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ניצול זכויות הבניה  -הרוכש בעלות במקרקעין רוכש גם את זכויות
הבניה שעליהן שכן אלו נובעות מן הבעלות בקרקע עצמה 556.............
 .18הוראת השעה הותקנה בעוד תותחי המלחמה רועמים ותכליתה
היתה לתת מענה פיצוי מהיר ופשוט לתושבי המדינה שסבלו מפגעי
המלחמה 557................................................................................
 .19חובת ההנמקה היא מרכיב יסודי וחיוני בעשיית משפט וצדק 558...

יח

תוכן עניינים

 .20אין לדרוש כי כל אזרח שניזוק נזק עקיף ביישוב ספר בעתות
מלחמה יציג בפני המנהל או בפני הוועדה ניתוח מקרו ומיקרו כלכלי
מקיף וממצה על-מנת להראות כי נזקו נגרם דווקא כתוצאה
מהמלחמה 560..............................................................................
 .21נקבע בפסק-הדין כי ההכרעה בשאלה שבמחלוקת דורשת לא רק
את בחינת סיבת הנזק ברגע הפגיעה ,כי אם בחינת כלל הנסיבות
שאפשרו את הפגיעה ,אין בכך כדי להתיר למשיב להרחיב את חזית
המחלוקת לטענות שלא נטענו מבראשית ולועדת הערר לחרוג מהאמור
בפסק-הדין מנגד 562......................................................................
 .22הגשת תיקי תביעה פיקטיביים ועבירות מס  -השמאי זוכה 564......
 .23הנמקת ההחלטה וההתייחסות לראיות השונות שהובאו בפני
המשיב והוועדה נדרשות במיוחד במקרה בו קיימת דרישה מיוחדת
לבחינת ראיות נסיבתיות בשל הקושי הקיים ברוב רובם של המקרים
להוכחת המניע שביסוד הפעולה שגרמה את הנזק לרכוש 566..............
 .24הדיבור "בעיות ביטחוניות" הוא בעל מרקם רחב והוא מאפיין
היבטים רבים מהחיים בארץ .אין בו כדי לספק הדרישה קונקרטית
ל"פעולות איבה" ,שהיא תנאי לקבלת פיצוי 567................................
 .25העובדה שהניזוקים הינם תושבי ישראל ואפילו העובדה כי הינם
משרתים או שירתו בעבר את כוחות הביטחון של מדינת ישראל ,אינה
מספקת כדי למלא היסודות הנדרשים בחוק הפיצויים 570.................
 . 26חוק הנזיקים האזרחיים קובע כי ,פעולת לחימה או אף פעולה
שאינה לחימה ,הכרוכה בסיכון לחיים או לגוף ,שנעשתה לתכלית של
מניעת טרור ,מעשי איבה והתקוממות מקימה למדינה סייג לאחריות
בנזיקין 571...................................................................................
 .27התובע נזק במסגרת סעיף  35לחוק הפיצויים ,נדרש לנטל השכנוע
השגור בהליך האזרחי ,הוא מאזן ההסתברויות 573...........................
 .28סמכות ערכאת הערעור מצומצמת לדיון בטענות שהן בגדר בעיה
משפטית .אין הדרך פתוחה לערער על קביעות עובדתיות של הוועדה,
וכפי הקבוע בהוראת תקנה  12א(א) לתקנות הפיצויים 575.................
 .29הדרישה לפעולה קונקרטית היא המכניסה כל מקרה למעגל
הסיכון שבגדר תכלית החוק ,מאחר שהיא יוצרת קשר ברור ומוגדר
בין האירוע הספציפי ,פעולת האיבה או פעולת המלחמה ,לנזק 576......
 .30החוק מאפשר מתן פיצוי מכספי הציבור ,מה שמאפיין את ההיבט
התקציבי ,כאשר מקורו בקופה הציבורית ,ולכן אינו יכול להתפרש
במנותק מן האילוצים ומהמגבלות התקציביים 577...........................
 .31התחולה החוץ טריטוריאלית מוגבלת מעצם אופיו של ההסדר,
כאשר המדינה ,על דרך ההשוואה ,היא המבטח .נתון זה מחייב מעמד
של המדינה באותם שטחים .היינו ,החזקה בשטח על-ידי המדינה או
על-ידי רשות מטעמה 580................................................................

