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  רקע. אחלק 

  
שה, כשמויתי כשמאי לטפל בזקי סידוק חמורים  20 -הגרעין למאמר זה בט לפי כ

  .לביין בית משותף בבאר שבע
  

תיקיית בששמרו  והעובדות להלן הן כפימעורר עיין תיק המקרה שים  גם בחלוף
  .זיכרויהמחשב שלי וב

  
בבית  הרצאותבמסגרת עזרתי בו כדוגמה  ,המקרהחלפו לאחר שהשים הלך כי במ ,אציין

ביטוחי רכוש,  - יהול סיכויםקורס בושא בשם הרציתי  ,במכללת תיה הספר לביטוח
 20-י במשך כאותם לימדת ,זקים וסיקור סיכוים תשמאו יבושא בקורס אש והדסי וכן

  :קרובות ככל האפשר למציאותכפי שיפורטו להלן ולפיכך העובדות  ,שה
  

 4טוריים בי  היה האחרון בין שלושה ביייםבבאר שבע יזוק הבית המשותף ש ביין
 השלישי במועד מסירת הביין בכיוס כסיםשיבו באותו אתר,  על ידי יזם שהיה  קומות
  .תקיים ,באופן כללי ,היומוקדם יותר, דמים שמסרו במועד . שי הבייים הקולקויו

  
עם אופציה למסירה מוקדמת,  ית "ביט",והפרויקט בוטח כיחידה אחת בפוליסה דמ

זק עקיף שמקורו בתכון שהורחבה לכסות "זקים שאירעו בתקופת הבדק" וכן לכיסוי "
  תיים.. תקופת הבדק קבעה לש"לקוי, עבודה לקויה וחומרים לקויים

  
שהיו ידועות בכיסוי  ",כלל ביטוח"של חברת  הפוליסות דמויות "ביט" סמכו על פוליס

למבוטחים, עם או בלי שיויים שעשו בהן על ידי יועצי הביטוח של  הרחב שהעיקו
  המבוטחים.

  
 רכשוש ,, לרבות מהל הפרויקטהיזםהיו מספר מעובדי של דירות בפרוייקט  םבין הקוי

  כסים.לכיסת היזם לכיוס  טרם ויקטבפר דירות
  

 ,החלו להופיע סדקים בקירותמסירת הדירות ואכלוס הביין,  לאחרכשלושה חודשים 
בהמשך. זאת הקודה בה  ,וביתר שאת ,אולם חזרו והופיעו, אשר טופלו "כזק קוסמטי"

  .ולטיפולי מטעמה המבטחת עבר הזק לטיפול חברת הביטוח
  

 ,הראתה ,שמוה על ידי חברת הביטוח לבקשתי יןיי מהדס הבבחיה מדוקדקת על יד
ככל  .באזור הקרוב לאחד מעמודי היסוד שקיעה לא סימטרית שהמבה שוקע 

  .גברו זקי הסידוקכך  –שהתקדמה השקיעה 
  

כי  ,הראתה ,שגם הוא מוה לבקשתי ,יועץ ביסוס מומחהעל ידי בחית הסיבה לשקיעה 
  .ללא תמיכה ראויה מתחתיו בסיס העמוד "תלוי"ש רות גבוה,, בסביהיאלשקיעה הסיבה 

שקיעת הרצפה באזור הכלוס הלקוי הפעילה כוחות אופקיים על ראשי הכלוסים 
  .גרמו לסידוק ,לאורך זמן ,בהם לתזוזות אשר מוגרוהאחרים 
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ולהפסקת הסידוק, בהתאם לקביעת  לייצוב המבההמומלץ התיקון האופטימלי 
על ידי  במקום העמוד הפגום, תיקון הביסוס ביצירת תמיכה חליפית הוא ,המומחים

  לעומק מתאים. ,קידוח שישה כלוסים זעירים ("מיקרו פייל") בהיקף העמוד הפגום
  -למיטב זכרוי : ,של העלויות היה ומדן מקורבא
  

  ₪    1,500,000 -כ                           - תיקוי סידוק בביין ובדירות
1,000,000 -כ                     - (מיקרופיילים וכו)י ביסוס  תיקו   ₪   
   ₪    2,500,000 -כ                                                       -סה"כ

  
  כמלווה מטעמה בטיפול בזק.גם עורך דין  המבטחת  חברת הביטוח בשלב זה מיתה

  
עוה"ד של חברת הביטוח – :חילוקי דעותהדין  ביי ובין עורךבדיון הראשון תגלעו כבר 

החלפת "למעט תיקון/המבטחת סבר, כי התיקון ופל בגדר החריג לפוליסה שלשוו: 
מתייחס התיקון המוצע  כיאם כן, עורך הדין סבר, הפריט שתוכן /בוצע באופן לקוי". 

  . ולכן איו מכוסה בפוליסת הביטוח לכלוס הפגום בלבד
  

. לכל הביסוסהתיקון המוצע מתייחס השפעת השקיעה על יתר הכלוסים, סברתי, כי בשל 
 ביסוסהעמוד תיקון של  המוערכת עלותהביכוי  ,מכוסיםסכומי התיקון ולפיכך בהתאם, 
  להרחבה בושא וסח החריג לפוליסה ר' בהמשך המאמר].הפגום. [

  
בהקשר לעף  "פריט"המוח  תהגדרוב משמעותב תבהתעמקוהמחלוקת חידדה את הצורך 

, עד ספרי הלימוד לא קיימתבשל הפוליסות השוות ווסח בכי  ,למותר לציין .ביטוח זה
שהפרשות  מפי, ת בתי המשפטבפסיקלמוח זה. מחדל זה חייב התעמקות הגדרה  היום,

מחה את בתי העליון בבית המשפט הכללת בפסקי הדין של בתי המשפט המחוזיים ו
  .םת הידוות לאחריהפרשיוהמשפט האחרים ב

  
המוח "פריט" חשובה גם באותן מקרים בהם כלל בפוליסה לביטוח עבודות גדרת ה

לקויים מהשקל הראשון, כלומר אין חריג לעיין  קבליות כיסוי לתכון/עבודה/חומרים
תכון, במקרים רבים בהם, כלל כיסוי לזק בשל . שתוכן /בוצע באופן לקויהפריט 

לכך היא שהכיסוי  וזאת למה? הסיבה, חומרים לקויים "מהשקל הראשון". עבודה
"מהשקל הראשון" מוגבל בכל המקרים בגבול אחריות מיוחד לכיסוי זה וככל שמדובר על 

"פריט" לבחית הכיסוי זק שעולה על גבול האחריות, או דרשים להגדרת המוח 
   הביטוחי לצורך אומדן הזק.

