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  המשפט-בתי

 024757/03א  יפו-ביֿתֿמשפט השלום תֿלֿאביב
 07/10/2007 : תאריך כבוד השופט אליהו בכר :לפני

 
 סליקטר יוסי. 1 :בעניין

 סליקטר דורית. 2
 

 התובעים כרמי' ד ג"עוה כוחם-י בא"ע 

  נ  ג  ד 

  מ "כלל חברה לביטוח בע 

 הנתבעת ויינשטוק' ו-גנות ו' ד מ"עוה כוחם-י באי"ע 

                                                                 נ  ג  ד

 מ"בעלי מקצוע בע. 1 
 מ"שריט הנדסת שיקום נזקים בע. 2

 

 'צדדי ג פישר' ד ח"עוה כוחם-י בא"ע 

 

 פסֿקֿדין

 
 :מ ב ו א  )א

 
ם בפוליסת מבטחת, כנגד הנתבעת,  54,980₪בפני תביעת התובעים לתשלום הסך של 

 :להלן (1981-א"תשמ, הן עֿלֿפי עילתם החוזית מכח חוק חוזה הביטוח, ביטוח לדירה

 . הן מכח פקודת הנזיקין בעוולת הרשלנות, והפוליסה, ")החוק,,

 
 אירעה תקלה 19/01/00בתאריך , עֿלֿפי האמור בכתב תביעתם, לטענת התובעים

ה שהביא לשטף מים אדיר לתוך מ, בצינורות מים במרפסת במפלס העליון של דירתם

, התובעים ציינו כי הנתבעת אמנם שיפתה אותם ביחס לנזק שנגרם למיטלטלין. הדירה

אך לא השיבה את המצב , וכן מימנה את עלויות התיקון בניכוי השתתפוֿתֿעצמית

עֿלֿפי חווֿתֿדעת , ולפיכך נותר נזק כבד בגין הרטיבות, היא או מי מטעמה, לקדמותו

 .  תובענהשצורפה ל

 
על הנתבעת לפצותם בגין הצורך לממן השבת המצב לקדמותו עֿלֿפי , לטענת התובעים

לאחר ששלוחיה לא הצליחו להשיב , או עֿלֿפי דיני הנזיקין, פוליסת הביטוח כאמור

 .המצב לקדמותו ברשלנות
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המהנדס והשמאי מר יוסף , עֿלֿפי חווֿתֿדעת המומחה מטעמם, שיעור נזקיהם ָהעמד

וכן עגמֿתֿנפש ועלויות ,  2,360₪ בסך �שכֿרֿטרחתו ,  42,620₪על הסך של , ולדקלנגג

 . 10,000₪ בסך של �נוספות 

  
כי דין התביעה , כטענה מקדמית, טענה, בכתב הגנתה המתוקן, מצדה, הנתבעת

הקובע התיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח ,  לחוק31להדחות על הסף לאור סעיף 

כאשר מקרה הביטוח התרחש ביום . ם ממועד קרות מקרה הביטוחלאחר שלוש שני

התובעים לא טרחו לשלוח .  דינה דחיה� 23/03/03 והתובענה הוגשה ביום 19/01/00

 .כתב תשובה לטענה זו

  
 חלופין -ולחלופי, כי נזקי התביעה אינם מכוסים עֿלֿפי הוראות הפוליסה, לחלופין טענה

 .ולפיכך הנם מנועים מלהגיש התובענה, יטוח כי שולמו לתובעים תגמולי ב�

 
 

 כי לא היא הייתה זו שפעלה בדירת התובעים לצורך השבת המצב, בנוסף ציינה

במועד האירוע והזמינו בעֿלֿ ' ר.ח.ש'כי התובעים סירבו לקבל נציגי חברת ; לקדמותו

המחייבות ,  ובכך הפרו את הוראות הפוליסה�מקצוע אחר לתקן את התיקון 

כפי , כי מי שביצע את התיקון הנם'; ר.ח.ש'טחים להיעזר אך ורק בשירותי חברת המבו

כי עבודת נציגי ; יש לפנות למבצעים, וככל שזה בוצע ברשלנות, נציגי התובעים, הנראה

 .מה גם שהתובעים עצמם לא הקטינו נזקיהם, הנתבעת בוצעה בצורה מקצועית וטובה

 
, ם טופלו ותוקנו וביתם הושב למצבו עובר לאירועכי נזקי התובעי, עוד הוסיפה הנתבעת

כי לא חלה חבות או , ואשר לטענת הרשלנות נטען, מה גם שהם פוצו בגין מלוא נזקיהם

, לא הייתה כל רשלנות מצד הנתבעת או מי מטעמה, ולחלופין, אחריות נזיקית בנסיבות

תובעים או מי המקצוע שהזמינו ה-זו אינה נובעת מצד בעלי, וככל שקיימת רשלנות

 .מטעמם

 
 .הנתבעת אף הכחישה את שעור נזקי התובעים

 
בעלי 'חברת , האחד: כלפי שני צדדים שלישיים' שלחה הנתבעת הודעת צד ג, במקביל

כח הנתבעת ועֿלֿפי החלטה מיום -כאשר הודעה זו נמחקה לבקשת בא', מ"מקצוע בע
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נה כי הצד השלישי ביצע עבודות טע, היחיד שנותר' הוא צד ג, 2' וביחס לצד ג, 14/11/05