יט

תוכן עניינים

 .32הוועדה היא גוף של המדינה ,וגם כטריבונל שיפוטי מן הראוי
שהיא תכבד הסכמים שהמדינה צד להם 582.....................................
 .33השאלה מה תוכנו ומשמעותו של נטל הוכחה המוטל על בעל דין
מסויים היא אכן בעלת אופי משפטי ,שכן היא עוסקת בסוגיה הנוגעת
לדיני הראיות 583..........................................................................
 .34לא ייתכן שהוועדה ,זמן הנמקתה ,תימנע מהתייחסות להערות
בית-המשפט המחוזי ותסתפק באמירה סתמית כי לא ראתה לנכון
לשנות את מסקנותיה 584...............................................................
 .35היעדרה של תעודת בטחון אינה מונעת הוכחת טענות הנפגע
באמצעות ראיות אחרות ,ברם ,משנתקבלה התוצאה כי אפשרות
ההצתה לא הוכחה במידה הנדרשת על-פי ההליך האזרחי ,וכי קיימים
הסברים נוספים בעלי משקל זהה לסיבת השריפה ,הרי שהמסקנה
היא שהמערער לא הוכיח את תביעתו 585.........................................
 .36הנמקה שאין בה התייחסות לראיות הספציפיות שהמערערות
סבורות כי הן מוכיחות את טענתן אינה בגדר הנמקה הולמת 586........
 .37תכלית חוק מס רכוש הנה לתקן את נזקם של מי שאין להם כל
מקור אחר זולת קופת הציבור להיטיב את נזקם .זאת בקרות האירוע
שהחוק מכיר בו כעילה לפיצוי 588...................................................
 .38ברי כי בקביעות עובדתיות ,קיימת לועדת הערר ,שהנה אכן בעלת
מומחיות מיוחדת ,עדיפות על פני ערכאת הערעור 590........................
 .39אין להתערב בגובה ההוצאות שנפסקו לטובת המערער בהחלטת
הוועדה ,ובקביעותיה באשר להתנהגות המערער ובא כוחו בניהול
הדיון בפניה .טענותיו של המערער ,כי נימוקי הוועדה בפסיקת
ההוצאות אינם נכונים עובדתית ,אינן מעוררות בעיה משפטית ,וגם הן
אינן ראיות לדיון בערכאת הערעור 592.............................................
 .40בנסיבות בהן עומד כנגד מניע האיבה ,הנטען על-ידי המערער ,מניע
אחר ,שאינו מזכה בפיצוי בהתאם לחוק מס רכוש וקרן פיצויים,
והמערער אינו מספק הסבר ממצה מדוע יש להעדיף את מניע האיבה -
הרי שדין תביעתו להידחות 594.......................................................
 .41הלכה היא ,כי משהחליטה הערכאה הדיונית לסמוך את ידיה על
מומחיותו של עד ,ולהתייחס לחוות-דעתו כאל ראיה בעלת משקל ,הרי
שבהיעדרו של שיקול אחר ,רציני ביותר ,לא יבדוק בית-המשפט
לערעורים מחדש את מומחיותו של העד 595.....................................
 .42קיום יחסי שנאה ומשטמה ,באופן כללי ,אין די בו כדי להכניס את
הגניבה לגדר הביטוי "עקב פעולות איבה נגד ישראל" ,כפי שנתפרש.
יש להצביע על פעולות איבה ספציפיות שבזיקה אליהן נגרם הנזק 597..
 .43הואיל ומסקנת הוועדה היא מסקנה עובדתית ,אין מקום לערעור
עליה לפני בית-משפט של ערעור 598................................................

