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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   

הסטנדרטיזציהעקרון

פת'נהמאגר3590/08א"ע
כלל'נד.א3021/09(בש)א"ת

גבולותפריצת
"חשבלאאחראחדשאףמהאתולחשוב,ראהאחדשכלמהאתלראותהיאיצירתיות"
(איינשטייןאלברט)

:גבולותופריצתלקופסאמחוץחשיבהמצריךקשיםנכיםשלתיקניהול
כלל'נפלוני1209/05(חיפה)א"ת

https://www.nevo.co.il/search/Highlighter2.aspx?id=e9e30bb7-04df-4724-9e28-35cdd7f67f18#0
https://www.nevo.co.il/search/Highlighter2.aspx?id=70b93ba8-e566-4e70-bc36-b987475da258#0
https://www.nevo.co.il/search/Highlighter2.aspx?id=8d17b657-0b43-453a-ace4-1c5807b07011#6


תשלום תכוף לנכים קשים  
ת"תמשולםבגינההתקופההארכת

ד"הפלתלחוק(ג)-ו(ב).ה5'סע
.הכללמןהיוצאולאהכללהיאתקופההארכת–קשותבנכויות

מוחמדומעה'ג'נזאב-בראן358/89א"ע

תכוףתשלוםשלבהליךדיורהתאמות

אליהו'נחורי10388/96(חיפה)א"ת
מנורה'נסטישראל2937/98א"רע
המגן'נרגבעופר(25488/97'המ)10681-97(חי)א"ת
כלל'נפלוני1209/05(חיפה)א"ת

https://www.nevo.co.il/search/Highlighter2.aspx?id=4f3a06da-f1ca-44b0-9d50-116f706de94e#0
https://www.nevo.co.il/search/Highlighter2.aspx?id=04a4cbc7-c18d-484b-a0f3-073c5e589e63#0
https://www.nevo.co.il/search/Highlighter2.aspx?id=4e611c82-09de-481f-ad71-12ec51e26f12#0
https://www.nevo.co.il/search/Highlighter2.aspx?id=9948635a-a64f-42c8-a3d2-1d1db52fba66#0
https://www.nevo.co.il/search/Highlighter2.aspx?id=8d17b657-0b43-453a-ace4-1c5807b07011#6


דיור
סטנדרטיזציה

"הפול"'נ.ש.ט47264-03-12(א"ת)א"ת
(מלווהבמגוריצורךאין/ישכאשר"מקובל"הסקירת)

מ"בעוקונגרסיםאירועיםמרכז-אבניו'נפלוני33690-07-15(מרכז)א"ת
(מהממוצעהגדול,התובעלביתהתאמהתוךבפסיקההמקובלבסיסעל)

גבולותפריצת
דירהלרכושהספיקבטרםשנפגעצעיר

אלימלך'נאלירם247/87א"ע

מהמקובללסטייהכהצדקההדיורמחיריעליית

ההוריםבביתושיפוריםהתאמותעלותלהפחיתאין
הישועהמעייני'נאבישגאברהם1686/96(ם"י)א"ת

https://www.nevo.co.il/search/Highlighter2.aspx?id=91161e69-baf3-4d9c-b9c5-03c1a04b12a0#0
https://www.nevo.co.il/search/Highlighter2.aspx?id=2d1c1ed4-74e2-4c3f-b16c-a03d27cf3e97#0
https://www.nevo.co.il/search/Highlighter2.aspx?id=37870433-29be-4b24-bddb-d117ba02ef38#1
https://www.nevo.co.il/search/Highlighter2.aspx?id=bbaaf29b-7d4c-40f9-ac03-37a228d69253#1


בית או מוסד                   
"למזיקמשמעותיתנוספתכספיתבהוצאההדברכרוךאפילו",מוסדעלביתלהעדיףיש
הכלליתח"קופ'נעמרסמדר6978/96א"ע