  
עו"ד ותודתי ל -פרשיות מעייות במיוחד  שלוש הרלווטיות העלות חיפושי אחרי פרשי

  .שהפה אותי לאחת מהן ר קובי קפלסקי"ד
  

 שיכולות להיות הפרשיות הבאות שעליהן מתבסס הדיון דלהלן אין בשום אופן היחידות
עליהם מתבססות  מסקותי  רלבטיים םבטייהלהבהיר  יש בהן כדי אך  ,רלבטיות לדיון

  -שלוש הפרשיות הדוות הן:מר זה. במא
   .וה גן גד הפיקסו 5775/02ע"א . 1
  .אורים גד הראל 831/18, 374/18ע"א .2
  .מליבו גד איילון 8776/15ע"א .3 

  
 הראיות בחומר, הטעות בכתביפיתי בבקשת רשות לעיין , מאמרהכתיבת  לצורך

אף כי חלק גדול מן  ,על עזרתם . אי מודה לההלת בתי המשפטהדיוים בפרוטוקוליו
 בהליכיםפסקי הדין  אלקטרוית. רקחומר סמהרק מעט והשים  בחלוףבוערו  המסמכים

  במרשתת.  לעיון ויתים מפורסמים האל
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  הפוליסהב.  חלק
  

   כי קוראי מאמר זה בקיאים בעיקרי הפוליסה לביטוח עבודות  ,לא בלתי סביר להיח
  :אתמצת בקצרה ,בקיאים אך למען אלה שאים ")הפוליסה" - הלן(ל קבליות

פעילות של קבלים ההפוליסה לביטוח עבדות קבליות וצרה והתפתחה כדי לכסות את 
 סיכוים מכסהו) "פרויקטים"באתרי העבודה השוים בהם הם פעילים מזמן לזמן (

  :בשלושה פרקים
  

  :כיסוי לרכוש המתהווהא. 
  .ב. חבות לצד ג'

  .. חבות מעבידיםג
  
  עבודות קבליות מתחלקות לשי סוגים: 

  .'''וכותשתיות  ,מבים :כגון -וצר רכוש מוחשי  ןכאלה שבסופ  .א
  .וכו' קיוןמדידות, פיוי פסולת,  :שבהן לא וצר רכוש מוחשי כגון ,עבודות שרות  .ב
  

  .הרכוש בלבדבפרק ו,  בלבד מאמר זה עוסק בעבודות קבליות מן הסוג הראשון
  

מכל  המכסה זקים שאירעו ,"כל הסיכוים"פוליסות  היא מסוג מושא מאמר זה הפוליסה
אין על המבוטח חובה  ה. בפוליסות אל)המוגדרים בפוליסה חריגיםה(למעט  סיבה שהיא

להוכיח כי  המבטח הרוצה לדחות את תביעת המבוטחעל להוכיח את הסיבה לקרות הזק ו
   .המוגדרים בפוליסה תחום החריגיםסיבת הזק ופלת ל

 
 את כווות המבטח מבהירה ,מוחים המופיעים בהחלק מן הפוליסה פרק הגדרות של ב

 לגבי מהות הסיכוים עליהם הוא מקבל אחריות והסיבות בהן קרו.
  

אך לגבי פרויקטים גדולים  ,וסח פוליסה שלה, עם דמיון רב בייהןחברת ביטוח לכל 
ציון של חברת "כלל ביטוח", תוך וסח "ביט" יהיה כי וסח הפוליסה  ,בדרך כלל ,קבע

  .השה בה כתבה
 

גם מפרט יועץ ביטוח המבהיר את  ,לרוב ,חשובים) מצורףמבוטחים ללפרויקטים גדולים (ו
  .םעל עצמלקבל מוכים הצדדים ותם א חדיםוהיקף ותאי הכיסוי המי

 
 -משפטים, לרבות ביטולם של סעיפים שלמים בהמפרט יכול שיכלול שיויים במילים או 

  .הפוליסה חריגים והן בתאיחלק ההן ב
  ."והמפרט יגבר וסח המפרט  בכל סתירה בין וסח הפוליסה" כי ,מצויןבדרך כלל  

המפרט מייצג את מידת הסיכון שמוכן המבוטח ליטול על עצמו ואילו יתרת הסיכון תיפול 
  .חיםטעל המב

  
  -היו  עסקין אשר וסח החריג בו" 2007 על וסח "ביט ,  מאכדוג ,תבססאהמשך ב

או  "הוצאות לתיקוים או להחלפה הובעות מתכון לקוי מחומרים לקויים
מעבודה לקויה, אך חריג זה יוגבל לתיקון או החלפת הפריטים הלקויים 
עצמם ולא יחול לגבי אובדן או זק לפריטים אשר בוצעו כהלכה כאשר 

 ון לקוי,מחומרים אובדן אובעה מתכה שגרם כתוצאה מתאו זק כזה
 לקויים או מעבודה לקויה"
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  "(ההדגשות אין במקור. י.ו.)" –וסח החריג בפוליסות וספות להלן 
  

    2013ביט כלל 
 או .הוצאות לתיקוים או להחלפה הובעות מתכון לקוי, מחומרים לקויים3"

תיקון או להחלפת הפריטים הלקויים עצמם מעבודה לקויה, אך חריג זה יוגבל ל
ולא יחול לגבי אובדן או זק לפריטים אשר בוצעו כהלכה, כאשר אובדן או זק 

שבעה מתכון לקוי, מחומרים לקויים או מעבודה  כתוצאה מתאוהכזה גרם 
  "לקויה

  
  :1996 כלל רגילה

  .ב. זק הגרם כתוצאה מתכון לקוי"
חלפה הובעים מחומרים לקויים או מעבודה לקויים, ג. הוצאות לתיקוים או לה

אך חריג זה יוגבל לתיקון או החלפת הפריטים הלקויים עצמם, אשר ייפגעו 
אשר תגרמה  ,מתאוותמאירוע תאותי, ולא יחול על אובדן או זק הובעים 

  "בגלל חומרים או עבודה לקויים.
  