' על צד ג, ככל שתחויב היא, שיפוץ או שיקום בבית התובעים באופן רשלני ולפיכך

 . לחוק62מכח סעיף , לשאת בנזקיה

 
כי לדירה הזעיקּה שמאי בסמוך לאחר פיצוץ הצינור והיא נדרשה לייצב את , טענה' צד ג

 ותוך כדי כך ביצעה תיקון �ותו  להבדיל מביצוע תיקון או השבת המצב לקדמ�המצב 

בשום שלב . של מערכת החשמל שנפגעה וכן ייבוש הלחות שנצברה בדירה עקב ההצפה

אישור לכך . ופעולתה הייתה בגדר עזרה ראשונה בלבד, לא נדרשה לבצע מעבר לכך

לפיה , הגשת התובענה המקורית כלפיה וכן לאור טענת התובעים-בעצם אי' מצאה צד ג

ועבודתה לא , ייבוש תקרת הבטון-החלפת מצע החול ואי-רה נבעו מאיהנזקים בדי

 .נשכרה לצורך ביצוע מלאכות אלה

  
ניסיתי , ובמיוחד לאור גודל הנזק הנטען בכתב התביעה, לאורך כל תקופת ניהול התיק

כך גם לאחר שהוגשו סיכומי , לגשר בין הצדדים והצעתי הצעות לצורך ייתור התובענה

השאלה המשפטית שהתחבטתי בה התייחסה להפרת חוזה ביטוח כאשר , הצדדים

ולפיכך לא , הצעות ביֿתֿהמשפט לא נסתייעו, ברם, כעוולה נזיקית במתחם ההתיישנות

על דרך ייקוב הדין , נותר לי אלא לבחון את ראיות הצדדים ולקבוע עֿלֿפיהן עם מי הדין

כי , עוד אוסיף. מכךעל כל המשתמע , בהיעדר כל אפשרות מעשית אחרת, את ההר

, בהיעדר הסכמה כאמור, אך אלה, ביֿתֿהמשפט מודע היטב להצעותיו במהלך הדיון

 .ולפיכך אינן עוד על סדר היום, אבד עליהן הכלח

 
 :המחלוקת  שבין  הצדדים  )ב

 
 :ניתן לצמצם את המחלוקות שבין הצדדים ולהציגן כדלקמן

 
 .ביטוחית/טענת התיישנות העילה החוזית .1

 האם  קמה  בנסיבות  המקרה �ככל  שעילת  התביעה  החוזית  לא  התיישנה  .2

 .חבות עֿלֿפי פוליסת הביטוח כלפי התובעים

כלפי '    האם  קמה  חבות  מצד  צד  ג�ככל   שקיימת   חבות   ביטוחית  שכזו  .3

 .הנתבעת

לנות כלפי   האם  קיימת  עילה  נזיקית ברש�ככל  שהעילה  החוזית  התיישנה  .4

 . כלפי הנתבעת בנסיבות אלה' וחבות צד ג, הנתבעת
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 .שיעור נזקי התובעים .5

 
 התיישנות העילה החוזית .1

 
שם ,  לסיכומיהם באופן רפה ביותר33התייחסות התובעים לטענה זו מופיעה בסעיף 

 היה הכדור במגרש 06/08/01עד יום , באשר לטעמם, הם מציגים את הטענה כלעג לרש

והזמן שחלף עד להגשת התביעה נועד לאפשר לנתבעת , שניסתה לתקן הנדרש, תהנתבע

אין כל , למעשה, מעבר לכך. מקצוע מטעמה-להשיב את המצב לקדמותו באמצעות בעלי

, מבינים התובעים כי עילתם אינה יכולה לעמוד, כפי הנראה. התייחסות ראויה לטענה

ואין לי אלא להצטרף , עת בסיכומיהמציינת באֿתֿכח הנתב, יש לומר, ובאופן מקדמי

,  היינו�מאוחר מדי ושלא באופן הראוי , למעשה, כי גם התייחסות זו נמסרת, אליה

 ולפיכך �במסגרת כתב תשובה מנומק המסביר מדוע יש לדחות את טענת ההתיישנות 

 .יש לראות בטענה זו שבסיכומי התובעים הרחבת חזית אסורה

 
 :בע לחוק קו31סעיף , מעבר לכך

 
תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא שלוש שנים "

