מחקרים בתחום המשפט
אובדן השתכרות
הפחתת הפיצוי בגין אובדן השתכרות עקב היגה בשכרות  -זמר )(114-113 ,4
מטרת קיומה של תקרה  -הראל )(5
שיעור המס שיש לכות בגין – הראל )(116-115
אלכוהול
הפחתה או שלילה של פיצויים מפגע שהג ברכב תחת השפעת אלכוהול
בביטוח מקיף  -זמר )(20-16
בגין רכיב כאב וסבל  -זמר )(114-113 ,4 ,3
בגין רכיב אובדן השתכרות – זמר )(114-113 ,4
בחקיקה הראשית  -זמר )(2
בפוליסה התקית לביטוח רכב חובה  -זמר )(2
במקרים של שכרות קיצוית  -זמר )(4
דין משווה  -זמר )(68-23 ,4-2
הבחה בין מבוטח לבין צד שלישי  -זמר )(113-112 ,34-28 ,26-25 ,4 ,3
הדין הישראלי  -זמר )(11 ,2
הוכחת השכרות  -זמר )(117-116 ,32 ,4
ודוקטרית האשם התורם  -זמר )(4
ודרישת הקשר הסיבתי  -זמר )(115-114 ,31 ,4 ,3
וסעיף  (1)15לפקודת ביטוח רכב מועי  -זמר )(2
חריג בפוליסה ביחס להיגה בשכרות  -זמר )(2
כגזרת של רמת האלכוהול בדמו של המבוטח  -זמר )(4
מכוח חובת הזהירות של המבוטח  -זמר )(89-86 16-14 ,3
במשפט ההשוואתי  -זמר )(38-33
מכוח סעיף  26לחוק חוזה הביטוח  -זמר )(101-89 ,3
מכוח סעיף  (1)7לחוק הפיצויים לפגעי תאוות דרכים – זמר )(100-97
מכוח תקת הציבור  -זמר )(86-84 ,3
שיקולי מדייות
איטרס הודאות בחוזי ביטוח  -זמר )(74-73
הגה על צדדים שלישיים  -זמר )(71
הרתעה – זמר )(70-69
השיקול הסוציאלי – זמר )(71
השפעת האלכוהול איה יתת לצפייה מראש  -זמר )(72
חוסר התאמה בין מידת האשם לסקציה  -זמר )(73
לגיטימיות חברתית  -זמר )(72
עקרון חופש החוזים  -זמר )(74-73
פיזור הזק – זמר )(72-71
תפקיד המשפט הפלילי  -זמר )(72
חריג בפוליסה הוגע לשכרות  -זמר )(2
מתאם בין היגה תחת השפעת אלכוהול לבין התרחשות תאוות דרכים  -זמר )(10
קשיי הוכחה של השפעת האלכוהול על התרחשות התאוה  -זמר )(32 ,3
רמת השכרות
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שלילה או הפחתה של פיצויים מפגע שהג ברכב תחת השפעת אלכוהול כגזרת של רמת
האלכוהול בדמו של המבוטח  -זמר )(117-116 ,4
ביטוח חלקי
תקפות פוליסה שאיה עוה על כל דרישות פקודת ביטוח רכב מועי – זמר )(105-104
ביטול חוזה הביטוח
מחמת הפרת חובת הגילוי הטרום חוזית בכוות מרמה – אליאס (73-72) 2
עקב מרמת ביטוח – אליאס (136-135) 2
גרימת מקרה הביטוח במתכוון
כללי  -אליאס (135-132) 1
היגה בשכרות כ -זמר )(101-89 ,3
היגה בשכרות בראי סעיף  (1)7לחוק הפיצויים לפגע תאוות דרכים – זמר )(100-97
היגה בשכרות והחזקה המשפטית שלפיה אדם מתכוון לתוצאות הטבעיות של מעשיו – זמר )92- ,3
(91
היגה בשכרות קיצוית כ – זמר )(101 ,91-90
טל ההוכחה לעיין  -הראל )(36-24
הוראת השוואת המעמד )סעיף )3ב( לפקודה(
וחובת הגילוי הטרום חוזית – אליאס (73-72) 2
החמרת הסיכון – אליאס (115-110) 1
הפוליסה התקית לביטוח רכב חובה
"מקרה הביטוח" על פי הפוליסה  -הראל )(13
"פגע" על פי הפוליסה  -הראל )(13
"זק גוף" על פי הפוליסה  -הראל )(13
"שימוש ברכב מועי" על פי הפוליסה  -הראל )(13