העצמיולמימושושלולאוטונומיה,האדםלתחושתמועילבביתטיפול
פלוני'נפלונית6143/14א"ע

החולהחייתוחלתאתמאריכהבביתשהות
חוליםביקורח"בי'נ.ו.ש57625-01-13א"ת

משפחהוללאביתללא,עריריסיעודיחולהכשהנפגעאפילומוסדעלביתלהעדיףיש
.הסנה'נליכטברון6184/986222/98א"ע

וחירותוהאדםכבוד:יסודחוק;הסוציאלייםהעובדיםתקנות;הרווחהמשרדמדיניות
1988-ח"התשנ,מוגבלותעםלאנשיםזכויותשוויוןחוק

https://www.nevo.co.il/search/Highlighter2.aspx?id=ac108274-0fa3-44ea-bb08-71501f23654e#0
https://www.nevo.co.il/search/Highlighter2.aspx?id=fa75f0e1-ccad-4c97-8f19-8f65e74e3459#0
https://www.nevo.co.il/search/Highlighter2.aspx?id=0c51d505-689d-465e-afda-2215a0a62b00#0
https://www.nevo.co.il/search/Highlighter2.aspx?id=0479837c-9543-4733-be59-32a2d3d9f077#0


עזרת הזולת לנכים קשים
סטנדרטיזציה

שמיר-צור'נאקסלרד3375/99א"ע

גבולותפריצת
ישראלימטפלשמצדיקהקוגניטיביתפגיעה
(494'עמ)2012רביעיתמהדורה,דרכיםתאונת,ריבלין

(ההוריםעזרתעבורנוסףופיצוי)זריםמטפליםעזרתעבורלחודש18,000₪–מונשםקוואדרופלג
כלל'נפלוני1209/05(חיפה)א"ת

(חברותכמו)בחברתןנוחתרגיששהיאצעירותישראליותתהיינהשהמטפלותשראוינפסק–צעירהקוואדריפלגית
חקלאיביטוח'נסייגהגר307/96(חיפה)א"ת
סייגהגר'נחקלאיביטוח10842/02א"ע

חלקיתבמשרהנוסףומטפלעימושתגורזרה/ישראליתמטפלת–מוחפגוע
כלל'נשושןבןראובן10589/97(חיפה)א"ת

לחודש20,000₪–לסיכוניםמודעואינוובאוטיזםעמוקבפיגורשלוקהנפגע
חוליםביקור'נ'ואח.ו57625-01-13א"ת

אקסלרדלהלכתתחולהקמה–בהשגחהאלאאקטיביתבעזרהצורךאיןכאשרגם
דולב'נכהן8083/02א"ע

https://zeltzerlaw.com/%d7%aa%d7%a7%d7%a9%d7%95%d7%a8%d7%aa/
https://www.nevo.co.il/search/Highlighter2.aspx?id=8d17b657-0b43-453a-ace4-1c5807b07011#6
https://www.nevo.co.il/search/Highlighter2.aspx?id=46077705-8224-49c0-98d4-8671b44bb25a#0
https://www.nevo.co.il/search/Highlighter2.aspx?id=55a1ed56-72c1-415c-8e8c-041e5503d812#0
https://www.nevo.co.il/search/Highlighter2.aspx?id=9b4a56e0-4b02-4383-bc3f-e1f85522a19c#0
https://www.nevo.co.il/search/Highlighter2.aspx?id=02d7d912-9057-4c60-b96c-bbfd235da16c#0
https://www.nevo.co.il/search/Highlighter2.aspx?id=60da3d8a-f5cf-4466-89b0-f341e301e2d0#0


פיצוי נוסף עבור עזרת בני משפחה

ההוריםעזרתעבור600,000₪-כלל'נפלוני1209/05(חיפה)א"ת
(זריםמטפליםעבורלחודש18,000₪-לבנוסף)

חמדי'נסעדה830/76א"ע

כץ'נשכטרבעניין5774/95א"ע

https://www.nevo.co.il/search/Highlighter2.aspx?id=8d17b657-0b43-453a-ace4-1c5807b07011#6