  :2007הראל 
הוצאות לתיקוים או להחלפה  לקוי אבדן או זק הגרמים כתוצאה מתכון"

הובעים מחומרים לקויים או מעבודה לקויה, אך חריג זה יוגבל לתיקון או 
, ולא יחול על אבדן אשר יפגעו מאירוע תאותיהחלפת הפריטים הלקויים עצמם 

 ".או זק הובעים מתאוות אשר יגרמו בגלל חומרים או עבודה לקויים
  

  :2017הראל ביט 
לקוי, חומרים לקויים או עבודה לקויה עלות התיקון או ההחלפה של  תכון .2"

העבודות או חלק מהן הובעת מתכון לקוי, מחומרים לקויים או מעבודה לקויה, 
ולא אך סייג זה יוגבל לתיקון או להחלפת העבודות הלקויות או חלק מהן כאמור 

חר של העבודות אשר יחול לגבי אובדן או זק פיזי, פתאומי ובלתי צפוי לחלק א
בוצעו או תוכו כהלכה, כאשר אובדן או זק כזה גרם כתוצאה מאירוע תאותי 

  ".שבע מהתכון הלקוי, מהחומרים הלקויים או מהעבודה הלקויה כאמור לעיל
  

לפריט תאותי מבטחים השוים דומים מאד עד זהים, בכך שאים מכסים זק הוסחים אצל ה
אך הם כן מכסים זק תאותי לפריטים  םלקוייחומריו  ולקויה, אדת ביצועו שתכוו לקוי או עבו

מעבודה לקויה יזוקו בתאוות שסיבתם גזרת ותקיים חומריהם ו אחרים שתכום, ביצועם א
  .אחרת

  
  מהגדרת מקרה הביטוח שוסחו להלן: אחר וצר מסוג ריגח

  
  מקרה הביטוח

באתר העבודה לפרוייקט או  פויים מראשאבדן או זק פיזיים פתאומיים ובלתי צ
  .לחלק ממו, וזאת מסיבה כלשהי אשר איה מוחרגת על פי חריגי פוליסה זו

  
כי  ,בהגדרה זאת וצר באופן אוטומטי חריג לפי הכלל "מכלל הן אתה שומע לאו" דהייו

 כולם-ידהייו פיזי, פתאומי ובלתי צפו ,מילה במילה ,אובדן או זק שאים תואמים להגדרה
  לא יהוו מקרה ביטוח מכוסה בפוליסה. ,גם יחד

  
במרבית המקרים בהם לא מכיר המבטח בחבותו הוא מסתמך ראש לכול על טעה זו ורק 

המחייבים  ,שוצרים מבלי שיוגדרו ככאלה ,אלה הם חריגים .אחר כך על טעות וספות
  התייחסות מצד יועץ הביטוח של המבוטח.

  
  שלא יידוו כאן.וספים  חריגים , כמובן,הפוליסות כולן מכילות

כך  .מבוטחיםתביעות לדחיית עילות כלעיל משמשים לעיתים קרובות המוזכרים החריגים 
   -היה גם בפסקי הדין אליהם אתייחס בהמשך 

  
הן הסעיף האופרטיבי ו הן ,התוצאה של הפעלת כל אחד מן הסעיפים מפסק הדין עולה כי

  .ות מאדמה ותת תוצאות דוהיתה סעיף החריגים בפוליס
  :להלן לשון הפוליסה
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                           "ביטוח הרכוש-" פרק א'
          :היקף הכיסוי לפרוייקט ולפריטי רכוש

אם במשך תקופת הביטוח כמפורט בפוליסה זו ייגרמו באתר העבודה זק או 
ה לפרוייקט או לחלק ממו במיד פיזיים תאותיים ובלתי צפויים מראשאבדן 

המחייבת תיקון או החלפה, וזאת מסיבה כלשהי למעט סיבה המוצאת מכלל 
חבותו של המבטח לפי פוליסה זו, כי אז ישפה המבטח את המבוטח בגין כל 

    תיקון או החלפה כזאת." 
  

                         "חריגים לפרק א' 

                    המבטח לא יהיה אחראי עבור

1 ( ---                             

                    דן או זק הגרמים כתוצאה מתכון לקוי) אב2(

, אך לקויה) הוצאות לתיקוים או להחלפה הובעים מחומרים לקויים או מעבודה 3(

חריג זה יוגבל לתיקון או החלפת הפריטים הלקויים עצמם אשר ייפגעו מאירוע תאותי, 

לל חומרים או עבודה ולא יחול על אובדן או זק הובעים מתאוות אשר תיגרמה בג

   לקויים.

  
  

  הדין פסקיג.  חלק
  )ווה גן גד הפיקס 5775/02ע"א ( ה גןופרשת ו

  
 מיקום מוטעה של קו הביה של חזית שי מבים מדורגים בי חמש קומותמקורה בגן  ווהפרשת 

  בירושלים. "בית וגן"זה לזה בשכות  ובמחובר , שבו במקבילכל אחד
  

 לפים המגרש ממיקומם המיועד לפי התוכיות. טרמ 6 -עד כ  5.5 -מוקמו כ כלוסאות החזית
הגיעה הקומה השיה לגבול המגרש והמשך הביה היה חורג מתחום מן המיקום השגוי, כתוצאה 
  החלקה.