"תאות דרכים" על פי הפוליסה  -הראל )(13
הסעה בשכר
כסייג לאחריות המבטח  -הראל )(10
טל השכוע לעיין – הראל )(15
טל הבאת הראיות בדבר  -הראל )(10
העדר אשם
ראו – עקרון העדר אשם
השתק פלוגתא
במסגרת תביעה לפי חוק הפיצויים  -הראל )(104-101

השתתפות עצמית
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בביטוח אופוע – הראל )(132-131
כאמצעי לייעול הסדר הפלת"ד  -הראל )(132-131
כאמצעי למלחמה בהואות ביטוח – אליאס (194-192) 2
התאבדות
טל ההוכחה לעיין  -הראל )(33-28
התיישות
השפעת תקופת ההתיישות על מרמות ביטוח  -אליאס (179-172) 2
התיישות בדיי פלת"ד דין משווה – דויטש )(73-72
התיישות תביעה מכוח פוליסת החובה – אליאס  ;(142-140) 1אליאס (176-174) 2
ועדות רפואיות
כאמצעי לייעל את הסדר הפלת"ד  -הראל )(125-123
חובת ביטוח
חובת עשיית ביטוח כלפי צד שלישי – דין משווה  -דויטש )(75-74
חובת הגילוי הטרום חוזית של המבוטח בביטוח חובה
הפרתה בכוות מרמה
וביטול החוזה – אליאס (73-72) 2
ההסדר בפוליסה התקית לביטוח רכב חובה – אליאס (93-82) 2
והוראת השוואת המעמד )סעיף )3ב( לפקודה( – אליאס (73-72) 2
התפתחות היסטורית – אליאס (82-63) 2
מרמה בוגע לגיל ההג )סעיף  (1)15לפקודה( – אליאס (103-93) 2
"עיין מהותי" – אליאס (79-78) 2
תוצאות הפרתה מבחית המבוטח  -אליאס (103-93) 2
תוצאות הפרתה מבחית צד שלישי  -אליאס (103-93) 2
חובת גילוי של המבטח
בקשר לקיומו של סייג הוגע לשכרות בפוליסה – זמר )(118-117 ,4
חובת הזהירות של המבוטח
הפחתה או שלילה של פיצויים מפגע שהג ברכב תחת השפעת אלכוהול מכוח חובת הזהירות של
המבוטח  -זמר )(89-86 16-14 ,3
דין משווה  -זמר )(38-33
חוות דעת של מומחים רפואיים
דין משווה – דויטש )(81-79
חוק הפיצויים לפגעי תאוות דרכים
השפעת תכלית החוק על הגישה כלפי מרמות ביטוח – אליאס (61-60) 2
התכלית הסוציאלית של  -זמר )(3
ופיצוי פגע שהג בגילופין  -זמר )(3
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סעיף  7לחוק הפיצויים
תכלית הסעיף  -אליאס (133-131) 2
חוק חוזה הביטוח
היחס בין חוק חוזה הביטוח לבין פקודת ביטוח רכב מועי – אליאס (43-34) 1
סתירה בין הוראה בחוק חוזה הביטוח לבין הוראה בתקות הביטוח – אליאס (63-41) 1
סעיף  25לחוק חוזה הביטוח
תחולתו על מרמה בביטוח חובה – אליאס (129-106) 2
תחולתו על תביעה כוזבת של צד שלישי – אליאס (126-124) 2
תחולתו על פוליסת ביטוח החובה לרכב – אליאס 1
גישת מחוקק המשה – אליאס (11) 1
גישת הספרות המשפטית – אליאס (11) 1
גישת הפסיקה – אליאס (11) 1
חוק הפיצויים לפגעי תאוות דרכים
גרימת התאוה במתכוון  -אליאס (135-132) 1
תכליתו – אליאס (72-70 ,12) 1
חזקה שלפיה אדם מתכוון לתוצאות הטבעיות של מעשיו
היגה בשכרות והחזקה המשפטית שלפיה אדם מתכוון לתוצאות הטבעיות של מעשיו – זמר )92- ,3
(91
חזקות שבעובדה
מהן  -הראל )(69-67
חזקת גיל פרישה  -הראל )(75-73
חזקת ההמשכיות  -הראל )(70-69
