ימיןשבר מרוסק תוך  -ש"ח 
 -, בתחום הפסיכיאטריה 1.5% -נכות בתחום האורטופדיה  -. מורה 66

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

פיצוי כולל לפני ניכויים  - 15%נכות רפואית ותפקודית  -. נהג משאית 67
 94 ................................................... שבר פתוח מרוסק -ש"ח  525,000

פיצוי כולל לפני  - 19%רפואית משוקללת נכות  -. מנהל פרוייקטים 68
 94 ............................................... שבר בצלעות -ש"ח  360,399ניכויים 

 95 ................... מתיחת יד ימין -ש"ח  16,000פיצוי כולל  -. נהג מונית 69
 788,000ולל פיצוי כ - 19%נכות רפואית ותפקודית  -. מהנדס אזרחי 70

 96 ............................................................................... שברים -ש"ח 
 201,750פיצוי כולל  - 10.7%נכות רפואית משוקללת  -. נהג משאית 71

 96 ................................. שבר בכף יד שמאל וצלקות -ש"ח לפני ניכויים 
 -ש"ח  37,100פיצוי כולל  - 12%נכות רפואית משוקללת  -. הולכת רגל 72

 97 .............................................................................. הגבלות תנועה
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ש"ח לפני  73,955פיצוי כולל תאונה ראשונה  - 14.5%. נכות רפואית 73
תנועות קלה המלווה  הגבלת -ש"ח  72,204 תאונה שניה  2ניכוי, הנתבעת 

 97 ................................................. בספזם שרירים וברגישות ממוקמת
פיצוי כולל  - 7.5%נכות תפקודית  - 5%נכות צמיתה  -. מעצב תעשייתי 74

 98 ................................. חבלה ברגל שמאל -ש"ח לפני ניכויים  220,612
 99 .................. כאבים בקרסול -ש"ח  10,000פיצוי כולל  -. בעל מוסך 75
 99 ............................... שבר בכף רגל ימין -נהג משאית  - 20%. נכות 76
נכות רפואית משוקללת  -מנהל חברה לייבוא ושיווק שיש  -כאבי גב . 77

9.75% ........................................................................................ 100 
פיצוי כולל לפני ניכויים  - 50%נכות רפואית ותפקודית  -. מנופאי 78

 101 ................................................... שברים ברגלים -ש"ח  1,911,102
וכי נכותו התפקודית הינה בשיעור של   80%. נכותו הרפואית בשיעור של  79

 102 .............................. תשלומים לבית אבות -קטיעת רגל ימין  - 100%
ש"ח   200,000כולל  פיצוי    -  10%נכות רפואית ותפקודית    -. משמר הגבול  80

 102 ................................................................... כאבים בצוואר ובגב -
נכות משוקללת ונכות תפקודית  -. לימודים לצורך הכשרה כגננת 81

 103 ..................... כאבים בזרוע ימין -ש"ח  70,000פיצוי כולל  - 7.375%
חתך  -ש"ח  478,376פיצוי כולל  - 14.5%נכות רפואית  -דין -. עורך82

 103 .................................................................... מרוטש בכף רגל ימין
פיצוי כולל  - 7%, נכות תפקודית 14%נכות אורטופדית  -. מנהלת גן 83

 104 ..................................................... ימיןחבלה ברגל  -ש"ח  105,275
פיצוי כולל לפני ניכויים  - 38%נכות רפואית משוקללת  -טבח . 84

 105 ........................................ חבלה בקרסול רגל ימין -ש"ח  2,125,175
 154,000פיצוי כולל  - 10%ואית נכות רפ -יה . מנהל עבודה במתחמי בנ85

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

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

 107 ................................................................... קלה על כושר הפעולה
 107 ... פגיעה בגב -ש"ח  102,280פיצוי כולל  - 5%נכות  -. נהג אוטובוס 88
פיצוי  - 35.87%נכות משוקללת לכל התאונות  -. שלוש תאונת דרכים 89

 108 .................. דלקת בגידים וקרעים -ש"ח  170,910כולל  לפני ניכויים 
ולל לפני ניכויים פיצוי כ - 31%נכות רפואית משוקללת  -. שליח 90

 109 ............................................. ף הידשבר בשורש כ -ש"ח  1,180,263
פיצוי הכולל  - 19%נכות רפואית משוקללת  -. עצמאי בתחום המיזוג 91

 109 ............................................ פציעה בגב וביד שמאל -ש"ח  371,000
פיצוי כולל  - 20%, נכות תפקודית 15%נכות רפואית  -. עובד בניה 92

 110 ........................................... שבר פתוח בירך שמאל -ש"ח  238,500
 110 ...................... נכות אורתופדית -ש"ח  24,500פיצוי כולל  -. מנהל 93



 תוכן עניינים 

 ז 

 - 35%גריעה מעבודה  - 49%נכות רפואית משוקללת  -. נוירו פסיכולוג 94
 111 .......... נכות אוטופדית -נכות בכלי הדם  -ש"ח  1,365,670פיצוי כולל 

י כולל פיצו - 30%גריעה מעבודה  26%נכות רפואית  -. סטודנטית 95
 112 ............................................................. כאבי ראש -ש"ח  766,000

 470,172פיצוי כולל  - 20.4%נכות רפואית ותפקודית  -. קבלן שיפוצים 96
 113 .............................................................................. שברים -ש"ח 

 10%נכות אורטופדית רפואית ותפקודית צמיתה  -. אחות בבית אבות 97
 113 .............................................................ש"ח 114,386פיצוי כולל  -

פיצוי כולל  - 10%, תפקודית 19%נכות רפואית  -. עבד בעבודות שונות 98
קרסול ימין ומכות יבשות בחלקי גופו שבר ב -לפני ניכויים  258,092
 114 ....................................................................................... השונים

הגבלה   -ש"ח    59,340פיצוי כולל    -  5%נכות רפואית    -. סייעת בגן ילדים  99
 115 .................................................................זעירה בתנועות האגודל

       פגיעה  -ש"ח  75,000פיצוי כולל  - 5%נכות רפואית  -. נהג הסעות 100
 115 ............................................................................................ בגב
 116 ........... פריקת הברך - 5%נכות צמיתה  -. מתנדבת שירות לאומי 101
 -ש"ח  63,300פיצוי כולל  - 5%נכות צמיתה  -. עובד בתפקיד ניהולי 102

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

         ת כף רגל ואובדן שברים מרוסקים באגן, באצבעו -ש"ח  238,000
 117 ........................................................................................ שיניים

פיצוי  - 10%, נכות תפקודית 5%נכות רפואית  -. עובד בעסק של האח 104
 118 ................................ שבר דחיסה  -ש"ח לפני ניכויים  313,152כולל 

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

פיצוי כולל  - 14.5%נכות משוקללת וגריעה מעבודה  -. מלצרית 106
 119 .......................................................... חבלה בראש -ש"ח  487,712

לא   -נכות, לתובעת   5%  -נכות לתובע   -. עבודות פיקוח ודגימה במפעל  107
           קרע  -ש"ח  5,000 -ש"ח לתובעת  36,688פיצוי לתובע  -נותרה נכות 

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

 120 .................................................פגיעה במרפק -ש"ח  625,995כולל 
נכות, שיעור הגריעה מכושר  27.3%נכות משוכללת של  -. שליח 109

חירשות מלידה    -ש"ח    533,200פיצוי כולל    -  30%ההשתכרות בשיעור של  
 121 .......................................................................... שברים בחוליה -

פיצוי  - 15%, נכות תפקודית 29.15%נכות משוקללת  -. נהג משאית 110
 121 ................................. פריקת כתף -ש"ח  495,852כולל לפני ניכויים 

פיצוי כולל לפני  -סטודנטית ומורה לשפות  - 10%. נכות צמיתה 111
 122 ...................................... חבלה בברך שמאל -ש"ח  206,332ניכויים 



 תוכן עניינים 

 ח 

    פגיעה וצלקת בברך  - 10%נכות  -. חייל סדיר ושליח פיצה בהיתר 112
 123 ............................................................................................ימין
 -ש"ח    58,859פיצוי כולל    - 5%נכות רפואית ותפקודית    -. פסיכולוגית  113

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

 124 ...................................................... פציעה באצבעות כף היד -"ח ש
שבר בכף הרגל  -ש"ח  598,453פיצוי  - 20%נכות תפקודית  -. שליח 115

 124 ..................................................................................... של שליח
פציעה בגב  -ש"ח  33,546פיצוי כולל  - 2%נכות  -ל . מהנדס חשמ116

 125 ...................................................................................... התחתון
 318,886פיצוי כולל    -  10%נכות רפואית צמיתה    -. נהג משאית עצמאי  117

 125 .......................... פציעה בשורש כף יד שמאל -ש"ח לפני ניכויי מל"ל 
פציעה בצוואר ובגב   -ש"ח    53,500פיצוי כולל    -  3%נכות    -. מנהל בהוט  118

 126 ...................................................................................... התחתון
 -ש"ח  135,864פיצוי כולל  - 10%נכות רפואית  -. נהג משאית לשעבר 119

 126 .................... רך שמאל )לאדם הסובל משיתוק בצד שמאל(פציעה בי
, נכות תפקודית: 10%נכות רפואית צמיתה:  -דין -. מתמחה בעריכת120
 127 ..................................................................... פציעה בצוואר - 6%
ש"ח לפני ניכויי מל"ל  276,000פיצוי כולל  - 20%כות נ -ת בנק . פקיד121

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

ל קשיש תכופים, חבלת ראש, שבר ברגל שהזדהם כתוצאה מהטיפול, אצ
 128 .......................................................................................... 82בן 

, נכות 7.5%נכות רפואית צמיתה  -. טכנולוגית רפואית חדר ניתוח 123
 128 ....................... פציעה ברגל -ש"ח  64,860פיצוי כולל  - 5%תפקודית 

פיצוי כולל לפני   -  10%נכות רפואית צמיתה    -. סטודנט למדעי המחשב  124
 129 .......... פציעה בברך )תביעה לפי פקודת הנזיקין( -ש"ח  255,000ניכוי 

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

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

 338,000פיצוי כולל לפני ניכויים    -  28%נכות תפקודית    -. עובדת נקיון  127
 131 .............................................. בעמוד שדרה צוואריה בראש ופגיע -

פיצוי כולל לאחר ניכוי   -  20%נכות תפקודית    -. מורה לנהיגה )עצמאי(  128
 131 ............................................................ פציעה בברך -ש"ח  46,661

פיצוי כולל לפני ניכויים  - 10%נכות צמיתה  -. נהג משאית )עצמאי( 129
 132 ............................................... פציעה בקרסול ימין -ש"ח  161,580

 -כויים לפני ני 170,724פיצוי כולל  - 10%נכות תפקודית  -. פועל בניין 130
 132 ............................................................. שבר מרוסק  בעקב שמאל



 תוכן עניינים 

 ט 

, נכות 10%נכות רפואית צמיתה:  -. בעלים ומנהל חנות אופטיקה 131
פציעה והגבלה בתנועות הגב התחתון, נימול וזרמים  - 10%תפקודית: 

 133 ................................................................... בכריות כף רגל שמאל
, גריעה מכושר 14.3%נכות רפואית צמיתה  -. מזכירה רפואית 132

פציעה בברך ובצוואר   -ש"ח  95,200פיצוי כולל  - 10%ההשתכרות 
 134 ............................................................. והחמרת מצב פסיכיאטרי

 140,000פיצוי כולל בסך של  - 14.5%נכות צמיתה  -בשב"ס  . סוהר133
 134 ....................................... פגיעה בגב וטנטון אצל עובד שב"ס -ש"ח 

פגיעה קלה  -ש"ח  43,000פיצוי כולל  - 6%. נכות רפואית ותפקודית 134
 135 .......................................................... בעמוד שדרה צווארי ומותני

 -ש"ח  53,000פיצוי כולל  - 5%נכות רפואית צמיתה  -. עקרת בית 135
 135 ................................................. קשיון נח -פציעה באצבע הרביעית 

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

פיצויים כולל לפני  - 40%נכות תפקודית צמיתה  -. מנהל תפעול 137
פגיעה נפשית, פגיעות בצוואר, בכתף שמאל ובירך   -ש"ח    1,326,672ניכויים  

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

        פציעה עם הגבלת תנועה ודלדול שרירים ברגל  -ש"ח  209,555כולל 
 137 ............................................................................................ימין
פיצוי  -נכות תפקודית  35%תה, נכות רפואית צמי 27.1% -. שטיחן 139

פציעה  -ש"ח )תביעה לפי פקודת הנזיקין(  1,534,879כולל )לפני ניכויים( 
 137 .................................................................... בגב, נזק פסיכיאטרי

פיצוי  - 7.5%, נכות תפקודית: 14.5%נכות צמיתה:  -. מאבטח בבנק 140
 138 .......................... פגיעה בשוק ימין -ש"ח לפני ניכויים  169,990כולל 

פיצוי כולל לפני ניכויים  - 28%נכות תפקודית  -. מטפלת סיעודית 141
 139 ..................................... פגיעה ביד שמאל ונזק נפשי -ש"ח  472,286

פיצוי כולל לאחר ניכוי   -  7.5%נכות רפואית    -. מנהל מגרש לציוד בניה  142
 139 ........................................ פציעה בקרסול ובכף הרגל -ש"ח  54,000

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

, 5%, נכות נפשית צמיתה 10%נכות אורתופדית צמיתה:  -. שוחט 144
פיצוי כולל לפני ניכויים:  - 15%השפעת הנכות על כושר ההשתכרות 

 141 ............................ פציעה ברגל ימין, נזק פסיכיאטרי -ש"ח  272,000
(: 1פיצוי כולל התאונה הראשונה )הנתבעת  - 10%נכות  -. ספר 145

שתי תאונות,  -ש"ח  10,000(:  2ש"ח. התאונה השניה )הנתבעת  184,697
 141 ................................................ פגיעה בצוואר כתוצאה מאחת מהן

פיצוי כולל   18%, נכות תפקודית: 20.05%נכות צמיתה:  -. חשמלאי 146
 142 ................ פגיעה אורטופדית ונאורולוגית -ש"ח  352,590לפני ניכוי: 



 תוכן עניינים 

 י 

 149,360ם פיצוי כולל לפני ניכויי - 19%נכות צמיתה  -. עובד במפעל 147
 143 ................................................... פציעה בקרסול רגל שמאל -ש"ח 

 143 . פגיעה אורטופדית - 45%גריעה מכושר השתכרות  -. נהג משאית 148
צוי כולל פי  -  3%, נכות תפקודית 10.56%  נכות רפואית צמיתה  -. גננת 149

נזק לעמ"ש צווארי ולברך, שינוי נראה לעין  -ש"ח  72,272לפני ניכויים 
 144 ................................................................................... בגוון העור

פיצוי כולל לפני  - 10%נכות צמיתה  -. פנסיונר עובד בעבודות אחזקה 150
 145 ................. פציעת אדם מבוגר בעצם הבריח -ש"ח  236,570ניכויים: 

פיצוי כולל  - 10%, נכות תפקודית 10%נכות רפואית צמיתה  -. מלגזן 151
 145 ........................... פגיעה בכף רגל שמאל -ש"ח  191,773לפני ניכויים 

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

פיצוי כולל לפני ניכוי מל"ל  - 25%נכות תפקודית  -. שליח במסעדה 153
 147 ......... פציעה בשוק ובברך ברגל שמאל -ש"ח  852,381ותשלום תכוף: 

 -ש"ח  62,300פיצוי כולל  - 15.85%נכות רפואית צמיתה  -. שוטר 154
 147 ................ פגיעה בגב והחמרה קלה במצב הצוואר של שוטר פלשתיני

פיצוי כולל  - 35%, נכות תפקודית: 48.3%. נכות רפואית משוקללת 155
 148 ................................. פציעה ביד ימין -ש"ח  1,114,966לפני ניכויים 

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

פיצוי כולל לפני ניכויים   -  40%נכות תפקודית:    -. עובד בחברת שמירה  157
 149 .................................. פציעה מגבילה בברך שמאל -ש"ח  1,141,086

 12.7% -אסתטית ו 10%נכות רפואית צמיתה  -. מעצב תעשייתי 158
פיצוי כולל לפני ניכוי  - 10%אורתופדית משוקללת, נכות תפקודית: 

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

פיצוי   - 2.5%נכות רפואית צמיתה ותפקודית  -. מנהל מערכות מידע 159
 150 ................. כאבי צוואר כתוצאה מ"צליפת שוט" -ש"ח  46,000כולל 

הגבלה קלה  - 5%נכות רפואית ותפקודית  -. התובע חסר עבודה 160
 151 ........................................................... שדרה צוואריבתנעות עמוד 

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

ש"ח  410,772"ל לל לפני ניכוי מלפיצוי כו - 19%ת נכות תפקודי -. גנן 162
 152 ........................................................ פגיעה בצוואר ובכתף שמאל -

 304,799ולל  פיצוי כ  -  10%נכות רפואית ותפקודית    -. עבודות מזדמנות  163
 152 ................................................ פגיעה והגבלות בבוהן שמאל -ש"ח 

פיצוי כולל לפני  - 5%נכות רפואית צמיתה  -. מוכרת בחנות אופנה 164
 153 .. נזק לעמוד השדרה המותני -ש"ח  107,000 ניכוי מלל ותשלום תכוף 

 



 תוכן עניינים 

 יא 

 64,000פיצוי כולל  - 12%תה: נכות רפואית צמי -. מתכנתת מחשבים 165
 154 .............. יעות בעמוד השדרה, צלקת ופוסט טראומה זמניתפצ -ש"ח 

 - 12%, נכות תפקודית 8.775%נכות רפואית צמיתה  -. איש אחזקה 166
-ח לאומי וביתהפיצוי "נבלע" בתוך תקבולי המוסד לביטו -נזק לחוליות 

         25% -)ג( לחוק וזיכה את התובע ב330המשפט הפעיל את סעיף 
 154 ......................................................................................מהפיצוי

פיצוי כולל לאחר ניכוי תשלום   -  6%נכות רפואית צמיתה:    -. גימלאית  167
 155 .............היד ובשוקף בכתביעת גימלאית עם נזק  -ש"ח  83,277תכוף 

, נכות רפואית 20%נכות רפואית צמיתה בתחום האורתופדי  -. שליח 168
, 5%התאונה הראשונה , נכות תפקודית בגין 27.325%צמיתה משוקללת 

ים נזק לברך שמאל ולגפי - 15%נכות תפקודית בגין התאונה השניה 
 156 .................................................................................. התחתונות

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

וי כולל לפני ניכוי דמי פגיעה פיצ - 5%ית ותפקודית נכות רפוא -. נהג 170
 157 .................................................. פגיעה בכף רגל ימין -ש"ח  43,744

 231,026פיצוי כולל לפני ניכויים    -  10%נכות תפקודית    -. מנהלת מרכז  171
 158 ........................................................ שברים באגן ובסקרום -ש"ח 

 165,252פיצוי כולל לפני ניכוי מלל  - 5%נכות תפקודית:  -. סטודנט 172
 158 ..............................................................פגיעה בברך שמאל -ש"ח 

 -ש"ח  146,500פיצוי כולל לפני ניכוי  - 6.5%נכות רפואית  -. ירקן 173
 159 ............................................................. כאבי גב תחתון ונזק נפשי

פגיעה עם הגבלה תפקודית מזערית   -  5%נכות רפואית צמיתה    -. חייל  174
 160 ............................................................................. בעמוד השדרה

פיצוי כולל: התביעה נבלעת  - 5%ות רפואית: נכ -ניקיון . עובדת 175
פריקת מפרק   -מסך כל הפיצויים    25%  -בתשלומי המלל והתובעת זכאית ל

 160 ................................ יד ימין אצל תובעת שיצרה מצג שווא של נכות
פיצוי  - 25%, נכות תפקודית 29%נכות רפואית צמיתה  -. קופאית 176

 161 ................................ נכות בכתף שמאל וצלקת -ש"ח  321,118כולל 
, פגיעה בכושר 9.25%נכות רפואית צמיתה  -. יועץ השקעות בבנק 177

