תוכן עניינים

תוכן עניינים
פרק א' :כתבי תביעה
 .1כתב תביעה  -כספית  -פוליסת תלמידים
 .2כתב תביעה  -פיצויים בגין נזקי גוף לפי חוק הפיצויים לנפגעי
תאונות דרכים ,התשל"ה - 1975-תביעת עזבון  -סיוע בדחיפת
רכב תקוע
 .3תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף לפי חוק הפיצויים לנפגעי
תאונת-דרכים ,התשל"ה 1975-לחילופין ,פיצויים בגין נזקי גוף
לפי פקודת הנזיקין (נוסח משולב)  -נהג משאית  -תקיעת מנגנון
הדחיסה של המשאית
 .4תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף לפי חוק הפיצויים לנפגעי
תאונת-דרכים ,התשל"ה - 1975-רכב התובע נתקע באמצע
הנסיעה ונפגע
 .5תביעה כספית  -פוליסת תאונות אישיות תלמידים וסטודנטים
 .6תביעה כספית-חוזית  -התנגשות בין שני רכבים
 .7כתב תביעה בסדר דין מהיר  -ביטוח סיעודי
 .8כתב תביעה לפיצויים בשל נזקי גוף  -נפילה ברחוב
 .9כתב תביעה בסדר דין מהיר  -נזקי אש
 .10כתב תביעה  -כספית  -נזקי הצפה כנגד החברה המבטחת
 .11כתב תביעה בסדר דין מהיר כנגד אינסטלטור  -כספית  -נזקי
הצפה
 .12כתב תביעה  -כספית  -נזקי הצפה
 .13כתב תביעה  -נזקי מים  -בית חד-קומתי
 .14כתב תביעה  -כספית  -ליקויי בניה

א

1
1

6

15

31
41
45
52
59
66
70
76
81
85
89

תוכן עניינים

 .15כתב תביעה בסדר דין מהיר  -כספית  -התרוממות מכסה
מנוע
 .16תביעה כנגד חברת הביטוח  -גניבת רכב
 .17כתב תביעה מתוקן כנגד חברת הביטוח  -כספית  -פריצה
 .18כתב תביעה כנגד חברת הביטוח  -פריצה  -כיסוי של "כל
הסיכונים"
 .19כתב תביעה כנגד חברת הביטוח  -פריצה  -כיסוי של "כל
הסיכונים"

96
100
104
109
114

 .20כתב תביעה כנגד גנן  -נפילת עץ
 .21כתב תביעה כנגד חברת הביטוח  -גניבת רכב
 .22כתב תביעה כנגד חברת השכרה
 .23כתב תביעה כנגד יצרן אזעקה  -שריפת רכב
 .24כתב תביעה כנגד תחנת דלק אשר היתה אחראית על אחזקה
תקינה ו/או פיתוח של הכביש אשר בו היה המפגע
 .25תביעת חברת הביטוח כנגד המבוטח אשר קיבל תשלום כפול
 .26כתב תביעה כנגד בוטח  -תרמית ביטוח
 .27תביעה כנגד מוסך  -עובד שעשה תאונה
 .28כתב תביעה כנגד מוסך  -גניבה

139
143
147
151
155

 .29כתב תביעה כנגד מכון שטיפה
 .30כתב תביעה כנגד רופא שיניים  -רשלנות מקצועית
 .31כתב תביעה בגין פיצויים בשל נזקי גוף  -נפילה מסולם
 .32כתב תביעה בגין פגיעה בשער הבית
 .33כתב תביעה בגין נזקי מים מדירה סמוכה
 .34כתב תביעה בגין נזקי מים מדירה סמוכה
 .35כתב תביעה בגין כתם שמן שיוצא מהרכב