חזקת הרשות  -הראל )(82-78 ,48-47
חזקת הרשות הראשוית  -הראל )(82-78 ,48-47
חזקת השכר הממוצע  -הראל )(78-76
חזקת התלות  -הראל )(73-70
ייחוד העילה
דין משווה – דויטש )(71-69

כאב וסבל
הפחתת הפיצוי בגין כאב וסבל עקב היגה בשכרות  -זמר )(114-113 ,4 ,3
עלות הזקים לכלל המשק בגין – רצון )(4
4

פיצויים בגין כאב וסבל  -דין משווה – דויטש )(57-48
קביעת קריטריון אחיד לפיצוי  -הראל )(5
מומחים רפואיים
הוכחת שיעור הזק באמצעות – הראל )(52
"ראשית ראיה" לצורך מיוי מומחה רפואי  -הראל )(54-53
שאלות הבהרה וחקירה גדית -
כללי  -הראל )(62-59
הצעה לרפורמה  -הראל )(129-126
מיסוי
שיעור המס שיש לכות מהפיצויים בגין אובדן השתכרות – הראל )(116-115
מרמה בתביעת פיצויים מכוח פוליסת החובה
אחריות פלילית בגין – אליאס (183-179) 2
בטלות החוזה מחמת – אליאס (105-103) 2
ביטול הפוליסה עקב מרמת ביטוח – אליאס (136-135) 2
דפוסי המרמה האופיייים לעף ביטוח החובה בישראל – אליאס (61-56 ,10-9) 2
הגורמים לשגשוג תופעת המרמה – אליאס (51-32 ,13-11) 2
הקואליציה גד מרמות ביטוח ) – (Coalition Against Insurance Fraudאליאס (214 ,13) 2
הקושי להוכיח מרמות ביטוח – אליאס (35-33) 2
הפן הסובייקטיבי של הזק – אליאס (36-34) 2
יתרון המידע של התובע והעדר ראיות חיצויות  -אליאס (34-33) 2
טל ההוכחה המוגבר – אליאס (37-6) 2
השבת פיצויים שהתקבלו במרמה – אליאס (142-136) 2
וחובת ההודעה המידית על התאוה – אליאס (201-195) 2
יסודות המרמה
כוות מרמה – אליאס (27-25) 2
מודעות לכזב – אליאס (24) 2
מסירת עובדות כוזבות – אליאס (23-22) 2
כללי  -אליאס 2
זקי המרמה – אליאס (56-51) 2
טל ההוכחה לעיין מרמה – אליאס  ;(172-147) 2הראל );(112-106
סעיף  25לחוק חוזה הביטוח
תחולתו על מרמה בביטוח חובה – אליאס  ;(129-106) 2אליאס (132-122) 1
תחולתו על תביעה כוזבת של צד שלישי – אליאס (126-124) 2
פיצויים עושיים – אליאס (206-201) 2
שיעור התביעות הגועות במרמה מתוך כלל התביעות
באגליה – אליאס (31) 2
בארצות הברית – אליאס (35 ,31) 2
במסצ'וסטס – אליאס (31) 2
בפלורידה – אליאס (31) 2
בגרמיה – אליאס (31) 2
בישראל – אליאס (32) 2
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תביעות שווא שעיין חבלות בכפות הידיים כתוצאה מסגירת דלתות של מכויות  -רופמן ואח' ),2
( 8 ,5
"מקרה הביטוח"
כמשמעותו בפוליסה התקית לביטוח רכב חובה – הראל )(13
משפט פלילי
כאמצעי המתאים להתמודד עם היגה בשכרות  -זמר )(72 ,20 ,3
היגה בהיתר
הוכחתה – הראל )(47-46
היגה ברכב
מתאם בין היגה תחת השפעת אלכוהול לבין התרחשות תאוות דרכים  -זמר )(10
היגה פרועה ברכב כגרימת מקרה הביטוח במתכוון  -זמר )(92-91
"זק גוף"
כמשמעותו בפוליסה התקית לביטוח רכב חובה – הראל )(13
זק ראייתי  -הראל )(93-90
טל הקטת הזק בביטוח חובה – אליאס (152-148) 1
כות
קביעת כות "לפי דין אחר" )סעיף 6ב לחוק הפלת"ד(  -הראל )(63-62
"פגע"
כמשמעותו בפוליסה התקית לביטוח רכב חובה – הראל )(13