קטיעת קצה  -ש"ח )במעוגל(  313,000פיצוי כולל  - 9.25%השתכרותו: 
 161 ....................................................................... ביד שמאל 2צבע א

פיצוי כולל   -  10%נכות תפקודית:    -  12.6%נכות רפואית    -. קצין שב"ס  178
 162 ....... קיצור אגודל והפרעה בגדילת ובתחושת הציפורן -ש"ח  145,421

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

( 15לאחר הפעלת תקנה    15%)  10%נכות רפואית צמיתה    -. נהג חלוקה  180
 163 ......... קרע בגיד כתף ימין -ש"ח  248,672פיצוי כולל לפני ניכוי מלל  -

 



 תוכן עניינים 

 יב 

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

ל לפני פיצוי כול - 24%משוקללת . נכות רפואית יציבה 182
 164 ................ נזק לכתף וזורע ימין אצל קשישה -ש"ח  381,332  ניכויים

לאחר הפעלת תקנה   3%)ועוד    10%נכות רפואית צמיתה    -. נהג משאית  183
קטיעת שתי אצבעות ביד  -ש"ח  175,151פיצוי כולל לפני  ניכויים  -( 15

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

 165 .............................................. בשיניים, ובצלעות פגיעה בירך, בעין,
קשישה  -ש"ח  365,000פיצוי כולל  - 45%. נכות רפואית משוקללת 186

 166 ...................................................... שנחבלה בראישה ובירך שמאל
ין התאונה הראשונה נכות רפואית צמיתה בג -. עובד באגף תברואה 187

, נכות רפואית 10.275%, נכות רפואית צמיתה בגין התאונה השניה 7.5%
 471,434פיצוי כולל  - 25%, נכות תפקודית: 17.775%צמיתה משוקללת 

 166 .................................... פציעה באצבעות יד שמאל ונזק נפשי -ש"ח 
 135,105פיצוי כולל לפני ניכויים    -  10%נכות תפקודית    -. שכיר במוסך  188

 167 ................................................................ פציעה בברך ימין -ש"ח 
פיצויים כולל  - 7.5%, נכות תפקודית: 7.5%. נכות רפואית משוקללת 189

 168 ...................................... כף יד ימין נזק לכתף ולפרק -ש"ח  76,943
, נכות תפקודית 35.02%נכות רפואית משוקללת  -. עבודות מזדמנות 190

נזק לברך  -ש"ח  1,280,764פיצוי כולל לפני ניכוי תשלום תכוף  - 28%
 168 .............................................. כף יד שמאל ונזק פסיכיאטריושורש 

, נכות 7.5%נכות רפואית צמיתה:  -. מפקח צנרת חברת חשמל 191
הגבלת תנועה בעמוד שדרה  -ש"ח  178,850, פיצוי כולל 7.5%תפקודית: 

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

 170 ..................................................... פגיעה בשורש כף יד ימין -ש"ח 
, נכות רפואית 6.4%. נכות רפואית צמיתה בגין התאונה הראשונה: 193

תאונה הראשונה לפני ניכויים:  - 3.5%ן התאונה השניה: צמיתה בגי
 -שתי תאונות  -ש"ח  47,400שניה: לפני ניכויים: ש"ח, בתאונה ה 89,300

נועות הצוואר וביד שמאל אצל תובעת שחלתה במחלת הסרטן הגבלה בת
 170 .............................................................................. אחרי פגיעתה

, נכות 19%בגין התאונה הראשונה נכות רפואית צמיתה  -. רופאה 194
, נכות 55.2%, בגין התאונה השניה נכות רפואית צמיתה 15%ית: תפקוד

ש"ח, בתאונה השניה: לפני  751,695תאונה הראשונה  - 65%תפקודית: 
נזק אורתופדי ונוירולוגי לשתי הרגליים, נזק  -ש"ח  3,008,021ניכויים 

 171 ............................................... ה מותני ופוסט טראומהלעמוד שדר
 



 תוכן עניינים 

 יג 

עבודות  - 30%, גריעה מכושר ההשתכרות 19%. נכות רפואית צמיתה 195
         פגיעה בשתי  -ש"ח  1,013,194פיצוי כולל לפני ניכויים  -שונות 

 172 ..................................................................................... הברכיים
 - 7.4%נכות רפואית צמיתה:  -. התובע לא עובד )מקבל קצבת זיקנה( 196

 172 ..................................... פציעה בברך ימין -ש"ח  34,417פיצוי כולל 
י כולל לפני פיצו - 25%נכות רפואית צמיתה  -בי אנוש . עובדת משא197

 173 ............................................... ה בכתףפגיע -ש"ח  210,832ניכויים 
יים הכולל לפני ניכוי הפיצו - 10%, נכות תפקודית 19%. נכות רפואית 198

 173 ................................. פציעה בירך שמאל עם צלקות -ש"ח  401,558
 174 ........... פגיעה בכף יד ימין - 5%נכות רפואית צמיתה  -. כלכלנית 199
פיצוי  - 2.5%, נכות תפקודית: 2.5%נכות רפואית צמיתה  -דין -. עורך200

           בצוואר )פריצות פגיעה  -ש"ח  67,000ש"ח ובמעוגל  66,880כולל 
 174 ......................................................................................... דיסק(

 116,000פיצויים כולל לאחר ניכוי  - 5%נכות תפקודית  -. בעל מוסך 201
 175 ....................................................................... פגיעה בכתף -ש"ח 

פציעה   -ש"ח    103,819פיצוי כולל    -  5%ות רפואית  נכ  -שונות    . עבודות202
 175 ................................................................................... בכתף ימין

ש"ח  80,000פיצוי כולל  - 5%נכות רפואית צמיתה  -. סייר על קטנוע 203
 176 ................................................................... פציעה בכף רגל ימין -

פיצויים  - 15%, נכות תפקודית: 15%נכות רפואית  -. מתקין וילונות 204
 176 ....................... פציעה בברך ימין -ש"ח  632,008הכולל לפני ניכויים 

, נכות 4%מיתה תובעת נכות רפואית צ -. תובע נהג, תובעת מאפרת 205
 77,000: 2ש"ח, התובעת  11,500: 1פיצוי כולל התובע  - 4%תפקודית: 

 177 ... אחד ללא נכות צמיתה והשניה עם נזק בצוואר -שני תובעים  -ש"ח 
שבר  -ש"ח  57,500פיצוי כולל  -נכות צמיתה  7.5% -. עובד חקלאות 206

 178 ........................................................... בחוליה עם הגבלה בתנועות
פיצוי כולל  - 5%, נכות תפקודית: 5%נכות רפואית צמיתה  -. רתך 207

 178 ................................................ פציעה בברך שמאל -ש"ח  133,850
 203,300פיצוי כולל  - 27.3%נכות רפואית צמיתה  -. עבודות שיפוץ 208

 179 .................................. פציעה בקרסול שמאל ובעמוד השדרה -ש"ח 
פיצוי כולל לפני  - 28%נכות רפואית צמיתה משוקללת  -. פסיכולוגית 209

 -אלף ש"ח  406,613טוח לאומי ותשלום תכוף ניכוי תקבולי המוסד לבי
 179 ............................................... פציעה בשורש כף היד ובקרסול ימין

          פציעה  -ש"ח  69,500פיצוי כולל  - 15%. נכות רפואית צמיתה 210
 180 .......................................................................................... בברך

 15%  -נכות אורטופדית ו  5%נכות רפואית צמיתה    -. עובדת משק בית  211
נזק לצוואר  -ש"ח  124,018פיצוי כולל לפני ניכויים  -נכות פסיכיאטרית 

 PTSD - ...................................................................................... 181ו
 



 תוכן עניינים 

 יד 

נזק לכתף ושיתוק  - 33%משוקללת  נכות רפואית צמיתה -. מחסנאי 212
 181 .......................................................................... בגפיים העליונות

 - 15)לאחר הפעלת תקנה  10%נכות רפואית צמיתה  -. מנהל מחסן 213
פציעה ביד  -ש"ח   10,500פיצויים כולל  לאחר ניכוי מענק הנכות   -(  12.5%

 182 ............................................................................................ימין
 -נכות בתחום האורטופדי ו 15%נכות צמיתה  -. מנהלת חנות מכולת 214
פגיעה בצוואר  -ש"ח  115,000פיצוי כולל  -נכות בתחום הנוירולוגי  5%

 183 ......................................................... וסחרחורת פוסט טראומטית
 586,443פיצוי כולל לפני ניכויים  - 24%נכות תפקודית  -. נהג משאית 215

 183 ................................ נזק אורטופדי ונפשי -שבר בעצם השוק  -ש"ח 
)לאחר הפעלת תקנה  10%נכות רפואית צמיתה  -. עובד עם קשישים 216
 184פציעה בברך שמאל -ש"ח  60,690פיצוי כולל לפני ניכויים  -( 15%: 15

פיצוי  - 15%, נכות תפקודית 10%נכות רפואית  -. עוזרת משק בית 217
 185 ................................ פציעה בברך -ש"ח  202,570כולל לפני ניכויים 

, נכות תפקודית 26.7%נכות רפואית צמיתה  -. נהג משאית מובטל 218
, נכות 3%, כתוצאה מהתאונה השניה נכות רפואית צמיתה 26.7%

 240,569פיצוי כולל: התאונה הראשונה לפני ניכויים:  - 3%תפקודית: 
פגיעה בעמוד השדרה  -ש"ח  30,717ש"ח, התאונה השניה לפני ניכויים: 

 185 ..................................................................... ובברכיים, נזק נפשי
 186 ... ש"ח 807,746צוי כולל פי - 20.7%. נכות אורטופדית משוקללת 219
 187 ................................................... נכות 5% -. נכות אורטופדית 220
 1,397,000פיצוי כולל  -נכות  40% -נכות אורטופדית  -. נהג משאית 221

 187 .............................................................................. ש"ח )במעוגל(
נכות נכות אורטופדית  - . עצמאי, בעל משאית ובעל הסמכה כעגורנאי222

המשפט -הדין של בית-סיס השכר שעמד ביסוד פסקערעור על ב - 60% -
 188 ...........................................................................................קמא
 189 ......................................... 49%. נכויות שונות, נכות משוקללת 223
ללת נכות נפשית, טנטון, נכות משוק -. בעלים של חברה לפינוי פסולת 224

ערעור לגבי בסיס  -ש"ח  1,089,423פיצוי כולל לפני ניכוי מל"ל  37% -
 191 ............................................................ השכר ובעלות רכב החברה

יצוי כולל פ - 60.7%וקללת ונפשית, נכות משנכות אורטופדית  -. טבח 225
 192 ............. תביעה לפיצויים לאור עבודה קודמת כטבח -ש"ח   844,300

נכות אורטופדית,  -ציוד מכני הנדסי . עובד עצמאי המועסק בתיקון 226
 193 ש"ח 6,146,885פיצוי כולל לפני ניכוי מל"ל  - 70.25%נכות משוקללת 

 -רולוגית ונפשית, נכות משוקללת . נכות פה ולסת,אורטופדית, נאו227
 - 2,502,684פיצוי כולל לפני ניכוי מל"ל  - 55%נכות תפקודית  - 62%

 194 .............................................................. פיצויים לרוכבת אופניים
 -ש"ח  122,241פיצוי כולל  - 10%נכות אורטופדית  -ביטוח . סוכן 228

 195 ................................ ערעור על גובה ראש הנזק של הפסד השתכרות



 תוכן עניינים 

 טו 

מערכתית( -ת )רברולוגית ופה ולסנכות אורטופדית, נאו -. נהג חלוקה 229
פיצוי כולל לפני ניכוי מל"ל  - 35%נכות תפקודית  - 45%נכות משוקללת 

 196 ........................ מערכתית-פגיעה רב -רוכב אופנוע  -ש"ח  1,963,814
       סכום הפיצוי נבלע בתשלומי הביטוח  - 5%. נכות אורטופדית 230

 197 ...................................................................................... הלאומי
נכות בתחום האורטופדי, האורולוגי  -. סייע בשיינוע כלי רכב 231

ש"ח לפני  2,599,265פיצוי כולל  - 70%נכות משוקללת  -והפסיכיאטרי 
 199 ............ דין נגד אשכול חברות-ערעור על פסק - 18בן  -ניכויים שונים 

נכות  -נכות בתחום האורטופדי, נפשי וכירורגיה פלסטית  -. מאבטח 232
שברים בחלק  - 50%נכות תפקודית  - 44.61%רפואית )ללא צלקות( 
 200 ................................................................. התחתון של רגל שמאל

 - 49%נכות משוקללת  -נכות אורטופדית, נפשית וצלקות  -. חצרן 233
חתכים עמוקים  -עובד כללי -ש"ח לפני ניכויים   1,213,680פיצוי כולל: 

 201 ........................................................................ ושברים באצבעות
תחום האורטופדי, בתחום כירורגית ב - 2נפגעת  -ללא נכות  - 1נפגע  . 234

 - 50%נכות משוקללת  -ם,בתחום הראומטולוגי, בתחום הנפשי כלי הד
 -ש"ח, לתובע  3,462,063 -לל לתובעת פיציי כו -נכות כירוגית בכלי הדם 

 202 .................................................................................. ש"ח 6,800
 -ן החמרת המחלה בגי 2.5%נכות  -מיאלגיה מחלת הפיברו -. שוטר 235

 203 .................................................................... פגיעה ביכולת הקשב
 5%נכות רפואית ותפקודית  -נכות אורטופדית  -. עבודות סטודנטיות 236

          נוסע  -בלט דיסק קל ללא לחץ  -ש"ח  147,000הפיצויים הכולל:  -
 204 .......................................................................................... ברכב

 205 ...... פציעת רוכבת אופניים מרכב חונה -ש"ח  91,000. פיצוי כולל 237
צוי , פי30%. נכות נכות צמיתה בגין החבלה הקרניוצרברלית וסיבוכיה  238

 205 ................... נפילה בתוך האוטובוס -פגיעת ראש  -ש"ח  59,300כולל 
פיצוי  - 10%נכות תפקודית  -נכות אורטופדית וצלקות  -. יזם עצמאי 239

שבר בפטישון החיצוני של   -החלקה של רוכב אופנוע    -ש"ח    299,524כולל:  
 206 ................................................................................. ימין קרסול

פיצוי כולל לאחר  - 30%נכות אורטופדית תפקודית  -. נהג משאית 240
 207 ................................ פגיעה בגפה השמאלית -ש"ח  125,602ניכויים 

ש"ח   233,000פיצוי כולל:    -  10%ית  נכות אורטופד  -ית  . עובדת סוציאל241
 208 ..................................................................... שבר בכף יד שמאל -

משמן  -ש"ח  1,272,229פיצוי כולל  - 32.5%נכות אורטופדית  -. גננת 242
 208 ................................... קרע של גיד סופראספינטוס הימני -מכוניות 

נכות אורטופדית ונפשית משוקללת  -. עקרת בית ועבודה בחצי משרה 243
נפילה  -ש"ח  1,018,100פיצוי כולל  - 35%נכות תפקודית  - 30.74%

 209 .......................................................... קיבוע המפרק -מטרקטורון 
 



 תוכן עניינים 

 טז 

פיצוי כולל   -  10%נכות אורטופדית רפואית ותפקודית    -. מעצבת שיער  244
 210 הגבלה קלה של טווחי התנועה בעמוד השדרה הצווארי -ש"ח  67,133

 - 10%נכות רפואית אורטופדית ותפקודית  -. קבלן בתחום הבניה 245
 211 .................. תאונת רוכב אופנוע ברכב צד ג' -ש"ח  69,500פיצוי כולל 

 - 20%נכות תפקודית  - 25%נכות אורטופדית רפואית  -. יועץ שירות 246
 211 .........................פגיעה בכתף -ש"ח  553,700פיצוי לאחר ניכויים של 

פיצוי כולל ללא  - 15%נכות אורטופדית רפואית  -. מתכנת מחשבים 247
 212 ........ חבלה בראש ופגיעה בכתף -ש"ח  409,487דין -טרחת עורך-שכר
 -ש"ח  42,000פיצוי כולל  - 2.5%רה נכות אורטופדית החמ -. כדורגלן 248

 212 ......................................................... חבלה בראש, צוואר ויד ימין
פיצוי  - 10%נכות נפשית רפואית ותפקודית  -חולים -. מאבטח בבית249

ידי מעורער -תאונת דרכים שבוצעה על -ש"ח  163,136כולל לאחר ניכויים 
 213 ......................................................................................... שובנפ
פיצוי כולל לפני ניכויים  - 14.5%נכות אורטופדית  -. יועץ עסקי 250

 213 ................................ כאבים בגב, בצוואר ובכתפיים -ש"ח  166,558
-פיצוי כולל בצירוף שכר - 15%ת רפואית ותפקודית . נכות אורטופדי251

הולכת רגל נפגעת תאונת  -ש"ח  250,249דין ולאחר ניכויים -טרחת עורך
 214 ........................................................................................ דרכים

ש"ח ולאחר  101,000פיצוי כולל:  - 10%נכות אורטופדית -. פועל252
        פצע חודר בקוטר באזור  -תאונת מלגזה  -ש"ח  85,615הניכוי 

 215 .................................................................................. היפותנארי
פיצוי כולל לפני  - 10%נכות אורטופדית רפואית  -. פקחית עירייה 253

 216 .............. כאבים בעמוד שדרה מותני וצווארי -ש"ח  174,800ניכויים 
פיצוי כולל:  - 10%נכות אורטופדית רפואית ותפקודית  -. מורה 254

פגיעה ברגל ימין   -טרמפיסט    -ש"ח    160,126  -ש"ח לאחר ניכויים    191,713
 217 ........................................................................................ מורה -

 23%נכות אורטופדית ונפשית רפואית ותפקודית  -מלילים עבדת ת. מ255
חבלה  -נפגעת שנסעה במונית   -ש"ח  163,285גובה הפיצויים הכולל:  -

 218 .............................................................................. ובפניםבראש 
 נכות - 3%נכות אורטופדית רפואית  -. סדרנית בחברת שופרסל 256

 219 ..הגתנזקי תאונת דרכים לנ -ש"ח  65,029פיצוי כולל:  - 2%תפקודית 
 - 40%נכות אורטופדית תפקודית  -. סדרנית סחורה ועבודות שמירה 257

נפגעת תאונת  -ש"ח  408,053ש"ח ולאחר הניכוי  813,982פיצוי כולל 
 219 .......................................................... ינה דוברת עבריתם שאדרכי
דין( -טרחת עורך-פיצוי כולל )ללא שכר - 12.5%. נכות תפקודית 258

פוסט טראומה   -המחול  הוכחת קריירה עתידית בתחום  -אי  -ש"ח    455,800
 220 .................................................................... ואורטופדיה וצלקות

 
 



 תוכן עניינים 

 יז 

פיצוי כולל  50%נכות אורטופדית תפקודית  -. עבודות מזדמנות 259
תפירה של  -ידי רכב ונגררו  -פגיעה על -ש"ח לפני ניכוי מל"ל  107,586
 221 ....................................................................................... האצבע

 144,824פיצוי כולל:  - 10%נכות אורטופדית   - . נהג חלוקה, מאפיה260
שיעור הגריעה  -כאבים והגבלה בתנועות ברך ימין  -ש"ח לפני ניכויים 

 222 ........................................................ 10%מכושר ההשתכרות הוא 
 - 10%אורטופדית נכות רפואית  -ש"ח  344,000פיצוי כולל  -. שליח 261

שיעור הגריעה מכושר ההשתכרות  -ת רוכב  אופנוע על כתם שמן החלק
 223 .................................................................................... 10%הוא 
 223 ... שבר באצבע -ש"ח  81,262פיצוי כולל  - 12%. נכות אורטופדית 262
 - 15%נכות אורטופדית רפואית ותפקודית  -. מנהלת כספים בחברה 263

     גיעה בכתף שתי תאונות דרכים שגרמו לפ -ש"ח  371,674פיצוי כולל 
 224 ......................................................................................... שמאל

הכתף, נכות בגין הגבלות בתנועות פרק  15%. נכות צמיתה בשיעור 264
אל, נכות צמיתה לה משמבגין פגיעה בעצם הקלוויקו 5%צמיתה בשיעור 