  
  מחדש במיקום כון. ובייתוהבוי  חלק המבה  התיקון חייב את הריסת

  
  .₪ 11,000,000כ בסכום של ון תבעו המבוטחים את עלות התיק ,כתוצאה

לפי הגדרת  שמשמעותו "העדר מקרה ביטוח"ימוק של בהמבטחת כפרה בחבותה לשיפוי הזק 
קיום אחד מן  אילעיל,  כאמור ."אובדן או זק פיזי תאותי ובלתי צפוי מראש"-הפוליסה

   .הביטוחי הכיסויאת  מאיין"מקרה ביטוח" בפוליסת הביטוח  שבהגדרתהאלמטים 
  

  חברת הביטוח טעה, אם כן, כי מדובר בזק כלכלי ולא בזק פיזי ולכן לא מתקיים מקרה ביטוח. 
מקרה התקיים  ילוגם א כי ,לטעון המבטח היה וליכ , אף כי הדבר לא עלה במקרה זה,לחילופין

 , בהתאם לחריג"תכון לקוי ו/או עבודה לקויהב"סיבת הזק שכיוון מאין כיסוי לאירוע  ,ביטוח
    .הקבוע בפוליסה

קרה אין תואמות את הגדרת מקרה מגם אם סיבות ה בפרשת ווה גן,  טעת המבוטחיםל
 תהרחבה הכולל -זק עקיף מתכון לקויההרחבה שקו לכיסוי הם זכאים לשיפוי בגין  ,הביטוח

  וכו'. גם "עבודה לקויה" בדרך כלל
  

לכך  חה את טעת חברת הביטוח המבטחת) ד001076/99(ת"א מחוזי של בית המשפט הפסק הדין 
   - וקבע, כי במקרה זה מדובר בזק כלכלי המתלווה לזק פיזי , שאין זק פיזי
  

עייו בזק לגופו של "ביטוח הרכוש במסגרת הביטוח הוגע לעבודות קבליות 
המצריך תיקון או החלפה (ראו קיהל בספרו  –זק פיזי  –או חלק ממו הפרויקט 

כן ראה כי "זק כלכלי טהור", לאמור זק כלכלי - ). על15-16, בעמ' ]34ה"ל [
 Shell UKשאיו לווה לזק פיזי לרכוש, איו בא בגדר הכיסוי הביטוחי (ראו: 

v. CLM (2000) [24]; Cementation v. Aegon Insce (1995) [25]; Mitchell 
Conveyor & Transporter Co. v. Pulbrook (1933) [26].(  הההדגשה אי)

  במקור. י.ו.)
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בחן בית המשפט את קיום מקרה הביטוח  ,קביעת החבות, הדן בבמחוזי החלקי בפסק הדין 
 "תאותי" ,"פיזי" :כי קיום מקרה ביטוח מחייב קיום שלושת התאים ,והגיע למסקה

אין  "משלים בעיין הרחבת "זק תוצאתי מתכון לקויהדין ה(בפסק  גם יחד. "בלתי צפוי"ו
  .)דיון בהיבט זה של הפרשה

  
 כן מצא בית המשפט כי הזק במקרה דן הוא ,"הפיקסחברת הביטוח "ביגוד לטעת 

מכיס את האירוע לגדר אובדן או זק פיזי אף קובע כי האובדן וגדר אבדן או זק ב
 ובלתי יתאותכלומר התאים האחרים  כי שיקבע אך  ,שהמבה שבביה לא יזוק פיזית

  .)"אירוע ביטוחי" אין - לא התקיימו ועל כן אין מקרה ביטוח (או כלשון בית המשפט צפוי
  

כל המעורבים, לרבות ציג ו ראה כי אך מקריאת ,קצרה היריעה מלפרט את כל פרטי הדיון
הרכוש  -הייו ( הביטוח מושאכהבה מתייחסים לביין חברת הביטוח ובית המשפט, 

  .ימקרה ביטוחבאין מדובר  ,משזה לא יזוק פיזית -המבטחת ת ולטע )הבלעדי המבוטח
, לרבות בכללותו את הפרויקט אובייקט הביטוח כולל כי ,אבקש לטעון במאמרי זה ,ואולם

 ,כגון עבודות העפרשיש לעשות לפי תחילת הביה של הביין עצמו  עבודות ההכשרה
   ופי הביין ומיקומו.לפי א,עבודות המדידה והסימון וגם את קירות תומכים 

  
במיקום ת אולראם יש להתחשב רק בזק לביין עצמו או שמא יש  ,ממילא עולה השאלה

התאי פוליסה וממלאים את באובדן או זק הכסים לגדר הזקים המכוסים  משוםהשגוי 
  ."בלתי צפוי"ו "פתאומי"של  

  
 אחד מן הגורמים האחראיםשאף  בלתי צפוי עד כדי כךהמיקום השגוי היה אין כל ספק כי 
האחראי למיקום  האדריכל הגורמים דלהלן: וכוללים את ,(והם רבים למיקום הביין

כל לפי חוק לאשר את המיקום של  החייב -האחראי לביצוע השלדהקוסטרוקטור  ,הביין
י על הפרויקט מטעם המזמיים ומהל תראו האחראי לביקו המפקח ,יסודכלוס או 

בסימון קו על הטעות  ולא עמד) של קבלן הביסוס זה של הקבלן הראשי והן זה הן( העבודה
את  ,לכאורהכל אלה קיבלו,  .שתי קומותבן ביית שלד ובמשך  לפי לתקה והורלא ו הביה

  .הסימון של המודד ככון ללא צורך בביקורת
  

  הזק הדון."בלתי צפוי" לא חלים על -כי המוחים "תאותי " ו ,קבעהמחוזי בית המשפט 
  

, איו תאותי במיקום שגוי המבה המצטבר בהדרגה מביית הפיסי יתן להסכים כי הזק
 האחד ברגע השוצר העבודה הלקויה= (במיקום הביין  אך האם כוה קביעה זו גם לטעות

טעות זאת גררה את כל  ?)הביין הקודה הראשוה בסימון קו הבייה של חזיתסימון של 
  . מעבודה לקויה כזק עקיף , לדעתי,להיחשבא יכולה יוה אירועהמשך ה

  
האם , שאלת השאלה באופיואלים ולהגיד כי במקרה דן הזק איו תאותי אף כי יתן 

  אלים? ימכי פיז" היא בהכרח אירוע בעל אופי תאוה"
  

  .ותקלה אכן היתה פה ,תקלה"כ" , בין השאר,"תאוהמגדיר  אבן שושןמילון 
  

יהיו כל אי סבור כי היא "סיבה מכוסה",  הסיבה הראשוה לאובדן/זק שוצראם 
  , ועל כן אי סבור כי פסק הדין שגוי בעיין זה.תוצאותיו מכוסות

  
האירוע בגדר "מקרה ביטוח" סיבות גם בהחה כי בית המשפט היה מקבל את מכל מקום, 

  החריגים הכלולים בפוליסה. החלות של את לבחון שאר
  

כי מיקום  ,דהייו ,כי התכון לא היה לקוי ,עולהשל בית המשפט המחוזי מפסק הדין 
  משיקולי רישום וגם מיצול כון של שטח המגרש. היסודות בתכיות היה "כון"

מאחר שהמבה במיקומו השגוי בה  –החריג של "חומרים לקויים" לא עלה כלל לדיון 
  כביין תקין ויציב. 