כ

תוכן עניינים

 .44הרי שלא היעדר ראיות ישירות בידי המערערים ,כפי קביעתה של
הועדה ,למיהותו של הגורם שהיה קשור בהצתה ,היא שעמדה
בעוכריהם .שהרי ,גילויו של גורם זה ,היה בודאי מוביל להבנת המניע
שהוביל לבצע את מעשה הפשע ,ולחילופין ,אי-גילויו ,משמעו ,אי-
הוכחת המניע 600..........................................................................
 .45על הוועדה לבחון את תיק החקירה מנקודת המבט של ההליך
האזרחי ולראות ,האם מבחינת דיות ומשקל הראיות הכלולות בתיק
החקירה הצליחה המערערת לעמוד בנטל ההוכחה המוטל עליה601.....
 .46יש בראיות הנסיבתיות דכאן כדי להביא ,בדרגת ההסתברות
הנדרשת לצורך הוכחה במשפט אזרחי ,למסקנה כי התאונה הינה
"פגיעת איבה" ,כהגדרתה בסעיף  1לחוק התגמולים 602.....................
 .47ה"נושא בהוצאות שיקום הנזק" בהגדרת "ניזוק" בתקנה 1
לתקנות הפיצויים ,הוא רק מי שהוא חייב בשיקום הנזק ,או שהוא
שילם את הנזק ללא כל תנאי וללא כל אפשרות תביעה להחזרת
הסכום ששילם 604........................................................................
 . 48מס רכוש נועד להוות מכשיר לפיצוי מהיר ויעיל של נזקי מלחמה,
לרבות פעולות איבה ,ולכן הוא מתיחס רק לנזקים כאלה הניתנים
להוכחה קלה ופשוטה 605...............................................................
 .49נטל ההוכחה לביסוס הזכות לפיצוי מכוח חוק הפיצויים מוטל על
מבקש הפיצוי 607..........................................................................
 .50בחינתן של "הנחיות מינהליות" צריכה להיעשות כבחינתן של
החלטות שבשיקול-דעת של הרשות המינהלית .בחינתן של החלטות
שבשיקול-דעת של הרשות נעשות בבית-המשפט העליון ,בשבתו כבג"צ
ולכן זהו גם הפורום הנכון והראוי לבחינתן של "הנחיות
מינהליות" 608..............................................................................
 .51נטל ההוכחה העיקרי כי מדובר ב"נזק מלחמה" שארע לרכב,
כמשמעותו של מושג זה בחוק הפיצויים ,מוטל על שכם מבקש הפיצוי,
הוא המערער 610...........................................................................
 .52פירוש הפסקה "שיקום הנזק" שבהגדרת ה"נזק הממשי" חייב
להעשות בזיקה להגדרת התיבה "נזק" וזה האחרון כולל פיצויים הן
עבור "נזק מלחמה" והן עבור "נזק עקיף" 610...................................
 .53ביחסים שבין אזרח לבין רשויות המס ובכלל זה ,החלטות בכל
שאלה הכרוכה בקביעת החבות והיקפה חייבת להתברר בדרך
המיוחדת שיועדה לה על-ידי המחוקק ,וכפי האמור בסעיף  27לחוק
הפיצויים 612................................................................................
 .54יש לנקוט בפרוצדורה הנקוטה בחוק הספציפי ובמקרה הנדון ,חוק
הפיצויים .באם לא ננקטת פרוצדורה שכזאת ,דין התובענה להידחות
על-הסף 613..................................................................................

