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משפט כללימשפטכלכלה

וקניין צרכנותחוק ונדלןמשפט כללידיני עבודהמשפחה דינירפואה משפטית

 חפש תחום משפטי

ד"תומר אשרוב עו
 

אלף שקל לצעיר  200
שקל ברשת  5,100שהשקיע 
'מקושרים' החברתית

 ד"דוד הרשקוביץ עו
רשם : זכות הציבור לדעת

החברות מחויב לרשום עיקול 
חברה על מניות
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הכי באזזזזז

מועמדותו ליידרמן הסיר את: עדיין אין נגיד

2k

1.

 210וישלמו , מעסיקים דחו אישה בהריון 3
568אלף

2.

 50-מזרחי הופלה בראיון ויפוצה ב מועמד
420אלף

3.

-ו yes-צריך להמתין לתיקון ב כמה זמן
HOT ?189

4.

המחיר היקר של  :קונים בזול ואז בוכים
172החיסכון בקופה

5.

הקניות זירת

bigdeal 

הנחה למגוון מוצרי  70% עד
...טים ועוד'גאדג, חשמל

ynetshops 

מסכי טלוויזיה ! צפייה שווה
במחירים אטרקטיבים במיוחד

76אובדן כושר עבודה לאדם בן  פיצוי: חידוש
נפגע באורח קשה בתאונת , את משפחתו כטכנאי הקלטות שפרנס 76גבר בן 

בפסיקה תקדימית הוא זכה לפיצוי גם  .אחוז 100דרכים ונקבעה לו נכות של 
הפרישה על אף היותו מעל לגיל, בגין אובדן השתכרות

PsakDin.co.il  10:38 , 04.08.13:  פורסם 

. מפגיעת מכונית 72הולך רגל בן  נפגע באורח חמור 2009בתאונת דרכים שארעה בשנת 
ואושפז לתקופה של למעלה משמונה  ,בעקבות האירוע הוא היה נתון בתרדמת לזמן ממושך

.שיקומי חודשים בבית החולים ולאחר מכן במוסד
 

מלבד היותו : והתנהגותית קשה מנטלית, המשיך לסבול מפגיעה קוגניטיבית, עם חזרתו לביתו
איבד את , מבעיות זיכרון קשות הוא סובל, תלוי במטפלת צמודה לפעולות יומיומית פשוטות

מסוגל לקבל החלטות הנוגעות לחיי  איבד את יכולת הקריאה והכתיבה ולא, ההתמצאות בזמן
.היומיום

 
  ynetשל  בעמוד המשפט -עוד פסקי דין מעניינים •
 

)shutterstock :צילום( )אילוסטרציה( הפך מאדם עובד ועצמאי לנכה ותלוי

 
לשבר כלי , פרנס את משפחתו כטכנאי הקלטות בבתי משפט 72 וכך הפך מאדם פעיל שבגיל

בעלה תפקד באופן מלא , לדברי רעייתו. אפילו את חומרת מצבו אינו מבין, 76בגיל , שכיום
תחומי עניין מגוונים כגרפולוגיה ורפלקסולוגיה ואף עסק בכתיבת  היה בעל, לפני התאונה

המוסד לביטוח . נטול יוזמה והפך תוקפני, נותר פסיבי, לביתו מהאשפוז לאחר ששוחרר. ספר
.אחוז 100שיעור נכות של  לאומי קבע לו

 
עיקר '. פ ושות"ד עמיקם חרל"פ ממשרד עו"לוי ועמיקם חרל את בני הזוג ייצגו עורכי הדין אלי

על השאלה האם יש לחשב את הפיצויים לנפגע גם בגין  המחלוקת עם חברת הביטוח עמדה
וכן מהו החישוב שלפיו תיקבע תוחלת . מעל גיל פרישה זאת נוכח היותו -אובדן השתכרות 

ידי עורכי הדין -שיוצגה על, לדעת חברת הביטוח. שעבר החיים שלו בעקבות פגיעות הראש
נותרו לנפגע עוד כשש שנים , מגן וירון ארד-שירלי לדשטיינר ,ציבולסקי-בתי שקיב, משה עבדי

. לקבוע את סכום הפיצוי לפי חישוב זה ביקשו. לחיות
 

הפנסיה צריך לפרנס גם בתקופת

בעבודתו כטכנאי הקלטות  נטען כי הנפגע החל, ש המחוזי בירושלים"בתביעה שהוגשה לביהמ
הם הגישו תצהיר של , שכר למרות שלא היו בידי התובעים תלושי. 67בסמוך לפרישתו בגיל 