 ."לאחר שקרה מקרה הביטוח

 
הוא , 19/01/00חולק בין הצדדים על כך שמקרה הביטוח התרחש ביום , למעשה, אין

ולפיכך זהו המועד ממנו יש להתחיל ולמנות לאחור , מועד אירוע התקלה בצנרת הדירה

נה הוגשה לאחר שחלפו שלוש שנים ממועד מקרה התובע. את תקופת ההתיישנות

 . להידחות על הסף�ביטוחית /ולפיכך דין העילה החוזית, הביטוח

 
 עילת התביעה הנזיקית .2

 
עילת התביעה , לכאורה, עדיין עומדת לתובעים, משנשללה עילת התביעה החוזית

 . הנזיקית

מציינים ', 95, )ורה שניהמהד (ששון דיני ביטוחפ בספרם "חרל' יפרח ור' המלומדים מ

 : כדלקמן
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חלה אך ורק על ,  לחוק31יודגש כי תקופת ההתיישנות הקבועה בסעיף "

אין היא חלה על זכויות תביעה שיש למבוטח . תובענה לתשלום תגמולי ביטוח

כגון הפרת החובה לנהוג בתום לב בעת ניהול , כלפי מבטחו מכוח הדין הכללי

עילות אלו הן בנות . 'הפרת חובת הנאמנות וכו, הפרת חובת הזהירות, מ"מו

 ". 1958 -ח"התשי,  השנים שבחוק ההתיישנות7תביעה תוך תקופת 

, חוק חוזה הביטוחולר . וכן ש, 753, )בורסי', כרך ב (דיני ביטוח , אליאס.ראה גם י

 ). 665, 664) 2000-א"תשס (1981-א"תשמ

 

בין , תבעת התרשלה כלפי התובעיםקמה עילת תביעה נזיקית ככל שיוכח שהנ, לפיכך

 . באופן ישיר ובין באמצעות שלוחיה

 

כי במסגרת כתב התביעה לא טרחו התובעים לפרט מהם פרטי ,  כאן המקום לציין

והיא ששלוחי , ולמעשה נטענה טענה אחת ויחידה, הרשלנות באופן מופרד ופרטני

 לא �ד התרשלו ובֶמה כיצ". לא הצליחו להשיב את המצב לקדמותו ברשלנות"הנתבעת 

 .פירטו

 
על מנת לנסות ולדלות רשלנות כלשהי מצד הנתבעת או השלוחים מטעמה יש לברר 

 .ואעשה כן עתה, תחילה את העובדות לאשורן

 
לפי האמור בתצהיר התובעת . השתלשלות האירועים מופיעה בתצהירי התובעים

. ית מוצף ושתגיע במהרה התקשרו אליה ילדיה ואמרו שכל הב19/01/00ביום , )'3/ת'(

ויש שטף מים מחדר המדרגות , משהגיעה לביתה ראתה שהקומה העליונה מוצפת

. ומאותו רגע טיפלה חברת הביטוח בעניין, היא התקשרה לסוכן הביטוח. למרתף

עלה על הגג ועצר את , תחילה הגיע שרברב שבחן את הנדרש וסגר את ברז המים הראשי

חברה המועסקת על ידי " (ר.ח.ש'גיעו שני בחורים מטעם בהמשך אותו יום ה. השיטפון

, שנרטב כולו והיה ספוג מים, לתקן את ארון החשמל) הנתבעת בביצוע תיקוני מים

התובעת הדגישה בתצהירה . אלא להמתין שהמים יתייבשו, והודיעו כי אין מה לעשות

במצב . יידילפעול ולהתערב בנעשה באופן מ" ר.ח.ש'כי מעבר לכך לא היו מוכנים 

שהגיעו עם צוות עובדים ', וזו שלחה את צד ג, דברים זה פנתה שוב לחברת הביטוח

העלו לעלייֿתֿהגג , ייבשו את ארון החשמל, החלו בעבודה, כלשונה, קטורים'ופרוז
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בהמשך . ואחרי שעתיים ניתן היה לשוב ולהיכנס לבית, מכונות כדי לשאוב את המים