בגין מצב  10%בגין "מצב כללי ירוד", נכות צמיתה בשיעור  40%בשיעור 
בשל צלקות מכאיבות או  10%לאחר כריתת טחול, נכות צמיתה בשיעור 

נקבע כי התובעת נמצאת במצב של דמנציה, מחצית  -מכערות בגוף 
פגיעה   -  ש"ח  819,083פיצוי כולל    -היא בגין התאונה    -נכות    25%  -כות  מהנ

 225 ....................................................................... מערכתית קשה-רב
 467,000פיצוי כולל  - 15%נכות אורטופדית  -. מפקח באתר עבודה 265

בלה בינונית בתנועות הג  -פי התקנות  -ש"ח בתוספת פיצוי נזק לא ממוני על
 226 ... 15%גריעה מהשתכרות  -חונה  פגיעה ברכב -עמוד השדרה המותני 

ידי רכב -פגיעה על  -ש"ח    255,186פיצוי כולל    -  30%. נכות אורטופדית  266
 227 .......................... ם השוקהחבלות קשות ושברים בעצ -שנסע לאחור 

 -ש"ח  44,484פיצוי כולל  - 10%. נכות אורטופדית רפואית ותפקודית 267
 227 ........................................................... חבלה ביד ימין -עקרת בית 

פיצוי   -  10%אית ותפקודית  נכות אורטופדית רפו  -. מטפלת בקשישים  268
 228 .............................................. כאבים ברגליים -"ח ש 206,000כולל 

, נכות לצמיתות בגין 10%נכות רפואית נפשית צמיתה בשיעור  -. נגר 269
, נכות 10%שינוי בצורת האף מלווה בהפרעה קלה בנשימה בשיעור 

נכות  - 10%בפנים בשיעור תות בגין צלקות מכערות באף ופלסטית לצמי
 743,944פיצוי כולל  - 20%נכות תפקודית  - 34.40%רפואית משוקללת 

 229 .................................... שבר עם תזוזה בבסיס עצם -אופנוען  -ש"ח 
 - 15%נכות תפקודית    -  24%נכות אורטופדית רפואית צמיתה   -טבח    .270

 230 ........................... שבר בברך -ש"ח  370,170לפני ניכויים  פיצוי כולל
 
 
 



 תוכן עניינים 

 יח 

, נכות צמיתה 20%. נכות צמיתה בתחום הפה והלסת בשיעור של 271
נפשית   בגין הפרעה בתר חבלתית קלה חופפת לנכות  5%נוירולוגית בשיעור  

 -ש"ח  72,810פיצוי כולל  - 24%נכות משוקללת  - 5%צמיתה בשיעור של 
 231 ..............................תביעה בשלוש תאונות דרכים מול שתי מבטחות

נכות רפואית צמיתה )לסת ואורטופדית(  -. משרה חלקית כשליח 272
פיצוי כולל  - 18%הגריעה מכושר ההשתכרות  שיעור - 25.8%משוקללת 

 232 ............................................... פגיעה בברך ובלסת -ש"ח   732,943
, נכות תפקודית 15.35. נכות אורטופדית, צלקות ונאורולוגית רפואית 273

        תאונות  רוכב אופנוע נפגע שתי - ש"ח 420,078פיצוי כולל  - 14.5%
 232 ........................................................................................ דרכים

נכות רפואית  -. מקצועות שונים כגון מוקדנית, יחצנות מועדונים 274
הולכת  -ש"ח  226,000פיצוי כולל  - 5%תפקודית נכות  - 10%אורטופדית 

 233 ............................................ חבלה בצוואר ובקרסול רגל ימין -רגל 
רפואית נכות אורטופדית  -. מנהלת חשבונות שכירה ועצמאית 275

           חבלה באיזור הצוואר  -ש"ח  196,374פיצוי כולל  - 15%ותפקודית 
 234 ....................................................................................... והראש

ניזוק משני   -ש"ח    55,532כולל  פיצוי    -  25%. נכות קרדיולוגית החמרה  276
 235 ............................................................................. כאבים בחזה -

 10%נכות נוירולוגית )בגין ירידה קוגניטיבית(,  30% -. מכונאי רכב 277
נכות בגין פגיעה בחוש   5%נכות בתחום פה ולסת,    10%נכות פסיכיאטרית,  

 - 37%גריעה מכושר ההשתכרות  - 46.14נכות רפואית משוקללת  -הריח 
 236 .................................... חבלה בראש -נפילה ממשאית לפינוי אשפה 

 - 70%נכות אורטופדית תפקודית  -. עובד עבודות עפר ונהג ציוד כבד 278
התהפכות רכב משא בעת שהכביש   -ש"ח    570,033וי כולל לפני ניכויים  פיצ

 236 ...................................................................... חבלה בראש -נפער 
 671,724פיצוי כולל  - 30%נכות רפואית נפשית  -. נציגת שירות טכני 279

 237 ................. רדותכאבי ראש וח -ידי מראת אוטובוס -פגיעה על -ש"ח 
, שממנה 20%אף אוזן וגרון לתובעת נכות   -. בעלת עסק עצמאי 280

, שממנה 30% -, בתחום הנפשי נכות כ10%מיוחסת לתאונה נכות בשיעור 
משקף את  30%, שיעור של 15%מיוחסת לתאונה נכות נפשית בשיעור 

פגיעה  -ש"ח  548,904פיצוי כולל  -הגריעה מכושר ההשתכרות שיעור 
 238 ............................................. מחגורת הבטיחות בבית החזה ובבטן

נכות  -נכות אורטופדית רפואית ואחרת  -דין -. התמחות עורך281
 -ש"ח  508,455פיצוי כולל  - 15%קודית נכות תפ - 18.42%משוקללת 
 239 ................. ביצוע חובת הקטנת נזק-ביצוע ניתוח אינה איהימנעות מ

צוואר והגבלה מזערית  בקצה בגין כאבי    2%נכות    -. עובד בפינוי אשפה  282
ות נכ -בגין כאבי גב תחתון והגבלה בקצה הכפוף וההטיה  4%הסיבוב, 

הגבלה מזערית  -ש"ח  108,715פיצוי כולל  - 5.92%רפואית משוקללת 
 239 ........................................................ רהבחלק מתנועות עמוד השד



 תוכן עניינים 

 יט 

 - 26.9%נכות אורטופדית רפואית  -. עובדת בניקיון בתים פרטיים 283
          שבר  -הולכת רגל  - ש"ח201,000פיצוי כולל  - 35%נכות תפקודית 

 240 ........................................................................................... באגן
ש"ח   81,000פיצוי כולל    -  35.2%נכות אורטופדית משוקללת   -  81. בת  284

 241 ..................................................... פגיעה לאחר ירידה מן המונית -
 128,303פיצוי כולל  - 5%נכות אורטופדית  -. סייעת במעון לפעוטות 285

 241 ................................ הגבלה קלה בתנועות עמוד שדרה מותני -ש"ח 
פיצוי   -  15%נכות תפקודית    -  20%. נכות רפואית פגיעה במפרק הלסת  286

 242 ...... פגיעה בלסת -נהג אופנוע  -ש"ח  426,186מל"ל כולל לאחר ניכויי 
 - 12%נכות תפקודית  - 19%נכות רפואית אורטופדית  -. ספק סחורה 287

הידרדרות עגלת ביצים על  -ש"ח  425,400פיצוי כולל לפני ניכויי מל"ל 
 243 .............................................................. ימיןפגיעה ברגל  -התובע 

 20%נכות רפואית אורטופדית    -. עובד כללי במאפיה ומטפל בקשישים  288
רוכב  -ש"ח לפני ניכויי מל"ל  102,805פיצוי כולל  - 15%נכות תפקודית  -

 244 ................................................................... פגיעה בכתף -אופנים 
 62,770פיצוי כולל  - 1%נכות אורטופדית רפואית ותפקודית  -. מורה 289

 244 ............................................................... פגיעה אורטופדית -ש"ח 
נכות אורטופדית ונפשית רפואית משוקללת  -. סטודנטית לעיצוב 290

           רגישות במימוש הצוואר וגב  -ש"ח  206,870וי כולל פיצ - 19.16%
 245 ........................................................................................ תחתון

פיצוי כולל  - 3%נכות אורטופדית רפואית  -. עובדת מטבח במלון 291
 245 ........................................ שבר בקרסול -הולכת רגל  -ש"ח  69,100

, 5% - 1נכות אורטופדית ונפשית משוקללת לתובעת מס  -. חשבת 292
אחיות   -ש"ח לאחר ניכויי מל"ל    243,816פיצוי כולל    -  5%  -  2לתובעת מס 

 246 ................................................................. שנפגעו בתאונת דרכים
נכות אורטופדית רפואית ותפקודית  -ה וקצב בקר אה מרדימ. רופ293

ש"ח   126,749תובעת    -ש"ח    64,886פיצוי כולל תובע    -  5%תובעת    3%תובע  
 247 ........................................................ ום לתובעשבר בעצם הסטרנ -

תפקודית משוקללת נכות אורטופדית רפואית ו -. עובד בחברת ניקיון 294
פגיעה  -י פגיעה בעמוד שדרה צוואר  -ש"ח  293,485פיצוי כולל  - 12.5%

 247 ............................................................. בעת עצירה ברמזור אדום
נכות   -  14.5%נכות אורטופדית וצלקות רפואית    -. שליח בחברת דיוור  295

פגיעה ברגל שמאל   -לאחר ניכוי מל"ל    382,192ולל  פיצוי כ  -  10%תפקודית  
 248 ......................................................................................... ובברך

 86נפגע בן  -ש"ח  93,920פיצוי כולל  - 35%. נכות אורטופדית רפואית 296
 249 .............................................................. פגיעות ראש, כתף וחזה -

פיצוי  - 15%נכות רפואית פלסטית  -. בעל עסק פרטי בתחום ההיטק 297
הכרה בתאונה השניה  -שתי תאונות  -ש"ח לאחר ניכויים  6,000כולל 

 249 ............................................................................ כתאונת עבודה



 תוכן עניינים 
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 23.5%גרון וכירורגיה משוקללת נכות רפואית אף אוזן  -. מנהל מוסך 298
 250 ........ פגיעה במותן -ש"ח  257,067פיצוי כולל  - 20%פקודית נכות ת -

נכות אורטופדית רפואית ותפקודית  -. אחות במחלקת אונוקולוגיה 299
 251 ....................... שמאלפגיעה בכתף  -ש"ח  230,500פיצוי כולל  - 15%
נכות אוטופדית ואחרת רפואית ותפקודית משוקללת   -. בעל בית דפוס  300

 251 ............................ חבלת ראש, צוואר ורגל -התהפכות רכב  - 14.5%
נכות נפשית ואורטופדית רפואית  - ירי מיגון לרכב. מתקין מכש301

פיצוי כולל  - 19.25%נכות תפקודית משוקללת  - 28.75%משוקללת 
 252 ......................................... נכות אורטופדית ונפשית -ש"ח  750,000

 - 14.5%דית נכות אורטופדית רפואית ותפקו -. ראש צוות מחסנאים 302
 252 ....ברים בקרסול ובכף הרגלש -ש"ח  440,007פיצוי כולל לפני ניכויים 

 -  16.6%נכות אורטופדית רפואית משוקללת    -. עובד במשרה ציבורית  303
ולל לפני ניכויי פיצוי כ  -פגיעה נפשית ופגיעה במרפק    -  8.2%נכות תפקודית  

 253 ........................................................................ ש"ח 68,000מל"ל 
ש"ח  55,000פיצוי כולל  - 2.5%. נכות אורטופדית תפקודית ורפואית 304

 254 .................................שוד שהשתבש -פגיעה בעמוד שידרה צווארי  -
נכות   -  37%נכות אורטופדית רפואית    -. מפעיל מכונה במפעל ומחסנאי  305

איבוד הכרה  -ש"ח  644,685פיצוי כולל לפני ניכויי מל"ל  - 30%תפקודית 
 254 .......................................................................... וקיבוע לקרש גב

הגבלה  -ש"ח  35,000פיצוי כולל  - 3%. נכות אורטופדית רפואית 306
 255 .......................................................................... ערית בתנועותמז

לפי סעיף  10% -. נכות רפואית אורטופדית הגבלה בתנועות המרפק 307
(ב 4)47לפי סעיף  10%  -( למבחני המל"ל, חבלה בעקב בכף רגל שמאל 8)41

(ב 1)75נכות צמיתה לפי סעיף  15%ברקמה הרכה  למבחני המל"ל, פגיעה
פיצוי כולל  - 20%נכות תפקודית  - 31.15%ג למבחני המל"ל משוקללת  -ו

 255 ................... שבר בעצם עקב שמאל -ש"ח  788,785לפני ניכויי מל"ל 
ש"ח לאחר  457,724יצוי כולל פ - 65%. נכות רפואית אורטופדית 308

 256 ..................... קשיי הליכה בגלל כאבים באגן ובברך שמאל - ניכויים
גרימת האצה בהידרדרות  -  10%. נכות נאורולוגית רפואית ותפקודית  309

 257 ................ קיימת של מחלת ניוון שרירים מסוג מיוטוניה דיסטרופית
נכות  - 19%נכות אורטופדית רפואית  -שכיר בחברה בבעלותו  .310

פציעה בברך  -ש"ח  345,557פיצוי כולל לפני ניכויי מל"ל  - 10%תפקודית 
 258 ........................ ימין ורגישות והגבלה בתנועתיות במפרק ירך שמאל

הגבלת  - 7%נכות אורטופדית רפואית  -. אחות מעשית בקופת חולים 311
 259 ............................................................................. תנועה מזערית

נכות אורטופדית וצלקות רפואית משוקללת בגין  -. מהנדס מכונות 312
 -ש"ח  1,361,384פיצוי כולל:  - 25%ונכות תפקודית  41.87ות שתי התאונ

 259 ................................................................................ פגיעה בכתף
 



 תוכן עניינים 

 כא 

נכות אורטופדית וצלקות משוקללת  -. חייל ועבד כשליח במסעדה 313
ש"ח   646,800פיצוי כולל לאחר ניכויי מל"ל    -  20%נכות תפקודית    -  14.5%

 260 .......................................... שברים במרפק שמאל -חייל  -)במעוגל( 
כאבי גב תחתון   -  1%נכות אורטופדית תפקודית    -. משרת קבע בצה"ל  314

 261 .............................................................. ש"ח 13,834פיצוי כולל  -
      כאב  - 7.5%נכות אוטופדית תפקודית  -. טכנאית במעבדת שיניים 315

 262 .............................................................................................. גב
פיצוי כולל  - 51.27%. נכות אורטופדית, מחלת לב, רפואית משוקללת 316

ורב מחלוקת בדבר הטרקטור במע -ש"ח  914,000לפני ניכויי מל"ל 
 262 ...................................................................................... בתאונה

 52,977פיצוי כולל    -  10%נכות אורטופדית    -. פיזותרפיסטית מוסמכת  317
 263 ..................................................................... צוואר נוקשה -ש"ח 

 9%ופדית וצלקות רפואית משוקללת נכות אורט -. מנהל פרוייקטים 318
 264 ................. חבלת ראש -ש"ח לפני ניכויי מל"ל  214,500פיצוי כולל  -

 264 .................. ש"ח )לאחר ניכויים( 268,600סך -פיצוי על -. חקלאי 319
 12%נכות תפקודית  - 20%נכות אורטופדית רפואית  -. מנהל מכירות 320

כאבים בצוואר וברגל  -ש"ח  298,000דין -טרחת עורך-פיצוי כולל שכר -
 265 ............................................................................................ימין
ש"ח  63,000ולל פיצוי כ - 5%. נכות אורטופדית רפואית ותפקודית 321

 265 .................... יה בעמוד השידרהשבר של גוף חול -לאחר ניכויי מל"ל 
נכות אורטופדית רפואית ותפקודית   -. סייעת במסגרת החינוך המיוחד  322

 266 ................................... שבר בכתף -ש"ח  246,968פיצוי כולל  - 15%
פיצוי כולל  - 10%נכות אורטופדית רפואית ותפקודית  -. נהג מונית 323

 266 ................................................... שבר -ש"ח  102,132לפני ניכויים 
ש"ח עבור  2,750פיצוי כולל:  - 3.33%. נכות אורטופדית רפואית 324

מנהלת  -ניה ש"ח עבור התאונה הש 70,000 -התאונה הראשונה 
 267 ................................................................ חבלה בגב -סופרמרקט 

 85,050פיצוי כולל  - 16.3%נכות אורטופדית רפואית  -. ספר עצמאי 325
 267 ...................................... נכות בשל פגיעה בצוואר וסחרחורת -ש"ח 

פיצוי   -  5%נכות תפקודית    -  10%נכות אורטופדית רפואית    -. אגרונום  326
 268 הגבלות תנועות בכתף ימין -ש"ח  67,569כולל שנבלע בהחזרי המל"ל 

נכות אורטופדית ונאורולוגית רפואית  -. עובד בחיבור ממירים 327
פיצוי כולל לפני ניכויים  -שברים בגולגולת  - 14.76ותפקודית משוקללת 

 269 ............................................................................... ש"ח 633,954
 395,000: פיצוי כולל - 60%. נכות אורטופדית ונאורולוגית משוקללת 328

 269 ................................ ייחוס נזקים ונפילות מאוחרות לתאונה -ש"ח 
פריקה  - 12%נכות תפקודית  - 8%נכות אורטופדית  -. נהג משאית 329

 270 .................. ש"ח 149,800פיצוי כולל  -פגיעת אופנוע ים  -בכתף ימין 
 



 תוכן עניינים 

 כב 

 9.75%נכות אורטופדית תפקודית    -. מוציא פחים במחלקת התברואה  330
 271 ........................ רגישות והגבלה בצוואר -ש"ח  149,800פיצוי כולל  -

פיצוי כולל  -רש כף היד שבר בשו - 5%נכות צמיתה  -. שליח פיצה 331
 272 ................................................................................ ש"ח 85,000

פיצוי כולל לפני ניכויים   -  10%נכות אורטופדית רפואית    -. נהג משאית  332
 272 ................................................ שבר בעצם המסרק -ש"ח  181,340

כאבים  -ש"ח  34,000פיצוי כולל  - 2.5%נכות אורטופדית  -. מורה 333
 273 .......................................................................... ומגבלות בצוואר

 54,800פיצוי כולל  - 5%נכות אורטופדית  -. בעל סופרמרקט עצמאי 334
 274 .............................................................. כאבים בגב תחתון -ש"ח 

נקע  -ש"ח  18,200פיצוי כולל  - 5%רטופדית נכות או -. פועל במטעים 335
 274 ................................................................................. עצם הבריח

נכות אורטופדית, אף אוזן גרון,  -. בעל עסק לשיווק חומרי בניין 336
ש"ח  370,656פיצוי כולל  - 25%לוגית רפואית משוקללת ותפקודית נאורו

הגבלה קלה בחלק מתנועות   -ני אדם  מדה של הטרקטור בגובה פחניה והע  -
 275 ................................................. הצוואר והפרעות פסיכו נוירוטיות

פיצוי כולל  - 5%דית צמיתה נכות אורטופ -. עובד נמל )"סקיפר"( 337
 275 .................... פגיעה בעמוד השדרה הצווארי והמותני -ש"ח  141,800

חבלה מדלת תא  - 14.5%. נכות אורטופדית משוקללת ותפקודית 338
 276 ................................................................. שבר ביד שמאל -מטען 

נכות אורטופדית וצלקות  -. התובע השתחרר משרותו הצבאי בקבע 339
         שברים סגורים  -ש"ח  128,000 -פיצוי כולל  - 7.85%משוקללת 

 277 ...................................................................................... בקרסול
ל פיצוי כול  -  10%ת רפואית ותפקודית  נכות אורטופדי  -. עובדת ניקיון  340

 278 .................................. פגיעה בכתף -ש"ח  165,650לפני ניכויי מל"ל 
פיצוי כולל  - 19.25נכות אורטופדית משוקללת  -. שף במסעדה 341

