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Y anir Harel & CO. (YHC) specializes in 
representing insured – private plaintiffs 
as well as businesses and companies in 

legal proceedings against insurance companies (by 
virtue of insurance policies) and in particular in work 
incapacitation, liability insurance, long-term care in-
surance, several illnesses insurance, life insurance, 
personal accidents insurance, health insurance, 
road accidents insurance (under the Compensa-
tion for Road Accident Victims Law – “Paltad”) and 
business insurance.
The firm is renowned as a leading and dominant 
firm in the insurance claims field due to the extent 
of the claims it manages against insurance compa-
nies, the mediations that take place in it by Israel’s 
leading mediator in this field, and also due to the 
vast professional experience of Adv. Yanir Harel, The 
firm’s founder and owner.

Excellence and Expertise as Core Values
The firm’s successes are based on the values of ex-
cellence, thoroughness, attentiveness, innovation, 
professionalism and determined striving towards 
success. These values are the secret to the firm’s 
strength and consistent growth and they are at the 
heart of its legal operations. YHC provides clients a 
reliable and professional representation at the high-
est level, owing to the combination of an uncompro-
mising professional approach with out-of-the-box 
thinking and utilization of advanced legal tools.

The Trust of the Firm’s Clients
Over the years, YHC gained significant professional 
successes and numerous recommendations from 
the clients. The tremendous proficiency and the 
vast experience that has been accumulated by the 
firm’s lawyers over the years enables them to handle 
the claims of insurance companies adequately and 
appropriately. It also enables them to raise the right 
legal arguments for every specific insurance case, 
and thus achieve for the clients maximal compen-
sation in the framework of a professional insurance 
claim. The firm’s team has vast experience in finding 
legal solutions for the arguments that insurance 
claims raise in various insurance issues, such as the 
interpretation of the policy, non-disclosure, policy 
cancelation, policy exceptions, rejection letters, 
policy definitions, underwriting issues, fraudulent 
intention claims, concealing material matters, an-
swers to questionnaires, health declarations, false 
representations and investigation findings.
Owing to its high abilities and proven successes, the 
firm has acquired a vast reputation both amongst 
the insurance companies against which it manages 
claims, and amongst the clients who arrive to the 
firm after receiving positive recommendations that 
the firm has been receiving for years.

Adv. Yanir Harel, Founder
Adv. and Notary Yanir Harel has 23 years of legal 
experience in the insurance field. Until 2012, he 
served as a partner in one of Israel’s leading law 
firms, where he represented leading insurance 
companies and insurance organizations in legal 
proceedings in the courts and in legislation pro-
cesses in the Knesset. In this role, he accumulated 
vast legal experience on insurance in Israel. When 
he opened his private firm, Adv. Harel chose to 
represent the other side of the trench, plaintiffs (in-
sured vs. the insurance companies), and nowadays 
he is considered to be one of Israel’s prominent 
lawyers in the representation of plaintiffs against 
insurance companies. Adv. Harel has extensive 
experience in representing clients in the various 
courts and tribunals and in mediation proceedings. 
Furthermore, he has tremendous legal proficiency 
in this field, which is reflected in his significant 
professional publications: his book “Evidence Law 
in Insurance and the Paltad” and his research, 
which was published and supported by the Re-
search Fund, on “Methods for Proving Damage in 
Paltad Claims”.
Over the years, he accumulated numerous diverse 
professional trainings: Among others, he is a mem-
ber of the Insurance Committee of the Israel Bar 
Association and is active in issues that relate to 
insurance legislation and arrangements, gradu-
ated from the mediation courts of the National 
Mediation Institute of the Israel Bar Association, 
graduated from the Harvard Negotiation Course 
and more. He speaks four languages – Hebrew, 
English, Italian and French. Adv. Yanir Harel accu-
mulated a considerable reputation over the years in 
the fields of insurance claims and is renowned as 
a professional, creative and accomplished lawyer.