כא

תוכן עניינים

 .55על ועדת הערר לאפשר לבית-המשפט היושב בערעור לבחון האם
שקלה את כל הקריטריונים אשר היו בפניה במסגרת החלטתה ,ואם
עשתה זאת מבלי שנפל פגם בשיקוליה 614........................................
 .56הדיבור "מעין בעל" ,שהוא למעשה בגדר בעלות קונסטרוקטיבית,
נבחן אך ורק לפי הוראות סעיף ()1(1ב) לחוק הפיצויים 616.................
 .57סעיף  12לחוק הפיצויים הדן בשווייה של קרקע פנויה קובע כי
שוויה של קרקע יהיה שווי השוק שלה .הסעיף אינו מגדיר מהו שווי
שוק ,אך ניתן ללמוד זאת מסעיף  11לחוק הפיצויים המגדיר שוויה של
קרקע שעליה בניין ,וקובע כי שווי הקרקע שניתן לקבל בעד הנכס כולו
ממוכר ברצון לקונה ברצון 617........................................................
 .58בשמיעת הערר לא תיזקק הועדה לכל נימוק שלא הוזכר בכתב
הערר או בתשובה ,אלא אם היא משוכנעת שהדבר דרוש למען
הצדק 618.....................................................................................
 .59חובת הגשת הראיות ,בפני ועדת הערר מוטלת על כל אחד
מהצדדים .שכן ,אין הוראה כללית בחוק ,או בהלכה הפסוקה ,שחובת
הראיה על הנישום .אדרבא ,בשיטה האדוורסרית הנהוגה ,המבחן
הוא ,המוציא מחברו ,עליו הראיה 620.............................................

חלק ה' :תביעות בגין נזק רכוש ושמאי מקרקעין623 .......
פרק א' :מבוא623 .....................................................................
פרק ב' :שמאות מקרקעין  -מושגי יסוד 625 ...................................
 .1שווי שוק 625.............................................................................
 .2מחיר 626..................................................................................
פרק ג' :קביעת שווי למטרות שונות 627 .........................................
 .1כללי 627...................................................................................
 .2שומות למטרות שונות  -דוגמאות 627...........................................
פרק ד' :נתונים ראשוניים המשפיעים על שווי המקרקעין 629 .............
 .1מבוא 629..................................................................................
 .2רשימת האיפיונים  -נתונים 629...................................................
פרק ה' :שיטות ההערכה השונות של שווים של מקרקעין 631 .............
 .1כללי 631...................................................................................
 .2השיטה השיורית 631..................................................................
 .3שיטת החילוץ 631......................................................................
 .4השיטה ההשוואתית 631.............................................................
 .5גישת העלות 632........................................................................
 .6גישת ההכנסה או גישת היוון ההכנסות 633...................................
 .7היוון דמי השכירות כמודל הערכת שווי מקרקעין633.....................
פרק ו' :הערכת מוניטין 635 ........................................................
 .1הגדרת מוניטין 635.....................................................................
 .2קנייניות המוניטין 635................................................................

כב

תוכן עניינים

חלק ו' :תביעות רכוש  -שמאות ימית ,אווירית
וחקלאית 637 .........................................................
שער א' :תביעות רכוש ושמאות ימית 637..............................