  
 ,לצורך דיון בלבד, "עבודות לקויות" ריג של "עבודה לקויה" או שמא,ותר לדיון הח

 כההמשו ,(או שמא היסוד הראשון שסומן) דותוא סימון מיקום היסישהראשוה בייהן ה
בגדר "קבלי משה  בחלקם, פיקוח שהוזכרו לעילוה בהשגחה לקויה של כל שרשרת היהול

   .או מי מטעמם"
ביהמ"ש , קובע במוח "תאותי" בית המשפט המחוזי שערך בפסק הדין של בדיון 

  כדלהלן:
  



7 

  חריגי ביטוח עבודות קבלניות                    ___יצחק ויזל                                             ד"ר 

  -לד"ר יצחק ויזל כל הזכויות שמורות-                                                         
 

"ביצוע עבודה לקויה, כפי שעשה במקרה דן כמפורט להלן, איו יכול להכס 
  למסגרת ההגדרה של זק תאותי. עבודה לקויה איה בבחית תאוה. 

ככלל  –כס אלמט של פתאומיות, ובביצוע עבודה לקויה  –בהגדרת תאותיות 
. הגם שאיי פוסלת אפשרות של מצבים בהם יהיה אלמט מט זה איו קייםאל

לא יתן,  –בהגדרת תאותיות של פתאומיות כתוצאה מביצוע עבודה לקויה. 
 לדעתי, לכלול, תהליכים איטיים ומשכים, אלא רק התרחשות ברורה."

   (ההדגשה איה במקור. י.ו.)
  

"תאותי" "ובלתי  םלמוחיהוצעה לעיל בהחה שהייתה שקלת הפרשות המרחיבה ש
האם היא כל  –מהי העבודה הלקויה אליה התייחס ביהמ"ש השאלה  וןצפוי" עולה לדי

כל עלויות התיקון הן בגין "זק  - שאם כן ,העבודה שעשתה עד לגילוי המיקום המוטעה
וצע הוא "הפריט שב בלבד או שמא הסימון הלקוישאין מכוסות  ישיר מעבודה לקויה"

בלבד מוחרגות וכל השאר הוא "זק עקיף  מחדש שאזי עלויות המדידהבאופן לקוי" 
  מעבודה לקויה" המכוסה בהרחבה.

  
חשיבות משמעותית לפירוש החריג וחלוקתה של התביעה  יש אפוא "פריט"להגדרת המוח 

  ולזק המשך (עקיף) ליתרת הפריטים. לפריט הלקוי לזק ישיר
 זאת איה מוצאת את ביטויה בטעות המבוטחים (התובעים) ואף כי דילמה ,המפליא הוא

  במפרטים של יועצי הביטוח.לא 
היתה מבהירה טוב יותר את בפוליסה  "פריט"מוח ה  ה ברורה יותר שלהגדראין ספק, כי 

  ומועת מחלוקות מיותרות. ,אומד דעת הצדדים להסכם
עבר כראה לאחריות  ולוהטיפהמבוטחים בסוף הפרשה דחה ביהמ"ש העליון את ערעור 
  .בדוןמצאתי אסמכתאות המקצועית של המודדים ו/או אחרים אם כי לא 

  
  אפשרית בכמה גישות: "פריט"כי הגדרת המושג  ,אמרזה עיין ל
  

 גישה הדסית. 1
  

השעים ", אחר שוא הביטוח הדון בים ברבדים "אכיים פיזי ביין או כל אובייקט
  זה על  גבי זה.

  תעשיה וכו'.או  להלן דוגמא לריבוד בביית ביין מגורים או משרדים, 
  

: מדידה וסימון, עבודות עפר  : דיפון ותימוך , חפירה , איטום  עבודות ההכה
  וכיו"ב

: קידוח ויציקת כלוסאות ויציקת קורות יסוד או ביסוס בשיטה  עבודות ביסוס
  אחרת.

עמודים וחוזר חלילה כולל הכה רצפות ו -: (בשיטות שוות)בודות שלדע
  למערכות.

: סוגי עבודות שוות הכוללות בין השאר : חשמל ,איסטלציה ,תקשורת מערכות
  וכיו"ב. חלק מעבודות אלה חוצות רבדים.

  : חיפוי קירות ,חיפוי/יקוז גגות.גמר חוץ
  : ריצוף טיח או חיפוי קירות פים, פרזול וכו'גמר פים למיהו

  ך יש בכך מספיק כדי להדגים את הריבוד.אין זה הכול א
  

  בכל רובד יש סוגי "פריטים" וסוגי עבודה שוים:
 זק .מווליטיעבודות הביסוס והשלד בכל רובד תומכים באלה שמעליהם כך שוצר גוף 

  שייגרם לאחד מהם עלול לגרום זקים מביים לרבדים שמעליהם או מתחתיהם.
בד תהיה השפעה פחותה זו על זו או על אלה לעבודות המפוזרות אופקית בכל רו

  שברבדים אחרים.
בעבודות  החוצות רבדים יכול זק ברובד אחד להשפיע הן על הרבדים שמעליה והן על  

  אלה שמתחתיה.
  

