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 459 ............................................................ אלמוהר""הלכת  2.2
 460 ................................................................ "הלכת המגן" 2.3
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זכות הזקיפה העומדת לו מכוח מוסד הפעיל את האם בדין ה 3.1

         לחוק הביטוח הלאומי והחל אותה על  329הוראת סעיף 
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הביטוח הלאומי, לחוק  329פי סעיף -לקזז את היתרה מהניזוק על
 471 ................ הניזוק, ולו חלקית, בפיצוי כפול? כן ייהנה-לא-שאם

האם יש מקום לניכוי רעיוני של גמלאות מוסד לביטוח לאומי  3.8
היו להשתלם לתובע במסגרת ענף נכות כללית, או האם יש שעשויות 

ימצה התובע זכויותיו במוסד מקום להקפיא סכומים עד אשר 
 472 .................................................................... לביטוח לאומי?

זכאי לשיפוי בגין כלל סוגי הגמלאות ששולמו האם התובע  3.9
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 473 ............................... להתחשב בקיצור תוחלת חייו של הניזוק?
מהם השינויים שנעשו בהיקף הזכאות של הנפגע לאחר המועד  3.10

שבו הסתיים הדיון בתביעת הנפגע מול הנתבעים מבחינת קצבת 
 474 ....................... הניידות ומבחינת קצבת השירותים המיוחדים?

מהי חובת המוסד לביטוח לאומי להפעיל, בנסיבות מסויימות,  3.11
לחוק הביטוח הלאומי ולזקוף על חשבון  329את הוראת סעיף 

ום מהסכ 75% -הגמלה המגיעה לנפגע סכום השווה ללא יותר מ
שקיבל הנפגע מהמבטחת כפיצויים בגין המקרה המהווה עילה 

 475 .......................................................... לגמלה?לזכאות הנפגע 
ות, מהי חובת המוסד לביטוח לאומי ליישם, בנסיבות מסויימ 3.12

לחוק הביטוח הלאומי ולהפעיל את זכות  329את הוראת סעיף 
 476 .................... הזקיפה העומדת לו, בהתחשב בהוראות ההסכם?

וסד לביטוח לאומי מאחר האם על התובע להשיב כספים למ 3.13
 477 ....................................... וקיבל כספים בגין קצבה שלא כדין?

האם זכאית התובעת לתשלום גמלאות נכות כללית מהנתבע,  3.14
 478 .....................................................................ולאיזו תקופה?
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ע כי מקור האש ברכב הנתבעת וכי האש עברה מרכב . משנקב5
הנתבעת והציתה את רכב התובעת, עבר נטל הראיה לנתבעת להוכיח 

 635 ....................... שלה בקשר למקור האש או התפשטותהשלא התר
. זכותה של המבטחת להיפרע מהנתבעת בשל נזקי רכוש שנגרמו לה 6

 636 ....................................................................... עקב הצפת מים

 637 .......................................... ודהשער ד': נזקי תאונות עב 
 637 ..................................................................... פרק א': מבוא



וכן עניינים ת  

 יט 

 639 .......................................................פרק ב': אחריות המעביד
 641 ................................ יד ואשמו של העובדפרק ג': אחריות המעב

 643 ............................ פרק ד': תכליתן של תקנות הבטיחות בעבודה
 645 .................................................. פרק ה': דוגמאות ותקדימים

           התביעה  -. תביעת שיבוב לאחר תאונה, בה קרס עגורן 1
 645 ................................................................................. התקבלה

משאית משא עם מנוף, לאיסוף גזם, השייכת לנתבעת, התנגשה  .2
      התביעה התקבלה  -בכבל חשמל של התובעת וגרמה לנזקים 

 645 ................................................................................... בחלקה
 647 .................................................. תביעת שיבוב -נפילה מגובה  .3
 649 ................................................ תביעת שיבוב -. נפילה מפיגום 4
היעדר הדרכה  -תביעת שיבוב  -. נפילה מגג על רצפת אזבסט 5

 650 ................................................................................. מתאימה
 652 ............................................................ ג אזבסט. נפילה דרך ג6
התחשבות  -נה . התאונה אירעה כאשר הרשת מפורקת מהמכו7

