ניהול תיקי נכים קשים
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נושאים שדורשים התייחסות מיוחדת בתיקי נכים קשים
◦ האחדת סכומים או פריצת גבולות
◦ תשלום תכוף במקרים של נכים קשים

◦ דיור
◦ בית או מוסד
◦ עזרת הזולת במקרים של נכים קשים
◦ פיצוי נוסף עבור עזרת בני המשפחה

◦ ניידות
◦ טיפולים רפואיים ופרא רפואיים
◦ תוחלת חיים ופיצוי משולב במקרים מיוחדים
◦ טיפים

האחדת סכומים

או

פריצת גבולות

עקרון הסטנדרטיזציה
ע"א  3590/08המאגר נ' פת
ת"א (בש)  3021/09א.ד נ' כלל
פריצת גבולות
"יצירתיות היא לראות את מה שכל אחד ראה ,ולחשוב את מה שאף אחד אחר לא חשב"
(אלברט איינשטיין)
ניהול תיק של נכים קשים מצריך חשיבה מחוץ לקופסא ופריצת גבולות:
ת"א (חיפה)  1209/05פלוני נ' כלל

תשלום תכוף לנכים קשים
הארכת התקופה בגינה משולם ת"ת
סע' 5ה(.ב) ו( -ג) לחוק הפלת"ד
בנכויות קשות – הארכת תקופה היא הכלל ולא היוצא מן הכלל.
ע"א  358/89אן בר-זאב נ' ג'ומעה מוחמד

התאמות דיור בהליך של תשלום תכוף
ת"א (חיפה)  10388/96חורי נ' אליהו
רע"א  2937/98ישראל סט נ' מנורה

ת"א (חי) ( 10681-97המ'  )25488/97עופר רגב נ' המגן
ת"א (חיפה)  1209/05פלוני נ' כלל

דיור
סטנדרטיזציה
ת"א (ת"א)  47264-03-12ט .ש .נ' "הפול"
(סקירת ה"מקובל" כאשר יש  /אין צורך במגורי מלווה)
ת"א (מרכז)  33690-07-15פלוני נ' אבניו-מרכז אירועים וקונגרסים בע"מ
(על בסיס המקובל בפסיקה תוך התאמה לבית התובע ,הגדול מהממוצע)
פריצת גבולות
צעיר שנפגע בטרם הספיק לרכוש דירה
ע"א  247/87אלירם נ' אלימלך

עליית מחירי הדיור כהצדקה לסטייה מהמקובל
אין להפחית עלות התאמות ושיפורים בבית ההורים
ת"א (י"ם)  1686/96אברהם אבישג נ' מעייני הישועה

בית או מוסד
יש להעדיף בית על מוסד" ,אפילו כרוך הדבר בהוצאה כספית נוספת משמעותית למזיק"
ע"א  6978/96סמדר עמר נ' קופ"ח הכללית
טיפול בבית מועיל לתחושת האדם ,לאוטונומיה שלו ולמימושו העצמי
ע"א  6143/14פלונית נ' פלוני
שהות בבית מאריכה את תוחלת חיי החולה
ת"א  57625-01-13ש.ו .נ' בי"ח ביקור חולים
יש להעדיף בית על מוסד אפילו כשהנפגע חולה סיעודי ערירי ,ללא בית וללא משפחה
ע"א  6222/98 6184/98ליכטברון נ' הסנה.
מדיניות משרד הרווחה ; תקנות העובדים הסוציאליים ; חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח1988-