פרק א' :מבוא637 .....................................................................
פרק ב' :המשפט הימי וסמכות בית-המשפט 639 .............................
פרק ג' :ביטוח ימי  -מהות והגדרה 641 ..........................................
 .1כללי 641...................................................................................
 .2מבנה פוליסת ביטוח ימי 642.......................................................
פרק ד' :שטר מטען  -הגדרה ומהות 645 .........................................
 .1כללי 645...................................................................................
 .2כללי האג 645............................................................................
פרק ה' :תניית שיפוט זר 647 ......................................................
פרק ו' :הדין הישראלי לעומת הדין הבינלאומי  -חזקת ההתאמה
הפרשנית 649 ..........................................................................
פרק ז' :פקודת הובלת טובין בים 651 .............................................
 .1הדין 651...................................................................................
 .2כללי 653...................................................................................
פרק ח' :תמצית ההלכה הפסוקה 655 ............................................
 .1על המבטח להוכיח סבירות שיקוליו ,קביעה התואמת את הכלל
הראייתי הבסיסי במשפט האזרחי לפיו "המוציא מחברו עליו
הראיה" 655..................................................................................
 .2המסע שעורך בית-המשפט בבואו להחליט אם להתיר המצאה מחוץ
לתחום ,אינו מסתיים אף אם מתברר כי נתקיימו הנסיבות שבאחת
מתקנות המשנה של תקנה  500לתקסד"א 657...................................
 .3עניין גרשון ,נקבעה ההלכה בעניין נטל ההוכחה בקרות מקרה
ביטוח ,כאשר המבטח טוען כי ידו של המבוטח היתה במעל 657..........
 .4נטל ההוכחה בתביעת ביטוח ימי מוטל על המבוטח (התובע) 657......
 .5כלל ,כאשר מבוטח מותיר שאלה פתוחה  -על המבטח לבדוק עימו
ולברר אם התשובה לא ניתנה בהיסח הדעת וישנה תשובה המניחה את
דעתו ,או שמא לא כן ואין התקשרות .לחלופין ,בידי המבטח להמשיך
בהתקשרות ,תוך נטילת הסיכון ואובדן יכולת הביטול העתידית בכפוף
לזכות הביטול בתוך  30יום הקבועה בסעיף 658.............................. 7
 .6הרשות בידי החברה שלא לקבל את ההצעה במלואה ,אך ההגינות
האלמנטרית דורשת  -בפרט כשמדובר כאן בחוזה  -לגלות עיני המציע
ולהסביר לו את ההבדל בין מה שביקש מהחברה ומה שזו קיבלה 658..
 .7מבטח הנכנס בנעלי המבוטח מכוח תחלוף ,אינו הופך לצד שלישי
כלפי המוביל הימי לעניין התיישנות 658...........................................
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 .8ביטוח כפל הוא על-פי רוב תוצאה של חוסר תשומת-לב מצד
המבוטח 658.................................................................................
 .9העדויות שבאו בפני בית-המשפט המחוזי מלמדות כי הובלתם של
תפוחי האדמה נעשתה שלא בדרך המקובלת להובלת טובין מסוגם,
לאמור :שלא בקירור ומבלי להבטיח איוורור יעיל .אשר-על-כן  -חלה
בהקשר זה "תנית הפטור" שבפוליסה ,המתנה את תשלום הנזק בשל
הנביטה בכך שההובלה נעשתה ב"אריזה מתאימה"; והכל מסכימים
ש"האריזה"  -קרי :תנאי ההחזקה באניה  -היתה בלתי-מתאימה
לתפוחי אדמה 659.........................................................................
 .10האם המבטחת ,שהיא חברת ביטוח שביטחה ספינה של התובעת
בפוליסת ביטוח ימי ,חייבת בתשלום תגמולי ביטוח לידי התובעת בגין
נזק שנגרם לספינה בעקבות אירוע טביעה ופעולות חילוץ הספינה; או
שמא הנתבעת חייבת בפיצוי שלא מתוקף הפוליסה בנסיבות המקרה.
הדיון כרוך בבירור גדרי הכיסוי הביטוחי של פוליסת הביטוח ,אחריות
המבטחת בנוגע לעבודות החילוץ שבוצעו בפיקוחה ,וזכאות המבוטחת
לפיצוי בגין אובדן רווחים עתידיים 659............................................
 .11נטל השכנוע ונטל ההוכחה הוא על המבטחת הטוענת כי מקרה
הביטוח נגרם בכוונה 659................................................................
 .12בשל העלמת עובדות מהותיות משירביט נשמט הבסיס לחוזה
הביטוח ואין לשירביט כל חבות לפצות את התובעת על נזקיה בעקבות
הטביעה 659..................................................................................
 .13בפסק-הדין ב -ע"א  6260/97פולסקה מורסקה נ' בנק נשיונל דה
פריס-ניו יורק ,פ"ד נז( ,193 ,)5נקבע שהוצאת שטר מטען מעידה על
כריתתו של חוזה הובלה בין השולח לבין המוביל ,אך בפסק-דין זה לא
נקבע שהסכם הובלה כזה מאפשר לראות במוביל החוזי ,כקביעת בית-
משפט קמא ,כנושא "בזכויות ובחובת של מוביל ימי" ,כמשמען
בפקודה 661..................................................................................
 .14טביעתה של ספינה ותשלום תגמולי הביטוח 662..........................
 .15שטר מטען ממלא ,מן הבחינה המשפטית ,שלושה תפקידים:
ראשית ,הוא קבלה מאת המוביל לשולח המטען המעידה על מסירת
המטען לרשות המוביל .שנית ,הוא ראיה לחוזה ההובלה בין המוביל
לבין שולח המטען .שלישית ,שטר המטען הוא מסמך קנייני המקנה
למחזיק בו את הזכות לדרוש ולקבל את החזקה במטען הרשום
בו 662..........................................................................................
 .16תכולת ביתו של התובע שנשלחה מישראל לניו יורק בהובלה ימית
והגיעה לטענת התובע בחסר 662......................................................
 .17מוביל חוזי או סוכן 663.............................................................

