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כמובן בכפוף לקיומן של יתר הדרישות הקבועות 

 בחוק

 

 

 

 

 

228(153) 

גרם האם הוכח קיומו של "מאורע" שבו נ 7.41

לתובעים נזק גוף ואשר הינו בבחינת "תאונת 

 דרכים"?

 

 

228(164) 

האם ניתן לקבוע בנסיבות הוכחו, כי מדובר  7.42

ב"שימוש ברכב מנועי", לנוכח החזקה הממעטת, 

שעניינה בפריקה וטעינה, כאשר לטענת הנתבעת, 
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המידה לפסיקת -מהם השיקולים ומהן אמות .5

תשלום תכוף בתביעת פיצויים כאשר עסקינן 

בבקשה לתשלום תכוף ולאחר שכבר שולמו בעבר 

 כספים כתשלומים תכופים
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 263 : מומחים רפואיים8פרק 

 265 מיהו מומחה? .1

 268 רפואי אחר""נושא  .2

 269 מתי יש למנות מומחה רפואי .3

 273 מסמכים שניתן להגיש למומחה ברפואי .4

 275 העברת מסמכים למומחה 4.1

 279 מסמכים שאין למסור למומחה 4.2

 282 העברת חומר למומחה לאחר מתן חוות הדעת 4.3

 287 חקירת מומחה .5

 293 פי דין אחר-קביעת דרגת נכוטת על .6

 300 מנית ונכות יציבהנכות ז 6.1

 303 כללי–אימתי ניתן יהא להביא ראיות לסתור  6.2

 (1)304 נטל ההוכחה 6.2.1



 תוכן עניינים

 תוספת שישית

 
 טז

המשפט את הבקשה -מקרים בהם קיבל בית 6.2.2

 והתיר להביא ראיות לסתור

 

304(2) 

המשפט חלקית את -מקרים בהם קיבל בית 6.2.3

 הבקשה והתיר להביא ראיות לסתור

 

304(34)32 

המשפט את הבקשה -מקרים בהם דחה בית 6.2.4

 ולא התיר להביא ראיות לסתור

 

304(46)52 

 305 פסילת מומחה ומינוי מומחה חלופי .7

האם יש בתקנות הביטוח הלאומי )קביעת דרגת  .8

כדי לכבול את  1956-נכות לנפגעי עבודה(, התשט"ז

המשפט -ידי בית-ידיו של מומחה רפואי שמונה על

פיצויים לנפגעי תאונות א לחוק 6בהתאם לסעיף 

 דרכים בכל הקשור לקביעת אחוזי הנכות
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 סיכום .9

 

306(37) 

 : חוק הפיצויים וחוק הביטוח הלאומי9פרק 
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 (1)312 לחוק( 9(: זכות חזרה )סעיף 1)9פרק 

 (1)312 הדין .1

 (2)312 קבלת הודעה לצד שלישי .2

חבותה של קרנית לשלם לנפגע )בהתקיים המקרים  .3

לחוק הפיצויים( היא מוחלטת  12ויים בסעיף המנ

ואינה תלויה ב"אשם מוסרי", אך זכות החזרה שלה 

מותנית בקיומו של אשם בהתנהגותו של המשתמש 

ברכב או מי שהתיר את השימוש בנסיבות בהן 

 פי הדין-נשללת הזכאות על

 

 

 

 

 

213(23) 



 תוכן עניינים

 תוספת שישית

 
 יז

 313 : קרנית10פרק 

 317 זכות החזרה של קרנית .1

( לחוק הפלת"ד קובע כי קרנית תפצה 2))א(12סעיף  .2

את הנפגע הזכאי לפיצויים לפי חוק זה, ואין בידו 

לתבוע פיויים מאת המבטח מחמת שהביטוח הקיים 

 לרכב אינו מכסה את החבות הנדונה

 

 

 

320 

( לחוק הפלת"ד קובע, כי תפקידה של 1)א()152סעיף  .3

הנתבעת לפצות נפגע הזכאי לפיצויים לפי חוק זה 

בידו לתבוע פיצויים מאת המבטח מן הטעם  ואין

שהנוהג האחראי לפיצויים אינו ידוע. לפיכך, בכדי 

שהנתבעת תהא חייבת בפיצוי התובעת בגין נזקיה, 

על בתובעת להוכיח הן, כי נפגעה בתאונת דרכים, 

כמשמעות המונח בחוק הפלת"ד והן שזהות נהג 

 הרכב הפוגע אינה ידועה לה

 

 

 

 

 

 

 

320(22) 

ם בו אין הנפגע בתאונה יכול להיפרע מהמבטח מקו .4

לחוק הפיצויים,  12בשל העילות הנקובות בסעיף 

נכנסת קרנית לתמונה והיא אחראית לפצות את 

הנפגע בסכומים אותם היה אמור המבטח לשלם 

)א( לחוק הפיצויים, חייבת 12פי סעיף -לנפגע. על

פי חוק זה". -קרנית "לפצות נפגע הזכאי לפיצויים על

פי סעיף -זכאותו של הנפגע נקבעת, בין היתר, גם על

( שם נדרש כתנאי לפיצוי מאת המבטח, כי 1)א2

 מדובר בנפגע ישראלי וברכב ישראלי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320(37) 



