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541 



 תוכן עניינים

 

 יא

דין ככל שמדובר במתן הסכמה -דעתו של עורך-היקף שיקול 11.2.6.16

לה מראש המשפט מבלי שנתקב-א לחוק בתי79לסיום הליכים לפי סעיף 

 הסכמת מרשו

 

 

541 

 543 ניסוח רשלני ללא מנגנוני הגנה ראויים 11.2.6.17

 545 התרשלות בהכנת תצהיר בתמיכה להתנגדות לביצוע שטר 11.2.6.18

 546 עמידה על המשמר שעסקאות תצאנה אל הפועל 11.2.6.19

דין כלפי צד שכנגד, להסכם עם לקוחו -היקף חבותו של עורך 11.2.6.20

 ומהם התנאים הדרושים לחיובו ברשלנות

 

553 

 556 הזנחת שאלות יסודיות במשפט 11.2.6.21

 557 דין בהיעדר-קבלת פסק 11.2.6.22

, שהכין חוזה דין-עורך תביעה בעילה של רשלנות מקצועית נגד 11.2.6.23

 בערבות. גבלתמכר מניות בין בעלי מניות בחברה מו

 

563 

 563 הליכי גירושין 11.2.6.24

תביעה בעילה של רשלנות מקצועית נגד פרקליט, אשר לא  11.2.5.25

פי חוזה הלוואה שערך -רשם בחברה המשכנת משכון לטובת מלווה, על

 מלווה לבין הלווה.בין ה

 

 

568 

 571 גביית שיקים 11.2.6.26

 574 זימון הלקוח לחקירה על תצהירו-אי 11.2.6.27

 577 ותהסכם מכר של שתי עסקא 11.2.6.28

 588 פג תוקף הסכם חכירה 11.2.6.29

 597 דאגה לבטחונות-ביצוע בדיקות מוקדמות, אי-אי 11.2.6.30

 616 טחת תשלום מסיםהותרת כספים לאב-אי 11.2.6.31

 619 רשלנות שגרמה לאובדן רכוש מקרקעין 11.2.6.32

 626 הסכם מכר מכונה וציוד עזר 11.2.6.33

 627 למכירת מקרקעין הפרת חוזה 11.2.6.34

דין, אשר יצג את הקבלן בעסקת -מהו היקף החבות של עורך 11.2.6.35

 מכר מקרקעין כלפי רוכש הדירה.

 

629 

 633 רשלנות בייצוג במשפט פלילי 11.2.6.36

 635 צו הריסהבדיקת קיומו של -אי -מכר דירה  11.2.6.37

 637 דין נגד צד ג' שלא לקוחו-אחריות עורך 11.2.6.38

 640 תביעת נזקי גוף 11.2.6.39

-בקשת וקבלת צו עיקול על מיטלטלין גרם עורך-האם עקב אי 11.2.6.40

דין שהפר חובתו המקצועית לעשות כן, לאובדן זכויות אישה בדירה 

 במסגרת סכסוך גירושין, ובכך גרם לה נזק כספי של מעל מליון ש"ח?

 

 

642 

 645 רשלנות רשות מקומית 11.3

 646 רשלנות בית ספר וטיולים 11.4

 648 דעת רשלנית-חוות 11.5

 649 יהרשלנות של ועדות תכנון בנ 11.6



 וכן ענייניםת

 