עזרת הזולת לנכים קשים
סטנדרטיזציה
ע"א  3375/99אקסלרד נ' צור-שמיר

פריצת גבולות
פגיעה קוגניטיבית שמצדיקה מטפל ישראלי
ריבלין ,תאונת דרכים ,מהדורה רביעית ( 2012עמ' )494
קוואדרופלג מונשם –  ₪ 18,000לחודש עבור עזרת מטפלים זרים (ופיצוי נוסף עבור עזרת ההורים)
ת"א (חיפה)  1209/05פלוני נ' כלל
קוואדריפלגית צעירה – נפסק שראוי שהמטפלות תהיינה ישראליות צעירות שהיא תרגיש נוח בחברתן (כמו חברות)
ת"א (חיפה)  307/96הגר סייג נ' ביטוח חקלאי
ע"א  10842/02ביטוח חקלאי נ' הגר סייג
פגוע מוח – מטפלת ישראלית/זרה שתגור עימו ומטפל נוסף במשרה חלקית
ת"א (חיפה)  10589/97ראובן בן שושן נ' כלל
נפגע שלוקה בפיגור עמוק ובאוטיזם ואינו מודע לסיכונים –  ₪ 20,000לחודש
ת"א  57625-01-13ו .ואח' נ' ביקור חולים
גם כאשר אין צורך בעזרה אקטיבית אלא בהשגחה – קמה תחולה להלכת אקסלרד
ע"א  8083/02כהן נ' דולב

פיצוי נוסף עבור עזרת בני משפחה
ת"א (חיפה)  1209/05פלוני נ' כלל  ₪ 600,000 -עבור עזרת ההורים
(בנוסף ל ₪ 18,000 -לחודש עבור מטפלים זרים)
ע"א  830/76סעדה נ' חמדי
ע"א  5774/95בעניין שכטר נ' כץ

ניידות
עפ"י רעיון "האחדת" הסכומים  -כ ₪ 3,000 -לחודש בניכוי ( 30%סה"כ  ₪ 2,000לחודש)
ת"א (חי)  10622/97קליידרמן נ' בן ארי
אותו שופט ,שוב נפגע שזקוק לוואן שיועלה אליו עם כסא גלגלים – הפעם  ₪ 3,500לחודש (ועוד מיליון ₪
עד גיל )45
ת"א (חיפה)  1209/05פלוני נ' כלל
ביהמ"ש פסק לתובע ,נפגע עבודה מיליון  ,₪אחרי שהוא ניכה את ההוצאות שהיו נגרמות לתובע בגין
רכישת רכב והחזקתו לולא התאונה ,אחרי שהפחית את שווי השימוש שעושים בני המשפחה ברכב ואחרי
שהביא בחשבון שכנפגע עבודה התובע זכאי להחזר עלות נסיעה לטיפולים.

ת"א (חי')  306-99אהרון פוקס נ' הדר

טיפולים רפואיים ופרא-רפואיים
כשמדובר בנכים קשים ,הרבה פעמים יש צורך בטיפולים רבים בהיקף ובמינון ,לא רק לשיפור
אלא גם לשימור.
הנטל להוכיח שהטיפולים (והאביזרים) הדרושים לנפגע מצויים ב"סל" – על הנתבעת.
ע"א  5557/95סהר נ' אלחדד
"סל הבריאות" מוגבל:
אתר משרד הבריאות call.health.gov.il
ע"א  3573/12כלל נ' פלוני

רע"א  7325/12הפניקס נ' מכבי שירותי בריאות
ת"א (מרכז)  33690-07-15פלוני נ' אווניו-מרכז אירועים וקונגרסים בע"מ

עמימות בתוחלת חיים  -פיצוי משולב (תש' חד פעמי  +תש' עתי)
קביעה בדבר קיצור תוחלת חיים חייבת להיות נתמכת בראיות ממשיות ,כאשר הוכחת הקיצור ושיעורו הינה עול
הרובץ על הנתבעת.
כשלא מורם הנטל – אין קיצור ,אפילו אם מומחה ביהמ"ש נקב בקיצור.
ת"א (חי)  504/88גאולה בן עטר נ' ליבוביץ
כאשר קיימות אסכולות שונות ,יש להעדיף את זו הנוחה ביותר לנכה .וכשקיים ספק  -הספק פועל לטובת הנפגע
ולא לטובת המזיק.
במקרים של עמימות גדולה – השיטה המשולבת :פיצוי חד-פעמי  +תש' עתי
תא (חיפה)  1209/05פלוני נ' כלל
תא (ת"א)  1037-09פלונית נ' כלל