ניידות
(לחודש2,000₪כ"סה)30%בניכוילחודש3,000₪-כ-הסכומים"האחדת"רעיוןי"עפ
אריבן'נקליידרמן10622/97(חי)א"ת

₪מיליוןועוד)לחודש3,500₪הפעם–גלגליםכסאעםאליושיועלהלוואןשזקוקנפגעשוב,שופטאותו
(45גילעד
כלל'נפלוני1209/05(חיפה)א"ת

בגיןלתובענגרמותשהיוההוצאותאתניכהשהואאחרי,₪מיליוןעבודהנפגע,לתובעפסקש"ביהמ
ואחריברכבהמשפחהבנישעושיםהשימוששוויאתשהפחיתאחרי,התאונהלולאוהחזקתורכברכישת
.לטיפוליםנסיעהעלותלהחזרזכאיהתובעעבודהשכנפגעבחשבוןשהביא

הדר'נפוקסאהרון306-99('חי)א"ת

https://www.nevo.co.il/search/Highlighter2.aspx?id=9ef89cc0-03f2-43e2-8b5e-561187ba96e4#0
https://www.nevo.co.il/search/Highlighter2.aspx?id=8d17b657-0b43-453a-ace4-1c5807b07011#6
https://www.nevo.co.il/search/Highlighter2.aspx?id=eac8bc01-1493-4a9c-a2dc-47fe961126a0#1


רפואיים-טיפולים רפואיים ופרא

לשיפוררקלא,ובמינוןבהיקףרביםבטיפוליםצורךישפעמיםהרבה,קשיםבנכיםכשמדובר
.לשימורגםאלא

.הנתבעתעל–"סל"במצוייםלנפגעהדרושים(והאביזרים)שהטיפוליםלהוכיחהנטל
אלחדד'נסהר5557/95א"ע

:מוגבל"הבריאותסל"
call.health.gov.ilהבריאותמשרדאתר

פלוני'נכלל3573/12א"ע
בריאותשירותימכבי'נהפניקס7325/12א"רע
מ"בעוקונגרסיםאירועיםמרכז-אווניו'נפלוני33690-07-15(מרכז)א"ת

https://www.nevo.co.il/search/Highlighter2.aspx?id=ebec5033-d005-4fab-a2c6-79de2138aa84#0
https://www.nevo.co.il/search/Highlighter2.aspx?id=b78478c8-af34-457d-a449-22288c40fbbc#0
https://www.nevo.co.il/search/Highlighter2.aspx?id=b78478c8-af34-457d-a449-22288c40fbbc#0
https://www.nevo.co.il/search/Highlighter2.aspx?id=2d1c1ed4-74e2-4c3f-b16c-a03d27cf3e97#0


(עתי' תש+ חד פעמי ' תש)פיצוי משולב -עמימות בתוחלת חיים 

עולהינהושיעורוהקיצורהוכחתכאשר,ממשיותבראיותנתמכתלהיותחייבתחייםתוחלתקיצורבדברקביעה
.הנתבעתעלהרובץ

.בקיצורנקבש"ביהממומחהאםאפילו,קיצוראין–הנטלמורםכשלא
ליבוביץ'נעטרבןגאולה504/88(חי)א"ת

הנפגעלטובתפועלהספק-ספקוכשקיים.לנכהביותרהנוחהזואתלהעדיףיש,שונותאסכולותקיימותכאשר
.המזיקלטובתולא

עתי'תש+פעמי-חדפיצוי:המשולבתהשיטה–גדולהעמימותשלבמקרים
כלל'נפלוני1209/05(חיפה)תא
כלל'נפלונית1037-09(א"ת)תא

https://www.nevo.co.il/search/Highlighter2.aspx?id=9c59578e-2011-4efc-a3e3-e9d4b905425c#5
https://www.nevo.co.il/search/Highlighter2.aspx?id=8d17b657-0b43-453a-ace4-1c5807b07011#6
https://www.nevo.co.il/search/Highlighter2.aspx?id=b2b321b5-7575-4fdd-a413-2e137223ce49#1