 279 ....................................... שבר עצם הסירה ביד ימין -ש"ח  589,700
נכות תפקודית שני שליש  - 10%נכות אורטופדית צמיתה  -. רפתן 342

 -ש"ח  169,500פיצוי כולל לאחר ניכוי תשלומי מל"ל  -מהנכות הרפואית 
 279 ..................................................................... שבר בכף רגל שמאל

סכום פיצוי כולל   - 20%נכות נפשית רפואית ותפקודית  -. כדורגלן 343
 280 ............................................................................ ש"ח 1,194,903

נכות  -. בני זוג העובדים באותה חברה )מנהל הנדסי ומזכירה( 344
, 46%, נכות רפואית משוקללת תובעת 5%אורטופדית תפקודית תובע 

ש"ח, התובעת   133,260פיצוי כולל התובע  - 25%תפקודית תובעת 
 281 ....................................מערכתית לתובעת-חבלה רב -ש"ח  308,200

פיצוי   -  10%נכות אורטופדית רפואית ותפקודית    -. חדרנית בבית מלון  345
 282 ......................... פרסיבישבר קומ -ש"ח  145,059ניכויים  כולל אחרי

 



 תוכן עניינים 

 כג 

נכות בתחום הנפשי, ראומטולוגי ואורטופדי,  -. פועלת בקו ייצור 346
הפרעה פוסט  -ש"ח  244,440י ניכויים פיצוי כולל לפנ - 23%משוקללת 
 282 .................................................................................. טראומתית

 60,578פיצוי כולל  - 6.9%. נכות אורטופדית ונאורולוגית משוקללת 347
 283 .................................................. בחוליה וחבטה בראששבר  -ש"ח 

 284 ............... איבוד הכרה - 35%נכות אורטופדית תפקודית  -. טבח 348
 125,000פיצוי כולל  - 14.5%. נכות אורטופדית משוקללת ותפקודית 349

 285 ...................... הגבלה קלה של התנועה בעמוד השדרה המותני -ש"ח 
 בגין פגיעה עצבית בגפה שמאלית  30%נכות רפואית    -. מפעיל מגרסה  350

בגין הגבלה ביישור המרפק לפי סעיף  II ,10%(א2)31עליונה לפי סעיף 
בגין הפרעות  5%, 3-(ג1)72בגין ליקוי שמיעה לפי סעיף  III ,10%(א7)41

נכות  70% - 46.135%, משוקללת 1-2)ב(34נוירוטיות לפי סעיף -פסיכו
מערכתית -פגיעה רב -ש"ח  2,611,405ם פיצוי כולל לפני ניכויי -תפקודית 

 285 .............................................................................. ופגיעה עצבית
נכות תפקודית  11%נכות אורטופדית משוקללת  -. מנהלת חשבונות 351

     דימום  - 1דין חלקי לנתבעת -פסק -ש"ח  107,392פיצוי כולל  - 7.5%
 286 ......................................................................................... בראש

התאונה הראשונה גרמה  -נכות בתחום הראומטולוגי  -. איש מכירות 352
נכות בלבד בגין תסמונת  2%נכות, בתאונה השניה נגרמו  7% -ל

רפואי הקודם, בתחום פיברומיאלגיה, ואחוז נוסף קשור במצבו ה
ב לתקנות המל"ל. 34לפי תקנה  10%יעור נכות נפשית בש -הפסיכיאטרי 

נה הראשונה סבל התובע מהחמרה זמנית וקלה בתחום הנפשי לאחר התאו
למשך חצי שנה, ולאחר מכן חזר התובע לשגרת חייו,  2.5%בשיעור של  -

ק שליש ג לתקנות, אולם ר34לפי תקנה  20%מתחלואה נפשית בשיעור 
יה, ואילו יתרת הנכות הם תוצאה של התאונה השנ - 6.6%מנכות זו 

 -ש"ח  388,825תאונות   2פיצוי כולל בגין  -קשורה למצב הרפואי שקדם 
 287 ................................................................... פגיעה באיזור הצוואר

פיצוי כולל  - 10%נכות אורטופדית רפואית  -. קבלן שיפוצים עצמאי 353
 288 ..................... כאבים בשכמה  מצד ימין -ש"ח  191,000לפני ניכויים 

 -ש"ח  23,000פיצוי כולל  - 2.5. נכות אורטופדית מזערית בשיעור % 354
 289 ....................................................... תלונות על פגיעות גב וכתפיים

גריעה מכושר  - 26.9%נכות אורטופדית רפואית  -. איש מחשבים 355
ש"ח   1,563,008פיצוי כולל לפני ניכויים     -  32%ההשתכרות של התובע הינו  

 289 ...................................................................... שבר בזרוע שמאל -
 - 4%עדנות( נכות אורטופדית רפואית ותפקודית )רק למס -. טבח 356

 290 .................................. ימיןדריסת כף רגל  -ש"ח  31,000פיצוי כולל 
 -ש"ח  50,713פיצוי כולל  - 10%נכות בגין פצעי שפשוץ וצלקות  -. נגר 357

 290 ............................................................ שברים בסטרנום ובצלעות
 



 תוכן עניינים 

 כד 

 248,000טרחה -פיצוי כולל שכר - 28%נכות רפואית משוקללת  -. גנן 358
 291 ...................................... כוויה מאש גלויה בפלג הגוף העליון -ש"ח 

פיצוי כולל לאחר  - 10%נכות אורטופדית  -. מחסנאי בבית ריהוט 359
 292 ...................................... חבלת ראש וצוואר -ש"ח  106,700ים ניכוי
 84,200פיצוי כולל  - 5%נכות אורטופדית רפואית ותפקודית  -. חייל 360

 292 .......................................................... חבלה בזרת יד שמאל -ש"ח 
פיצוי כולל לפני ניכויים  - 30%נכות אורטופדית רפואית  -. חקלאי 361

 293 ........................................................... פריקת כתף -ש"ח  269,000
פיצוי כולל  - 21%נכות אורטופדית רפואית ותפקודית  -. נהג מונית 362

 293 .......................................................... פציעה בכתף -ש"ח  148,914
פציעה   -ש"ח    93,000פיצוי כולל    -  5%נכות אורטופדית    -ן מכירות  . סוכ363

 294 ...................................................................... בעמוד שדרה מותני
פיצוי כולל  - 2.3%נכות אורטופדית רפואית ותפקודית  -. מנהל חנות 364

 294 .................................................... התנגשות חזיתית -ש"ח   37,250
פיצוי כולל  - 10%נכות אורטופדית רפואית ותפקודית  -. מכונאי רכב 365

 295 ................................................ ה בגב התחתוןפציע -ש"ח  105,316
 107,160פיצוי כולל  - 10%נכות אורטופדית  -. עבד בקיוסק של האב 366

 295 ..................................... פציעה בשורש כף היד, בעצם הסירה -ש"ח 
 -התובעת: עובדת בתחום הפרסום  -. התובע: יזם בתחום האינטרנט 367

פיצוי   -כל אחד מן התובעים    5%ותפקודית    10%פואית  נכות אורטופדית ר
תובע ותובעת שנחבלו בגב ובצוואר בשתי תאונות  -ש"ח  234,000 כולל

 296 ........................................................................................ דרכים
ונכות  10%נכות אורטופדית רפואית  -. סטודנטית למשפטים 368

פגיעות גוף  -פיברומיאלגיה  -ש"ח  186,700כולל פיצוי  - 5%תפקודית 
 296 .............................................................................. בשתי תאונות

 5%נכות אורטופדית רפואית  -. בעלים של חברת נסיעות ומהנדסת 369
ש"ח   50,383פיצוי כולל לתובע    -לכל אחד מן התובעים    5%ונכות תפקודית  

רוכבי  -פגיעה ב"עצם הסירה", פגיעה בכתף  -ש"ח  475,208ת לתובע -
 297 .................... ו כתוצאה מהתפרצות רכב לכבישאופניים שנפלו ונחבל

 33,428פיצוי כולל  - 5%נכות אורטופדית רפואית  -. עובד תחנת דלק 370
 298 ............................................................................. כאבי גב -ש"ח 

 -ש"ח    15,000פיצוי כולל    -  2%נכות אורטופדית רפואית    -. עקרת בית  371
 298 ............................................................................ כאבים בצוואר

ל לפני פיצוי כול - 20%נכות אורטופדית תפקודית  -. שליח הפצה 372
 298 ............................................... פציעה בברך -ש"ח  598,595ניכויים 

שברים באגן,  -ש"ח  214,000פיצוי כולל:  - 25%. נכות אורטופדית 373
 299 .......................................................... בכתף ובבסיס עמוד השדרה

 299 .... פציעה בברך -ש"ח  60,000פיצוי כולל  - 5%. נכות אורטופדית 374
 



 תוכן עניינים 

 כה 

 -ש"ח  230,400פיצוי כולל  - 10%נכות אורטופדית  -. עובד מאפיה 375
 300 ................................................................................ פציעה בברך

פציעה   -ש"ח    29,330פיצוי כולל    -  5%נכות אורטופדית    -. מהנדס בניין  376
 300 ...................... לביטוח לאומי בהגבלה קלההכרה מהמוסד  -בצוואר 

פיצוי כולל  - 26.4%נכות תפקודית  35.2%. נכות אורטופדית רפואית 377
 301 ........... ה של רוכב קטנועפציעת ברך קש -ש"ח  755,000פני ניכויים ל

פיצוי  - 27%נכות תפקודית  27.1%נכות אורטופדית רפואית  -. מסגר 378
 301 ............................ נפילה וחבטה מדלת משאית -ש"ח  295,575כולל 

פגיעה   -ש"ח    287,662פיצוי כולל    -  10%נכות אורטופדית    -דין  -. עורכת379
 302 ........................................................................ בגב בחלקו העליון

, נכות 19%נכות אורטופדית צמיתה -. עובדת בעסק משפחתי, אטליז 380
 303 ................... פציעה בברך -ש"ח  379,510פיצוי כולל  - 15%תפקודית 

 - 5%, נכות אסטטית 5%נכות אורטופדית  -. סטודנט להנדסת חשמל 381
 303 ... פגיעת רכב ברוכב אופניים -פציעה ביד  -ש"ח  120,000פיצוי כולל: 

ש"ח  77,760פיצוי כולל  - 10%נכות אורטופדית צמיתה  -. מזכירה 382
 304 ........... פגיעה בנהגת קלנועית -שבר בירך שמאל  -לאחר ניכויי מל"ל 

 135,749פיצוי כולל   -  10%ת צמיתה  נכות נאורולוגי  -. אחות מוסמכת  383
 304 ........................................................................ חבלת ראש -ש"ח 

 122,338פיצוי כולל  - 14.5%תפקודית . נכות אורטופדית רפואית ו384
 304 ................................... כאבים בראש בצוואר ובשורש כף היד -ש"ח 

פציעה  - 55%נכות אורטופדית ונפשית משוקללת  -. טכנאי מעליות 385
 305 ........... דיון על תאונת דרכים ותאונת עבודה במעלית -בצוואר וברגל 

 286,400כולל פיצוי  - 37.7%נכות אורטופדית  -. עובד חברת חשמל 386
     רוכב אופנוע בדרכו  פציעה בשוק שמאל, בראש, ובכליה של -ש"ח 

 306 ....................................................................................... לעבודה
 -ש"ח  20,000פיצוי כולל  - 1.5%נכות אף אוזן גרון  -. עובד מוסך 387

 306 ........................................ פציעה באף כתוצאה מנפילת מכסה מנוע
צלקת רגישה  -ש"ח  57,866פיצוי כולל  - 10%. נכות אורטופדית 388

 307 ....................................................................................... במרפק
, תאונה 1%נכות תאונה ראשונה    -. מטפלת בילדים שאובחנו עם פיגור  389
ש"ח, תאונה שניה  10,000לל תאונה ראשונה פיצוי כו - 20.6%ה שני

 307 ......... בין השאר פגיעה בלסת ובשיניים -שתי תאונות  -ש"ח  476,915
פיצוי כולל  - 24%נכות אורטופדית ונפשית  -. מהנדסת אזרחית 390

פגיעות בעמוד השדרה, דכאון וחרדה  -יכויי מל"ל ש"ח לפני נ 221,400
 308 ......................................................................... כתוצאה מתאונה

פיצוי כולל   -החמרה    2.5%נכות אורטופדית    -הנדסאי בניין    -. כדורגלן  391
טענות של  -כאבי גב וברכיים שמחמירים כתוצאה מתאונה  -ש"ח  42,000

 308 .................................................. המומחה דעת-הנתבעת כנגד חוות
 



 תוכן עניינים 

 כו 

 -ש"ח  245,000פיצוי כולל  - 35%. נכות אורטופדית וקוגניטיבית 392
 309 ....................................... תביעת קשישה שנפצעה בראישה ובברכה

 1,545,582פיצוי כולל  - 25%נכות אורטופדית תפקודית  -. מנופאי 393
 309 ..... פציעה בכתף כתוצאה מהתהפכות ריינג'ר -ש"ח לפני ניכויי מל"ל 

פיצוי כולל  - 56.8%נכות אורטופדית צמיתה  -. עובד בהשכרת נדל"ן 394
האם כתוצאה  -שיתוק בסרעפת  -ש"ח לאחר ניכוי תשלום תכוף  359,522

       מחלת הסכרת? פציעה בלסתות, בידים, ברגליים מתאונה או מ
 310 .................................................................................... ובסרעפת

פיצוי כולל  - 60%נכות אורטופדית ולבבית תפקודית  -. מוכר ירקות 395
ידי -פגיעה בחזה ובלב שהוכרה על  -ש"ח  1,507,236כויי מל"ל ני נילפ

 311 .................................................................. המוסד לביטוח לאומי
ת ותפקודית נכות אורטופדית רפואי -. מנהל נכסים )השכרת דירות( 396

 311 ................................ שבר בקרסול -ש"ח  23,800פיצוי כולל  - 2.5%
פיצוי  - 5%נכות אורטופדית צמיתה  -. עובד בשיפוצים ומשלוחים 397

 312 ................................... פגיעה בשורש כף יד ימין -ש"ח  52,245כולל 
וי כולל פיצ -גריעה מהשתכרות  15%, 5%נכות נפשית  -. נהג מונית 398

  פגיעה בגפיים התחתונות ומצוקה  - ש"ח 222,000לאחר ניכויי מל"ל 
 312 .........................................................................................נפשית

 337,798פיצוי כולל  - 10%נכות אורטופדית  -. בעלים ועובד מסעדה 399
 313 .................................................... קטנוע פציעת עקב של נהג -ש"ח 

פיצוי כולל לאחר ניכויי מל"ל  - 10%. נכות אורטופדית צמיתה 400
 313 ......................... שבר בברך שמאל של אישה מבוגרת -ש"ח  515,918

פיצוי כולל  - 5%רטופדית תפקודית נכות או -ת דפוס . בעלים של בי401
 314 .............................................................פציעה בגב -ש"ח  58,1000

 20%נכות אורטופדית תפקודית מצטברת משתי התאונות  -. מחסנאי 402
ך ביד פציעה בבר -ש"ח  210,010פיצוי כולל לפני קיזוז תשלום תכוף  -

 314 ............................................ ובכתף כתוצאה משתי תאונות אופנוע
פיצוי כולל  - 3%נכות אורטופדית צמיתה  -. עובד איטליז וחשמלאי 403

 315 ........................................................... שבר בקרסול -ש"ח  40,000
)ללא  34.39%נכות אורטופדית רפואית:  -. עובד בחנות למשקפים 404

פציעה בשורש כף היד   -  27.1%( נכות תפקודית:  27.1%הנכות האסתטית:  
פיצוי כולל  - והחמרה של מצב נוירולוגי ופסיכיאטרי אצל חולה טורט

 315 ............................................................................ ש"ח 1,017,337
ש"ח  807,746פיצוי כולל   - 20.7%נכות אורטופדית רפואית  -. אחות 405

 316 ............................................. וכאבים  PTSDפגיעה עמוד השדרה,  -
; נכות 5%ורטופדית רפואית צמיתה נכות א -. בוגרת קורס עיצוב 406

 317 .........................פציעה בגב -ש"ח  89,000ל פיצוי כול - 4%תפקודית 
נכות תפקודית    ;7.5%נכות אורטופדית רפואית צמיתה    -. נהג משאית  407
 317 .......נפצע באצבע -ש"ח  154,200פיצויי כולל לאחר ניכויי מל"ל  - 5%



 תוכן עניינים 

 כז 

 -תפקודית נכות  10%נכות אורטופדית רפואית ו 13% -. מדריך שחיה 408
 318 ........................................... פריקת כתף -ש"ח  180,523פיצוי כולל 

פיצוי כולל לאחר ניכוי  - 20%נכות אורטופדית תפקודית  -. שליח 409
 318 ....................................... פציעה בכף רגל ימין -ש"ח  493,099מל"ל 

נכות תפקודית   10%נכות אורטופדית רפואית    -. עובד בשירותי גרירה 410
ליקוי שמיעה וטנטון  -ש"ח  208,930פיצוי כולל לפני ניכויי מל"ל:  - 10%
 319 .......................................................................................... קבוע

 - 10%נכות אורטופדית וגסקרואנטרולוגית תפקודית  -. נהג משאית 411
פציעה ברגל שמאל ודלקת  -ש"ח  411,000פיצוי כולל לאחר ניכויי מל"ל 

 319 .......................................... בקיבה כתוצאה מנטילת משככי כאבים
פיצוי כולל   -  15%נכות עיניים, אף אוזן גרון, תפקודית    -. מפעיל מלגזה  412

 320 .... פציעה בעיניים, בפה, ובאף -ש"ח  454,114לפני ניכוי תשלום תכוף 
, נכות 7.85% נכות רפואית אורטופדית ושיניים צמיתה:-. קצב  413

       פציעה בירך ואובדן שש  -"ח ש 248,000פיצוי כולל  - 5%תפקודית: 
 321 ........................................................................................ שיניים

פיצוי כולל   -  7.5%נכות אורטופדית רפואית צמיתה    -. עצמאי, הובלות  414
 321 .................................. אלפגיעה בגב התחתון ורגל שמ -ש"ח  56,761

פיצוי כולל לאחר  - 2.5%נכות אורטופדית  -. למד טכנאות מזגנים 415
 322 ............ פגיעה בבוהן בכף רגל ימין -ש"ח  74,500ניכוי תשלומי מל"ל 

פיצוי כולל  - 47%נכות אורטופדית ונפשית תפקודית  -שליח פיצה  .416
מערכתית שנקבעה -פגיעה קשה ורב -בצירוף כאב וסבל כלהלן  1,123,000

 322 .......................... בוועדת המוסד לביטוח לאומי 94.76%לה נכות של 
פיצוי כולל לאחר   -  30%ות אורטופדית תפקודית  נכ  -. זכיין קו חלוקה  417

 323 ................... חבלת מעיכה בכף יד שמאל -ש"ח  223,606ניכויי מל"ל 
נכות תפקודית  14.5%נכות רפואית אורטופדית ונאורולוגית  -. שליח 418

      פציעה בברך וקשיי  -ש"ח  330,440פיצוי כולל לאחר ניכויים  - 12%
 323 .......................................................................................... ריכוז

פיצוי כולל לאחר ניכויים:  - 64.54%. נכות אורטופדית צמיתה 419
 324 ................................................. שברים בכל הגוף -ש"ח  1,151,707

פיצוי  - 10%, נכות תפקודית 14.5%נכות אורטופדית רפואית  -. רוכל 420
 324 .............. פציעה עם קיבוע בירך ימין -ש"ח  90,342כולל לפני ניכויים 

נכות  10%נכות אורטופדית רפואית צמיתה,  10%: 1תובעת  -. מורה 421
 325 ...................... נזק צווארי -פיצויי כולל ראה פירוט להלן  -קודית תפ

 35%נכות אורטופדית, נפשית, אורולוגית תפקודית  -. סייעת פדגוגית 422
פציעה בגב  -ש"ח  401,662פיצוי כולל לאחר ניכויים כמפורט להלן:  -

 PTSD .............................................................. 326, ובשלפוחית השתן
 