טיפים
תזכרו תמיד שהעקרונות המנחים שבתי המשפט כ"כ אוהבים טובים ויפים רק במקרה שהם לא פוגעים בעקרון השבת המצב
לקדמותו .כי יש לא מעט מקרים שהנסיבות המיוחדות של התיק מצדיקות לסטות מאותם עקרונות ולפרוץ את גבולות.
במקרים כאלה אתם לא רק צריכים ,אלא ממש חייבים "להתפתות" לגרום לביהמ"ש להפעיל שיקול דעת שיפוטי.
אתם צריכים להתאים כל דבר לנסיבות התיק הספציפי .לומדים תוך כדי תנועה .אין נוסחאות קבועות.
ניסיון הוא מה שאתה מקבל כשאתה לא משיג את מה שרצית .ולעתים קרובות ניסיון הוא הדבר בעל הערך הרב ביותר שיש לך
להציע" (רנדי פאוש נאום "ההרצאה האחרונה").
ניסיתי להראות לכם פה שלא צריך לפחד לחשוב מחוץ לקופסא .מקרים של נכים קשים הם הרבה פעמים מקרים ייחודיים
שדורשים פתרון ייחודי .יש כמובן ראשי נזק נוספים שלא הספקנו לגעת בהם ,כמו למשל הוצאות מוגברות לחופשה (עלות חדר
נוסף למלווה ,עלות כרטיס טיסה למלווה ,לעתים ניתן לטוס רק במחלקת עסקים וכיו"ב) ,הוצאות גבוהות למחשבים ותוכנות
מיוחדות וכיו"ב.
יש מקום להתייחס לשינויים כלליים – כמו למשל התייחסות לעלויות יוקר המחיה ,עליית מחירי הדיור.
להתאים פתרונות לבעיות (למשל ,לשכנע את ביהמ"ש לבקר במקום התאונה).

טיפים  -המשך
כאשר הלקוח שלכם חסוי – פגוע ראש – מומלץ לא להביאו לביהמ"ש.
חשוב חשוב חשוב :להזהיר את הלקוחות מחוקרים פרטיים ומעקבים.
זה לא שקוואדרופלג יתחיל פתאום לרוץ ,או פגוע מוח יהפוך לעצמאי .אבל עריכה מגמתית של חוקר ערמומי יכולה "לחתוך"
את המלווה ולהציג את הנפגע כמי שמתנהל לבדו באופן עצמאי.
בייצוג נפגעים תושבי חוץ – הבאת ראיות על הפסיקה (כולל היוון) במקום המושב.
בונוס נוסף – אין ניכויי מל"ל.
המלצה חמה – הידברות עם הצד השני (בין גישור ובין מו"מ ישיר) .בד"כ התיקים הגדולים ביותר מסתיימים בפשרה.
לעולם אל תתנו לצד השני להיות יותר מוכן מכם .תעשו שיעורים.

אם אתם לא בטוחים /לא יודעים" /הלכתם לאיבוד" בסוגייה כלשהי – תתייעצו ,תשאלו ,תיעזרו בעו"ד בקי.
אל תתביישו לפנות לעזרה בכל עניין או שאלה .אתם תמיד מוזמנים לפנות גם אלי.

פרטי יצירת קשר
הדרך הקלה והפשוטה ,דרך האתר שלנו:

www.zeltzerlaw.com

אתם גם מוזמנים להיעזר בפסה"ד שלנו ובמאמרים שמתפרסמים ב"מרכז המדיה"

מייל:

galia@zeltzerlaw.com

טלפון:

03-6855959

054-3977826