אופקי יותר במהותו אך  - לעבדות תשתית שאין הקמת מבים גרידא יתכן פילוח אחר
  ."שמעליו"גרום זק לרובד בעיקרון גם כאן עלול זק ברובד "תחתי" ל

  
בהתייחסות כוללית יתן להגדיר כל רובד בכללותו כ"פריט" לעיין חריגי תכון לקוי 
וכו' אך הגדרה כזאת תגרור מידית חילוקי דעות בין המבוטח למבטח משום שביצוע 
לקוי (עבודה לקויה) של קטע חלקי (גדול או קטן) שתיקוו מחייב פירוק וביה מחדש 
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ים יותר מן השטח היזוק תגרום הרחבה של החריג  גם על החלק שלא בוצע באופן רחב
  לקוי.

כך בדוגמה שהובאה בתחילת המאמר אם הייו מגדירים כפריט את "עבודות הביסוס" 
  כחטיבה אחת, היה גם הזק שגרם לשאר הכלוסים מוחרג.

  
  : כגוןר כי הגדרה יותר סבירה תהיה פרטית ומצומצמת יות ,מכאן עולה

שאת החלפתו או תיקוו קבע המהדס  תאותית וכו'  היזוק "פריט = "החלק"
כגון אלה של הריסה וביה מחדש  ,התוצאתיות . כל יתרת העבודות"האחראי כהכרחי

  .כזק עקיף יהיו מכוסים ,של חלקים תקיים הדרושים לביצוע התיקון
  
  

 גישה תקציבית. 2
  

  :תעיקריוכול להיעשות בשתי גישות תמחור ביצוע פרויקט קבלי י
   

I .מכפלתהיה תשל סוגי עבודות שבוצעו. במקרים כאלה  תשלום לפי כמויות מדודות 
הגבול העליון לעלות  -מספר היחידות שיזוק במחיר היחידה שרשם ליד הפריט 

תיקוו או החלפתו בתוספת הוצאות מיוחדות הגזרות מן הצורך לתקן כגון ל
דיסקרטי לעייו  יכולה לשמש יחידת  כפריטיעוץ הדסי וכו'.  הריסה ופירוק

או  "בטון של"ק מ"התמחיר אם כי יש בעיה ביחידות תמחור אמורפיות כגון 
  "טון פלדה". 

  
II.   ) "תשלום "פאושלי(Pauschall  - ללא פירוט   ,סכום גלובלי עבור הפרויקט כולו

ים ותוספות. בשיטה זאת לא התאמות עבור שיויאו בלי  עם ,מחירים פרטי
רשם מחיר "הפריטים" בחוזה ולמעשה אין הגבלה בכיסוי הביטוחי לעלות 

  התיקון הדרש.
  

  .םכל שהים בשתי השיטות מתמחרים את הפרויקט לפי כתבי כמויות סטדרטי
  

ולצידם רשם המחיר  ,עבודות וכמויות -, הייו כתב הכמויות מכיל רשימת פריטים
על  ,. בשיטה הראשוה יכלל כתב הכמויותחידה ולסה"כ היחידותלי שדרש הקבלן

בפוליסת הביטוח יהיו המחירים המפורטים  חוזה.המחירים המפורטים בו, כספח ל
  גבול אחריות המבטחת לתיקום.

  
יכלל כתב הכמויות בחוזה רק לעיין כמות החומרים והעבודות שיש  ,בשיטה השיה

 יםרשמאם כי לעיתים אלה לכל פריט ו/או פרק, לבצע ללא המחיר הפרטי הדרש 
  מידע בלבד.צורך בפוליסה ל

  
היקף עלות היחידות השוות בפרק ששימש  -"פריט" -יחשב כה הראשוה בשיט

ביצוע כיחידה - לתמחור בהצעת הקבלן הזוכה. מובן כי פריט כזה צריך להיות בר
  שור.דיסקרטית הקשורה לרובד בו הוא מוקם ולאחרים בהם הוא ק

  
  עלות תיקוו. אומדן ל שיהווה בסיסמחיר הרשום ליד הפריט בשיטה השיה אין 

  
יקבעו על ידי המהדס או הפריטים היזוקים  מהות והיקף "הפריט" יוםבסופו של 

לסייע לשמאי והוא יכול לחרוג מן הגבול העליון אך החריגה  ה מטעם המבטחושמ
  א קיימת מגבלה כזאת.תהיה על חשבון המבוטח. בחוזה פאושלי ל

  
 הגדרת הפריט פשוטה יותר בביה מתועשת/טרומית מפי שחלק משמעותי הם פריטים

  במפעל בטרם הבאתם לשטח הפרויקט.  ושיוצר דיסקרטיים
  

-בעת זק איה פשוטה וחד "פריט"הקביעת  ,כי באף אחת מן השיטות ,עם זאת אמר
כלילת  דיי ביטוח.הביה ו ,טוחמשמעית, ומצריכה יעוץ של מקצועים בתחום הבי

  ההגדרה של הפריט במפרט היועץ היתה אולי חוסכת את המבוכה.
  
(ע"א  "מליבו"פרשת ואורים ' הראל)  831/18, 374/18(ע"א  "אורים" פרויקט פרשת

 .)גד איילוןמליבו  8776/15
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 דחיה של חבותבאו  הכרהב בין השאר דותפרשת פרויקט אורים ופרשת מליבו 
עסקין  ,הפרויקטים יבש .ותהתביע ישוא יםהאירוע ביטוח, בסיבותבשל מקרה 

לשם  העשית בסביבה של מי תהום קרקעית-של עבודה תת במים בהצפה מסיבית
המהווים חלק  ,אמצעים שקטו למיעת אירוע כזהבכשל  לבש יצירת מרחב יבש,

  מעבודות הפרויקט המבוטח.
  

וא הצפת המרחב היבש לאחר סיום לכאורה של עבודות הזק הדון בשתי הפרשות ה
הפרדה "קרקעי ובשי כדי ליצור -בראשון לשם ביית מרתף חיה תת -הכשרתם
  " בין כביש ומסילת ברזל.מפלסית

  
  לעיין" הפרדה מפלסית" יתן לעיין בויקיפדיה.

  
מגדל  מבההכולל  ,אביב פרויקט משולב-בתל 19ברחוב הירקון  בה פרשת אוריםב

חיון  מרתף ובו קומת ,מגדל  מגורים ,מסחרי פלסמ "), הכוללרויאל ביץ'"( בית מלון
בקרקע המיועדת לפרויקט מצאו בשלבי בדיקת  פרטי ומתחתיו קומת חיון ציבורי.