. שקל 3,000-חודשי של כ בו אישר כי התובע הועסק בשכר, ל חברת ההקלטות בה עבד"מנכ
, פטור מתשלום מס הכנסה ל הסביר כי לתובע לא הונפקו תלושי משכורת משום שהוא"המנכ

.משנה וכן משום שהוא עובד בחברה כקבלן
 

בתנועה משפט

ובאופן חדשני , בתאונה נפגע
יפוצה על אובדן השתכרות 

למרות גילו המבוגר
shutterstock: צילום

פ"ד עמיקם חרל"עו

שתף בפייסבוק

הדפסה

שלח כתבה

הרשמה לדיוור

תגובה לכתבה

  

 בחר תחום משפט

 בחר אזור

חפש

ד"ליאור לב עו
דיני משפחה

אביב תל

ynet ספיישל

Recommend 4

Like 512kחפש אינטרנט
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היכרויות לאקדמאים  -אלפא 
אתר איכותי ואינטימי לאלפי 

 אקדמאים
 >>הרשמה חינם

 

 

 לגור במרכז הוד השרון
בלב העיניינים בשכונה ירוקה 

 !ותוססת
 >>לפרטים לחצו

 

 

? מחפש קופת גמל
הצעות מבתי השקעות  4קבל 

 מובילים
עוד היום 

 

 

תשמור על חייכם תחסוך 
 לכם כסף

 SDSמבית  RD140ראדאר 
 למניעת תאונות
 >>לפרטים לחץ

 

 

 'דרך הים'קורס סקיפרים ב
הקורס המקיף והמקצועי 

 .ביותר במדינה
 !רישיון מובטח

 

 

iTrader  מציעה אפשרויות
 חדשות

, ליעוץ מומחים והדרכה חינם
 מלא פרטים
 .תרוויח יותר

 

 ynetביטוח 

הנחה בביטוח המקיף  30%
!מקליקים וחוסכים? לרכב

ynetart 

מגוון ציורי שמן ! להתחדש זמן
₪ 269-וליטוגרפיות החל מ

ynetalbums 

לוחות שנה וקנבסים  ,אלבומים
!עושים במקום אחד

 חפש תחום משפטי

 ד"לימור אביטן עו
בני המשפחה הביולוגיים 

 400-של המאומץ יפצו ב
 אלף שקל בשל חשיפת

האימוץ

 ד"שלומי בר עו
מדוע המשטרה לא 

ממלאת אחר פסיקת בית 
?המשפט העליון
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ומכל מקום חישוב , החיים של הנפגע עוד נטען בכתב התביעה כי אין מקום להפחתה בתוחלת
. קשר לפגיעת הראש ללא -מתוחלת החיים המקובלת  5%ההפחתה לא יעלה על 

 
טענו מנגד כי השתכרותו של התובע לא  ",כלל"הנהג הפוגע וחברת הביטוח , הנתבעים
ראיות הכרחיות כתלושי שכר ודיווחים למס  משום ששכרו לא דווח לרשויות ולא הובאו, הוכחה
ולכן אין לקבוע פיצויים בשל אובדן , זמנית עוד טענו כי הם סבורים שמדובר בעבודה. הכנסה

. הפרישה מה גם שהיה בעת התאונה מעל גיל, השתכרות
 

?חיים איך מחשבים תוחלת
ארנון דראל ציין בפתח דבריו כי  השופט

נמצא בקביעת , הקושי הגדול ביותר
עניין זה מעורר  .קיצור תוחלת החיים

-משום שאינו חד, מחלוקות רבות
 לאחר שבחן את טענות הצדדים. משמעי

השופט , ודעות המומחים שהוצגו בפניו
העריך את קיצור תוחלת החיים של 

מתוחלת החיים  15%-התובע בכ
כך שהעריך כי יחיה עוד , הצפויה במצבו
.נוספות תשע וחצי שנים