 יב

 649 החבות בחובת הזהירות 11.6.1

 651 מסירת מידע 11.6.2

 653 החובה למסור מידע 11.6.3

 653 רשלנות בנק 11.7

 653 הפרת חובות הנאמנות והזהירות החלות על בנק 11.7.1

 654 חובת הגילוי 11.7.2

 655 ביר"התנהגות "בנק ס 11.7.3

 655 הלב-חובת תום 11.7.4

 657 לב-דרישות מוגברות של תום 11.7.5

 657 הלב בשאלת הרשלנות-כריכת תום 11.7.6

 660 היקפן של חובות האמון 11.7.7

 660 היקפה של חובת הזהירות והנאמנות 11.7.8

 662 חובת הזהירות ודיני הנזיקין 11.7.9

 662 הבנק כנאמן 17.7.10

 664 יישום נכון של חובות הנאמנות תוך שמירה גם על אינטרס הבנק 11.7.11

 665 'חובות הבנק כלפי צד ג 11.7.12

 668 מתן אינפורמציה 11.7.13

 670 קבלןרשלנות  11.8

 670 רשלנות המשטרה 11.9

-י שעלול להיפגע מאיאחריות מושגית של שוטר משטרת הגבולות למ 11.9.1

 קיום צו יציאה מהארץ

670 

 671 חובת זהירות של המשטרה 11.9.2

 672 אחריות משטרה לרצח שביצע שוטר 11.9.3

 673 הגנה על רשלנות של שוטראין  11.9.4

 673 רשלנות רפואית 11.10

 674 התרשלות רפואית 11.10.1

 676 חובותיו של רופא 11.10.2

 677 פרקטיקות מינהלתיות אינן יכולות לפטור רופא מחובותיו כרופא 11.10.3

 678 רישום רפואי-מהות האזהרה; העברת נטלים לאור אי 11.10.4

 679 ך טיפול רפואיהסכמת חולה לדר 11.10.5

 681 העברת נטל הראיה ברשלנות רפואית 11.10.6

 682 העברת נטל השכנוע והראיה ברשלנות רפואית 11.10.7

 683 רופא למטופל שמגיע לבדיקה לשם התאמה לעבודהאחריות  11.10.8

 684 רופא המבצע פעולה נוספת בניתוח 11.10.9

 684 הולדה בעוולה 11.10.10

פי מבחנים -פי פרקטיקות מקובלות אלא על-לא על -סביר  רופא 11.10.11

 משפטיים

 

685 

 686 אובדן סיכויי החלמה 11.10.12



 תוכן עניינים

 

 יג

 687 ערעור הנוגע לגובה פיצויים עקב רשלנות רפואית 11.10.13

 687 רשלנות בעבודה 11.11

 687 נקיטת אמצעי זהירות 11.11.1

 688 הדרכת עובד 11.11.2

 688 עביד מפר חובה חקוקהרשלנות עובד כשהמ 11.11.3

 688 אחריות מעביד לסיכונים רגילים 11.11.4

 689 גבול אחריותו של מעביד 11.11.5

 689 ; היחס לחובות בטיחות חקוקותאחריות אגודה שיתופית 11.11.6

 690 אחריות עובד 11.11.7

 691 אחריות מעביד ל"אלתור" של עובדו 11.11.8

 691 ובד"הסתכנות מרצון" של ע 11.11.9

המשפט לשקול בקובעו חובת זהירות; חובת -השיקולים שעל בית 11.11.10

 זהירות של שובתים לנפגעי השביתה

 

692 

 693 גבול-אחריות כלפי מסיג .12

 693 חקיקה 12.1

 693 הגדרות 12.2

 694 מודעות להסגת הגבול; צפיות בפועל לנזק 12.2.1

 695 צפיות להסגת גבול )חובת זהירות( 12.2.2

 695 הלב-יסוד תום 12.2.3

 696 א; הגדרת "תופס"37יסודות סעיף  12.2.4

 696 צפיות פעולה עבריינית 12.2.5

 697 אחריות בעל המקרקעין התפוסים בידי אחר על נזק ברשות הרבים 12.2.6

 697 לב וכוונה של קטין-תום 12.2.7

 698 הזיקה בין בעלי המקרקעין ונפגעים מהמקרקעין 12.2.8

 699 אחריות בעל הבית לגבי שטחים לשימוש משותף 12.2.9

 700 אחריות על מפגע מחוץ למקרקעין 12.2.10

 700  רשלנות רפואית. 13

 700 כללי 13.1

 702 ההסכמה מדעת 13.2

 706 מהותו והיקפו של הקשר הסיבתי הדרוש להוכחת התרשלות 13.3

 706 הגישות השונות לאיתור הקשר הסיבתי 13.3.1

המשפט בנקיטת -דעת בית-היעדר רישום כנתון המשפיע על שיקול 13.3.2

 גישה כזו או אחרת

 