159
164
173
180
184
188
192

ב

121
125
131
135
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 .36כתב תביעה בגין נפילת פרגולה
 .37כתב תביעה בגין בור ביוב ומכסהו שפגעו ברכב
 .38כתב תביעה בגין נזקי גוף
 .39כתב תביעה בגין ליקויים בעבודת נגרות
 .40כתב תביעה כנגד מוסך  -תיקון לקוי
 .41כתב תביעה  -כספית  -נזיקין /שיבוב  -פגיעת רכב
 .42הודעת צד שלישי  -רשלנות עורך-דין
 .43כתב תביעה  -החלקת רכב  -נזק גוף

196
201
206
221
228
232
236
246

 .44כתב תביעה כנגד מוסך
 .45כתב תביעה  -חוזית  -תאונות אישיות
 .46כתב תביעה שכנגד  -כספית  -נזקים לרכב
 .47כתב תביעה  -כספית  -ביטוח דירה
 .48כתב תביעה  -כספית  -ביטוח דירה
 .49כתב תביעה  -נזקי גוף  -נפילה בתוך מתחם העבודה

256
264
271
276
282
289

פרק ב' :כתבי הגנה
 .1כתב הגנה  -הצפה
 .2כתב הגנה  -גניבה
 .3כתב הגנה  -נפילה
 .4כתב הגנה  -רשלנות עורך-דין
 .5כתב הגנה  -פגיעת רכב
 .6כתב הגנה  -תאונת דרכים
 .7כתב הגנה  -ירידה מהרכב
 .8כתב הגנה מטעם קרנית לפיצוי נפגעי תאונות דרכים
 .9כתב הגנה בתביעת רשלנות עורך-דין

ג

299
299
305
318
327
338
342
353
360
377
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פרק ג' :שאלונים

395
395

פרק ד' :בקשות ותגובות
 .1בקשה למחיקת כתב הגנה מטעם הנתבעת בשל אי-העברת
תצהיר גילוי מסמכים ואי-תשלום שכר-טרחתו של מומחה בית-
המשפט
 .2בקשה לתיקון כתב התביעה  -מחיקת שמה של הנתבעת

403

 .1שאלון

והחלפתה בנתבעת אחרת  -תגמולי ביטוח
 .3תגובה מטעם התובע לבקשת הנתבע להגיש תצהיר נוסף
מטעמו של הנתבע  -בתביעה בגין רשלנות עורך-דין
 .4תגובה מטעם התובע לבקשת הנתבעת למחיקת כתב התביעה
מחמת אי-קיום החלטות בית-המשפט
 .5תשובה מטעם התובע לתגובת הנתבעת לבקשתו למחיקת
סעיפים מכתב ההגנה
 .6תשובה מטעם התובע לתגובת הנתבעת לבקשתו למחיקת
סעיפים מכתב ההגנה
 .7בקשה למינוי מומחה רפואי
 .8תגובה מטעם הנתבע  -דלתיים סגורות ומחיקת מסמכים -
תביעה כספית כנגד עורך-דין בגין רשלנות מקצועית
 .9בקשה למחיקת כתב התביעה (תביעה כספית כנגד עורך-דין
בגין רשלנות מקצועית)  -אי-קיום צו גילוי מסמכים
 .10בקשה נוספת למחיקת כתב התביעה ולחילופין בקשה נוספת
לדחיית כתב התביעה  -רשלנות עורך-דין
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403
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410
414
418
426
435
437
442
445
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פרק ה' :תחשיבי נזק
 .1תחשיב נזק  -היתקלות בבור

453
453

פרק ו' :סיכומים
 .1סיכומים מטעם המערער על-פי חוק הנכים (תגמולים ושיקום)
 .2סיכומים מטעם התובע  -פגיעה בברך במהלך משחק
 .3סיכומים מטעם התובעת  -נפילה כתוצאה מהיתקלות
באופניים  -פגיעה במרפק ובשורש כף יד ימין

459
459
481

פרק ז' :ערעורים
 .1בקשת רשות ערעור על החלטת בית-משפט לתביעות קטנות -
תאונת דרכים
 .2הודעת ערעור  -תביעת שיבוב לפי סעיף  328לחוק הביטוח
הלאומי

ה
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497
502