 תוכן עניינים

 תוספת שישית

 
 יח

המשפט את סעיף -לאורך השנים, פירשו בתי .5

באופן מחמיר הדורש מן הנתבע להוכיח  (1)א()12

ון במאזן הסתברויות ששקד שקידה סבירה בנסי

 לאתר את הנהג התובע

 

 

 

320(67) 

לחוק  12כידוע, אחריותה של קרנית, לפי סעיף  .6

בו לא קיים מבטח  הפיצויים, צומחת רק מקום

אחראי. משזהותו של המבטח ידועה, אין מנוס 

 מלדחות את התביעה כנגד קרנית

 

 

 

320(83) 

כשמדובר בתאונת פגע וברח יש ללא ספק להקפיד  .7

ת גרסת התובע שכן מה קל לב א-ולבחון בתשובת

ידוע, מה -ידי רכב בלתי-יותר מלטעון שאדם נפגע על

גם שבשעת חשיכה, כפי שהתובעים טענו במקרה זה, 

ושהרכב ררח ונעלם. בנסיבות כאלה קשה לקרנית 

להביא ראיות סותרות כדי להפריך את גרסתם של 

התובעים ולכן, כאמור, יש להקפיד עמם ולבחון את 

 לבגרסתם בתשומת 

 

 

 

 

 

 

 

320(90) 

ההלכה היא, כי יש להבחין בין תביעת הנזיקין לבין  .8

תביעה לשיפוי. בתביעות שיפוי עצמאיות בהקשר 

הנזיקי מתחיל מירוץ ההתיישנות רק עם תשלום 

בפועל. מועד תחילת מירוץ ההתיישנות של תביעת 

שיפוי, לא יכול להיות, איפוא, קודם למועד מתן 

 קיתהדין בתביעה הנזי-פסק

 

 

 

 

 

 

 

 

320(100) 



 תוכן עניינים

 תוספת שישית

 
 יט

אין די בכך שהתובע יטען כי אינו יודע את זהות  .9

הנהג האחראי, אלא עליו להראות ששקד במידה 

 סבירה על איתורו, ללא הצלחה

 

 

320(108) 

גם במקרים בהם עסקינן בפגיעה קלה מאוד, על  .10

-גם אם בסופו -הנפגע לבקש את פרטי הנהג והרכב

 העולה כדי "נזק גוף" יום יוברר כי לא נגרם נזק-של

 

 

320(122) 

היות וקיימת מבטחת למכונית איסוזו, מנורה,  .11

)ב( 3החבה יחד ולחוד בפיצויו של התובע מכוח סעיף 

לחוק הפלת"ד, ממילא קרנית לא צריכה להיכנס 

 )א( לחוק12לתמונת הפיצוי מכוח סעיף 
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 321 : הסדר הפיצויים בחוק11פרק 

 322 נזקים ממוניים .1

 322 אובדן כושר השתכרות 1.1

 322 דרך חישוב אובדן כושר השתכרות 1.1.1

 326 הפסד פנסיה 1.1.2

 326 היוון 1.1.3

 327 הילכת השנים האבודות 1.2

תחולת הלכת "השנים האבודות" על  1.2.1

 תביעות פיצויים של נפגעי תאונות דרכים
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 337 ק הפיצוייםלחו 4פי סעיף -חישוב הפיצויים על 1.3

 340 הוצאות רפואיות וסיעודיות 1.4

 343 עזרת צד ג' 1.5

 347 דיור 1.6

 347 ניידות 1.7



 תוכן עניינים

 תוספת שישית

 
 כ

 349 שיקום מיני 1.8

 350 אוויר מלא לחום וקור-מיזוג 1.9

 350 נזקים לא ממוניים .2

 350 כאב וסבל 2.1

 355 קיצור תוחלת חיים 2.2

 357 מות הנפגע .3

 357 תביעת העזבון 3.1

 359 פיצוי העזבון אבדן הכרה טרם המוות 3.1.1

 361 תביעת תלויים 3.2

 363 חישוב נזקי התלויים 3.2.1

 366 גיל התמיכה בילדים 3.2.2

 372 נישואין מחדש 3.2.3

 375 סיכוי בני הזוג להתגרש 3.2.4

 379 חברי קיבוץ בתלויים 3.2.5

 תלויים כיורשים 3.2.6
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 387 דין-ת עורךטרח-: שכר12פרק 

 393 הפסקת הייצוג באמצע ההליך .1

-כאשר חוייב צד להליך בתשלום הוצאות ושכר .2

דין בעניין בקשות ביניים בתיקים -טרחת עורך

פי חוק הפלת"ד, לא יקוזזו אלה משכר -המוגשים על

ומההוצאות שיקבעו בסיום ההליך  דין-טרחת עורך

 כולו

 

 

 

 

394(14) 

טרחה שנגבה -כרתביעה כספית לקבלת החזר ש .3

 בניגוד להסכם או נגבה שלא כדין

 

394(21) 



 תוכן עניינים

 תוספת שישית

 
 כא

הבחנה בין תביעה למול חברת הביטוח לבין תביעה  .4

למול המוסד לביטוח לאומי. מדובר בשתי תביעות 

 טרחה נפרד -נפרדות, המצדיקות גביית שכר

 

 

394(33) 

דין בסכום הנמוך -טרחת עורך-פסיקת הוצאות שכר .5

 מהתעריף המינימאלי
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 א לחוק(13: גמול והחזר הוצאות )סעיף 13פרק 
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 247 מפתח ספרים ומאמרים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