 .השאירו מכשור לייבוש הבית

 
מן העולה . נטל את המשך הטיפול לידיו, וכששב, ל"שהה בחו, בכל אותה עת, התובע

 פנה אל התובעים שמאי הנתבעת 21/01/00למדתי כי כבר בתאריך ) 2/ת(מתצהירו 

' צד ג. והשרברב' בדרישה לקבל פירוט נזק התכולה והעבודות שבוצעו עֿלֿידי צד ג

 והתובע העביר 20/02/00השמאי בתאריך העביר את פרטי העבודות והעלויות למשרדי 

בתוספת ,  26,980₪שעמדו על הסך של ,  את דרישותיו הכספיות23/02/00אף הוא ביום 

,  הפנה שמאי הנתבעת02/03/00בתאריך . מ"בתוספת מע,  9,800₪ �' התשלום לצד ג

דרישה להשלמת פרטים ופעולות נדרשות נוספות לשם טיפול בתביעת , מר אפרים משה

, 06/03/00מכתב זה זכה למענה מטעם התובעים במכתב מטעמם מיום . ובעיםהת

-הצעת מחיר לתיקון מייבש, כשבהמשך לכך צירף התובע עלות תיקון רכזת אזעקה

, בגדים שניזוקו והצעֿתֿמחיר להחלפת מיטת נוער, קבלה על תיקון טלוויזיה, כביסה

לתצהיר ' צורפה כנספח ז(לויות  נשלחה פעם נוספת רשימת נזקים וע17/04/00ובתאריך 

 17/04/00לפי מכתב התובע מיום ,  33,896₪כשהפעם עמד הנזק על הסך של , )התובע

 .כאמור

  
לתצהיר ' נספח ח( הוציא שמאי הנתבעת חווֿתֿדעת מפורטת מטעמו 4/05/00בתאריך 

 מקצוע - לרבות משלוח בעלי�את פעולותיו , בה פירט את נסיבות המקרה, )התובע

ובתאריכים ,  את פירוט הנזקים השונים ואת הערכתו לגבי עלותם�ית התובעים לב

, נטו ₪ 14,086 ָהועברו לתובעים שני שיקים בסכום כולל של 04/07/00- ו16/05/00

, ) 3,326₪בסך (וחוב פרמיה )  160₪(כינון , ) 350₪(לאחר שנוכו השתתפות עצמית 

 .₪ 17,922אושרה תובענה בסך : ובמילים אחרות

 
אך לא שיפוי ביחס , התובע ראה בכך שיפוי ביחס לנזקי המיטלטלין ועלויות התיקון

פנה לקבלת הצעֿתֿמחיר לביצוע ', ר.ח.ש'ולבקשת חברת , לצורך כך. לנזקי המבנה

דחתה את הצעֿתֿ ' ר.ח.ש'אלא ש, מטעם מר משה פדלון) לתצהירו' נספח ט(התיקון 

שמסר חווֿתֿדעת ביום ', שלמור'השמאים המחיר ושלחה מטעמה שמאי נוסף ממשרד 

שאת עלותן העריך בסכום של , ולפיה נדרשות עבודות שונות לביצוע תיקונים, 21/09/00

, תוך ציון שמאז היגרם הנזק עברו כמעט שמונה חודשים, )מ"לא כולל מע( ₪ 30,850

 .המקום נמצא רטוב מאוד והחול לא מצליח להתייבש עקב המילוי הגבוה
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אלא שהרטיבות לא , מקצוע לבצע את העבודה-בעלי' ר.ח.ש' הביקור שלחה בעקבות