710 

 711 תיעוד ורישום רפואי 13.3.3

 711 חובת התיעוד 13.3.3.1

 713 תיעוד וסטנדרטים תקינים כאמצעי להעברת נטל השכנוע 13.3.3.2

 נותתקיפה או רשל-טיפול רפואי שניתן ללא הסכמה 13.3.3.3

 

715 



 וכן ענייניםת

 

 יד

הקשר הסיבתי לצורך קביעת קיומה של עוולת הרשלנות  13.3.3.4

 בנסיבות של היעדר "הסכמה מדעת".

 
718 

 722 ה"זכות לאוטונומיה" 13.3.3.5

קיומו של "נזק ראייתי" כאלמנט לעיתים מכריע בתביעות רשלנות  13.4

 רפואית

 

729 

 729 כללי 13.4.1

 730 נזק ראייתי במישור האזרחי ועוולת רשלנות 13.4.2

 732 נזק ראייתי -מבט לפסיקה  13.4.3

הפנים המגוונות של "חובת הזהירות" הנדרשת מרופא או מי שמגיש  13.5

 טיפול רפואי

 

778 

 779 טובה שירותי רופא הניתנים כעשיית 13.5.1

 780 החובה לנקוט זהירות יתר 13.5.2

 781 נסיבות מקילות -אחריות הנובעת מפעילות רופאי חדר מיון  13.5.3

 782 בה התנהגות כ"מומחה" בתחום לא לוהיפר החו 13.5.4

 783 צוות חסר ניסיון -אחריות רופא כונן  13.5.5

 784 מכשיר לבחינת הפרת חובת הזהירות - אסכולות - נוהגים 13.5.6

 788 רשלנות רפואית במקרים הקשורים ללידה 13.6

 788 כללי 13.6.1

 789 לידה-תביעות הנוגעות לרשלנות רפואית -מבט לפסיקה  13.6.2

 796 מבט לפסיקה -רשלנות . 14

 796 ברשלנות חיובה של המשטרה 14.1

 798 עובד ציבור העוסק במתן אינפורמציה 14.2

 798 העברת הצהרה לרשויות המס במועד-אי 14.3

 799 הגשת סיכומים במועד-אי 14.4

הנתבע בהיותה שוכרת דירת מגורים חבה חובת זהירות כלפי התובעת  14.5

 אשר השכירה לה את הדירה על תכולה

 

804 

 804 אחריותו של קבלן עצמאי שהוזמן לבצע עבודה בתחום מומחיותו 14.6

 פילהנ 14.7

 

806 

פי פקודת הנזיקין -פרק ח': עקרונות של העברת נטל ההוכחה בעילות על

 לפקודה( 41עד  38)סעיפים 

 

837 

 837 כללי. 1

 837 סוגי הנטלים 1.1

 838 "נטל השכנוע" 1.2

 838 "המוציא מחברו עליו הראיה" 1.2.1

 838 "דיני הראיות הולכים אחרי הדין המהותי" 1.2.2

 839 אימתי נטל השכנוע על הנתבע? 1.2.3

 840 "חובת הראיה" 1.3



 תוכן עניינים

 