 
לעניין השתכרותו של האיש קבע כי 

ראיות בכדי לקבוע שהוא  הונחו לפניו די
, אכן עבד בעבודה קבועה לפני התאונה

שקל  3,000-והשתכר סכום של כ
מעדותה של "עוד הוסיף כי . בחודש

כי בני הזוג נזקקו לאותה , אשתו עולה
מכאן הסיק כי ". הדעת נותנת כי ככל שהתובע היה מסוגל לכך היה ממשיך לעבוד הכנסה ולכן
ותפקד  72השופט אף הזכיר כי בעת התאונה התובע היה בן . בעבודה זמנית לא מדובר
. ללא כל מגבלה, מצריכה מאמץ פיזי ניכר שאינה, בעבודתו

 
לחשב את הפיצוי בהנחה שהתובע היה ממשיך לעבוד עד לפרישתו  בנסיבות אלה קבע כי יש

 141לכן נפסקו לתובע פיצויים בגין אובדן השתכרות בסך של . הדין גיל מתן פסק, 76בגיל 
 .אלף שקל

 
הוצאות , הוצאות רפואיות, וסיעוד עזרה, בנוסף על כך פסק לתובע פיצויים בגין נזק לא ממוני
אלף  309-וכן הוצאות משפט בסך של כ ,נסיעה והתאמת דיור בסך כולל של כשני מיליון שקל

. שקל
 
 לעיון בפסק הדין•

 פסקדיןהישראלי  הכתבה באדיבות אתר המשפט•

  'פ ושות"ד עמיקם חרל"עוד אלי לוי ממשרד "ועו פ"ד עמיקם חרל"בהכנת הכתבה סייעו עו•
 

 

 

  

חפשו אתרים

 

קניות  |  בעלי מקצוע  |  ynet  |  אינטרנט

-שתף ב-שתף ב-שתף בכתבה שלחו

משפט בתנועהמשפט כלליPsakDin.co.ilתגיות

 אולי יעניין אותך גם 

Recommended by  

אנשים כוסו  ,האוטובוס נחתך"
"בדם

עורך , ח"מקופ קיבלה כסף
הדין לקח לעצמו

פעולות  -הרחב  עוולה לציבור
בניגוד לחוק הביטוח הלאומי

)mishpati.co.il(

קישורים ממומנים

הרשת מרחבי  
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את התאונה 
הבאה אפשר 

 למנוע

מתריע  RD140רדאר
 ומונע תאונות דרכים

 לפרטים נוספים

  

-מופע חגיגי תל
 אביב סוזן דלל

 21:00-ב 18.8
 לכרטיסים

הקליקו 

  

דירה במרכז ברלין

, ליווי בנקאי 50%עד 
 אלף יורו 50-החל מ

 הקלק לפרטים

חפש בחר אזור בחר תחום משפט

דיני |  מנהלי|  סדר דין|  ביטוח|  מסים|  מקרקעין|  בנקאות|  דיני תאגידים|  קנין רוחני|  צרכנות|  דיני עבודה|  משפחה
משפט בינלאומי|  גישור|  סביבה|  תעבורה|  פלילי|  רפואה|  נזיקין|  הגבלים|  חוזים

עודמודעה פרסמודרושיםשניה ידרכבדירות

באחד האזורים הנחשקים 
ביותר עם מרפסת הפונה לנוף 

נשימה עוצר

פרטים נוספים

ג"דירת יוקרה בר
שכונה חדשה באזור 

אטרקטיבי במיוחד מסביב 
ומרהיב לפארק ירוק

פרטים נוספים

לגור על הפארק
זכות בקרקע לדירה חלומית 
על חוף הים במיקום ייחודי 

בחדרה ומנצח

פרטים נוספים

!₪ 195,000רק ב 
דירה איכותית ברמת גימור 
 גבוהה ופריים לוקיישן במרכז

!ברלין

פרטים נוספים

יורו 35,000החל מ 

מיקום מושלם ואיכות חיים 
גבוהה בשכונה הירוקה 

ת"בפ הראשונה

פרטים נוספים

הכל ממש מתחת לבית
על דירות גן ופנטהאוז 

 בפרויקט מגורים ייחודי ביהוד
מונוסון

פרטים נוספים

₪ 200,000הנחה של 

Facebook social plugin

Add a comment...

Post to Facebook
 

לכתבה זו התפרסמה תגובה אחת
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הסלולרי לאתר

Israel News

אודות האתר

RSS

הפוך לדף הבית

ynet בסלולר

ניוזלטרים

פרסמו אצלנו

אנציקלופדיה

בפייסבוק הדף שלנו 

בטוויטר עקוב אחרינו 
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