 654 ............................................. עבידוברצונו של עובד לרצות את מ
. תביעת שיבוב בה נקבע שהנפגע, אחראי בין היתר, לתאונה שנגרמה 8

 656 .......................................................................................... לו

 659 ............... ובמאים בתביעות שיבחלק ד': שמאות וש

 659 ........................................... שער א': עקרונות השמאות
 659 ..................................................................... פרק א': מבוא

 661 ......................................................... : סוגי שמאויותב' פרק
 661 ................................................................................... . כללי1
 661 ....................................................................... . שמאות רכוש2
 662 .................................................................. . שמאות חקלאית3
 662 ............................................ . שמאות ציוד מכני הנדסי )צמ"ה(4
 662 ....................................................................... . שמאות ימית5
 662 ......................................................................... . שמאות רכב6
 663 ................................................................. . שמאות מקרקעין7

 665 ...................................................... פרק ג': שמאות מקרקעין
 665 .................................................................... . שמאי מקרקעין1
 665 .............................................. מושגי יסוד -. שמאות מקרקעין 2

 665 ....................................................................... שווי שוק 2.1
 668 ............................................................................ מחיר 2.2

 669 ......................................... פרק ד': קביעת שווי למטרות שונות
 671 ............ פרק ה': נתונים ראשוניים המשפיעים על שווי המקרקעין

 671 .................................................................................. . מבוא1
 671 ................................................... נתונים -. רשימת האיפיונים 2
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 671 ........................................................... איפיון סטטוטורי 2.1
 671 ..................................................................... איפיון פיזי 2.2

 673 .............. רקעיןפרק ו': שיטות ההערכה השונות של שווים של מק
 673 ................................................................................... . כללי1
 673 .................................................................. . השיטה השיורית2
 673 ....................................................................... .שיטת החילוץ3
 673 ............................................................. . השיטה ההשוואתית4
 THE COST APPROACH .................................... 674-. גישת העלות 5
 674 ................................... . גישת ההכנסה או גישת היוון ההכנסות6
 675 ..................... י מקרקעין. היוון דמי השכירות כמודל הערכת שוו7

 677 ........................................................ פרק ז': הערכת מוניטין
 677 ..................................................................... רת מוניטין. הגד1
 678 ................................................................ יןות המוניט. קנייני2
 679 ........................ . על הגישות נגד ראיית המוניטין כזכות קניינית3
 681 .............................................. . דרכי הוכחת קיומו של מוניטין4
 681 ............. . מרכיבים שונים המשמשים בהוכחת קיומו של מוניטין5

          שימוש ממושך או אופי השימוש מה מהם האלמנט  5.1
 681 .............................................................................. החשוב?

 683 ........................................................................ חודיותיי 5.2
 687 ............................................................. מכירה בהיקפים 5.3
 687 ................................................................ הוקרה והכרה 5.4
 687 ............................................................... תדמית חיובית 5.5

 688 ........................................................................ . סוגי מוניטין6
 692 ............................................................. . חישובו של המוניטין7

 692 ............................................................................. ליכל 7.1
"שיטת  -שיטת חישוב הפסד מוניטין על בסיס רווח עודף  7.2

 694 ........................................................................... הרווחיות"
 695 ............. שיטת חישוב הבוחנת את ערכו של העסק כעסק חי 7.3
 695 ..... יישום שתי השיטות של "רווחיות" ושיטת ה"עסק החי" 7.4
 699 ................. ביקורת על השיטות הקיימות לחישוב המוניטין 7.5
 701 ............................................................ השיטה השיורית 7.6

 704 ................................................................. . דילול של מוניטין8

 705 ............................ עקרונות  -שער ב': שמאות רכב ורכוש 
 705 ..................................................................... פרק א': הדין

 705 ........................................... 1961-. תקנות התעבורה, התשכ"א1
 709 .... 1980-ב(, התש"םתים )שמאי רכ. צו הפיקוח על מצרכים ושירו2
. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי(, 3