 טו

 840 מידת ההוכחה 1.4

 841 החזקות כאמצעי הוכחה 1.5

 841 כללי 1.5.1

 845 "חזקה שבהנחה" 1.5.2

 845 חזקה שב"עובדת יסוד" 1.5.3

 845 "חזקה שבעובדה" 1.5.4

 846 חזקה שבחוק 1.5.5

 846 כללי 1.5.5.1

 847 הניתנת לסתירה -חזקה שבחוק  1.5.5.2

 847 "חזקה חלוטה" -חזקה שבחוק  1.6

 847 לפקודת הנזיקין 38סעיף  -חובת הראיה ברשלנות לגבי דברים מסוכנים . 2

 847 הדין 2.1

 848 כללי 2.2

 850 המשפט-מהו "דבר מסוכן" בראי פסיקת בית 2.3

 863 לותה של "הלכת פישמן" והצעת הקודקס האזרחיהמשך ח 2.4

 867 פעולות מלחמתיות 2.5

 868 לפקודת הנזיקין 39סעיף  -חובת הראיה ברשלנות לגבי אש . 3

 868 הדין 3.1

 868 כללי 3.2

 871 לפקודת הנזיקין 39סעיף  -מבט לפסיקה  3.3

 889 זיקיןלפקודת הנ 40סעיף  -חובת הראיה ברשלנות לגבי חיה . 4

 889 הדין 4.1

 889 כללי 4.2

 897 לפקודת הנזיקין 41סעיף  -חובת הראיה ברשלנות כשהדבר מעד על עצמו . 5

 897 הדין 5.1

 897 כללי 5.2

 899 ניתוח ומשמעות 41תנאי סעיף  5.3

 899 התנאי הראשון 5.3.1

 900 התנאי השני 5.3.2

 900 התנאי השלישי 5.3.3

 904 נות רפואיתלפקודה ותביעות בעילת רשל 41סעיף  5.4

 לפקודת הנזיקין 41סעיף  -מבט לפסיקה  5.5

 

914 

 919 ב לפקודה(41א עד 41)סעיפים  ידי כלב-היזק עלפרק ט': 

 919 א לפקודת הנזיקין41סעיף  -ידי כלב -נזקים שנגרמו על. 1

 919 הדין 1.1

 919 כללי 1.2

 920 אחריות בעל כלב -א 41סעיף - מבט לפסיקה 1.3



 וכן ענייניםת

 

 טז

 935 ב לפקודת הנזיקין41סעיף  -הגנות . 2

 935 הדין 2.1

 935 כללי 2.2

 942 ג לפקודת הנזיקין41סעיף  -שמירת דינים . 3

 הדין 3.1

 

942 

 943 לפקודה( 48-ב42 )סעיפים מיטרדים פרק י':

 943 ההטרדה בדין הישראלי. 1

 948 לפקודת הנזיקין 43, 42סעיפים  -יטרד לציבור מ. 2

 948 הדין 2.1

 948 כללי 2.2

 951 לפקודת הנזיקין 46, 45, 44סעיפים  -מיטרד ליחיד . 3

 951 דיןה 3.1

 951 כללי 3.2

 955 מיטרדים -מבט לפסיקה  3.3

רעשים הנובעים מהקירות של בגין  ולפיצויים תביעה לביטול חוזה 3.3.1

 הדירה

 

955 

 955 תביעה בשל מיטרד אינה מוגבל למחזיק במקרקעין 3.3.2

לפקודת  44סעיף  פי-עלשיעורים לזמרה ולפיתוח קול מהווים מיטרד  3.3.3

 הנזיקין

 

955 

 955 לפקודת הנזיקין 48סעיף  -הפרעה לאור שמש . 4

 955 הדין 4.1

 956 כללי 4.2

 1052 א לפקודת הנזיקין48סעיף  -מניעת תמיכה . 5

 1052 הדין 5.1

 1052 כללי 5.2

 1052 משמעות הסעיף 5.2.1

 1053 יסודות הדרושים לקימומה של העוולה 5.2.2

 1055 ב לפקודת הנזיקין48סעיף  -הציבור  ימוש הדרוש לטובתש. 6

 1055 הדין 6.1

 כללי 6.2

 

1055 

 1059 לפקודה( 55-49 )סעיפים יד-שליחתפרק י"א: 

 1059 לפקודת הנזיקין 51עד  49סעיפים  -עיכוב נכס שלא כדין . 1

 1059 הדין 1.1

 1059 כללי 1.2

 1064 זכות העיכבון 1.3

 1071 לפקודת הנזיקין 55עד  52סעיפים  -זל ג. 2



 תוכן עניינים

 