 לא הצליחה הנתבעת להשיב � 2001תחילת , 2000 בסוף שנת �וממועד התיקון , נפתרה

לפיכך נאלצו להזמין . נזק כבד בשל רטיבות קבועה, לכן, ונגרם, המצב לקדמותו

 ומסר חווֿתֿ דעתו ביום 04/09/01 וביום 19/08/01מומחה מטעמם שביקר במקום ביום 

, א לתצהיר התובע"נספח י(לפיה יש לחזור ולבצע את כל העבודות מחדש , 21/08/02

 .06/08/01כוחם אל הנתבעת ביום -ואף הפנו מכתב מבא, )'1/ת'שסומן אף הוא 

 
ביחס , שמאי התובעים, במסגרת הדיונים בביֿתֿהמשפט נחקר מר יוסף גולדקלנג

כי לאחר ביקורו בדירת , במסגרת חקירתו הנגדית התברר). '1/ת'(לחווֿתֿדעתו 

התובעים ומתן חווֿתֿהדעת ביצעו בה התובעים שיפוץ שבגינו אף הומצאה 

 48,700בעלות של  , )'4/נ'(' משה עבודות בנייה ושיפוצים'קבלה באמצעות /חשבוניֿתֿמס

 אף לא נבחן על וזה, שיפוץ זה לא נעשה בנוכחות מומחה התובעים. מ"בתוספת מע, ₪

 . ידו

  
, התובע נחקר אודות תצהירו ובחקירתו הנגדית חוזר על האמור בו ומוסיף כי כיום

 �מקצוע מטעמו -באמצעות איש, כאמור,  שיפוץ שבוצע�לאחר ביצוע השיפוץ בביתו 

ואף , גם התובעת נחקרה בחקירה נגדית. ואין יותר מה לעשות, המצב הוא מצב חדש

 .ור בתצהירההיא חוזרת על האמ

 
ולפיו הינה  מנהלת , )2/נ(אשר הגישה תצהיר , ל'הילה אברג' מטעם הנתבעת העידה הגב

היא צירפה לתצהירה רישומים ממוחשבים של . 'ר.ח.ש'מחלקת קשרי לקוחות בחברת 

לפיהם הצהירה כי קריאה ראשונה , אמת-החברה הנרשמים בידי מוקדנים בזמן

כן צוין .  נרשם ביטול הקריאה14:49ובשעה , 14:14שעה , 19/01/00התקבלה ביום 

ומצא כי קיימת , נשלח חשמלאי לבית התובעים, 18:18בשעה , כי באותו יום, בתצהיר

באותו מעמד הודיעו התובעים לחשמלאי כי הוזמנה כבר חברת . נזילה בארון החשמל

 ראשון העדה הדגישה בתצהירה כי ביקור. אשר תבצע את העבודה', שֹריט טכנולוגיה'

, במשקופים, של נציג מטעם החברה נערך בעקבות תלונה על נזקים קודמים בדלתות

וביחס , מעבר לכך. מבלי להתייחס לביקור הקצר של החשמלאי, בקירות ובריצוף

ניתן לראות בתכתובות , עם זאת. לא נמסר בתצהיר דבר', ר.ח.ש'לעבודות שביצעה 

ומצאו רטיבות בחול , קום ערן ושמעון ביקרו במ07/09/00הממוחשבות כי בתאריך 
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, כן מפורטות  פעולות שונות בחודש דצמבר-כמו. 11/09/00כך גם ביום . מתחת לריצוף

 .המציינות עבודה בבית התובעים

 
כי לא ניתן לבחון במדויק את העבודות שבוצעו , התברר במהלך חקירתה הנגדית

 . שלוש שניםמאחר ואלה לא שומרים חומר לאחר ', ר.ח.ש'עֿלֿידי 

שעל חקירתו הנגדית , )5/נ(צורף תצהירו של מר אורן צברי מטעם הנתבעת , מעבר לכך

באמצעות הקבלן ', ר.ח.ש'ואשר במסגרת תצהירו מציין כי ', ויתרו התובעים וצד ג

החלפת מצע החול , לרבות פירוק ריצוף, ביצעה בדירת התובעים עבודות, ישראל סיסו

 .לא נחקר, כאמור, מצהיר זה. צוףשמתחת לריצוף והתקנת רי

 
בו פירט את הפעולות , )3/נ(שהגיש תצהיר , העיד את מר יורם אורדן, מצדו', צד ג

, מדובר היה בייצוב המצב, כאשר לטעמו, בתקופה הסמוכה למועד האירוע' שביצע צד ג

י כי לא נכח במקום וכי מ, בחקירתו הנגדית ציין. להבדיל מתיקונו או השבתו לקדמותו

מדובר בעדות מפי , למעשה, לפיכך. שניהל את העסק במועד האירוע הלך לעולמו

 .השמועה

 
ניתן לקבוע כי השתלשלות האירועים הנה , לאחר שקראתי את חומר הראיות בתיק

 :כדלקמן

 
ניסיון הנתבעת לטעון כי אין .  מתרחש מקרה ביטוח בבית התובעים19/01/00בתאריך 

אינו עולה , שמדובר בנזקי גשם שאינו מכוסה בפוליסהמאחר , מדובר במקרה ביטוח

, אמנם. אין כל ראיה אמיתית ובעלֿת משקל שתצליח לאשש טענה זו, ולמעשה, יפה

כי חלק מהנזקים ,  לו ניסה לטעון9ובסעיף , התקבל כראיה) 5/נ(תצהירו של מר צברי 

עולה , עלבפו, עם זאת, קשורים להיעדר איטום וחדירת מים חיצונית מחוץ לבית

כי מדובר בצנרת , מר אפרים משה, מחווֿתֿדעת שנמסרה מטעם מומחה הנתבעת

ואין חולק על כך שפיצוץ בצנרת כזו מבוטח עֿלֿידי הנתבעת במסגרת פוליסת , שנזלה

 .הביטוח

 
והן ' הן באמצעות צד ג, בכל מה שקשור לנזקי התובעים, למעשה, הנתבעת מטפלת

ואף נושאת ,  שהופעלו על ידי שמאי חברת הביטוח,מטעמה' ר.ח.ש'באמצעות חברת 

לאחר . 2000בחודשים מאי ויולי , כאמור, ששולמו, בתשלומים בגין נזקי התובעים

', ר.ח.ש'תשלומים אלה מוסיפה הנתבעת ומטפלת בענייני התובעים באמצעות חברת 
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עו ומציינים כי עסקינן בעבודות שבוצ, שאת תוצאות מלאכתה אין התובעים מקבלים