 
 



 תוכן עניינים 

 כח 

נכות רפואית צמיתה:  -מורה למחול  -. טיפול במשק בית וסטודנטית 423
בגין תאונתה השניה. נכות   5%  -בגין תאונתה הראשונה, ו  26%, 2לתובעת  

 5%  -ונה, ובגין תאונתה הראש  16%:  2לתובעת    5%:  1תפקודית: לתובעת  
לוש אחיות שנפגעו בש  -פיצויי כולל ראה פירוט להלן    -בגין תאונתה השניה  

           תאונות דרכים, נזקים באגודל, בשכמה, ובעמוד שדרה צווארי 
 326 ....................................................................................2לתובעת 

בתחום  -ת כירוגית בכלי הדם נכו - 2נפגעת  -ללא נכות  - 1. נפגע 424
נכות, בתחום  5% -נכות, בתחום כירורגית כלי הדם  10% -האורטופדי 

נכות, סה"כ הנכות הרפואית  27% -, בתחום הנפשי 20% -הראומטולוגי 
נכות, נכותה התפקודית נקבע כמלוא נכותה  50% -המשוקללת עומדת על 

 327 ................. ש"ח 3,462,063פיצוי כולל  -נכות  50% -הרפואית דהיינו 
נכות בגין מחלת הפיברומיאלגיה נכות  -. מהנדס ששימש כשוטר 425

נכות בלבד בגין  2.5%, נקבע כי יש לייחס לתאונה הראשונה 10%בשיעור 
 328 ............ פגיעה ביכולת הקשב -ש"ח  43,000פיצוי כולל  -התלות בסם 

 329 .......................... מורה -. פגיעה בקרסול בעת ירידה מהאטובוס 426
 330 ................... חבלות בקרסוליים -בעקבות התאונה נכות  21.8%. 427
 330 ............... אחוזי נכות אורטופדית, פסיכיאטרית ובגין שבר 64%. 428
 331 ........................................... חבלות בגפים -נכות  60% -. שליח 429
 332 .................................................... קטיעת יד ימין -ת כונ 82%. 430
 333 ................................................. נכות 94% -קיצור רגל  -. טבח 431
פיצוי כולל לפני ניכויי  - 60%נכות נשימתית  -. עובד בעסק שליחויות 432

 333 ............................. שבר יציב של האגן -ש"ח  664,000לל: מל"ל הכו
 128,000פיצוי כולל  - 15%נכות אורטופדית צמיתה  -. אינסטלאטור 433

 335 ............................................................... פציעה בזרוע ימין -ש"ח 
פיצוי   -  5%, נכות תפקודית  10%נכות אורטופדית רפואית    -נהג מונית    .434

 335 ......................................... פגיעה בגב התחתון -ש"ח  127,000כולל 
פיצוי  - 19%נכות אורטופדית רפואית ותפקודית  -. אחות חדר ניתוח 435

 336 ...................................... ברך ובצווארפציעה ב -ש"ח  611,407כולל 
ש"ח )הסכום נבלע   224,000פיצוי כולל    -  5%. נכות אורטופדית וטנטון  436

         בלטי דיסק בין החוליות  -התובעת תקבל רבע(  -בתשלומי מל"ל 
 336 ........................................................................................ וטנטון

 - 5%נכות תפקודית  - 10%נכות נפשית רפואית  -. מדריכת קשישים 437
 337 ......................................... פגיעה נפשית -ש"ח  132,870פיצוי כולל  

 -ש"ח )לאחר ניכויים(  397,107פיצוי בסך  -. עובד בעבודות מזדמנות 438
 337 ........................... 40.5%נכות רפואית משוקללת  -נכות אורטופדית 

נכות  -ש"ח )לאחר ניכויים(  778,991פיצוי בסך  -. מנהלת חשבונות 439
 338 .......................................................................... 40%אורטופדית 

        )לאחר  25,552סך -פיצוי על -. עובד פחחות וצבע ומנקה רכב 440
 338 ...................................................................................... ניכויים(



 תוכן עניינים 

 כט 

-פיצוי על -בע"מ  2009. בעל המניות היחיד בחברת די.וי. בגדי ילדים 441
 339 ......................................................................... ש"ח 220,825סך 
 339 .................. ש"ח )לאחר ניכויים( 268,600סך -פיצוי על -חקלאי  .442
 340 ............. ש"ח 137,625סך -פיצוי כולל על - 1970. התובעת ילידת 443
 340 .................... ש"ח )לאחר ניכויים( 117,891סך -פיצוי על -. שליח 444
                 ש"ח )לפני  342,000סך -פיצוי על -. חיילת בשירות סדיר 445

 340 ...................................................................................... ניכויים(
פיצוי  -)לאחר ניכויים( מוקדנית  127,953סך -פיצוי על -. עובדת בנק 446
 341 ......................................................)לאחר ניכויים( 217,857סך -על

 341 .................... )לפני ניכויים( 436,920סך -פיצוי על -. פקח טיולים 447
 342 ......................................... ש"ח 20,259סך -פיצוי על -. מאבטח 448
 342 ... )לפני ניכויים( 665,953סך -פיצוי על -. עובד בחברת מרווח הוגן 449
 342 .............. ש"ח 153,436סך -פיצוי על  -. עובד ממתין לגיוס לצבא 450
 343 .......................................... ש"ח 197,490סך -פיצוי על -. שליח 451
 343 .................................... ש"ח 151,044סך -עלפיצוי  -. סייעת בגן 452
פיצוי  -. שכיר בחברה משפחתית, המנהלת ומפעילה מוסך לכלי רכב 453
 344 ....................................................... ויים()לאחר ניכ 26,727סך -על

 344 ........................ ש"ח 364,302סך -פיצוי על -דיר . חייל בשירות ס454
 345 ...........................ש"ח 118,000סך -פיצוי על -. מטפלת קשישים 455
 345 ........................................ ש"ח 72,000סך -פיצוי על -. מובטלת 456
 345 ............................................ ש"ח 2,000סך -פיצוי על -. מובטל 457
          )לאחר  772,100סך  -פיצוי על -. עובד בשיפוצים ושליח מזון 458

 346 ...................................................................................... ניכויים(
 346 ................ ש"ח )לפני ניכויים( 133,000סך -פיצוי על -. נהג מונית 459
 347 .................................... ש"ח 193,730סך -פיצוי על -. פועל בניין 460
 347 ....... ש"ח 90,000סך -פיצוי על -. מהנדס מחשבים ואלקטרוניקה 461
 348 ................. ש"ח 64,250סך -פיצוי על -. עקרת בית ועובדת ניקיון 462
 348 ....... 17%אורטופדית  -ש"ח  84,206סך -פיצוי על -במרכול . קצב 463
עובד חברה תשלם הנתבעת סך של:   -ש"ח. לתובע    214,010. לתובעת:  464

ש"ח הסכום בניכוי   30,000ש"ח. לקטינה תשלם הנתבעת סך של:    309,878
 348 .......................................................................... הוצאות ההורים

 349 ............................ ש"ח 131,110סך -פיצוי על -. עבודה משרדית 465
סך -פיצוי על -. מאבטח ומנהל רשת ותומך מחשוב בבית ספר יסודי 466

 349 ........................................................ ים(ש"ח )לאחר ניכוי 252,204
סך -פיצוי על -. עובד בעסק לאספקת עובדים לענף החקלאות 467

 350 ............................................................. )לאחר ניכויים( 1,640,937
 350 .............. ש"ח 154,724סך -פיצוי על -. עובדת המשרד אדריכלים 468
 351 ................................ש"ח 537,391סך -פיצוי על -. מחנכת כיתה 469

 



 תוכן עניינים 

 ל 

, אלמן עובד כשכיר בחברה . מנוחה עובדת בספריית אוניברסיטה470
 351 ................................... ש"ח 1,214,140סך -פיצוי על -בבעלות הוריו 

 352 ........................ ש"ח 36,000סך -פיצוי על -. עובדת בחברת בינת 471
                            פיצוי בגין התאונה הראשונה:  -. מנהלת חשבונות 472

 352 ............................... ש"ח 7,000ש"ח. בגין התאונה השניה:  136,539
 353 ................... ש"ח )לאחר ניכויים( 45,104סך -פיצוי על -. יהלומן 473
 353 ..................................... ש"ח 22,398סך -פיצוי על - רכת דין. עו474
       ש"י )לאחר  239,775סך -פיצוי על -. חשמלאי רכבות וקטרים 475

 354 ...................................................................................... ניכויים(
 354 ....... ש"ח 160,300סך -פיצוי על -נות ביטוח . חתמת עסקים בסוכ476
                                פיצוי  - 18.5ש"ח; בן  1,076,196סך -פיצוי על - 19. בן 477
 354 ......................................................................... 1,080,865סך -על

 355 ..................... ש"ח 1,010,000סך -פיצוי על -. חייל בשירות סדיר 478
 355 .... ש"ח )לאחר ניכויים( 85,642סך -פיצוי על -. נהג אוטובוס זעיר 479
 356 .......................... ש"ח 441,631סך -פיצוי על -. עובד קונדיטוריה 480
 356 ................ ש"ח 143,674סך -פיצוי על -נה . סטודנט להנדסת תוכ481
 357 ........... ש"ח )לאחר ניכויים( 123,584 סך-פיצוי על -. נהג משאית 482
 357 ............... ש"ח )לאחר ניכויים( 1,982,125סך -פיצוי על -. עצמאי 483
 358 ש"ח 133,800סך -עלפיצוי  -. עובד בעסק לעיצוב אירועים בפרים 484
ש"ח  188,770סך -לע פיצוי -. ראש צוות התקנה של ציוד תקשורת 485

 358 ............................................................................ )לאחר ניכויים(
 359 .............................................. 732,940סך -פיצוי על -. תברואן 486
 359 .... ש"ח )לאחר ניכויים( 482,000סך -פיצוי על -. עתודאי במכללה 487
 360 ................................. ש"ח 85,040סך -פיצוי על -. עובדת ניקיון 488
 360 ................................ ש"ח 83,250סך -פיצוי על -. מוכרת בחנות 489
 360 ..................... ש"ח 396,500סך -פיצוי על -. חיילת בשירות סדיר 490
 361 ........... ש"ח )לאחר ניכויים( 105,000סך -פיצוי על -. מכונאי רכב 491
 361 .................................... ש"ח 388,120סך -פיצוי על -. נהג מונית 492
 362 ..... ש"ח )לאחר ניכויים( 397,984סך -פיצוי על -. עובד בבית עסק 493
 362 .................................. ש"ח 11,495סך -פיצוי על -. נהג אוטובוס 494
 363 ........................................ ש"ח 57,040סך -פיצוי על -. גמלאית 495
                                            פיצוי  -. עובד במשרד שמאות ויזמות מקרקעין 496
 363 ...................................................................... ש"ח 95,000סך -על

 363 ..................................... ש"ח 7,000סך -פיצוי על -. עובד במלון 497
        408,539סך -פיצוי על -. קצין בדרגת סרן בתפקיד עורך מכרזים 498

 364 ........................................................................................... ש"ח
 364 ................................ "חש 60,000סך -פיצוי על -. נציגת מכירות 499
 365 ............... )לאחר ניכויים( 529,672סך -פיצוי על -. נציגת מכירות 500
 365 ......... ש"ח )לאחר ניכויים( 20,000סך -פיצוי על -. ענף החקלאות 501



 תוכן עניינים 

 לא 

 365 .................... ש"ח )לאחר ניכויים( 4,000סך -פיצוי על -. סדרנית 502
ש"ח.  110,428סך -פיצוי על -. עובד בחנות למזון וציוד לבעלי חיים 503

 366 ................................................ ש"ח 24,000ך ס-פיצוי על -פנסיונר 
 367 .............................................. ש"ח 631,593סך -צוי עלפי -. שף 504
 367 ................................. ש"ח 144,000סך -פיצוי על -. רופא ילדים 505
                 ש"ח )לאחר  180,231סך -פיצוי על -. בעל עסק להובלות 506

 367 ...................................................................................... ניכויים(
            ש"ח )לפני  914,112סך -פיצוי על -. עובד בעבודות מזדמנות 507

 368 ...................................................................................... (ניכויים
 368 .................................. ש"ח 302,256סך -פיצוי על - 1941ילידת  .508
ש"ח )לאחר  123,400סך -פיצוי על -. שכיר בחברה להקמת במות 509

 369 ...................................................................................... ניכויים(
 369 ........... ש"ח 167,374סך -פיצוי על -חולים ממשלתי -. עובדת בית510
 370 .............................. ש"ח 33,000סך -פיצוי על -. אח בבית אבות 511
 370 ................................. ש"ח 259,402סך -פיצוי על -. אחות פגייה 512
ש"ח )לפני  185,000סך -פיצוי על -. עורך ומוציא לאור של כתבי קודש 513

 370 ...................................................................................... ניכויים(
 371 ........... ש"ח )לאחר ניכויים( 131,647סך -פיצוי על -. נהג משאית 514
 371 .................. ש"ח )לאחר ניכויים( 131,500סך -פיצוי על -. מובטל 515
 372 ......................... ש"ח )לאחר ניכויים( 65,038 סך-פיצוי על -. נהג 516
 372 ...................................... ש"ח 228,000סך -פיצוי על -. מובטלת 517
 373 ........................................ ש"ח 705,000סך -פיצוי על -. מובטל 518
 373 ....................... ש"ח )לאחר ניכויים( 97,996סך -פיצוי על -. צבעי 519
 374 .....)לאחר ניכויים( 451,998סך -פיצוי על -. עובד בעבודות זמניות 520
 374 ............... ש"ח )לאחר ניכויים( 67,500סך -פיצוי על -. נהג מונית 521
 375 ...................... ש"ח 80,000סך -פיצוי על -. בונה ומרכיב אופניים 522
 375 .................. ש"ח )לפני ניכויים( 1,486,500סך -פיצוי על -. מוקדן 523
 375 ..................... ש"ח 136,800סך -פיצוי על -. עובד אחזקה במפעל 524
 376 ... ש"ח )לאחר ניכויים( 18,889סך -פיצוי על -ית ספר כירה בב. מז525
פיצוי כולל  - 72%נכות רפואית משוקללת  -. רכז משכנתאות 526

 377 .......................................................... ש"ח לפני ניכויים 2,374,061
ש"ח  2,399,825פיצוי כולל  - 54.64%נכות תפקודית  -. תלמיד י"ב 527

 377 ..................................................................... ש"ח 690,001בניכוי 
נכותו הרפואית המשוקללת והצמיתה של   -. עובד בחנות לחומרי בניין  528

 378 ........ש"ח לאחר ניכויים 342,000 פיצוי כולל - 24%התובע עומדת על 
 378 . ש"ח 80,038פיצוי כולל  -. שכירה בתחום הבטחת ובקרת איכות 529
 379 ................ ש"ח 1,226,630פיצוי כולל של  -. תלמיד ישיבת הסדר 530
                 1,150,496פיצוי כולל  -. שכירה בחברת פרסום ויחסי ציבור 531

 379 ........................................................................................... ש"ח



 תוכן עניינים 
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                  4,967,920וי פיצ -ה תרפי-רט. סטודנט במכללת וינגייט ספו532
 380 ........................................................................................... ש"ח
           ש"ח לפני  3,310,417פיצוי כולל:  -. דפס כאזרח עובד צה"ל 533

 380 ....................................................................................... ניכויים
 381 ............................................ ש"ח 3,926,750י של פיצו -ר . מסג534
לעזבונו של התובע: ש"ח. פיצוי  2,132,430פיצוי לתובעת:  -. בני זוג 535

 382 ................................................................................ ש"ח 77,377
 383 ........................ פני ניכוייםל 1,706,830וי כולל: פיצ -. ענף הדייג 536
 384 ................ ש"ח 851,417פיצוי כולל לפני ניכויים:  -. עובד עירייה 537
 385 ................................. ש"ח 3,018,048פיצוי כולל:  -. לא מועסק 538
 385 ................................. ש"ח 1,112,188פיצוי כולל:  -. עובד מפעל 539
 386 ..................... ש"ח 6,949,658פיצוי כולל  -. חיילת בשירות סדיר 540
 386 .................. ש"ח 2,796,031פיצוי לפני ניכויים:  -. תלמיד ישיבה 541
 387 ................................. ש"ח 769,704פיצוי כולל:  -. מעצבת פנים 542
 388 ................... ש"ח 9,525,850סה"כ פיצויים לפני ניכויים  -. מורה 543
          ש"ח לאחר  627,058פיצוי כולל:  -. סטודנט למדעי המחשב 544

 390 ....................................................................................... ניכויים
 390 .............. ש"ח 997,680פיצוי כולל לאחר ניכויים:  -. מורה נהיגה 545
 391 ................ ש"ח לפני ניכויים 2,027,350. נהג אוטובוס סך כולל : 546
 391 ...................... ש"ח 261,000ר ניכויים: פיצוי לאח -ת . נהג משאי547
ש"ח  3,393,524פיצוי כולל:  -. מנהל צוות עובדים להפצת עיתונים 548

 392 .............................................................................. לאחר ניכויים
          3,642,400פיצוי לאחר ניכויים:  -ים יבה בחוות סוס. מדריך רכ549

 393 ........................................................................................... ש"ח
 393 .................. ש"ח לאחר ניכויים 3,834,030פיצוי כולל:  -. עצמאי 550
 394 ................... בתגמולי המל"לע נבלעת תביעת התוב - . שמאי רכב551
 1,254,600פיצוי כולל:  -. טכנאי כספות, מכונות למינציה ומגרסות 552

 395 ....................................................................... ש"ח לאחר ניכויים
 395 ................................... ש"ח 253,854יצוי כולל: פ -פיצה  . שליח553
         ש"ח לאחר  1,131,167פיצוי כולל:  -. הנדסאית אלקטרוניקה 554

 396 ....................................................................................... ניכויים
 396 ...................... לפני ניכוייםש"ח  660,503כולל:  פיצוי -. פנסיונר 555
 397 ש"ח לאחר ניכויים 680,450סכום פיצויים כולל:  - 9.5. ילדה בת 556
 398 ....... ש"ח 2,820,156פיצוי כולל:  -. עובד במיון והערכת יהלומים 557
        ש"ח )לאחר  247,395 פיצוי בסך -. זגג ומתקין מוצרי זכוכית 558

 399 ...................................................................................... ניכויים(
           ש"ח )לאחר  397,107פיצוי בסך  -נות . עובד בעבודות מזדמ559

 399 ...................................................................................... ניכויים(
 400 ..................................... ש"ח 9,000פיצוי בסך  -. פנסיונר צה"ל 560



 תוכן עניינים 
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 400 ....... ש"ח )לאחר ניכויים( 778,991פיצוי בסך  -. מנהלת חשבונות 561
       )לאחר  25,552סך -לפיצוי ע -. עובד פחחות וצבע ומנקה רכב 562

 400 ...................................................................................... ניכויים(
-פיצוי על -ע"מ ב 2009ת די.וי. בגדי ילדים . בעל המניות היחיד בחבר563
 401 ......................................................................... ש"ח 220,825סך 
ש"ח )לאחר ניכויים(  247,395פיצוי בסך  -. זגג ומתקין מוצרי זכוכית 564

 401 ........................................................................ נכות אורטופדית -
 -פסיכיאטריות  -פרק ג': מפתח הפיצויים בפגיעות ונכויות נפשיות 

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

משפט העליון -בית  -ש"ח    1,493,750משפט המחוזי פסק סה"כ  -בית  -  70%
 -ערעור על גובה הנזק  -ש"ח לסכום הנ"ל  354,750פסק תוספת בסך של 
 403 ................................................................ידהפסדי שכר לעבר ועת

נכות הרפואית  -( ש"ח 4,924,481מיליון ) 5 -פיצוי כולל של כ -. מהנדס 2
אשר עיקר הנכות היא בתחום   72.03%ער עומדת על  המשוקללת של המער

 403 ....... העלאת סכומי השתכרות והחזר הוצאות -תי התנהגו-הקוגנטיבי
פיצוי  -חבלה בראש ושבר פתוח בשוק ימין  - 59%נכות רפואית  -. חייל 3