 יז

 1071 הדין 2.1

 1071 כללי 2.2

 1077 עוולת הגזל ודיני שטרות 2.3

 1079 העברת מטען ללא שטר מטען ועוולת הגזל 2.4

 1082 מכירת מכונית שלא כדין 2.5

 1083 מכירת ניירות ערך ומט"ח 2.6

 1085 תקנת השוק - 1968-ח"לחוק המכר, התשכ 34סעיף  2.7

 1085 משמעות העיקרון של "תקנת השוק" 2.7.1

 1091 מכר מכוניות ותקנת השוק 2.7.2

 1111 על "זכות יוצרים" 34תחולת סעיף  2.7.3

 אחריות מנהל בעוולת גזל 2.8

 

1114 

 1115 לפקודה( 59עד  56ים סעיפ) : הטעיה"בפרק י

 1115 הדין. 1

 1116 התרמית וסייג לה. 2

 1116 כללי 2.1

 1118 הרמת מסך ועוולת התרמית 2.2

 1135 תרמית בניירות ערך 2.3

 1146 עוולת התרמית ואחריות סוכן ביטוח 2.4

 1147 שקר מפגיע .3

 1165 גניבת עין. 4

 1165 1999-חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט 4.1

 עקרונות כלליים -גניבת עין  4.2

 

1167 

 1311 לפקודה( 61, 60)סעיפים  : נגישה"גפרק י

 1311 הדין .1

 1311 יסודות העוולה. 2

 1315 גלגולה של ההלכה בדבר פיצויו של מי שנפגע מהליך נפל. 3

 1977-ז"לחוק העונשין, התשל 80סעיף  עוולת הנגישה והוראות. 4

 

1327 

 1335 לפקודה( 62)סעיף  חוזה-גרם הפרתפרק י"ד: 

 1335 הדין. 1

 1335 כללי. 2

 1335 יסודות העוולה 2.1

 1336 חוזה מחייב כדין 2.2

 1336 הפרת החוזה וגרימת ההפרה 2.3

 1339 "ביודעין" 2.4

 1342 היעדרו של צידוק מספיק 2.5



 וכן ענייניםת

 

 יח

 1344 ייחוס עוולה של גרם הפרת הסכם למנהלים בחברה. 3

 1344 לפקודה 62סעיף  -מבט לפסיקה . 4

 1344 קיום יסודות העוולה 4.1

אמצעית -במסגרת העוולה של גרם הפרת חוזה נכללת גם התערבות בלתי 4.2

בחוזה, במובן זה שאין צורך שצד שלישי גרם לאחד משני הצדדים לחוזה 

 אמצעית, גרם להפרת החוזה-ישי עצמו, בהתערבות בלתילהפר, אלא צד של

1348 

הדין מעדיף כנקודת מוצא את האינטרס המגן על חופש העשייה  4.3

דין ולקוחותיו, על פני -והקומוניקציה )במובנה הרחב( בין מנהל לחברה ועורך

 חוזהההגנה על צד שלישי מפני גרם הפרת 

 

 

1349 

 "ייבוא מקביל" 4.4

 

1354 

 1357 לפקודה( 63)סעיף  הפרת חובה חקוקהפרק ט"ו: 

 1357 הדין. 1

 1357 כללי. 2

 1357 מהות העוולה ויסודותיה 2.1

 1362 חובת פירוט הטענה בכתב התביעה 2.2

 1366 וח חיקוקקיום חובה המוטלת על המזיק מכ. 3

 1368 החיקוק "נועד לטובתו או להגנתו של הניזוק". 4

 1374 ההפרה גרמה לניזוק נזקו המזיק הפר את החובה המוטלת עליו. 5

 1375 הנזק שנגרם הוא מסוג הנזק אליו נתכוון החיקוק. 6

 רשלנות תורמת של התובע בעוולת היפר חובה חקוקה. 7

 