לא ניתן לדעת בדיוק , כי אין חולק על כך שהלכה למעשה, כאן המקום לציין. ברשלנות

אינפורמציה חלקית בלבד ניתן למצוא בנספחי . בבית התובעים' ר.ח.ש'מה ביצעה 

,  בוצעה עבודה11/12/00ניתן ללמוד שבתאריך , למשל, כך. ל'אברג' תצהירה של הגב

ניקוי מיוחד + פוליש  + 2ניקיון קומה : מצוין 12/12/00בתאריך . אך לא ברור מהי

בין באופן , ניתן לומר כי הנתבעת, במילים אחרות. מריחת סילר+ למרצפות צפחה 

עד לחודש ', ר.ח.ש' ובין באמצעות �מנזקי התובעים , לפחות,  בתשלום חלק�ישיר 

אין אפשרות לדעת אם התיקונים . מבצעת תיקונים כאלה ואחרים, 2000דצמבר 

שגם שלמור מטעם , מה שמובן הוא. בוצעו בפועל אמנם החזירו את המצב לקדמותוש

סבור שיש לבצע מלאכות מרובות בדירת , 21/09/00בחווֿתֿדעתו מיום , הנתבעת

, הוצאה והכנסת חול, לרבות פינוי והרכבה של מרצפות צפחה וריצוף קאררה, התובעים

, כזכור,  וכל זאת�פסולת וניקיון פינוי , הספקה והובלה של מרצפות, עבודות צבע

, לכך יש לצרף את חווֿתֿהדעת של מומחה התובעים). מ"ללא מע( ₪ 30,850בסכום של 

, .ר.ח.שנתן חוות דעתו לאחר ביצוע העבודות בדירת התובעים על ידי ש, מר גולדקלנג

, לפרק פרקטים, לייבש תקרת הבטון, כאשר מבחינתו יש לפרק ריצוף ולפנות מצע חול

, לבצע תיקוני טיח ושפכטל, )לרבות פאנלים(לספק ריצוף ולהתקינו , לפנות פסולת

, ובסֿךֿהכול, )לרבות פאנלים וספים(לספק ולהתקין פרקט חדש , לצבוע קירות וחדרים

 ). מ"לא כולל מע( ₪ 42,620הוא מעריך את הנזק בסך של 

 
ן היא ביצעה עבודתה שכ', ר.ח.ש'מחווֿתֿדעת זו ניתן גם ללמוד מה לכאורה ביצעה 

ולפי , 2001המומחה ביקר במקום בחודשים אוגוסט וספטמבר , 2000לקראת סוף שנת 

בוצעה החלפת ריצוף צפחה במבואה בקומה , מה שמסר התובע למומחה מטעמו

כי בוצע חיפוי של , כן ניתן ללמוד גם-כמו. אך לא הוחלף מצע החול הרטוב, העליונה

 .פרקט בחדרי השינה

 
ואף שחולפות , בעיני התובעים, כאמור, אינה נושאת חן', ר.ח.ש'עבודת חברת לאחר ש

) 4/לפי נ( או בסמוך לכך 20/11/03בתאריך , להן לא פחות משלוש שנים מאז אותו מועד

, ר" מ95ובהן פירוק רצפות בשטח של , מבצעים התובעים בעצמם עבודות נדרשות

החלפת דלתות , קון מדרגות עקב יובשתי, הרכבת ריצוף חדש, החלפת חול עקב רטיבות

וכן צביעת ) כולל מדרגות בשמן(צביעת קומה אמצעית , עקב רטיבות וכן משקופים

 .התקרה
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כי ', ר.ח.ש'משאין הוכחה פוזיטיבית לכך שהחול בדירת התובעים הוחלף עֿלֿידי חברת 