 404 ...................................................."חש 2,804,660כולל לאחר ניכוי 
 50%נכות תפקודית  - 43%נכות רפואית משוקללת צמיתה  -. מתכנתת 4

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

פיצוי  - 50%נכות תפקודית  - 68%נכות משוקללת  -. נהג משאית בטון 5
 406 ....הידרדרות בתפקודכאב ראש  -ש"ח  1,949,282 -כולל לפני ניכויים 

 -  60%ו נכותו התפקודית של התובע ושיעור הגריעה בשכר -. חוקר פרטי  6
חבלה  -רולוגית( ש"ח )אורטופדית, נפשית ונאו 1,590,100פיצוי כולל 

 407 ..................................... פגיעה נפשית -בעמוד שדרה צווארי ומותני 
 -בעל קו חלוקה  - 64%נפשית( -. נכות רפואית )נאורופטיה סוכרתית7

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

צוי פי  -טנטון(    -נפשית    -)פה ולסת   53%נכות תפקודית   -. פקידה במוסך  8
 ערעור על חבות הנתבעת וגובה הפיצויים -ש"ח  864,044כולל לאחר ניכוי 

 408 .................................................. שינוי בהפסד ההשתכרות לעתיד -
פיצוי כולל לאחר  - 50%, נכות תפקודית 63%. נכות רפואית משוקללת 9

 -נזק נפשי  -חסימה של העורקים בשוק ימין  -ש"ח  930,960ניכויי מל"ל 
 410 ............................................................................ פגיעה בכלי דם

-)אורטופדית  66.15%נכות רפואית משוקללת   -חברת שליחויות  . עובד10
קיצור בירך  -ש"ח  3,451,500פיצוי כולל לפני ניכויים  -צלקות( -נפשית

 410 ............................................................................................ימין
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 לד 

משפט -בית -המשפט -ערעור על החלטת בית - 30%תפקודית . נכות 11
 411 ............................................................... מחוזי הקטין את הפיצוי

צמיתה משוקללת נכות רפואית    -. מנהל עסק למתן שירותים משפטיים  12
 413 ........................................ שבר תוך פירקי מרוסק - 83%של התובע 

פיצוי כולל לפני ניכויי מלל  - 67.34%. נכות רפואית צמיתה משוקללת 13
 413 .............................. חבלת ראש קשה -נהג משאית  -ש"ח  2,502,000

שוקללת בשיעור של . נכות בעקבות התאונה השניה נכות צמיתה מ14
בגין כאבי ראש. נכות  10% -י תגובתי ובגין מצב דיכאונ 10%: 19%

בגין כאבי ראש  2%בעקבות התאונה הראשונה נכות צמיתה בשיעור של 
 2%והפרעות בשינה. נכות תפקודית בתאונה הראשונה תהא בשיעור 

 414 ............ הפרעות שינה -שתי תאונות  - 19%ובעקבות התאונה השניה 
, נכות 35.524נכות רפואית צמיתה ומשוקללת    -ת  . תאונת רכבת ומשאי15

 415 ...................................... כאבים בגב ופגיעה נפשית - 20%תפקודית 
פיצוי  - 10%דית רפואית ותפקו נכות משוקללת -. עובד בחברת גינון 16

 416 ...................................... טנטון ומצוקה נפשית -ש"ח  240,838כולל 
           כאבי  -ש"ח  265,463פיצוי כולל  - 15.4%נכות  -. מנהלת מכללה 17

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

הפרעה   -ש"ח    899,174פיצוי כולל לפני ניכויים    -  15%שניה    -  30%ראשונה   
 417 ......................................................................... טראומטית-פוסט

 פיצוי כולל לפני  -  70%תפקודית    -  43%נכות   -. עובד שכיר בתחנת דלק  19
 418 ............................................. נכות נפשית -ש"ח  1,719,119ניכויים 

פיצוי כולל  - 10%, נכות תפקודית: 14.5%נכות רפואית  -. עובד נקיון 20
ם כתוצאה נזקים פסיכיאטריים ונוירולוגיי -ש"ח  72,000לפני ניכויים 

 419 .................................................................... מפגיעת ראש וצוואר
, גריעה מכושר 14.3%נכות רפואית צמיתה  -. מזכירה רפואית 21

פציעה בברך ובצוואר   -ש"ח  95,200פיצוי כולל  - 10%ההשתכרות 
 419 ............................................................. והחמרת מצב פסיכיאטרי

פיצוי כולל   -נכות תפקודית    35%נכות רפואית צמיתה,    27.1%  -. שטיחן  22
פציעה בגב,  -ש"ח )תביעה לפי פקודת הנזיקין(  1,534,879)לפני ניכויים( 

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

פיצוי כולל לפני ניכויים:  - 15%השפעת הנכות על כושר ההשתכרות 
 421 ............................ פציעה ברגל ימין, נזק פסיכיאטרי -ש"ח  272,000

 - 10%, נכות תפקודית 10%צמיתה  נכות רפואית -. ניהול בית קפה 24
טראומה נפשית כתוצאה מתאונת  -ש"ח  111,500פיצוי כולל לפני ניכויים 

 421 .................................................................................. רכבת קשה
פיצוי   -  10%, נכות תפקודית צמיתה:  10%נכות רפואית צמיתה    -. חייל  25

 422 ............................................................ רדהח -ש"ח  220,594כולל 



 תוכן עניינים 
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 580,380פיצוי כולל    -  23.5%. נכות נאורולוגית ונפשית, נכות משוקללת  26
 423 ........................................................................................... ש"ח

 23.5%של  נכות צמיתה בשיעור משוקלל -. בעלים של מפעל בגדים 27
צי שנה לאחר התאונה; למשך ח 100%)חישוב זה כלל נכות בשיעור של 

למשך חצי השנה הנוספת לאחר התאונה(. נכות  50%נכות בשיעור של 
 424 . ש"ח 228,927ל פיצוי כול - 15%התפקודית של המבקש על שיעור של 

נכות פסיכיאטרית, נכות בגין ליקוי  -עבד במוקד תמיכה טכנית  .28
קוגניטיבי,נכות בגין כאבי ראש, נכות א.א.ג, נכות אורתופדית בגין קיבוע 

נכות בגין פגיעה בברך שמאל ודלדול , נכות בגין שבר בחוליה, HALO -ה
ח ש"  2,266,717פיצוי כולל    -  22בן    -  52.47%נכות משוקללת    -שרירי הירך  

 425 ................................. מערכתית-פגיעה רב -לפני ניכו תשלומי מל"ל 
נכות רפואית משוקללת  -מערכתית -פגיעה רב -. עובד שכיר בהעמסה 29

האם חלה חבות רק  -ש"ח לפני ניכוי מל"ל  3,561,391פיצוי כולל  - 90%
 426 ........................................................................... על הרכב הפוגע?

תאונת אופנוע טרם גיוס  -ש"ח  143,349פיצוי כולל  - 5%. נכות נפשית 30
 427 .................................................................... פגיעה נפשית -לצבא 

נכות תפקודית   -  10%  נכות נאורולוגית רפואית  -טק  -היי  . עובדת חברת31
          שבר  -הולכת רגל  -ש"ח לפני ניכויים 265,021ולל פיצוי כ - 5%

 428 ..................................................................................... בגולגולת
נכות רפואית אורטופדית ונפשית  -. מנהל ובעלים של חברת ייצור 32

בעיות חרדה  -ש"ח   95,184לל פיצוי כו - 9.75%משוקללת ותפקודית 
 429 .......................................................................................ודיכאון

 429 ................................................. נכות בתחום הפסיכאטרי 30%. 33
                מינוי מומחה אורטופדי  - 7.5%נכות נפשית  -. תאונת עבודה 34

 430 ........................................................................................... נוסף
 433 ..................... נאורולוגיותפרק ד': מפתח הפיצויים בפגיעות ונכויות 

פיצוי  -חבלה בראש ושבר פתוח בשוק ימין  - 59%נכות רפואית  -. חייל 1
 433 ....................................................ש"ח 2,804,660כולל לאחר ניכוי 

 50%נכות תפקודית  - 43%נכות רפואית משוקללת צמיתה  -. מתכנתת 2
חבלת ראש עם  -ש"ח   4,840,043פיצוי כולל  -נוירולוגי -בתחום הנפשי

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

נכות  - 67.34%נכות רפואית צמיתה משוקללת בשיעור  -ש"ח  2,502,000
 435 ........... חבלת ראש קשה ודימום תת עכבישי - 70%תפקודית בשיעור 

, נכות תפקודית ושיעור הגריעה 63%נכות רפואית:  -. תלמיד ישיבה 4
חבלה בראש  -ש"ח  2,107,000פיצוי כולל לפני ניכויים  - 60%מהשכר: 

 436 ....................................................................... ונזילת דם מהאוזן
              חתך  -ש"ח  140,600לל פיצוי כו - 10%ות נכ -. פחח במוסך 5

 436 ..................................................................................... בקרקפת



 תוכן עניינים 

 לו 

פיצוי כולל  - 14.5%נכות רפואית ותפקודית  -. עובד במשק המשפחתי 6
 437 . נקע בכתף -נפיחות אוקציפטלית בראש  -ש"ח לפני ניכויים  215,530

פיצוי כולל  - 30%גריעה מעבודה  - 26%נכות רפואית  -. סטודנטית 7
 438 ............................................................. כאבי ראש -ש"ח  766,000

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

, הפסד כושר 46%נכות רפואית:  -. עובד בעבודות בניין וחקלאות 9
פציעה בראש,   -ש"ח    2,323,900פיצוי  כולל לפני ניכויים    -  80%השתכרות:  

 439 ................................ שמאל עם נזקים נוירולוגיים וחולשה בפלג גוף
)נכות   33.5%, נכות תפקודית:  43%נכות רפואית צמיתה  -. מוכר בחנות  10

, פיצוי כולל לפני ניכויים: 30%רפואית ותפקודית שאינה קשורה לתאונה:  
 440 ............................................. פציעה בראש ובבטן -ש"ח  1,175,507

, בתחום 28%נכות רפואית צמיתה:  -דין קשיש, פעיל -. עורך11
פגיעה ביד  - 40%בתחום הנוירולוגי, נכות תפקודית:  10%האורתופדי, 

 440 ............................................. פוסט טראומה ופרקינסוןוכתף ימין, 
פיצוי כולל לפני ניכויים  - 5%נכות תפקודית:  -. בקר ומפעיל טאג 12

 441 ..... ת הראש בשמשהנזקים נוירולוגיים כתוצאה מהטח -ש"ח  96,221
קשישה  -ש"ח  365,000פיצוי כולל  - 45%. נכות רפואית משוקללת 13

 442 ...................................................... בראישה ובירך שמאל שנחבלה
שבר באגן,   -  23%נכות רפואית משוקללת    -ש"ח    103,070. הפיצוי כולל  14

 442 ............................ פגיעה עצבית וצלקת ניתוחית אצל אישה מבוגרת
 442 ............ )לפני ניכויים( 549,000סך -פיצוי על -. יועץ מס בהתנדבות 15
 443 ........................ )לאחר ניכויים( 27,750סך -פיצוי על -. עקרת בית 16
 443 ............................ ר ניכויים()לאח 361,000סך -עלפיצוי  -. בנקאי 17
 444 ............... ש"ח 248,764סך -פיצוי על -. בעלת עסק לחליפות נשים 18
 444 ........................................... ש"ח 205,000סך -פיצוי על - 91. בת 19
 445 .................. ש"ח 1,212,021לפני ניכויים:  -. מנכ"ל ושותף בחברה 20

 447 ......................... מחלת הפיברומיאלגיה -פרק ה': מפתח הפיצויים 
החמרה   - 50%נכות תפקודית  - 52%נכות משוקללת  -. סוכנת ביטוח 1

 447 .. ש"ח 1,378,007פיצוי כולל לאחר ניכויים  -במחלת הפיברומיאלגיה 
 80,000פיצוי כולל  - 5%, גריעה מכושר ההשתכרות: 1%. נכות רפואית 2

 448 .............................. החמרת פיברומיאלגיה )תשישות כרונית( -ש"ח 
 449 .......................... עיניים -פרק ו': מפתח הפיצויים בפגיעות ונכויות 

המשפט לעניין גובה השכר -בית ערעור על קביעת - 30%. נכות תפקודית 1
 449 .......................................................... פגיעה בעין -וגובה הניכויים 

נכות תפקודית ושיעור  - 59.68%נכות רפואית משוקללת:  -. מלצרית 2
 450 ........ ש"ח איבוד ראיה 1,480,293פיצוי כולל  - 60%הגריעה מהשכר: 

 -אופטומלגיה בעין ימין  - 44%נכות משוקללת  -. עבודות מזדמנות 3
 451 ..................................................................... נסיעה על טרקטורון



 תוכן עניינים 

 לז 

, נכות תפקודית 19%:  נכות רפואית צמיתה ומשוקללת  -. עובד בשיפוצים  4
נזק לראייה ונזק  -ש"ח  167,800ני ניכויים פיצוי כולל לפ - 15%צמיתה 

 451 ........................................................................................... נפשי
לב, סכרת, כלי דם וכיוצא  -מחלות פנימיות  -פרק ז': מפתח הפיצויים 

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

חבלה  -ש"ח )אורטופדית, נפשית ונאורולוגית(  1,590,100פיצוי כולל 
 453 ..................................... נפשית פגיעה -בעמוד שדרה צווארי ומותני 

 -בעל קו חלוקה  - 64%נפשית( -. נכות רפואית )נאורופטיה סוכרתית2
            סימני חבלה ללא נוזל מפרקי בברך  -ש"ח  1,780,000פיצוי כולל 

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

 -נזק נפשי  -חסימה של העורקים בשוק ימין  -ש"ח  930,960ניכויי מל"ל 
 454 ............................................................................ פגיעה בכלי דם

פיצוי כולל לחר ניכויים  - 25%נכות רפואית ותפקודית  -. נהג מונית 4
 455 ......................................................... נזק קרדיולוגי -ש"ח  32,953

פיצוי   -  14.5%, נכות תפקודית:  14.5%נכות רפואית צמיתה:    -לאי  . חשמ5
 455 ..................... התקנת קוצב לב ופגיעה בצוואר -ש"ח  286,835כולל: 

)נכות  33.5%, נכות תפקודית: 43%רפואית צמיתה נכות -ת . מוכר בחנו6
, פיצוי כולל לפני ניכויים: 30%רפואית ותפקודית שאינה קשורה לתאונה:  

 456 ............................................. פציעה בראש ובבטן -ש"ח  1,175,507
ש"ח  60,800ולל לפני ניכויים פיצוי כ - 10%נכות צמיתה  -. זיפות בתים 7
 C .......................................... 457נפגע פלשתיני בשטח  - כריתת טחול -
ש"ח,  8,000 -התאונה הראשונה  - 5%נכות צמיתה  -. צורפת עצמאית 8

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

 459 ....... פרק ח': מפתח הפיצויים בפגיעות ונכויות פה ולסת, אף אוזן גרון
ואורטופדית  17.5%, נפשית 20%נכותו הרפואית )פה ולסת  -דין -. עורך1

, סכום הפיצוי הכולל עמד על 58.7%( המשוקללת  33.8%משוקללת 
משפט -בית -ש"ח  1,272,000ש"ח בניכוי תגמולי מל"ל בסך  1,721,000

ר על הערכת בסיס קבלת ערעו -ש"ח  300,000העליון פסק תוספת של  
 459 ............................................................................... השכר לעתיד

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

פיצוי   -טנטון(    -נפשית    -)פה ולסת   53%נכות תפקודית   -. פקידה במוסך  3
וגובה הפיצויים  ערעור על חבות הנתבעת -ש"ח  864,044כולל לאחר ניכוי 

 460 .................................................. שינוי בהפסד ההשתכרות לעתיד -
 
 



 תוכן עניינים 
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פיצוי כולל לאחר ניכוי מל"ל, לפני ניכוי תשלום תכוף  -. נהג משאית 4
נכות  - 67.34%נכות רפואית צמיתה משוקללת בשיעור  -ש"ח  2,502,000

 462 ........... חבלת ראש קשה ודימום תת עכבישי - 70%תפקודית בשיעור 
פיצוי   -  18%, נכות תפקודית  31.712%נכות רפואית    -. תלמידת כיתה י"א  5

 463 ............................................. שבר כפול בלסת -ש"ח  715,933כולל 
פיצוי כולל   -  10%נכות משוקללת רפואית ותפקודית    -. עובד בחברת גינון  6

 463 ............................................. טנטון ומצוקה נפשית -ש"ח  240,838
 464 ............................ פציעה באף ובשיניים -ש"ח  94,019. פיצוי כולל 7
 56,000פיצוי כולל לפני ניכויים  - 1%נכות צמיתה  -. שליחה בפיצריה 8

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

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

 465 ........................................................................................... באף
  -ש"ח  451,479פיצוי כולל:  - 25%נכות תפקודית  -חולים -. אחות בית11

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

צלקת והפרעה לתחושה בשפה העליונה ואובדן  -ש"ח  152,200פיצוי כולל 
 466 ................................................................................. שתי שיניים

תביעה  -פגיעה בצוואר ובלסת  - 10%נכות תפקודית  -. אחות במרפאה 13
          שנבלעה בתקבולי המוסד לביטוח לאומי והתובעת לא זכאית לכל 

 467 .......................................................................................... פיצוי
ים כולל לאחר ניכוי רעיוני  פיצוי  -  22%אית צמיתה  נכות רפו  -. חשמלאי  14

 468 ................................................ פגיעה בצוואר ובאף -ש"ח  175,016
נזק ללסת  -ש"ח  178,130פיצוי כולל  - 14.5%נכות רפואית  -. קצב 15

 468 ........................................................................... ופוסט טראומה
 471 ................. מערכתיות-פרק ט': מפתח הפיצויים בפגיעות ונכויות רב

)במעוגל(, שיעור הגריעה מכושר השתכרות   55%. נכות רפואית משוקללת  1
ש"ח  2,598,218מלל  דין ולאחר ניכוי-טרחת עורך-פיצוי כולל שכר - 60%

-פגיעה רב-דימום זעיר במוח  -ברה למוצרי אלקטרוניקה סוכן בח -
 471 .................................................................................... מערכתית

פיצוי כולל - 40%, נכות תפקודית 43%נכות רפואית  -. סייעת לקשישים 2
 472 .............................. יתמערכת-חבלה רב -ש"ח  678,326ניכויים לפני 

, נכות תפקודית 34.4%נכות רפואית צמיתה  -. לימודים ועבודה בסיעוד 3
מערכתית קשה -פגיעה רב -ש"ח  975,467ויים פיצוי כולל לפני ניכ - 22%

 472 ................................................... כתוצאה מהתדרדרות רכב  מגרר
: 15תקנה  לאחר הפעלת     -  58.55%נכות רפואית משוקללת    -. נהג חלוקה  4

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



 תוכן עניינים 

 לט 

, נכות תפקודית צמיתה 48.16% נכות רפואית צמיתה -. עקרת בית 5
מערכתית: נזק -פגיעה רב-ש"ח  656,200פיצוי כולל לפני ניכויים    -  48.16%

לזכרון ולריכוז, כריתת טחול, פקקת ורידית המצריכה טיפול בקומדין לכל 
 474 ........................................................................................ החיים

 475 ...................... גיעות ונכויות עור וצלקותפרק י': מפתח הפיצויים בפ
 20%, נכות תפקודית  28%נכות צמיתה    -התובעת לא עבדה    -. הולכת רגל  1
 degloving ........................... 475פגיעה מסוג  -ש"ח  237,324פיצוי כולל  -
מחלת   -ש"ח    76,000פיצוי כולל    -  23.5%נכות משוקללת    -. עבודה במשק  2

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

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

ני ניכוי פיצוי כולל לפ - 10%אורתופדית משוקללת, נכות תפקודית: 
הגבלות וצלקות בכף יד  -ש"ח  652,896תשלומים תכופים ותקבולי מלל 

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

צלקת והפרעה לתחושה בשפה העליונה ואובדן  -ש"ח  152,200פיצוי כולל 
 478 ................................................................................. שתי שיניים