סבסוד צולב
בין ההגים השיכורים להגים הפיכחים  -זמר )(3
סייגים בפוליסת ביטוח החובה
בוגע להיגה תחת השפעת אלכוהול  -זמר )(2
בוגע למצב הגופי או הפשי של המבוטח  -זמר )(2
תאים לתחולת החריג – שליטה ומודעות של המבוטח – זמר )(110-109 ,84-83
סייג שכרות בפוליסה
כללי  -זמר )(2
חובת גילוי בקשר לקיומו של סייג הוגע לשכרות בפוליסה – זמר )(118-117 ,4
תקפותו
לפי החקיקה הראשית – זמר )(103
לפי הפוליסה התקית – זמר )(110
לפי סעיף  (1)15לפקודת ביטוח רכב מועי – זמר )(111-110 ,109-106
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סיכון מוסרי
בהקשר של היגה בגילופין  -זמר )(14
עקרון העדר אשם )(no fault
דין משווה – דויטש )(8-3
השפעתו על מרמות ביטוח – אליאס (48) 2
מטרתו  -הראל )(5
פרשות העיקרון – דין משווה – דויטש )(11-10
פוליגרף
שימוש בפוליגרף לצורך הוכחת מרמת ביטוח – אליאס  ;(171-168) 2הראל )(115-112
פוליסת ביטוח החובה לרכב
ביטול הפוליסה – אליאס (107-96) 1
הבלטת הגבלות בפוליסה – אליאס (96-95) 1
חובת הגילוי של המבוטח – אליאס (61-50) 1
חובת ההודעה על התאוה וחובת שיתוף הפעולה – אליאס (122-115) 1
כביטוח אישי – אליאס (83-80 ,17-16) 1
כביטוח אחריות – אליאס (158-155 ,83-80 ,17-16) 1
כזכות אישית שאיה יתת להעברה
כללי – אליאס (14) 1
סעיף  13לפקודת ביטוח רכב מועי – אליאס  ,14) 1ה"ש (8
כחוזה – אליאס (75-74 ,9) 1
ועקרון חופש החוזים – אליאס (77-76) 1
פרשותה – אליאס (74-73 ,34-21) 1
תחולת חוק חוזה הביטוח על הפוליסה – אליאס 1
תחולת חוק החוזים הכללי על הפוליסה – אליאס (67-64) 1
תחולת חוק החוזים האחידים על הפוליסה – אליאס (70-69) 1
תחולת חוק הפיקוח על הביטוח על הפוליסה  -אליאס (70-69) 1
תיות פטור – אליאס (79-78) 1
פיצויים בגין זקי גוף
השלכות ביטוח חיים ותגמולים אחרים על הפיצויים בגין זקי גוף – דין משווה – דויטש )(59
מיסוי – דין משווה – דויטש ))(68-66
יכוי דמי ביטוח לאומי מסך הפיצויים – דין משווה – דויטש )(78
עתיים – דין משווה – דויטש )(62-60
חד פעמיים – דין משווה – דויטש )(62-60
תקרה – דין משווה – דויטש )(74-73
פיצויים עושיים
בגין מרמות ביטוח – אליאס (206-201) 2
פסק דין פלילי
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שימוש בפסק דין פלילי המרשיע במרמה כראיה בהליך אזרחי – אליאס (154-152) 2
פסק דין פלילי כגד ההג או הפגע
כראיה במשפט אזרחי  -הראל )(98-94
פעולת איבה
טל ההוכחה לעיין  -הראל )(36-34
פקודת ביטוח רכב מועי
ההוראה הוגעת לביטול הפוליסה )סעיף  24לפקודה( – אליאס (100-96) 1
ההוראה הוגעת לגרימת מקרה הביטוח במתכוון )סעיף  (1)7לפקודה( – אליאס (135-132) 1
הוראת השוואת המעמד )סעיף )3ב( לפקודה( – אליאס (16) 1
היחס ביה לבין חוק חוזה הביטוח  -אליאס (43-34) 1
סעיף  (1)15לפקודה  -זמר )(111-110 ,109-106 ,2
פרמיה
גביית פרמיה מוגדלת מהגים שהגו תחת השפעת אלכוהול – זמר )(70 ,21 ,11