 713 ......................................................................... 1986-התשמ"ו
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לקי רכב משומשים . תקנות הגבלת השימוש ורישום פעולות בח4
ם בו, דיווח על גניבת חלק והגבלת יומן ורישו)מניעת גניבות( )ניהול 

 716 ......................................... 2007-השימוש בחלקי רכב(, התשס"ז
. חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים )מניעת 5

 718 ............................................................. 1998-, התשנ"חגניבות(
 727 .................................... עקרונות השומה -פרק ב': שמאות רכב 

 727 .................................................................................. . מבוא1
 727 ................................................... ובייקטיבית". "ירידת ערך א2

 727 ............................................................................. כללי 2.1
דעת שמאי )מתוך הנחיות -הנחיות מקצועיות לשומת נזק וחוות 2.2

 727 ..................................................................משרד התחבורה(
פי -תאימות והתאמת חלקי חילוף לרכב בעת עריכת שומה על 2.3

 731 ....................................................... הנחיות משרד התחבורה
   דעת -הנחייה מקצועית של משרד התחבורה בדבר "חוות 2.4

 732 ................................................................................ נגדית"
 732 ........... . אבחנה בין ירידת ערך "טכנית" לירידת ערך "מסחרית"3
 734 .......... "מתמחה בשמאות רכב" -"שמאי רכב"  -. "שמאות רכב" 4

 734 .......................................................... השמאי והמתמחה 4.1
קריטריונים לאימון מתמחים וכלל התמחות )מתוך קובץ  4.2

 734 .......... ההנחיות המקצועיות לשמאי רכב של משרד התתחבורה(
הנחיית משרד התחבורה לגבי "כללי התנהגות ואתיקה  4.3

 736 ........................................................................... מקצועית"
 737 ...... היחס בין המושגים -( total loss"נזק גולמי" ו"אובדן גמור" ) .5

 737 ............................................................................. כללי 5.1
פי הנחיות מקצועיות של משרד -חישוב נזק גולמי לרכב )על 5.2

 738 ........................................................................... התחבורה(
 739 ................................................................. הלכה פסוקה 5.3

 740 .................................................... "(total loss. "אובדן גמור" )"6
 740 ............................................................................. כללי 6.1
"אובדן ההנחיה המקצועית של משרד התחבורה לגבי רכב ב 6.2

 741 ................................................................................. גמור"
 742 ............................................................. ההלכה הפסוקה 6.3

 743 ........................................................... . "אובדן גמור להלכה"7
 743 .......................................................................... "וי רכב. "שו8
 745 ..................................................... . "רכב שיצא מכלל שימוש"9

לתקנות  309פי תקנה -טיחות על. "שימוש ברכב שניזוק" )בדיקת ב10
 745 ....................................... ה""שלד -"נזק בטיחותי"  -התעבורה( 

 745 ............................................................................ כללי 10.1
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הנחיית משרד התחבורה בדבר "איסור תיקון שלדת מרכב  10.2
 747 .................................................. במצעות חיבור משני חלקים

הנחיית משרד התחבורה בדבר "דיווח על תיקון נזק בטיחוי  10.3
 748 ............................................................................. של רכב"

 749 ................................................................. . "חובת נאמנות"11
 749 ..................... ומת נזיקין במוסך לא מורשה"ר ביצוע ש. "איסו12
 749 ............................................ . "איסור שימוש בחלק משומש"13
 750 .............................................................................. . "חלק"14

הנחיות בנושא  -פרק ג': משרד האוצר, אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון 
 751 ............................................ רכוש וצד ג' -שמאות ביטוח רכב 

 751 ........... איגוד שמאי ביטוח נ' המפקח על הביטוח 7721/96. בג"צ 1
 753 ............... . הממשק בין דיני הגבלים עסקיים והפיקוח על ביטוח2

 753 ............................................................................. כללי 2.1
 754 ........................................... הסדר המוסכים כהסדר כובל 2.2

                        פסילת מומחה מטעם  -פרק ד': שמאי בתביעות אש 
 757 ...................................................................... המשפט-בית

 761 ...................................................... דעת-פרק ה': צירוף חוות
          דעת כחלק מחקירת חברת הביטוח את -פרק ו': עיון בחוות

 767 ............................................................................. המקרה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