1376 

 1435 ר ה': אשםעש

 1437 לפקודת הנזיקין( 64פרק א': גרם נזק באשם )סעיף 

 1437 הדין. 1

 1437 בהגדרת הנזק והאחראי לו 64ומו של סעיף מיק. 2

מעשהו או מחדלו של אחריות המזיק כלפי הניזוק, הבאה לידי ביטוי ב -אשם  .3

 אדם

 

1439 

ורואים אדם כמי שגרם לנזק " קשר סיבתי בין מעשהו של המזיק לקרות הנזק.. 4

 הסיבה או אחת הסיבות לנזק ּבֲאָשמֹו, אם היה האשם

 

1439 

 1440 קשר סיבתי עובדתי 4.1

 1441 הסיבה המכרעת -"הסיבה שבילתה אין"  4.1.1

 1442 המשפטי-הקשר הסיבתי 4.2

 1445 מבחן הצפיות 4.2.1

 1448 מבחן הסיכון 4.2.2

 1450 מבחן השכל הישר 4.2.3

 1450 מבחן של אומדן שיפוטי 4.2.4

 1451 הגורמים המנתקים את הקשר הסיבתי. 5



 תוכן עניינים

 

 יט

 1451 לפקודה 64החריגים לאשם המופיעים בסעיף  5.1

 1451 ליוןכוח ע 5.1.1

 1454 ( לפקודה2)64סעיף  -גורם מתערב זר  5.1.1.1

 1458 מהי הסיבה המכרעת לנזק? 5.1.1.2

 1464 בדות הניזוקגורם זר מתערב במקרה של התא 5.1.1.3

שהנזק אירע בעקבות אשמו של  12ניזוק שהוא קטין מתחת לגיל  5.1.2

( 3)64אדם אחר שהביאו לסיטאוציה שבה יכל הנזק לקרות )סעיף 

 לפקודה(

 

 

1466 

 עי נזק עוקביםקשר סיבתי בשני אירו. 6

 

1467 

 1473 (לפקודת הנזיקין 67-65 פרק ב': התנהגות התובע )סעיפים

 1473 הדין. 1

 1473 התנהגות הנתבע. 2

 1484 מהי התנהגות התורמת לקרות הנזק? 2.1

 1486 65דוגמאות מהפסיקה ליישומו של סעיף  2.2

 1490 לפקודת הנזיקין 66סעיף  .3

 אשם של פלוני - 67סעיף  .4

 

1491 

 1493 לפקודה( 70-68 פרק ג': אשם תורם )סעיפים

 1493 הדין. 1

 1494 מהו "אשם תורם"?. 2

 1495 מקור תורת האשם התורם 2.1

 1495 המדד לאשם התורם 2.2

 1497 קיומו של האשם התורם. 3

 1497 התנאי לבדיקת אשם תורם 3.1

 1497 המבחנים לבדיקת אשם תורם 3.2

 1498 האם אדם סביר היה נזהר יותר באותו עניין - חן האדם הסבירבמ 3.2.1

 1498 מבחן מידת האשמה 3.2.2

 1500 מקרים בהם נדחתה טענת אשם תורם כלפי התובעים. 4

 1500 אשמה שאינה רלבנטית לאירוע הנזק 4.1

 1501 אין לייחס אשמה לתובע משום שיש לתת משקל ראוי להתנהגות הנתבע 4.2

 1501 הניזוק פעל במסגרת תחום הסיכון שיצר הנתבע 4.3

 1501 הטענה לאשם תורם לא עלתה בכתב הטענות 4.4

 1501 טענת אשם תורם במעשה התאבדות מתוך דיכאון למול חובת בית חולים 4.5

 1501 תשלום מלוא התמורה בטרם התקבל המוצר 4.6

 1501 י עישוןנזק 4.7

 1502 אשם תורם במצבים שונים. 5

 1502 אשם תורם של קטינים 5.1



 וכן ענייניםת

 