  הקרקע מי תהום גבוהים.
  

עבודות  יצירת מרחב יבש וכללה קרקעיות הצריכה-ביית מפלס קומות המרתף התת
ובסמיכות  והשפלת מים (המכת מפלס מי התהום בשטח העבודה המיועד םיטוא דיפון,

  ."יבש")- ב וביית שלד החיון ביסוס, כדי לאפשר עבודות חפירה אליו למשך הביצוע
  

ו המרתפים הופסקה השפלת המים ומיד הוצפ ,המרתף ומעטפת לאחר סיום ביית שלד
 ועלות תיקון האיטום ",טום לקויאי"בכמויות גדולות של מים. סיבת ההצפה קבעה כ

 ,"הראל חברה לביטוח", המבטחתשכן  הביטוחמחברת  היתה הבסיס לתביעה לא
כדי  ,תיקון האיטום הלקויהן ללסילוק המים ו הן ,הכירה באחריותה לעבודות שדרשו

 המבטחת .)על אף שהיו חילוקי דעות לגבי סכומים מסוימים(לאפשר המשך העבודות 
 , אלא כפרה באחריותה לזקים הפיסייםן באירוע משום מקרה ביטוחאי כי טעהלא 

  , ועל כך התהל ההליך המשפטי. התוצאתיים
  

עם מפרט תיקוים של יועץ  2007הביטוח עשה לפי פוליסת עבודות קבליות וסח ביט 
מעיכוב מסירת העבודות בשל זק שגזר  ,ביטוח וכלל גם כיסוי לאבדן רווח עתידי

  .הההצפ כגון מכוסה
  .מחוזיבית המשפט הזו דחתה מכל וכל בתביעה 

  
על  ₪ 300,000של בלבד עליון פסק לתובעים סכום מזערי בית המשפט בערעור בגם 

  זוטות.
באבדן רווח עתידי ופרשת אורים הובאה כאן רק כדי  , כאמור,מאמר זה איו עוסק

א' פרק לפי הוא מקרה ביטוח  להצביע על כך שיש מבטח הסובר כי אירוע הצפה כגון זה
, כפי של פוליסה לעבודות קבליות, כגד גישת מבטח אחר בפרשת מליבו גד איילון

   -שיפורט להלן 
  

באירוע של פריצת מי תהום לפרוייקט קבלי בשי  ,אף היא ,עסקה פרשת מליבו
ם באפיק מי , כתוצאה מפגיעה מכאית של מחפר2009האחד באפריל  –מועדים שוים 

שהופעלו  לאחר שהופסקה פעולת המשאבות, 2009, והשי בחודש ובמבר קרקעי-תת
פרצו מים דרך שכבות האיטום,  קרקעית,- התת העבודה השפלת המים בשטח לצורך

  דרך הרצפה ודרך הקירות התמוכים של המעבר התת קרקעי שבה בפרוייקט.
  

על הגדרת מקרה ביטוח  התובעת טעה, כי מדובר באירוע קודתי, פתאומי, העוה
בפוליסה, בהיותו אבדן או זק בלתי צפוי מראש. מליבו טעה, כי אף אם מדובר באירוע 

, אין מדובר בסיבות השוללות את אופיו בהדרגהשלא התרחש באופן מיידי, אלא 
  התאותי של האירוע. 

  
בלתי  חברת הביטוח אילון ביקשה לדחות את התביעה וטעה, כי אין מדובר באירוע

צפויה וידועה של מפלס מי תהום, וכי התמודדות עם עליית מפלס בעלייה צפוי, אלא 
המים היתה חלק בלתי פרד מביצוע העבודות. כיוון שמדובר בתופעה טבעית וצפויה, 

  טעה חברת הביטוח, כי לא מתקיים "מקרה ביטוח" כהגדרתו בפוליסה. 
  

 העיקריות סיבותהרם מפגיעה פיזית, , ג2009בעוד שהזק הראשון, בחודש אפריל 
  :שתיהן ביחד) –או ( שתייםאחת מ הן 2009בחודש ובמבר  שאיפשרו את ההצפה
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 הן עבודות התמיכה ו/או עבודות האיטום - ביצוע לקוי של עבודות האיטום .1
  .שתוכו כון

  .תכון לקוי .2
  

למה את ושי בזק המטריאלי שגרם על ידי ההצפה "הראל"בפרשת אורים הכירה 
המשפט שהתהל גע בתביעת אורים לפיצוי על זק תוצאתי  התיקוים.כל מחיר 
  פיסי.

  
מימוקים  לפיצוי הזקיםבאחריותה  , כאמור,המבטחת בפרשת מליבו כפרה החברה

  :שוים כדלהלן
  

עסקין בעליית מפלס מי תהום של אקוויפר  –אין מדובר באירוע בלתי צפוי  .6"
כלל במפורש דבר קי. יכורד ושאומם של מי התהום היה ידוע למליבו שכן ה

מכאן שמליבו . בתאי המכרז ובחוות דעת של יועץ הקרקע, שצורפה למכרז
דרשה להתמודד עם בעיית מי התהום כחלק מעבודתה בפרויקט. עסקין אפוא 
בתופעה טבעית שהובאה לידיעתה של מליבו בתאי המכרז וזו דרשה לתמחר 

הואיל ואירוע  /ת עבודות התשתית בהתחשב בקיומם של מי התהוםולבצע א
גלישת מי התהום הוא תופעה טבעית וצפויה, אין היא מהווה " מקרה ביטוח" 

  " וממילא איה מכוסה בתאי הפוליסה.
.לא גרמו זקים פיזיים לפרויקט ולא גרם לו אובדן. התביעה דן איה אלא 9

  .יקט על המבטחתיסיון להשית את עלויות הפרו
  

 -זאת כגד טעות התובעת כדלהלן:
  

אירוע פריצת מי התהום היו אירוע קודתי, פתאומי שמהווה מקרה ביטוח, 
בהיותו אבדן או זק בלתי צפוי מראש. אף אם מדובר באירוע שלא התרחש באופן 
מיידי, אלא בהדרגה, אין מדובר בסיבות השוללות את אופיו התאותי של 

מקרה הביטוח התרחש בתוך תקופת הביטוח ובהתאם לתאים  האירוע.
המיוחדים לפוליסה, הוא איו מוחרג ממה. מכאן שמליבו זכאית לקבלת תגמולי 

  ".ביטוח בגין אירועי ההצפה
  

 מומקת סיבת ההצפה כאירוע תאותי ופתאומי ,התובעתמטעם טעות בעוד שבכתבי ה
אף כי לא  ברור, .פגיעה על ידי גורם חיצוי), הייו "פגיעה מכית של מחפר בערוץ"(

  טען כך בפירוש, כי מדובר באירוע בלתי צפוי ומכאן חבות המבטחים לשיפוי.
  