וניתן , טוןהיינו ביצוע ייבוש החול ותקרת הב, אז אין לומר שהתיקון בוצע כפי הנדרש

 .לראות בעבודות התובעים השלמת הנדרש על מנת להשיב את המצב לקדמותו

 
כי אף היא הייתה מודעת לצורך בביצוע עבודות נוספות , מצד הנתבעת, אין להכחיש

" ר.ח.ש'האם בעובדה ש: השאלה הנה. ולשם כך אף הפנתה את שלמור, בבית התובעים

 המצב לקדמותו יש כדי להוות רשלנות לא ביצעו מלאכתם באופן שימצה את השבת

שכן ככל שאקבע כי יש בהתנהגות הנתבעת או מי , מטעם הנתבעת או מי מטעמה

המעמידה תקופת , כי אז נפתח הפתח לתביעה בעילת הרשלנות, מטעמה משום רשלנות

ביתר . כדרישת החוק, ולא על שלוש שנים, ההתיישנות על שבע שנים מיום האירוע

מהווה גם , ככל שקיימת, האם הפרת החוזה בנסיבות העניין, למעשה, וליש לשא, פירוט

לא יכול להיות חולק על כך שתיתכּנה פעולות שהן הפרת חוזה והן . פעולה רשלנית

אך השאלה האם כל הפרת חוזה היא גם סוג של התנהגות רשלנית . רשלניות בֿהֿבעת

 .בריםוצריכה להיבחן בהקשר הנטען של הד, הנה מסובכת יותר

 
אחֿרֿכך אבחן , תחילה אבחן אם אמנם מפרה הנתבעת את חוזה הביטוח עם התובעים

, ככל שתימצא, אם יש בהפרה זו כדי להוות רשלנות ואת ההשלכה שיש לרשלנות זו

 .לעניין ההתיישנות המתבקשת

 
לאורך הדרך , אמנם. לא עומדת הנתבעת בדרישות החוזיות של חוזה הביטוח, בעיניי

. עם זאת היא אינה מקיימת חובותיה   באופן מלא. הנתבעת את הנדרש ממנהמקיימת 

באמצעות השמאי , מקצוע-הנתבעת אמנם מפנה שמאי לבית התובעים ואף בעלי

אך בֿהֿבעת מכירה , וכן נושאת בנזקי התובעים בחלקם, "ר.ח.ש'ובאמצעות חברת 

אינה , למעשה,  ובכך,בנזקים נוספים שלמעשה אינה נושאת בהם למרות הכרה בקיומם

מציין כי ' מטרייה'קט לפוליסת 'א לז.2א לפרק "סעיף י. עומדת בתנאים שנקבעו בחוזה

מתוך מתקני האינסטלציה ... הימלטות או דליפה של מים"קיים כיסוי ביטוחי ל

כאשר במסגרת הרשימה מציינת הנתבעת כי נזקי נוזלים , ..."וההסקה של הדירה

מר , בלבד ולפי הודעת שמאי הנתבעת" מ"שירותי חירום בער .ח.ש'יטופלו עֿלֿידי 

משנמצאים נזקים , ולפיכך, השבת המצב לקדמותו, היינו, מדובר בערכי שיפוי, משה

 .כי אז אין הנתבעת עומדת במחויבותה החוזית, שאינם מתוקנים



 

11 

  

, כאמור. ר.ח.באמצעות חברת ש, באי ביצוע הנדרש לצורך השבת המצב לקדמותו

יש , ד השמאי מטעם הנתבעת"ה למעשה כי יש צורך לבצע תיקונים כאמור בחווובהודא

ומשלא , כדי להוות הראיה הנדרשת לכך שהתיקונים הנדרשים לא בוצעו במלואם

אין לי אלא לראות בכך משום , ונותרו נזקי מים בדירת התובעים, בוצעו במלואם

משהופרה החובה להשיב , ולפיכך, .ר.ח.חברת ש, רשלנות הנתבעת באמצעות שלוחה

הייתה , באמצעות שלוחיה, מקום בו כל חברת ביטוח סבירה, את המצב לקדמותו

כי אז יש לראות בנתבעת כמי שחבה כלפי התובעים , מביאה להשבת המצב לקדמותו

ד "כי הנתבעת לא טרחה כלל להמציא חוו, מיותר לציין. בנזקיהם בגין עוולת הרשלנות

מה גם , התובעים באמצעות המהנדס והשמאי יוסף גולדקלנגנגדית לזו שהוצגה מטעם 

יש כדי להוות תימוכין לצורך , לתצהיר התובע' נספח י, שבחוות הדעת של שלמור

אין לי אלא לקבוע כי הנתבעת , כאמור, ולפיכך, בביצוע העבודות בבית התובעים

 כי אז ,התרשלה בביצוע התיקון הראוי בבית התובעים ומשבטענה נזיקית עסקינן

 ומי מטעמה 1 שנים להגשת תביעתם מהיום שבו התרשלה הנתבעת 7עומדות לתובעים 

, .ר.ח.מועד ביצוע התיקון על ידי חברת ש, 2000וההתייחסות הינה לסוף שנת , כלפיהם

 .  שנים לאחר מועד זה7 -כי התובענה הוגשה פחות מ, כשברור

 

 

 נזקי התובעים . 3

 

מציין המומחה מטעמם נזק בשיעור , יתם של התובעיםבכל הקשור עם הנזק הממשי לב

 ). מ"ללא מע( ₪ 42,620של 

 ₪ 48,700ביצעו התובעים שיפוצים בעלות גבוהה יותר שהועמדה על הסך של , בפועל

 ). 4/ ראה נ�מ "ללא מע(

 . אין חולק כי המצב הושב לקדמותו לפי טענת התובע עצמו

 