The Book: “Evidence Law in Insurance 
and Paltad Claims”
In 2018, Adv. Harel published his book “Evidence 
Law in Insurance and Paltad Claims” in the long-
standing and esteemed publishing house “Per-
lstein Ginosar”.
The book quickly became a leading book in its field 
and was bought by the Courts Administration for 
the courts’ libraries and also by libraries of univer-
sities and colleges. 
This is a first-of-its-kind book which comprehen-
sively discusses the evidence laws which are ap-
plicable for claims under the Compensation for 
Road Accident Victims Law (“Paltad”). The book 
includes the first comprehensive and focused dis-
cussion of the various issues of evidence law that 
arise during the management of insurance and 
Paltad claims in the courts. The book consists of 
two sections – the first section handles insurance 

claims while the second section handles claims 
under the Paltad Law. Each section includes a de-
tailed and independent discussion of the specific 
evidence laws that apply to insurance claims and 
to Paltad claims.
In light of the comprehensive coverage and the 
depth of the discussed issues, the book serves 
as a loyal companion for lawyers who manage 
insurance and Paltad claims. Some of the material 
topics that the book discusses include proving 
the insurance incident, the existence of insur-
ance coverage, evidential damages, the burden 
of proof, exceptions, acceptability and weight, 
insurance fraud, intentional insurance incidents, 
medical experts, presumptions, statistical evi-
dence and more.
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בייצוג מ מתמחה  ושות'  הראל  יניר  שרד 
מבוטחים - תובעים פרטיים, עסקים וחברות 
בהליכים משפטיים נגד חברות ביטוח )מכוחן 
של פוליסות ביטוח(, ובפרט בתחומי הביטוח הנוגעים 
לביטוח אובדן כושר עבודה, ביטוח חבויות, ביטוח 
סיעוד, ביטוח מחלות קשות, ביטוח חיים, ביטוח תאונות 
אישיות, ביטוח בריאות, ביטוח תאונות דרכים )פלת"ד( 

וביטוחים עסקיים. 
המשרד ידוע כמשרד מוביל ודומיננטי בתחום תביעות 
הביטוח בשל היקף התביעות המנוהל על ידו נגד חברות 
ידי המגשרים  ביטוח, הליכי הגישור המתנהלים על 
ניסיונו  בזכות  וכן  זה,  בתחום  בישראל  המובילים 
המקצועי העשיר של עו"ד יניר הראל, מייסד המשרד 

ובעליו.

מצוינות ומקצועיות כערכי יסוד
הצלחות המשרד מבוססות על ערכים של מצוינות, 
יסודיות, הקשבה, חדשנות, מקצועיות וחתירה נחושה 
להצלחה. ערכים אלה מהווים את סוד עוצמתו וצמיחתו 
פעילותו  בבסיס  עומדים  והם  העקבית של המשרד 

המשפטית.
יניר הראל ושות' מעניק ללקוחותיו ייצוג אמין ומקצועי 
ברמה הגבוהה ביותר, הודות לשילוב של גישה מקצועית 
בלתי מתפשרת יחד עם חשיבה מחוץ לקופסא ושימוש 

בכלים משפטיים מתקדמים.

אמון רב מצד הלקוחות
משרד יניר הראל ושות' זכה במהלך השנים להצלחות 
מקצועיות משמעותיות ולהמלצות רבות מלקוחותיו. 
הבקיאות העצומה והניסיון העשיר אותו צברו עורכי 
הדין של המשרד לאורך השנים מאפשר להם להתמודד 
בצורה ראויה והולמת מול טענות חברות הביטוח. כן 
הדבר מאפשר להם להעלות את הטענות המשפטיות 
הנכונות לכל מקרה ביטוחי ספציפי וכך להשיג עבור 
הלקוחות את הפיצויים המקסימליים במסגרת תביעת 

ביטוח מקצועית.
פתרונות  במציאת  עשיר  ניסיון  בעל  המשרד  צוות 
משפטיים לטענות חברות הביטוח בסוגיות ביטוחיות 
שונות כגון פרשנות הפוליסה, אי גילוי, ביטול פוליסה, 
חריגים לפוליסה, מכתבי דחיה, הגדרות הפוליסה, 
סוגיות חיתום, טענת כוונת מרמה, הסתרת ענין מהותי, 
תשובות לשאלונים, הצהרות בריאות, מצגי שווא וממצאי 

חקירות. 
הודות ליכולותיו הגבוהות ולהצלחותיו המוכחות, קנה 
לו משרד יניר הראל ושות' מוניטין רב הן בקרב חברות 
הביטוח נגדן מנוהלות תביעות, והן בקרב לקוחות אשר 
מגיעים למשרד בשל המלצות חיוביות הניתנות על 

המשרד באופן עקבי במשך שנים.