כאמצעי הרתעה מפי היגה בשכרות – זמר )(70 ,21
צליפת שוט )(whiplash
ומרמות ביטוח – אליאס (35-34 ,14-11) 2
קרן פיצויים לפגעי תאוות דרכים
דין משווה – דויטש )(77-76
קרית
המצבים בהם מוטל עליה לפצות פגעים  -הראל )(117-116
חבותה במקרה של תאות פגע וברח  -הראל )(121-119 ,21
טל ההוכחה לעיין העדר ביטוח ולעיין ביטוח חסר  -הראל )(118-117
פסק דין פלילי כראיה במשפט האזרחי – הראל )(101-98
קשר סיבתי בין התאוה לבין הזק
הוכחתו  -הראל )(65-63 ,20-15
במקרה של החמרת מצבו הגופי של הפגע  -הראל )(18
"רכב מועי"
הגדרת המוח "רכב" או "רכב מועי" – דין משווה – דויטש )(15-13

רשלות תורמת
רשלות תורמת לקרות התאוה – דין משווה – דויטש )(34-31
שימוש ברכב ללא ביטוח
טלי ההוכחה והראיה  -הראל )(47-43
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שימוש ברכב ללא רישיון היגה
טלי ההוכחה והראיה  -הראל )(42-41
שימוש ברכב ללא רשות
טלי ההוכחה והראיה  -הראל )(42-41
שימוש ברכב לצורך ביצוע פשע
טלי ההוכחה והראיה  -הראל )(43-42
"שימוש ברכב מועי"
משמעותו – דין משווה – דויטש )(20-16
כמשמעותו בפוליסה התקית לביטוח רכב חובה – הראל )(13
שכרות
ראו  -אלכוהול
"תאות דרכים"
כמשמעותה בסעיף  1לחוק הפלת"ד  -הראל )(12
כמשמעותה בפוליסה התקית לביטוח רכב חובה  -הראל )(13
מהי? – דין משווה – דויטש )(24-21
מתאם בין היגה תחת השפעת אלכוהול לבין התרחשות תאוות דרכים
בישראל  -זמר )(10
בעולם  -זמר )(10
שגרמה עקב שכרות
אשם תורם של מגישי אלכוהול וברים – זמר )(21
טל ההוכחה לעיין התרחשותה  -הראל )(15-13
קשר סיבתי בין התאוה לבין הזק
הוכחתו  -הראל )(65-63 ,20-15
במקרה של החמרת מצבו הגופי של הפגע  -הראל )(18
תאות פגע וברח
ומרמות ביטוח – אליאס (61-57 ,34-33) 2
חבות קרית במקרה של תאות פגע וברח  -הראל )(121-119 ,21
טל ההוכחה לעיין התרחשותה – הראל )(21
תאוה עצמית
ומרמות ביטוח – אליאס (61-57 ,34-33) 2
תביעה על פי חוק הפלת"ד
משך ההתדייות  -הראל )(5
טל ההוכחה  -הראל )(9-8
טל הבאת הראיות  -הראל )(10-9
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תגמולי הביטוח
השלכות ביטוח חיים ותגמולים אחרים על הפיצויים בגין זקי גוף – דין משווה – דויטש )(59
מועד תשלומם – אליאס (137-136) 1
יכוי דמי ביטוח לאומי מסך הפיצויים – דין משווה – דויטש )(78
ריבית עושית בגין איחור בתשלום  -אליאס (138-137) 1
תיות פטור בחוזה לביטוח חובה
בוגע לגיל ההג – אליאס (103-93) 2
הבלטתן – אליאס (96-95) 1
הסעה בשכר כסייג לאחריות המבטח  -הראל )(10
טל ההוכחה לעיין התגבשותן  -הראל )(23-22
תוקפן – אליאס (79-78) 1
תקת הציבור
הפחתה או שלילה של פיצויים מפגע שהג ברכב תחת השפעת אלכוהול מכוח – )(86-84 ,3
מהי – זמר )(83-82
שלילת זכאות לפיצויים בשל האיטרס הציבורי – דין משווה  -דויטש )(35
תשלום תכוף
"הוכחה לכאורה"  -הראל )(52-49
מטרתו  -הראל )(49
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