תביעות   - 100%צויים בתביעות  בנכות של מפתח הפישער ג': 
 479 .......................... תביעות עזבון ותביעות ללא נכות  - קטינים 

 479 ........................ 100%פרק א': תאונות דרכים ונכות צמיתה בשיעור 
נכות   -. דחיית בקשת רשות ערעור על קביעת הנכות של המומחית 1

בגין פרפלגיה; נכויות נוספות בשיעורים גבוהים בתחום  100%בשיעור 
האורולוגי ובתחום האורתופדי, בגין צלקות, בגין שברים בחוליות ובגין 

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

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

לגלים וזקוק לקטטריזציה כל שש זקוק לכסא ג -. רב המשמש כבורר 3
פגיעה קשה בחוט  - 100%ות. נכות רפואית בתחום הנוירולוגי בשיעור שע

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

 483 ......... 22פסיקת פיצויים לנער בן  - ש"ח 8,837,000פיצוי כולל  - 91%
 8,844,650פיצוי כולל  -נכות רפואית ותפקודית  100% -. מפעיל כימי 5

 484 ........................................................................................... ש"ח
 485 ........................... איבוד ראיה ועוד -שבר בגולגולת  -נכות   100%. 6
הערכת תוחלת חיים   -ש"ח לפני ניכויים    9,532,082פיצוי כולל    -. מלצרית  7
 485 ............................................................................... נכות 100% -

 



 תוכן עניינים 

 מ 

ותשלומים )מל"ל פיצוי כולל לפני ניכויים  -אחוזי נכות  100% -. אופה 8
 486 ..................... ש"ח 10,312,666 -תכופים וקצבת הניידות בגין העבר( 

יחד סך של  3 -ו 2ש"ח ולתובעים  10,005,000פיצוי כולל  -נכות  100%. 9
זרה המסופקת לתובע ותסופק ש"ח. סכומים אלה הם מעבר לע 600,000
לנתבעים בפשרה בסך של  IKK)אשר נסתיימה בין  IKKידי -עלבעתיד 

 487 ............................................ 22אזרח גרמניה בן  -ש"ח(  3,550,000
פיצוי כולל  -נכות  100% -. בעל שליטה ומנהל כללי של בית מלון 10

 488 .......................................................................... ש"ח 10,954,100
הדעת שהוגשו בתביעתה -חוות  -התאונה   נכות כולל נכויות לפני  100%.  11

 489 ...... של הנפגעת נגד קרנית תעמודנה בתוקף גם לצורך תביעת השיבוב
 490 ...................... פגיעת אופנוע ללא רישיון בהולך רגל -נכות  100%. 12
. שכיר בתפקיד של עובד כללי )"חלק מצוות האחזקה"( במאפיה 13

            4,284,966פיצוי לאחר ניכויים:  -השייכת לחברת טחנת ירושלים 
 491 ........................................................................................... ש"ח

 491 ......... ש"ח לאחר ניכויים 4,506,181פיצוי כולל:  -. חדרנית במלון 14
 493 ........................................................... פרק ב': תביעות קטינים

 -ש"ח  281,139פיצוי כולל לפני ניכוי  - 27%. נכות הקשורה לתאונה 1
 493 .................................................. שבר בברך ימין -תאונת פגע וברח 

-ידי המומחה הרפואי מטעם בית-נכות משוקללת שנקבעה על -. קטין 2
           חבלה קשה בכף  -ש"ח  137,000ל פיצוי כול - 14.5%המשפט הינה 

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

. 5%; בתחום הפסיכיאטרי 19.25%; בתחום הפלסטי 36%האורתופדי 
; 36%ת נכויות הבאות: אורתופדימורכבת מה 45.28%נכות תפקודית 

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

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

נכות  -ש"ח  132,730פיצוי כולל בערעור  -. מתעמלת אומנותית )קטינה( 5
ערעור על גובה הפיצוי, אחוז  -הפיצוי הכולל הוקטן כמפורט להלן  - 5%

הנכות ונכות תפקודית שנקבע כנמוכה מן הנכות הרפואית אצל קטינה 
 496 .......................... א מתעמלתהילאחר שהמבקשת נצפתה בסרטון בו 

 7,910,230  -פיצוי כולל לאחר ניכויים  - 88%. נכות רפואית משוקללת 6
 498 .......................................... מערכתית-פציעה רב - 5קטין בן  -ש"ח 

ש"ח   3,000,000פיצוי כולל לאחר ניכויים    -  80%משוקללת    . נכות רפואית7
 499 .... עיכוב סכומים בשל אפשרות כי תינתן לתובע בעתיד גמלת שר"מ -
נפגעת תאונת דרכים   -ש"ח    161,445פיצוי כולל    -  11.3%. נכות משוקללת  8

 500 ............................................................ ב ונזק נפשיכאבי ג - 16בת 
 



 תוכן עניינים 

 מא 

ש"ח )לא כולל  372,825בפיצוי כולל:  - 10%. נכות רפואית ותפקודית 9
 500 .............................. חבלת ראש - 9ילדה בת  -דין( -טרחת עורך-שכר

חבלות  - 11בן  -ש"ח  287,270פיצוי כולל  - 14.44%לת ת משוקל. נכו10
 501 ........................................................ בשוק ובקרסול שמאל ובפנים

 290,032פיצוי כולל לפני ניכויים  - 6%, תפקודית 14.6%. נכות רפואית 11
 502 ............................................. חבלת ראש - 17שליח פיצה בן  -ש"ח 

החמרה במצבו הנפשי  -ש"ח  73,830פיצוי כולל  - 5%. נכות רפואית 12
 503 ...................................................... והנוירולוגי של ילד עקב תאונה

 504 .......................................... 11ילד בן  -שתי תאונות -. כאב וסבל 13
-פיצוי על -ש"ח )לאחר ניכויים( קטינה  237,900סך -פיצוי על -. קטין 14

 504 ................................................... ש"ח )לאחר ניכויים( 308,680סך 
 505 .......................................... "חש 168,000סך -פיצוי על -. תלמיד 15
 505 ................................. ש"ח 9,750סך -פיצוי על -. תלמיד בית ספר 16
 505 ................................. ש"ח 9,750סך -פיצוי על -. תלמיד בית ספר 17
 506 .............................. ש"ח 991,802סך -פיצוי על -. תלמיד כיתה ח' 18
 506 .................................... ש"ח 148,344סך -פיצוי על - 16. קטין בן 19

 507 ...............................................................עזבוןפרק ג': תביעות 
 507 .. פגיעות בברך שמאל ובשני הקרסוליים -ש"ח  129,000. פיצוי כולל 1
ות .  כספי צבירת פנסיה אינם עולים בכדי כספי ירושה וצריכים להי2

 507 ....................................................................................... מנוכים
 508 ..................................... . דחיית בקשת עזבון לתיקון סיבת המוות3
המשפט המחוזי הפחית   -. בסיס שכרה של אלמנה שלא עבדה בחיי בעלה  4

              300,000בגין אובדן שירותי בעל ואב לסכום של את הפיצוי הכולל 
 509 ........................................................................................... ש"ח

 510 ........................ תביעת עזבון אריתראי -ש"ח  456,800. פיצוי כולל 5
 511 .............................................. ם ילדים בגירים. תביעת תלויים בה6
מזיקים  -. תביעת עזבון בגין השפעת התאונה על מצבו הנפשי של המנוח 7

 512 ................................... בנפרד שגרמו לנזק אחד שאינו ניתן לחלוקה
 513 .................. שר נפגע בשתי תאונות דרכיםשל מנוח א ת עזבון. תביע8
ש"ח, תביעת  348,567. תביעת יורשי עזבון ותלויים תביעת התלויים 9

 514 ...................................................................... ש"ח 320,811עזבון 
     פטירה שנה לאחר תאונת  -ש"ח  215,050פיצוי כולל לפני ניכוי  .10

 514 ...................................................................................... הדרכים
 515 ............................................ במותו 40המנוח בן  -. תביעת עזבון 11
               פוח חיים בתאונת אופנוע ללא קי -ש"ח  47,000. פיצוי כולל 12

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

 516 .......................................................................................... ברכב
 516 ............ אילנדפטירת מהגר עבודה מת -ש"ח  557,910. פיצוי כולל 14



 תוכן עניינים 

 מב 

 517 ............... קיבל מעת לעת גמלאות הבטחת הכנסה -. תביעת עזבון 15
 518 ............... ש"ח 1,018,693פיצוי כולל  - 16יר בן צע -עזבון . תביעת 16
 518 ..... ש"ח 470,476פיצוי כולל לפני ניכוי  - 51גבר בן  -. תביעת עזבון 17
        388,000 -פיצוי כולל כ -'יפ צבאי ידי ג-ס למותו על. פלשתיני שנדר18

 518 ........................................................................................... ש"ח
 519 .................................... ש"ח 440,274צוי כולל פי -. תביעת עזבון 19
 519 .................................... ש"ח 691,131ולל פיצוי כ -. תביעת עזבון 20
 519 ............... ש"ח 3,234,219פיצוי כולל לפני ניכויים  -. תביעת עזבון 21
תוספת טיפולים הפיצויים הכולל: לפני ניכויים )ולפני  -. תביעת עזבון 22

 520 ...................... ש"ח 1,575,000ש"ח ובמעוגל  1,574,850פסיכולוגים(  
פיצוי כולל  -אחות מנוח אינה בגדר תלויה או יורשת  -. תביעת עזבון 23

 521 ............................................................................... ש"ח 879,418
פיצוי כולל  -פטירה מספר ימים לאחר התאונה  -. תביעת עזבון 24

 522 ............................................................................ ש"ח 1,829,135
 523 ............................................................... מורה -. תביעת עזבון 25
 523 .................................... ש"ח 756,400פיצוי כולל  - . תביעת עזבון26
פיצוי כולל:  -בעלים ומנהל של עסק לממכר פירות  -. תביעת עזבון 27

ש"ח(  211,900תביעת התלויים )לאחר ניכוי תקבולי המל"ל בסך של 
 524 ....................... "חש 138,293 -ש"ח,תביעת העזבון  227,518ובסה"כ 

 524 .......................... ש"ח 768,359פיצוי כולל  - 11בן  -. תביעת עזבון 28
 525 ......................................... . תביעת עזבון להקטנת גובה הערובה29
 525 ........ נכות נפשית 5% -פטירה שנה לאחר התאונה  -. תביעת עזבון 30
           ש"ח )לאחר  238,196סך -פיצוי על -מובטלת  -. תביעת עזבון 31

 527 ...................................................................................... ניכויים(
 529 ................................................. פרק ד': פגיעה ללא נכות צמיתה

 SVT -קיום קשר בין אירוע ה-אי -ש"ח  6,000פיצוי כולל  -דין -. עורך1
 529 ...................................................................................... לתאונה

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

 530 .................... כאבי ראש וצוואר -ש"ח  14,000וי כולל פיצ -. חיילת 3
הגבלות וחבלות בירך ימין וכתף  -ש"ח  30,000פיצוי כולל  -. תופרת 4

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

 532 ................... בכתף ימין ובגב תחתון ימנית תחתונה, בכפות הרגליים,
גילוי -אי -סוחר רכב עצמאי  -ש"ח  16,000פיצוי כולל  -. לא נותרה נכות 6

 533 .................................................. ממצאים המצדיקים קביעת נכות
 533 ...... לא נגרמה נכות -פגיעה בצוואר  -בה על אופנים בעת רכי . פגיעה7
       לא נותרה  -כאבים בגב  -ש"ח  18,000פיצוי כולל  -. לא נותרה נכות 8

 534 ........................................................................................... נכות



 תוכן עניינים 

 מג 

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

פיצוי  -לא נותרה נכות צמיתה  -. בעל עסק פרטי לעיבוד והרכבת שיש 10
 535 ......... של התאונהלא נגרמה נכות רפואית בעטיה  -ש"ח  10,000כולל 

 -ש"ח  8,500פיצוי כולל בהיעדר נכות  -חולים פסיכאטרי -. אחות בבית11
 536 ............................................................יומה של נכותאין טיעון לק

רגישות ביד  -ייםש"ח לאחר ניכו 5,189כולל  פיצוי -. לא נותרה נכות 12
 536 .................................................................. שמאל והגבלה בתנועה

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

 -ש"ח  16,000פיצוי כולל בגין שתי תאונות  -. לא נותרה נכות צמיתה 14
 538 ............................. תביעה על שתי תאונות דרכים -אין נכות קבועה 

 538 ....... נכות זמנית -חבלות בראש ובצוואר  -ש"ח  9,000. פיצוי כולל 15
מחלוקת באיזה אופנוע  -פגיעת רוכב אופנוע  -ש"ח  25,000. פיצוי כולל 16

 538 ............................................................................ אירעה התאונה
 539 ............ ועתאונת פגע וברח ללא נזק קב -ש"ח  18,500. פיצוי כולל 17
            חבלות בפנים ובשיניים, ללא נכות  -ש"ח  39,497. פיצוי כולל 18

 539 ....................................................................................... צמיתה
 539 ...... מיתהנכות צשבר בכתף שמאל ללא  -ש"ח  16,000. פיצוי כולל 19
פיצוי כולל  -נכות רפואית זמנית בלבד  -. ראש משמרת מעבר גלבוע 20

 540 .......... ללא נכות צמיתה -חבלות בצלעות וקרע בטחול  -ש"ח  61,800
              ס"מ מבית  3כיפוף קדמי עד  -נכות בגין התאונה השניה  0%. 21

 540 ......................................................................................... החזה
 541 ................................................ . לא נותרה נכות משתי התאונות22
 541 ........... יכוי נכות בשל מצב קודםאין מקום לנ -ה נכות הגבל 10%. 23
 542 .................................................... 20%. נכות זמנית בשיעור של 24
 542 ....................................... ש"ח 9,000פיצוי בסך  -. פנסיונר צה"ל 25
 542 .............................................. ש"ח 25,000סך -פיצוי על - 79. בן 26
 543 .............................. ש"ח 35,000סך -פיצוי על -. שכיר בבית דפוס 27
 543 ....................................... ש"ח 15,000סך -פיצוי על -. סוכן שטח 28
          ש"ח )לאחר  121,540סך -פיצוי על -. עובד בעבודות מזדמנות 29

 544 ...................................................................................... ניכויים(
 544 ....................................... ש"ח 25,000סך -פיצוי על -. עובד בלול 30

 545 ................................................... שער ד': עניינים שונים 
 545 ....................... מינוי, פסילה, ראיות לסתור ועוד -פרק א': מומחים 

המשפט בפני -דעת של מומחה שנבצר ממנו להגיע לבית-. הצגת חוות1
 545 ................................................................. המומחה החדש שמונה

. מינוי מומחים בהסכמת הצדדים בתחום הנוירולוגיה, האורטופדיה 2
 545 ............................................................................ והפסיכיאטריה



 תוכן עניינים 

 מד 

          מתן היתר להבאת מומחה -ת רשות לערער על אי. דחיית בקש3
 546 .................................................................................... תעסוקתי

 546 .......................... . דחיית בקשה למינוי מומחה בתחום הנוירולוגיה4
 547 ............................ . דחיית בקשה למינוי מומחה בתחום הנוירולוגי5
 548 ............................................... . מינוי מומחה בתחום הנוירולוגיה6
קבלת בקשה למינוי מומחים בתחום אורטופדיה, נוירוכירורגיה,  .7

 549 ................................................................... א.א.ג -כיאטריה ופסי
 550 ....................... . החלטה על מינוי מומחה לאחר קביעת קדם משפט8
 550 ........................................... שה למינוי מומחה נוירולוגלת בק. קב9

 550 ......................................... . דחיית בקשה למינוי מומחה שיקומי10
 551 ............................. הראומטולוגיה -. קבלת בקשה למינוי מומחה 11
. דחיית בקשה למינוי מומחה בתחום הנוירוכירורגיה וכירורגיית פה 12

 551 .......................................................................................... ולסת
 552 ............... . מינוי מומחים בתחום נוירולוגיה, אף אוזן גרון ועיניים13
        דעת מומחה המתארת את פגיעות -. דחיית בקשה להוצאת חוות14

 553 ........................................................................................ התובע
 553 ............................ המומחה. אין להציג קביעת ועדת המל"ל בפני 15
הצגת כל -דעת המומחה בתחום הראומטולוגיה לאור אי-. פסילת חוות16

 554 .................................................................... המסמכים הרפואיים
 555 ... . קבלת בקשה למינוי מומחה בתחום הכירורגיה והפסיכיאטריה17
מינוי מומחה לסכרת  -המשפט -לטת בית. דחיית בקשת ערעור על הח18

 555 .................................................................. ודחיית בקשות לסתור
 556 ........... . דחיית בקשת רשות ערעור על קביעת הנכות של המומחית19
                             . דחיית בקשה למינוי מומחה פה ולסת במקום מומחה 20
 557 ............................................................................... גרון-אוזן-אף
 558 ............... הסכמה להוכיח מצב רפואי עובר לתאונה-. ערעור על אי21
 559 ........................ . ערעור על החלטת מינוי מומחה להראומטולוגיה22
 559 ................................. דעת המומחים למומחה העזר-. הצגת חוות23
 560 ............................. מינוי מומחה נוסף אינו סותר את כוונת החוק24
 561 ....................................... . קבלת בקשה למינוי מומחים רפואיים25
ה בתחום פסיכיאטרית ילדים, כירורגי. בקשה למינוי מומחים רפואיים  26

 562 ................................................................. קוםפלסטית ילדים ושי
 564 ................................ קבלת בקשה למינוי מומחה בתחום הסכרת27
 564 ................. אנדוקרינולוגיה. קבלת בקשה למינוי מומחה בתחום ה28
 565 ........................... . בקשה להשלמת החלטה בקשר למינוי מומחה29
 566 . ערעור על הסכמה להצגת מסמכי הוועדה הרפואית ומינוי מומחה30
 567 ............. . קבלת בקשה למינוי מומחים בתחום הנפשי והאורתופדי31
            . קבלת בקשה למינוי מומחה לקביעת מצבו הרפואי של התובע 32

 568 .......................................................................................... בעבר



 תוכן עניינים 

 מה 

 568 ........................................ . בקשה למינוי מומחה בתחום הרפואי33
שאלות דחיית בקשה להתיר  -. פגיעה בעמוד שדרה צווארי ומותני 34

עדות רפואיות המשפט בצירוף פרוטוקולי ו-הבהרה למומחה מטעם בית
 569 ......................................................... מטעם המוסד לביטוח לאומי

 569 ................. בקשה למינוי מומחה -. פגיעה לכאורה בעמוד השדרה 35
         חיותו ברפואת . דחיית בקשה להבאת מומחה פסיכיאטר שמומ36

 569 ........................................................................................ השינה
 570 ..................... . קבלת בקשה למינוי מומחה בתחום הפסיכיאטריה37
 571 ............................................ . מינוי מומחה בתחום האורתופדיה38
 571 ...................................... . קבלת בקשה למינוי מומחה אורתופדי39
 572 .................................................. ידי התובע-. פסילת מומחים על40
דעת -ר ודחיית בקשה להצגת חוותהבאת ראיות לסתו. קבלת בקשת ל41

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

 573 ........................................................................................ המל"ל
 574 ................ איות לסתור את קביעת המל"לעור להבאת ר. קבלת ער43
מתן היתר להבאת ראיות לסתור את קביעת -. בקשה לערעור על אי44

 575 ......................................................................... הוועדה הרפואית
מומחים בתחום עיניים, מינוי  -באת ראיות לסתור . קבלת בקשה לה45

 576 ...............................................................נוירולוגיה ופסיכיאטריה
 578 .......................................... . דחיית בקשה להבאת ראיות לסתור46
להבאת ראיות   בקשה  -על רקע מחלת סוכרת    . פגיעה בגפיים התחתונות47

 578 ........................................................................................ לסתור
 579 ..................................................... בקשה להבאת ראיות לסתור48
                    כאבי ראש פוסט  -. דחיית בקשה להבאת ראיות לסתור 49