עו"ד יניר הראל, מייסד
עו"ד ונוטריון הראל בעל ניסיון משפטי של 23 שנים 
בתחום הביטוח. עד לשנת 2012 כיהן כשותף באחד 
ממשרדי עורכי הדין המובילים בישראל בו ייצג חברות 
ביטוח מובילות וארגוני ביטוח בהליכים משפטיים בבתי 

המשפט ובהליכי חקיקה בכנסת.
בתפקיד זה צבר ידע משפטי מעמיק בתחום הביטוח 
בישראל. עם הקמת משרדו הפרטי בחר עו"ד הראל לייצג 

את הצד השני של המתרס, הצד התובע )המבוטח נגד 
חברת הביטוח(, וכיום הוא נחשב לאחד מעורכי הדין 
הבולטים בישראל בייצוג תובעים בתביעות נגד חברות 
ביטוח. לעו"ד הראל ניסיון רב בייצוג לקוחות בערכאות 

המשפטיות השונות ובהליכי גישור. 
בתחום  עצומה  משפטית  בקיאות  בעל  הוא  בנוסף 
 - המשמעותיים  המקצועיים  בפרסומיו  המשתקפת 
ספרו "דיני הראיות בתביעות ביטוח ופלת"ד" ומחקרו 
שפורסם ומומן ע"י קרן המחקרים בנושא "דרכי הוכחת 

נזק בתביעות פלת"ד". 
במרוצת השנים צבר הסמכות מקצועיות רבות ומגוונות: 
בין היתר הוא חבר בוועדת ביטוח של לשכת עורכי הדין 
בישראל ופעיל בסוגיות הנוגעות לחקיקה והסדרים 
בתחום הביטוח, בוגר קורס גישור של המוסד הארצי 
הקורס של  בוגר  הדין,  עורכי  לגישור מטעם לשכת 
הרווארד לניהול מו"מ, ועוד. הוא דובר ארבע שפות - 
עברית, אנגלית, איטלקית וצרפתית. עו"ד יניר הראל 
צבר במהלך השנים מוניטין משמעותי בתחום תביעות 

הביטוח וידוע כעו"ד מקצועי, יצירתי ובעל הישגים.

הספר: "דיני הראיות בתביעות ביטוח ופלת"ד"
בשנת 2018 פרסם עו"ד הראל את ספרו "דיני הראיות 
הוותיקה  לאור  בהוצאה  ופלת"ד"  ביטוח  בתביעות 

והמוערכת "פרלשטיין גינוסר". 
הספר הפך במהרה לספר מוביל בתחומו ונרכש ע"י 
הנהלת בתי המשפט לספריות בתי המשפט וכן ע"י 

ספריות של אוניברסיטאות ומכללות. 
בדיני  מקיף  באופן  דן  אשר  מסוגו  ראשון  ספר  זהו 
הראיות המחייבים בתביעות מכוח חוק חוזה ביטוח 
וחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים )פלת"ד(. בספר 
מתקיים לראשונה דיון מקיף וממוקד בסוגיות השונות 
של דיני הראיות העולות במהלך ניהולן בבתי המשפט 

של תביעות ביטוח ופלת"ד. 

- השער הראשון עוסק  הספר מורכב משני שערים 
והשער השני בתביעות מכוח חוק  ביטוח  בתביעות 
פיצויים לנפגעי תאונות דרכים. בכל אחד מהשערים 
מתקיים דיון מפורט ועצמאי בדיני הראיות הספציפיים 

אשר מחייבים בתביעות ביטוח ובתביעות פלת"ד. 
נוכח רוחב היריעה ועומקן של הסוגיות הנידונות, הספר 
מהווה מלווה נאמן לעורכי דין המנהלים תביעות ביטוח 
ופלת"ד. על הנושאים המהותיים הנידונים בספר ניתן 
לציין את הוכחת מקרה הביטוח, קיומו של כיסוי ביטוחי, 
נזק ראייתי, נטלי ההוכחה, חריגים, קבילות ומשקל 
מרמת ביטוח, גרימת מקרה הביטוח במתכוון, מומחים 

רפואיים, חזקות, ראיות סטטיסטיות ועוד.

יניר הראל ושות' משרד עורכי דין
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