שער ב' :תביעות רכוש ושמאות אווירית 665..........................
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פרק ב' :אמנת ורשה 667 ............................................................
 .1כללי 667...................................................................................
 .2חוק התובלה האווירית ,התש"ם - 1980-אמנת מונטריאול 668........
 .3אמנת מונטריאול 671.................................................................
פרק ג' :אימוץ ההסדרה הבינלאומית על-ידי הדין הישראלי 673 .........

שער ג' :תביעות רכוש ושמאות חקלאית 675..........................

פרק א' :מבוא675 .....................................................................
פרק ב' :ההלכה הפסוקה 677 ......................................................
 .1נזקים משני סוגים ,שהיו מכוסים בפוליסה :אובדן יבול (כונה
"אבדן כמותי") וסדקי גידול (הכוונה לסדקים בתפוחי האדמה שהפכו
אותם לבלתי-ראויים לשיווק)  -נזק זה כונה "אבדן איכותי" 677.........
 .2על-פי חוזה הביטוח ,נזק מוגדר כנזק לצמחי הנוי הגורם באופן
ישיר ובלעדי לכך שצמח הנוי הפך בלתי-ראוי לשיווק אלא אם הוחרג
במפורש 677..................................................................................
 .3השיווק הבודד והמזערי ( 200פרחים) שביצעה התובעת כשבועיים
לאחר קרות נזק הקרה לבורסה אחת בהולנד ,אינו עומד בדרישת
חוזה הביטוח על-פי לשונו ותכליתו 679............................................
 .4האם נזקים שנגרמו לתובע בוטחו בפוליסות ביטוח שהוצאו לתובע?
ככל שנזקים אלה לא בוטחו ,האם קמה חבות סוכן הביטוח לפצות את
התובע בגין הנזקים שנגרמו לו? 679.................................................
 .5נזקים שנגרמו לפלפלים שגודלו בשתי חממות בשטח של  32דונם
במושב בני ראם  -אחריות חברת בקרה  -אחריות יועץ ביטוח וחברת
ביטוח זרה 681..............................................................................
 .6תביעה כספית על-סך  250,000ש"ח בגין אבדן בקר ( 11עגלים13 ,
פרות ו 2 -פרים) שנגרם לתובע כתוצאה מאירוע מחודש  04/12של
נזילת מים ממתקן הנתבעת הממוקם בסמוך לגדר המרעה של
התובע 683....................................................................................
 .7נזק עקב מכירת זרעי בצל פגומים 684...........................................
 .8נזק לפרחים בעקבות קרה 684.....................................................
 .9נזקי משתלה כתוצאה מקרה  -כיסוי ביטוחי 685...........................
 .10למגדל בקר נגרם נזק כלכלי כתוצאה מגניבות בקר .האם למושב
בו הוא גר ,למדינה או לקבלנים שביצעו עבודות חקלאיות בשדות
המושב ,אחריות לפצותו בגין נזקיו? 687...........................................
 .11תביעה של חקלאי המגדל כרמים במושב פצאל שבבקעת הירדן,
שהוגשה כנגד שני הצדדים לחוזה הביטוח ,לפיו בוטחו כרמיו לעונת
 2010כנגד נזקי טבע 688.................................................................
 .12נזקים למטע עקב פיצוץ צינור 689..............................................
 .13גניבת טלאים 690.....................................................................
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