 כ

 1503 אשם תורם של עובדים 5.2

 1503 חובת המעביד 5.2.1

 1505 אשמו של העובד 5.2.2

 1507 שיקולים נוספים 5.2.3

 1508 ו הפר חובה חקוקהאשמו התורם של עובד שמעביד 5.2.4

 1511 אשם תורם בין לקוח לנותן שירות 5.3

 1511 דין ולקוחו-עורך 5.3.1

 1511 בנק כנגד לקוח 5.3.2

 1512 אשמה התורם של חברת ביטוח מול לקוחה 5.3.3

 1514 אשמה התורם של מדינת ישראל 5.3.4

 1515 אשם תורם למול הוראות שונות בפקודת הנזיקין. 6

 1515 68 -ו 66, 65אשם תורם למול סעיפים  6.1

 1515 אשם תורם למול הסתכנות מרצון 6.2

 1516 אשם תורם למול חובת הקטנת הנזק 6.3

 1517 התוצאה -אשם תורם . 7

 1517 מטרת ההתרעה 7.1

 1517 מטרת הצדק המתקן 7.2

 1517 המטרה הכלכלית 7.3

 1518 המטרה התרופתית 7.4

 1518 פיזור הנזק 7.5

 תרופה לעוולה .8

 

1518 

 1521 לפקודת הנזיקין( 75עד  71)סעיפים פרק ד': צווים 

 1521 הדין. 1

 1522 השיקולים למתן צווים. 2

 1523 המשפט-שיקולי בית 2.1

 1530 צו במקרקעין למול צו אחר. 3

 מיקומו של הציווי בהליך המשפטי. 4

 

1543 

 1545 לפקודה( 88-76 פרק ה': פיצויים )סעיפים

 1545 הדין .1

 1546 מטרת פיצוי הניזוק .2

 1547 פיצויים נומינאליים 2.1

 1547 פיצויים לבוז 2.2

 1547 פיצויים לדוגמה )"פיצויים עונשיים"( 2.3

 1548 פיצויים מוגברים 2.4

 1548 פיצויים ללא הוכחת נזק 2.5

 1548 תקרת פיצוי 2.6



 תוכן עניינים

 