הואיל ואירוע ( לא היה בלתי צפויכגד סמכת דחיית המבטחת רק על זה שהזק 
אין היא מהווה "מקרה ביטוח" וממילא  הוא תופעה טבעית וצפויה,גלישת מי התהום 

כי  ,כי המבטחת מסכימה (אף כי לא בפירוש ,מכאן .יה מכוסה בתאי הפוליסה)א
  היה תאותי ופתאומי). קהז

  
 2009כי אין דמיון באירועי אפריל וובמבר  ,אין בטעות שי הצדדים התייחסות לכך

הדלף והזליגה. בעוד באירוע הראשון ההצפה היתה בשטף  ועוצמת חית אופיבמ
הוא תופעה של זליגה האירוע השי  ,בערוץ זרימה ,פגיעה מכאיתעוצמתי המתאים ל

  האיטום בוצע ו/או תוכן באופן לקוי .תהליך סימן לכאורה לכך ש - דרך שכבת איטום
  אפשרות זאת לא בחה כלל.

  
דו"ח יועץ הקרקע מצביע על המצאות מפסק הדין ומחומר הראיות בתיק זה עולה, כי 

אך המכרז מטיל את תכון שיטת ההשפלה על  ,שפלת מיםועל הצורך לבצע המי תהום 
  .הקבלןמתכן מטעם 

  
  לפסה"ד אמר כי: 25בסעיף 

, כי עובדיה של מליבו לא הסתייעו ביועץ הידרולוגיעם זאת, מר ליסק הודה  .25
למרות שהדבר רשם במפורש בתאי המפרט במכרז. לגרסתו, לא היה צורך בחוות 

אור יסיום של עובדי מליבו בעבודות תשתית בסביבת מי דעת של הידרולוג, וזאת ל
  .תהום

  
 כלל ותכון לקוי או עבודה לקויה לא בח אפשריות של תוכי טע, ראה אפוא לכאורה

  האם העדר תכון לא יכול להיחשב תכון לקוי?  .במהלך המשפט
  ?לקויהאיה יכולה להיחשב עבודה  מפורט האם עבודה ללא תכון
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  עבודה לקויה? גם היא ע מדויק של תכית לקויה יכולה להיחשבהאם ביצו
  

 זקבגישת המבטחות אף שסיבות ה שוות זו מזו של אוריםושתי הפרשיות של מליבו 
ה אי ממי תהום כי עצם ההצפה ת המבטחתית טעעלומ . בראשוהדומות ביותר

אין באחריות ותיקון האיטום הפגום זק לפרויקט ולכן הוצאות הייבוש  מהווה
ואילו בשייה מקבלת המבטחת את טעת התובעת כי מדובר בזק שהוא מקרה  המבטח

   המכוסה לפי וסח הפוליסה (דהייו זק פיזי פתאומי ובלתי צפוי). ביטוח
  

בית המשפט לא קיבל את טעת המבטחת בפרשת מליבו וחייב אותה בתשלום זקי 
י הסיבות עולות כדי הגדרת מקרה הביטוח שהוא קובע כ וךת האיטוםתיקון ההצפה ו

  בפוליסת הביטוח. 
  

המתבקשות בעקבות  איי מודע לתיקון או שיפור הדיוק בהגדרות שבפוליסה
  דומים.המקרים ההקוטביות של הפסיקה בשי 

  
אמות חב'  4668-12-14מאוחר יותר (הדון בפס"ד ת"א  ,מעיין לציין כי באירוע אחר

כי  ,ביטוחהפיקס וכלל –טעו התבעות  ,)חברה לביטוח להשקעות גד הפיקס
"שאיבת מי תהום היא , כי "שאיבת מי תהום איה זק פיזי, כדרישת הפוליסה"  וכן

  .דחו על ידי בית המשפטאלו טעות  .זק תוצאתי אשר מוחרג על פי הפוליסה"
  
  

   סיכוםד.  חלק
  

המעורבים דוברים "שפות  "בבל מגדל"מסקתי מכל האמר לעיל הוא כי כמו במקרה 
   .שוות" 

  
 פתרון חלקי לבעיה זו יכול היה להיות יסוח "שפה אחידה" לבעלי הדין ולבית המשפט

יותר ל"מקרה ביטוח"  מדויקת, כמו הגדרה תהיה הגדרה אחידה לחריגי הפוליסהבה ש
  .אלהבפוליסות 

  
אלה מועים , הרי שחיםהמסחים העדיפים היו צריכים להיות המבטאף כי מחד גיסא, 

  .קרטל לכאורהבייהם בשל חשש מתיאום ויצירת מתאום 
  

לא  ,ראה כי גם הפיקוח על הביטוח ושוק ההון, המאשר לכאורה את וסחי הפוליסות
  תן את דעתו לדילמות בהן עוסק מאמר זה.

  
למרבית הצער, אין ו יטב ידיעתי,מלבמצב זה צריכה המשימה לעבור לאקדמיה אך 

מחקר העוסק במומחה לביטוח הדסי בישראל,  ם גוף אקדמי המלמד ביטוחבשו
  בושא. ובכתיבה אקדמית

  
  תייחודיוככל עיסוק צריך "שפה"  רי,איסציפליידא עיסוק מולטוביטוח ה

  שיהיה "מילון" לטרמיולוגיות השוות המעורבות בו. איטגרטיבית
  

  מוצא עילית 

01/02/2021                                    

  


