
 
 

 השתכרות עתידי? אבל אתם חרדים רכוש
 
 

 מצמרר לגלות עד היכן הגיעו נסיונותיה של חברת הביטוח לעלוב בנפגעת בשל היותה חרדים 
 .ליבה ובלבד שלא יידרשו לשלם-ונטולת-דוברת יידיש

 
הייתם עושים עיסקה עם צד שני, שמוחזק בכך שינסה להימנע בכל דרך מקיום חלקו בעיסקה? 

שבמקרים  –ער, הדברים אינם תופסים כשמדובר בחברות ביטוח צח שלא. למרבה הסביר להני

 רבים מאוד עושות הכל בכדי להימנע מתשלום.

אולם במקרה של ב.ש.כ שהגיע לקו החם, מצמרר  –כאמור, חזקה על חברות הביטוח שכך ינהגו 

-דוברת-ה חרדיתלגלות עד היכן הגיעו נסיונותיה של חברת הביטוח לעלוב בנפגעת בשל היות

 .ליבה ובלבד שלא יידרשו לשלם-ונטולת-יידיש

תודות לעמידתם האיתנה של עורכי הדין עמיקם חרל"פ וטל שליט ממשרד עמיקם חרל"פ ושות', 

 נבלמה הפארסה המכוערת.

 

, נפגעה ב' בתאונת "פגע וברח", לאחר שרכב שזהותו אינה ידועה 01לפני מספר שנים, בהיותה בת 

מטעם  תה הולכת רגל ונמלט מהמקום. במקרים כאלה, על פי חוק הנפגע זכאי לפיצויפגע בה בהיו

הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים. הילדה פונתה ללא הכרה לבית החולים שיבא תל השומר, 

ת ועל פי חוות הדעת של מומחים בלאושפזה בטיפול נמרץ ואחר מכן עברה שיקום. היא נותרה מוג

 . עד כאן, פחות או יותר, היתה הסכמה.35%של  תלה נכות רפואימטעם ביהמ"ש, נקבעה 

יגי חברת הביטוח צשלפו נ –אלא שכאשר הגיעו לשלב הדיונים על הפסד כושר השתכרות עתידי 

הצעירה היא בת למשפחה חרדית, דוברת רק אידיש, היא לומדת במוסד את "הקלף החרדי". הרי 

, 76עד גיל  01ולא תעבוד ברציפות מגיל ללא לימודי ליבה וללא תעודת בגרות, וממילא תלד ילדים 

 אז כמה כבר היתה יכולה להשתכר בעתיד אם בכלל...

וביטוח ועו"ד טל שליט מנגד, טענו עו"ד עמיקם חרל"פ, מומחה לדיני נזיקין רשלנות רפואית 

שייצגו את הצעירה, כי אין להפלות בין מגזר חרדי, בדואי, ערבי או יהודי כשמדובר בקטין, ויש 

לבסס את הפיצוי בגין הפסד כושר השתכרות לעתיד על השכר הממוצע במשק. למרבה המזל ישנם 

י קטינים תפיסה שאומצה גם כלפ –תקדימים משפטיים שמנעו אפליה כלפי ילדים ערביים 

חרדיים... בימים אלה הגיע הפרשה לסיומה. השופטת אסתר דודקביץ מביהמ"ש המחוזי מרכז 

 0.1וחייבה את חברת הביטוח לשלם לצעירה פיצוי כולל בסך לוד קיבלה את טיעוני התביעה 

השיער הזה אינו נובע מגזענות נגד חרדים. -מיליון שקל. בניגוד למה שאולי תחשבו, הסיפור מסמר

 ו רק המחשה מה מוכנות חברות ביטוח לעשות כדי להימנע מתשלום, בכל מחיר...ז

 
 
 
 

  



 