 כא

 1549 פיצוי לתושב זר. 3

 1550 מהו נזק?. 4

 1551 הגדרת הנזק המיוחד למול הנזק הכללי 4.1

 1551 פיצוי מפורט או גלובאלי? 4.1.1

 1552 פיצוי אובייקטיבי או סובייקטיבי? 4.1.2

 1556 נזקי גוף 4.2

 1558 נזקי גוף ממוניים 4.3

 1558 הוצאות 4.3.1

 1558 הוצאות רפואיות 4.3.1.1

 1558 הגבלות על סכום הפיצויים 4.3.1.2

 1559 הנושא בנטל תשלום הפיצוי 4.3.1.3

 1563 היוון 4.3.1.4

 1567 השתכרות 4.3.2

 1568 דרך חישוב אובדן כושר השתכרות 4.3.2.1

 1568 השלב הראשון: קביעת השכר הפוטנציאלי 4.3.2.1.1

 1568 השלב השני: קביעת הפסד כושר ההשתכרות 4.3.2.1.2

 1569 התקופההשלב השלישי: קביעת אורך  4.3.2.1.3

 1570 אובדן כושר השתכרות של קטין 4.3.2.2

 1571 כושר השתכרות עתידי 4.3.2.3

 1574 נזקי גוף לא ממוניים 4.4

 1574 פיצוי בגין כאב וסבל 4.4.1

 1576 פיצוי בגין אובדן הנאות החיים 4.4.2

 1577 פיצוי בגין הוצאות רפואיות עתידיות 4.4.3

 1577 פיצוי בגין אובדן או הפחתת סיכויי החלמה 4.4.4

 1578 פיצוי בגין נזק נפשי 4.4.5

 1581 פיצוי בגין פגיעה באוטונומיה ובכבוד 4.4.6

 1584 פיצוי בגין קיצור תוחלת החיים 4.4.7

 1587 פיצוי בגין פגיעה בהטבות בגין שירות צבאי 4.4.8

 1587 נזק רכושי 4.5

 1587 ?לחובת מי -שבח הנכס בעקבות תיקונו  4.5.1

 1590 מתחשבים במצבו של הניזוק ולא של המזיק 4.5.2

 1591 לאיזה מועד תיעשה הערכת הנזק?. 5

 1595 ירידת ערך הנכס הניזוק 5.1

 1595 זכויותיו וחובותיו של הנפגע לפיצויים. 6

 1595 חובת הקטנת הנזק 6.1

 1597 היקף חובת הקטנת הנזק 6.1.1

 1603 הקטנת נזק יקרה שתוצאתה עדיפה על הקטנת נזק גדולה יותר 6.1.2

 1604 הקטנת נזק-מניעות לטעון אי 6.1.3



 וכן ענייניםת

 

 כב

 1604 על נטל הקטנת הנזק יסוד: כבוד האדם וחירותו-השפעת חקיקת חוק  6.1.4

 1605 ריחוק הנזק ועיקרון הגולגולת הדקה - 76סעיף . 7

 1607 פעמי?-פיצויים עיתיים או תשלום חד .8

 1610 תביעת העזבון ותביעת התלויים .9

 1610 תביעת העזבון 9.1

 1611 מוותהטרם  אבדן הכרהבגין העזבון פיצוי  9.1.1

 1612 לפקודה( 80-78תביעת התלויים )סעיפים  9.2

 1614 שיטת הידות -חישוב נזקי התלויים  9.2.1

אובדן  "שיטת הידות" ושיטת אחרות לחישוב פיצוי לתלויים; 9.2.1.1

 שירותים

1615 

 1616 גיל התמיכה בילדים 9.2.2

 1619 נישואין מחדש 9.2.3

 1620 סיכוי בני הזוג להתגרש 9.2.3.1

 1622 חברי קיבוץ כתלויים 9.2.3.2

 1623 תלויים כיורשים 9.2.4

 1626 התיישנות תביעת התלויים 9.2.4.1

 1626 הטבת נזקי גוף 9.2.4.2

 1627 תביעת המוסד לביטוח לאומי 9.2.4.3

 1635 מקורות מחוץ לפקודת הנזיקין -הטבת נזקי גוף  9.2.4.4

 1635 וק לתיקון דיני הנזיקין האזרחייםח 9.2.4.4.1

 1635 חוק חוזה ביטוח 9.2.4.4.2

 1636 חוק ביטוח בריאות ממלכתי 9.2.4.4.3

 1636 ים )תרופות(חוק החוז 9.2.4.4.4

 1637 מעוולים יחד 9.2.4.5

 1637 כללי 9.2.4.5.1

 1638 מערכת היחסים בין הניזוק למעוולים 9.2.4.5.2

 1642 מערכת היחסים בין המעוולים לבין עצמם .10

 1643 זהות המעולים .11

 1644 מידת ההשתתפות בין המעוולים .12

 פיצויים עונשיים .13

 

1646 

 1653 שער ו': שונות

לפקודת  89וסעיף  1958-ח"חוק ההתיישנות, התשי -פרק א': טענת התיישנות 

 הנזיקין

 

1655 

 1655 הדין. 1

 1657 התיישנות בדיני נזיקין. 2

 1658 מטרות דיני ההתיישנות בנזיקין 2.1

 1659 בעיות והצעת פתרון -תחילת מועד ההתיישנות . 3



 תוכן עניינים

 

 כג

 1659 נזק סמוי 3.1

 1659 נזק מתמשך 3.2

 1661 זהות הנתבע 3.3

 1662 פיצול התקופות 3.4

 1663 מבחנים לחישוב יום אירוע הנזק. 4

לחוק  8( לפקודת הנזיקין למול סעיף 2)89סעיף  -סיום תקופת ההתיישנות . 5

 ההתיישנות

1667 

 האם קביל? -כפתרון פרוצידוראלי לבעיית ההתיישנות  ת שיפויתביע. 6

 

1673 

 1675 לפקודה( 91-90 פרק ב' שמירת דינים )סעיפים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  


