
מלווים אתכם באחריות, מסירות ורגישות 

במקצוע שלנו, מקצועיות, ניסיון וידע אינם מספיקים. כשלקוחותינו פונים אלינו, בשעתם הקשה, חשוב לנו לעטוף אותם 
בדאגה ובאווירה נעימה ותומכת שיקלו עליהם להתמודד עם האתגרים, שמעמידים בפניהם רשויות המדינה והמוסדות 
הגדולים. אנחנו יודעים מראש שהיכולות של לקוחותינו להתמודד לבדם מול גופים אלו הן מוגבלות, ובמקרים רבים חסרות 

סיכוי, ויודעים עד כמה ביכולתנו לשפר את סיכויי הצלחתם. 
מנהלי המשרד, עו"ד רוית פישר ועו"ד ד"ר דור זילברג, מעורבים אישית בכל תביעה, מקפידים על זמינות, נוכחות וקשר 
בלתי אמצעי עם הלקוחות ורואים עצמם שותפים מלאים לדרך. מספר הטלפון הסלולארי של השותפים נמסר לכל לקוחות 

המשרד, ומבחינתנו זה אומר הכול.

ראייה משפטית רחבה לצד הכשרה רפואית מלאה

אנו גאים להיות בין המשרדים הבודדים המחזיקים, בנוסף להתמחות בתחום המשפטי, גם בהתמחות בתחום הרפואה, 
ורואים מדי יום עד כמה השילוב הזה תורם למיצוי זכויותיהם של לקוחותינו. 

הטיפול המשפטי בכל לקוח הינו מקצה לקצה וכולל: הערכה מקדמית לסיכויי תביעה, הכנת תיק רפואי מלא והערכת 
מצב בריאותית, הכנת מסמכים משפטיים, הצגתם בפני הועדות ו/או הערכאות השונות, ייצוג הלקוח בוועדות הרפואיות 

והגשת ערר במידת הצורך.
מעבר לכך, נותן הצוות שלנו מענה לכל שאלה בתחום הרפואי, מייעץ בנוגע לבדיקות רפואיות ומעניק ללקוחות ליווי 
מקצועי צמוד. מעבר לכך, נותן הצוות שלנו מענה לכל שאלה בתחום הרפואי, מייעץ בנוגע לבדיקות רפואיות ומעניק 

ללקוחות ליווי מקצועי צמוד. 

נשמח לעמוד לרשותכם במאבקכם הצודק למיצוי זכויותיכם המשפטיות.

www.dsrf-law.co.il  |  03-6125191  לפרטים נוספים צרו קשר: טלפון

לבחור בצוות מנצח

 

צוות המשרד מונה גם עורכי דין שכירים שהתמקצעו בתחום נזקי הגוף, נבחרו בקפידה ופועלים לפי רוח המשרד.

עו"ד ד"ר דור זילברג  – רופא נוירוכירורג ועורך דין מזה 15 שנה. מנהל את מחלקת התביעות נגד המוסד 
לביטוח הלאומי ומשרד הביטחון כולל ייצוג בפני וועדות רפואיות ובית הדין לעבודה. מתמחה בייצוג 
הלקוחות בוועדות הרפואיות, כולל ניהול שיח רפואי מקצועי עם הרופאים בוועדות, הכנה לבדיקה פיזית 

ותמיכה לאורך כל התהליך. 

עו"ד רוית פישר – בעלת ניסיון של למעלה מ 20 שנה. מנהלת את תחום הליטיגציה במשרד, מתמחה 
נגד מוסדות רפואיים בתיקי רשלנות רפואית,  וייצוג לקוחות פרטיים בתביעות  נזיקין   בניהול תיקי 
 תאונות דרכים, תאונות עבודה ותביעות נזיקיות המתנהלת על פי חוק חוזה ביטוח. התנדבה בשי"ל 

)שירות ייעוץ לאזרח( כפר סבא במשך 12 שנים.

ייעוץ, לווי וייצוג משפטי מאת מומחים בתחום נזקי גוף

משרד עו"ד זילברג – פישר נוסד בשנת 2005 ומתמחה בתחום נזקי הגוף. 
אנו עושים הכול על מנת לסייע ללקוחותינו למצות את זכויותיהם ולהגדיל את הפיצויים המגיעים להם ורותמים לצורך 

כך שנים של ניסיון, הכשרה רפואית ומשפטית ויכולת התנהלות מול גופים גדולים. 
במהלך העשור האחרון ניהל המשרד מאות תביעות, בין היתר, מול מוסדות רפואיים, המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, 
משרד הביטחון וקרנות הפנסיה. על לקוחותיו הרבים של המשרד נמנים, מלבד אנשים פרטיים, גם מספר רב של קיבוצים 

מהצפון ועד הדרום וספורטאים מענפי ספורט שונים שנפצעו במהלך הקריירה הספורטיבית שלהם. 

מומחים בתביעות נזקי גוף מורכבות: 

תביעות נגד המוסד לביטוח לאומי - ניהול עשרות תביעות נגד המוסד לביטוח לאומי והצלחות מוכחות בהשגת סכומי   • 
פיצויים גבוהים.   

תביעות רשלנות רפואית - ניהול תביעות מורכבות נגד מוסדות רפואיים בהתבסס על ידע מעמיק בעולם הרפואה.  •
תביעות ביטוח לפי פוליסות – בגין אובדן כושר עבודה, נכות מתאונה, מחלות קשות, תאונות אישיות, תאונות תלמידים   • 

ותאונות ספורטאים    
תאונות דרכים ותאונות עבודה  •

תביעות נגד משרד הביטחון   •
תביעות נגד קרנות הפנסיה   •

תביעות נגד משרדים ממשלתיים - כגון משרד החינוך, פקיד השומה של מס הכנסה  •