 579 .................................................................................... חבלתיים
ידי מומחה -בדיקה על -הבאת ראיות לסתור  -. בקשת רשות ערעור 50

 580 .......................................................................................... לכאב
 580 ............. ום האורטופדינכות בתח 10% -. מינוי מומחה פסיכאטרי 51
בגין הגבלת תנועות עד   15%  -בגין קרע בשרוול המסובב ו  5%. נכות של   52

 581 ............................................... הבאת ראיות לסתור -לגובה השכם 
 581 ............ מומחה בתחום הנוירולוגימינוי  -טופדית  נכות אור 19%. 53
בקשה  -בגין הגבלת תנועה בעמוד שדרה צווארי  15%. נכות בשיעור 54

 582 ................................................................... להבאת ראיות לסתור
 582 ....... ת למומחה להשלים בדיקת עמוד שדרה צוואריה להורו. בקש55
 583 ..................... חה בתחום הכאב והפסיכיאטריה. בקשת מינוי מומ56
 583 ................................. רי. בקשה למינוי מומחה בתחום הפסיכאט57
. מינוי מומחים בתחום האורטופדי שייתחס לצורך במינוי מומחה 58

 584 ......................... בתחום רפואת הכאב ובתחום הכירורגיה הפלסטית



 תוכן עניינים 

 מו 

 584 ....................................................סתור. בקשה להבאת ראיות ל59
ת הועדה הרפואית של המל"ל ניתנה קביע -. בקשה לביטול מומחה 60

 585 ................................................... דעת מומחה-קודם שהוגשה חוות
 585 .......................................................... . מינוי מומחה פסיכאטרי61
 586 ....... חולים?-. האם ניתן להפנות לבדיקה אצל מי שאינו עובד בבית62
 587 ............................................... . מינוי מומחה בתחום הנוירולוגי63
 587 .... התבססות על המלצת המומחה -. בקשה להבאת ראיות לסתור 64
"אורתופדיה, כירורגיה  -. למינוי מומחים בתחומי רפואה שונים 65

 588 ................... יה, פסיכיאטריה, גינקולוגיה ושיניים"פלסטית, נוירולוג
 588 ............... . בקשה למינוי מומחה רפואי נוסף בתחום האורטופדיה66
. בקשה למינוי מומחים רפואיים בתחומי אורתופדיה, פסיכיאטריה, 67

 589 ........................................................................... כאב ונוירולוגיה
 589 ..................................... . ערעור אל אישור להבאת ראיות לסתור68
 590 ....................... . בקשה למינוי מומחה רפואי בתחום הפסיכיאטרי69
 590 .................................. . בקשה למינוי מומחה בתחום האורתופדי70
. ערעור על דחיית בקשה להבאת ראיות לסתור ומינוי מומחה רפואי 71

 591 ................................................................. בתחום הראומטולוגיה
. המלצת המומחה בתחום האורתופדיה למינוי מומחה בתחום 72

 591 ................................................................................... הגריאטרי
 24%  -משיב היה במאסר והנכות נותרה על כנה    -ור  . הבאת ראיות לסת73

 592 ........................................................................................... נכות
ללא ממצאים אובייקטיביים  -. מינוי מומחה בתחום האורתופדיה 74

 593 .......................................................... אינדיקציה הדמייתיתוללא 
. מתן הוראות למומחה האורטופדי כי יבדוק טענות המבקשת לנכות 75

 593 ....................................................................................... קודמת
 594 ............................... . מינוי מומחה רפואי בתחום הראומטולוגיה76
 594 .............................................. מינוי מומחה בתחום האורטופדי. 77
 594 ... ומחה בתחום האורולוגיות לסתור ולמינוי מ. בקשה להבאת ראי78
 595 ..................................................... . בקשת הבאת ראיות לסתור79
 596 ..................................................... ינוי מומחה בתחום א.א.ג.  מ80
. ערעור על מינוי דרכים מומחים רפואיים בתחומי האורתופדיה, 81

 596 .......................................................... הנוירולוגיה והפסיכיאטריה
. בקשה למינוי מומחים בתחום האורטופדיה, פסיכיאטריה, נוירולוגיה, 82

 596 ................................................... פלסטית, אא"ג ועינייםכירורגיה 
 599 ................................................... פרק ב': פסיקה על דרך פשרה

 7,500פיצוי כולל  -דין על דרך הפשרה -פסק -כנת מערכות מחשב . מעד1
 599 ........................................................................................... ש"ח

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



 תוכן עניינים 

 מז 

הפחתה של  -המשפט קמא -דינו של בית-. קביעת הסכום שיופחת מפסק3
 599 ................................................................................ ש"ח 36,000

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

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

דין על דרך -פסק -ש"ח  8,500פיצוי כולל  -. לא נותרה נכות צמיתה 6
 601 ........................................................................... קטינה -הפשרה 

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

 601 ....................... דין על דרך הפשרה-פסק -ש"ח  13,000. פיצוי כולל 8
רה(: )הצעת פש 2ש"ח. לתובעת  50,000)הצעת פשרה(:  1. לתובעת 9

ש"ח כל אחת   5,500:  4  -ו  3ש"ח(. לתובעת    40,00ש"ח )לאחר ניכוי:    57,500
 602 ........................................ פציעה בכתף ובצוואר -הצעות לפשרות  -

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

פגיעה בגב ללא נכות קבועה   -ש"ח    6,000פיצוי כולל    -. ללא נכות צמיתה  11
 603 ...................................................... המשפט-הצעת פשרה של בית -

דין -פסק -נזקי גוף  -ש"ח  10,500פיצוי כולל  -. לא נותרה נכות צמיתה 12
 603 ............................................................................ שרהעל דרך הפ

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

וצאה מהתנגשות כאבי גב תחתון וצוואר כת -ש"ח  7,000פיצוי כולל . 14
 604 ........................................... דין על דרך הפשרה-פסק -רכב מאחור 

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

כאבים בגב התחתון,  -דין על דרך הפשרה -פסק -. טכנאי שיניים שכיר 16
 604 .................................. צווארי וכתפיים, הגבלה בתיפקוד היד והרגל

נפשי אצל נערה צעירה  נזק -הצעת פשרה  -ש"ח  15,000. פיצוי כולל 17
 605 ......................................... ונת דרכיםשנחשפה למראות קשים בתא

פציעה בברך ימין  -ש"ח  90,000פיצוי כולל  - 19%נכות  -. עוזרת גננת 18
 605 ....................................................... הצעת פשרה -ופוסט טראומה 

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

 606 .... תוספת לרכיב הפסד השתכרות בעתיד -הפשרה . הסכם על דרך 20
 606 ..................................תוספת תשלום -דין על דרך הפשרה -. פסק21
 607 ...................................... . דחיית בקשה להתנגדות להסכם פשרה22
 607 ............................................. . הסכם פשרה להפחתת גובה הנזק23

 



 תוכן עניינים 

 מח 

                       דין של -תוספת פיצוים לפסק -דין על דרך הפשרה -. פסק24
 607 ................................................................................ המשפט-בית

ש"ח  3,540,000 פיצוי כולל לפני ניכויים -המשפט לפשרה -. הצעת בית25
 608 .... 65%מכושר השתכרות על  , שיעור הגריעה89.66%נכות רפואית   -

 608 ................ ש"ח. 2,025,000פיצוי כולל  -דין על דרך הפשרה -. פסק26
הסכמת הצדדים שישולם לתובע סכום שלא   -דין על דרך הפשרה  -. פסק27

 608 ........................... ש"ח 200,000ש"ח ולא יעלה על  100,000 -יפחת מ
 609 ...................... העברת כספים מוקפאים -. הכרעה על דרך הפשרה 28
 609 ..................................... ש"ח 16,000 -דין על דרך הפשרה -. פסק29
 609 ....................... ש"ח 7,000פיצוי כולל  -דין על דרך הפשרה -. פסק30
 609 ............................................. פט להסדר פשרההמש-. הצעת בית31
 610 .......................................... . הצעה לצדדים להגיע להסדר פשרה32
 13,000פיצוי כולל  -לא נותרה נכות לתובע  -דין על דרך הפשרה -. פסק33

 610 ........................................................................................... ש"ח
 610 ....................... כאב וסבל ועזרת צד ג' -דין על דרך הפשרה -. פסק34
 611 ..................... הריוןכאב וסבל אישה ב -דין על דרך הפשרה -. פסק35
 611 .................................... חבלות בראש -דין על דרך הפשרה -. פסק36
 611 ..................................... שתי תאונות -דין על דרך הפשרה -. פסק37
 612 ................................. שלושה תובעים -ה דין על דרך הפשר-. פסק38
          7,000  2ש"ח ולתובע  4,500  1לתובע  -דין על דרך הפשרה -. פסק39

 612 ........................................................................................... ש"ח
טראומה עם -ברורים של פוסט תסמינים -המשפט לפשרה -. הצעת בית40

 612 ......................................................................................... דכאון
 613 ....................... ש"ח 6,500פיצוי כולל  -דין על דרך הפשרה -. פסק41
             13,500כולל  פיצוי -תאונת שרשרת  -רך הפשרה דין על ד-. פסק42

 613 ........................................................................................... ש"ח
 613 ...................... ש"ח 70,000פיצוי כולל  -דין על דרך הפשרה -. פסק43
      7,500  2תובעת ש"ח, ל 12,000 1לתובע  -דין על דרך הפשרה -. פסק44

 614 ........................................................................................... ש"ח
 614 .............. הפסדי שכר לעבר והפסדי פנסיה -. הצעת להסכם פשרה 45
 614 ............................................ פט להסכם פשרההמש-. הצעת בית46
 614 ............................................ המשפט להסכם פשרה-. הצעת בית47
 8,000פיצוי כולל  -לנכות אין קשר לתאונה  -דין על דרך הפשרה -. פסק48

 615 ........................................................................................... ש"ח
 615 .......... סיכון של היעדר חבות -המשפט להסכם פשרה -. הצעת בית49
 616 ....................... ש"ח 8,500פיצוי כולל  -דין על דרך הפשרה -. פסק50
 616 ....................... ש"ח 8,000פיצוי כולל  -רך הפשרה דין על ד-. פסק51
             9,000פיצוי כולל מעבר לדמי פגיה  -דין על דרך הפשרה -. פסק52

 616 ........................................................................................... ש"ח



 תוכן עניינים 

 מט 

 617 ....................... ש"ח 6,000פיצוי כולל  -רה על דרך הפש דין-. פסק53
 617 .. ש"ח 117,000 -ל 81,000בין  -המשפט להסכם פשרה -. הצעת בית54
 617 ........................................... המשפט להסכמי פשרה-. הצעת בית55
         לאחר ניכוי כל סכום  15,250פיצוי  -דין על דרך הפשרה -. פסק56

 618 ....................................................................................... ששולם
 618 .. םששולש"ח מעבר לכל סכום  12,750 -דין על דרך הפשרה -. פסק57
 -ש"ח  5,000: 1פיצוי כולל לתובע מס'  -דין על דרך הפשרה -. פסק58

 619 ...................... ש"ח 6,000: 3לתובעת מס'  -ש"ח  5,000 2לתובע מס' 
 619 ....................... ש"ח 7,000פיצוי כולל  -הפשרה  ין על דרךד-. פסק59
 135,500הסכום המוצע לפשרה  -המשפט להסכם פשרה -. הצעת בית60

 619 ........................................................................................... ש"ח
ש"ח;  9,000 - 3ל: לתובע מס' פיצוי כול -דין על דרך הפשרה -. פסק61

 620 .................. ש"ח 24,000 - 5ש"ח; לתובע מס'  34,000 - 4לתובע מס' 
                   17,215פיצוי כולל  -חבלה בראש  -דין על דרך הפשרה -. פסק62

 620 ........................................................................................... ש"ח
פיצוי כולל: לתובע   -פגיעה באמה השמאלית    -דין על דרך הפשרה  -. פסק63
 621 ............................................. ש"ח 6,000 - 2ש"ח; לתובע  7,000 - 1

 621 ............. ש"ח 6,000פיצוי  -קרע בכתף  -דין על דרך הפשרה -. פסק64
 622 .......... ש"ח 8,000פיצוי  -נקע בקרסול  -דין על דרך הפשרה -. פסק65
 221,430פיצוי כולל:  -שבר בשורש כף היד  -דין על דרך הפשרה -. פסק66

 622 ........................................................................................... ש"ח
ש"ח לפני  57,500 -שבר ביד  -המשפט -. הצעת הסכם פשרה מטעם בית67

 622 ....................................................................................... ניכויים
 623 ............................... ש"ח 8,000פיצוי  -דין על דרך הפשרה -. פסק68

 625 ............................................................... פרק ג': תשלום תכוף
 625 ...................................... נדחה -. ערעור על החלטה לתשלום תכוף 1
רגל תותבת והתפתחות  -וף ומינוי מומחים ה לתשלום תכ. קבלת בקש2

 625 ................................................................................ מחלת סכרת
         כי צור -ש"ח  21,000נפסק  -. קבלת בקשה לקביעת תשלום תכוף 3

 626 ..........................................................................................מחיה
 -. בקשה לתשלום תכוף בעקבות נפילה במהלך ירידה מהאוטובוס 4

 626 ..................................................................... ש"ח 20,000תשלום 
 627 .. ש"ח 7,228 -זהות שווי הכנסות והוצאות  -.  בקשה לתשלום תכוף 5
תשלום  -הוצאות ניתוח לקרע בכתף  -. קבלת בקשה לתשלום תכוף 6

 627 ................................................................................ ש"ח 18,000
 628 ......................... ש"ח 5,000תשלום  -. קבלת בקשה לתשלום תכוף 7
 -בקשה לתשלום תכוף  -שברים בראש, בעצם הבריח, בצלעות ובירך  .8

 628 ..................................................................... ש"ח 40,000תשלום 
 



 תוכן עניינים 

 נ 

 -ידי טרקטור -בקשה לתשלום תכוף עקב דריסה על -. שברים מרובים 9
 628 ..................................................................... ש"ח 35,000תשלום 

 629 ............................... ש"ח 18,000תשלום  -בקשה לתשלום תכוף . 10
 629 ............................... ש"ח 21,000תשלום  -. בקשה לתשלום תכוף 11
המשיב ולימים אף עבר תהליך בשל הפגיעה אושפז  -. תשלום תכוף 12

 629 .................................................. החולים לווינשטיין-שיקומי בבית
 -הוצאות נסיעה וסיעוד  -תכוף  .  קבלה חלקית של בקשה לתשלום13

 630 ......................................... ש"ח לתקופה של שישה חודשים 30,000
 630 ....................... מערכתית קשה-פגיעה רב -. בקשה לתשלום תכוף 14
 631 ........................................ שתי מבטחות -. בקשה לתשלום תכוף 15
 632 ........................................................... מלצרית -ם תכוף . תשלו16
 632 ............................................. רכזת גיוס -לתשלום תכוף  . בקשה17
 633 ................................ המשפט-. פסיקת סכום נוסף על קביעת בית18
 633 .................. ש"ח 257,934. בקשה לעיכוב ביצוע תשלום תכוף בסך 19
 634 ................................. צרכי ריפוי וסיעוד -. בקשה לתשלום תכוף 20
 634 ... ש"ח 60,000 -תושב הרשות הפלסטינית  -וף לתשלום תכ. בקשה 21
         הרכב הפוגע היה אחראי  -ש"ח  307,908 -. בקשה לתשלום תכוף 22

 635 ........................................................................................... לבדו
תלמיד תיכון בעת  -ש"ח  30,000 -שית לתשלום תכוף שה שלי. בק23

 635 ...................................................................................... התאונה
 636 ................................. . בקשה לשיחרור כספים שנפסקו כפיצויים24

 637 .................................................... דין-פרק ד': עיכוב ביצוע פסק
 637 ............................ אדם השוהה בבית אבות -. בקשה לעיכוב ביצוע 1
 637 .....................................הדין-. קבלת בקשה לעיכוב חלקי של פסק2
 638 .......... תשלומים לטיפולים בים המלח -. בקשה לעיכוב ביצוע חלקי 3
 1,000,000עוכב ביצוע של  -קטיעת רגל  -דין -. קבלת בקשה לעיכוב פסק4

 639 ........................................................................................... ש"ח
 639 .... ניתן צו עיכוב על מחצית הסכום -. החלטה בבקשה לעיכוב ביצוע 5
 640 ................................................................. . בקשה לעיכוב ביצוע6
חסוי  -הוגשה באיחור של שנה בקשה ש -. בקשה לפטור מאגרה 7
 640 .............................................................................. אפוטרופסיתו
 641 ......................................................................... דין-. מעשה בית8
 641 .......................................................................... . עיכוב הליכים9

 641 .......... לא יגרם נזק למשיב בהתחשב בגילו -ביצוע . בקשה לעיכוב 10
 642 ..................... ש"ח 999,735פיצוי בסך של  -. בקשה לעיכוב ביצוע 11

 643 .............. 2018-אזרחי, התשע"טת סדר הדין השער ה': תקנו
 643 ......................................................................... פרק א': כללי

 643 ...................................................................................... . מבוא1
 643 ........................ לתקסד"א החדשות 20עד  9נות תק -ענות . כתבי ט2



 תוכן עניינים 

 נא 

 648 ............... לתקנות החדשות 21תקנה  -. תביעה שכנגד והגנה שכנגד 3
 649 ........................ חדשותפי תקנות סדר הדין האזרחי ה-. הערעור על4

               תוספת  -פרק ב': טפסים בהתאם לתקנות החדשות )תשע"ט( 
 651 ................................................................................ ראשונה

תיקון  - לתקנות 15תקנה  -כתב ויתור על סודיות רפואית  - 1. טופס 1
 651 ............................................................................ (3תשע"ט )מס' 

 652 .................................... לתקנות 10תקנה  -הזמנה לדין  - 2. טופס 2
 652 ........ תלתקנו 17תקנה  -שאלון לתובע בתביעה לנזקי גוף  - 3. טופס 3
לתקנות  79תקנה  -תצהיר לכתב טענות בתובענה בדיון מהיר  - 5. טופס 4
 653 ................................................................ (3תיקון תשע"ט )מס'  -

 655 ........................................ תביעה -פרק ג': דוגמאות כתבי טענות 
 655 ... דוגמא לכתב תביעה בסדר דין מהיר -תביעה בגין נזק גוף  -. כללי 1
             פי חוק -תביעה על -. רכב התובע נתקע באמצע הנסיעה ונפגע 2

 662 ...................................................................................... הפלת"ד
 676 ........................................... . תקיעת מנגנון הדחיסה של המשאית3
 687 ............................................................................ . תביעת עזבון4
 696 ............................................................................... רכב גיעת. פ5

 705 .................................................................. פרק ד': כתב הגנה
 705 ........................................ . עקרונות יסוד לניסוחו של כתב ההגנה1
. השינויים בתקנות החדשות )תשע"ט( למול התקנות הישנות )תשמ"ד( 2

 706 ............................................................. בקשר להגשת כתב ההגנה
          קנות החדשות לת 12תקנה  -כתב הגנה כותרת  -. חלק ראשון 3

 706 ..................................................................................... )תשע"ט(
לתקנות החדשות  13תקנה  -עיקר הטענות בכתב ההגנה  -. חלק שני 4

 707 ..................................................................................... )תשע"ט(
לתקנות  14תקנה  -חלקו השלישי של כתב הטענות  -. חלק שלישי 5

 708 ........................................................................ החדשות )תשע"ט(
תיקון  -לתקנות החדשות )תשע"ט(  15תקנה  -. נספחים לכתבי הטענות 6

 708 .................................................................... 27.05.19מיום  3מס' 
 709 ............................................................. דוגמת בסיס לכתב הגנה7

 713 ................................................................... פרק ה': סיכומים
 715 ............................................. פרק ו': ערעור ובקשת רשות לערער

        החדשות לתקנות  149 -ו 141, 140, 136, 134, 10תקנות  -הדין  .1
 715 ..................................................................................... )תשע"ט(

 718 ................................................... דוגמת בסיס לערעור -. הערעור 2
 723 .................................................................. . בקשת רשות לערער3

 731 ....................................................... אינדקס בעלי מקצוע 

 