טיפים
המצבהשבתבעקרוןפוגעיםלאשהםבמקרהרקויפיםטוביםאוהביםכ"כהמשפטשבתיהמנחיםשהעקרונותתמידתזכרו

.גבולותאתולפרוץעקרונותמאותםלסטותמצדיקותהתיקשלהמיוחדותשהנסיבותמקריםמעטלאישכי.לקדמותו
.שיפוטידעתשיקוללהפעילש"לביהמלגרום"להתפתות"חייביםממשאלא,צריכיםרקלאאתםכאלהבמקרים

.קבועותנוסחאותאין.תנועהכדיתוךלומדים.הספציפיהתיקלנסיבותדברכללהתאיםצריכיםאתם
לךשישביותרהרבהערךבעלהדברהואניסיוןקרובותולעתים.שרציתמהאתמשיגלאכשאתהמקבלשאתהמההואניסיון

."(האחרונהההרצאה"נאוםפאושרנדי)"להציע

ייחודייםמקריםפעמיםהרבההםקשיםנכיםשלמקרים.לקופסאמחוץלחשובלפחדצריךשלאפהלכםלהראותניסיתי
חדרעלות)לחופשהמוגברותהוצאותלמשלכמו,בהםלגעתהספקנושלאנוספיםנזקראשיכמובןיש.ייחודיפתרוןשדורשים

ותוכנותלמחשביםגבוהותהוצאות,(ב"וכיועסקיםבמחלקתרקלטוסניתןלעתים,למלווהטיסהכרטיסעלות,למלווהנוסף
.ב"וכיומיוחדות

.הדיורמחיריעליית,המחיהיוקרלעלויותהתייחסותלמשלכמו–כללייםלשינוייםלהתייחסמקוםיש
.(התאונהבמקוםלבקרש"ביהמאתלשכנע,למשל)לבעיותפתרונותלהתאים



המשך-טיפים 

.ש"לביהמלהביאולאמומלץ–ראשפגוע–חסוישלכםהלקוחכאשר

.ומעקביםפרטייםמחוקריםהלקוחותאתלהזהיר:חשובחשובחשוב
"לחתוך"יכולהערמומיחוקרשלמגמתיתעריכהאבל.לעצמאייהפוךמוחפגועאו,לרוץפתאוםיתחילשקוואדרופלגלאזה

.עצמאיבאופןלבדושמתנהלכמיהנפגעאתולהציגהמלווהאת

.המושבבמקום(היווןכולל)הפסיקהעלראיותהבאת–חוץתושבינפגעיםבייצוג
.ל"מלניכוייאין–נוסףבונוס

.בפשרהםמסתיימיביותרהגדוליםהתיקיםכ"בד.(ישירמ"מווביןגישורבין)השניהצדעםהידברות–חמההמלצה
.שיעוריםתעשו.מכםמוכןיותרלהיותהשנילצדתתנואללעולם

.בקיד"בעותיעזרו,תשאלו,תתייעצו–כלשהיבסוגייה"לאיבודהלכתם"/יודעיםלא/בטוחיםלאאתםאם

.אליגםלפנותמוזמניםתמידאתם.שאלהאוענייןבכללעזרהלפנותתתביישואל



פרטי יצירת קשר

www.zeltzerlaw.com:     דרך האתר שלנו, הדרך הקלה והפשוטה

"מרכז המדיה"בד שלנו ובמאמרים שמתפרסמים "אתם גם מוזמנים להיעזר בפסה

galia@zeltzerlaw.com:  מייל

03-6855959: טלפון

054-3977826
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https://zeltzerlaw.com/%d7%aa%d7%a7%d7%a9%d7%95%d7%a8%d7%aa/
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