ע תיקונים נוספים והאם בפועל לא חרגו השאלה הנשאלת הינה האם היה צורך בביצו

 ? התובעים מהדורש ביצוע תיקון
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מומחה התובעים נחקר בענין זה במהלך הדיון והשיב כי קיימים מספר אלמנטים 

, והמתייחסים להחלפת מדרגות וצביעת דלתות בצבע שמן, מעבר לחוות דעתו, שבוצעו

וכך גם ביחס לצורך , "יפוריםאלה הם ש, זה לא לענין"לגביהם ציין מומחה התובעים 

שכלשון המומחה , ר ריצוף" מ95 הוחלפו 4/ר ריצוף בעוד שבפועל לפי נ" מ70בהחלפת 

 ". הם החליפו אזורים נוספים שאינם רלבנטיים"

מעבר לכך כוללת חוות דעת מומחה התובעים גם פירוק פרקטים וכן עבודות פרקט 

 ). 4/נ(שלא הוצגו במסגרת העבודות שבוצעו בפועל 

, אני קניתי את הפרקט ועשיתי אותו לבד"השיב כי , נ"משנשאל ביחס לכך התובע בח

אלא שלא  , "אני לא זוכר במדוייק,  7,000₪שעלה לי בסביבות ... אין לי חשבונית

 . צירף כל אישור על כך

וכאשר לטענתו של התובע המצב לאחר ביצוע השיפוץ מטעמו הינו , במצב דברים זה

, תייחס אל מה שבוצע בפועל למול קביעות מומחה התובעים הדורש שיפוץיש לה, תקין

 : כדלקמן

ר  וכן הספקת והתקנת ריצוף " מ70 �פירוק ריצוף קיים ופינוי מצע חול  .1

 24,700( ₪  260ר אחד בשיעור "לפי עלות מ,  18,200₪ �ופנלים לאותו שטח 

 )4/ר  כאמור בנ" מ95חלקי 

 ). ד"פי חוול( ₪ 800 �ייבוש תקרת בטון  .2

לא ,  פנלים וספים, פירוק פרקטים  וכן אספקה והתקנה  של פרקט חדש .3

ההרכבה , בוצע בפועל על ידי קבלן התובעים ומשלא מוכחת עלות הפירוק

 . אין להתייחס לכך, לרבות החומר

 4/עם זאת אין התייחסות לכך בנ,  2,000₪ �פינוי פסולת למקום מאושר  .4

 .  אין לאשר התשלום עתה, תולפיכך משלא שולם בגין זא

ד מומחה " בסייפת חוו9-11לפי סעיפים ( ₪ 8,600 �תיקוני טיח וצביעה  .5

 ). 4/כאמור בנ ₪ 9,500התובעים ולא 

 

, 17%מ נכון לאותה עת "ובתוספת מע ₪ 27,600 �כ אם כן נזקי התובעים "סה

ם  מתן כשסכום זה צמוד ונושא ריבית מיו,  32,292₪עומדים הנזקים על הסך של 

 .   41,728₪  -הינו עומד על הסך של ) 21.8.02(ד מומחה התובעים "חוו
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למעשה לא מוכיחים , ובכל הקשור עם עגמת נפש ועלויות נוספות,  מעבר לכך

כאשר ביחס , התובעים דבר לא בתצהיר העדות הראשית ולא בכל מסמך נפרד אחר

 .ד"ת בסיום פסהלכך אתייחס בפרק ההוצאו, ד המומחה מטעמם"לעלות חוו

 

 

 

 

 'חבות צד ג .4

 

' אלא שצד ג, את אי ביצוע עבודת השיפוץ הנדרשת' הודעת הצד השלישי ייחסה לצד ג

עובדה זו . לא זומן לבצע את כלל עבודות השיפוץ וזומן  למתן עזרה ראשונה בלבד

החברה הוזעקה " שם מציין , )9סעיף  , 3/נ(' הן בתצהיר מנהל צד ג, מוכחת כדבעי

דירה על ידי השמאי בסמוך לאחר הפיצוץ בצינור המים וכל שנדרשה היה לייצב את ל

 . "או השבת המצב לקדמותו/המצב במובדל מביצוע תיקון ו

 

ר שבה לדירת .ח.לכך יש להוסיף את העובדה  שנקבעה עוד לעיל ולפיה חברת ש

ומכאן שגם ,   על מנת לבצע את יתרת עבודת השיפוץ הנדרשת2000התובעים בסוף שנת 

אלא ליתן , לא יועד לבצע את עבודות השיפוץ במלואן' הנתבעת מודעת היטב לכך שצד ג

על ידי ' עזרה ראשונית בלבד והנתבעת אף נושאת במלוא עלות ההוצאה ששולמה לצד ג

' נספח ח(ד המומחה מטעמה "המוכרת כאמור בחוו,  9,800₪ -התובעים בסכום של כ

המציין , שלמור, ד שמאי הנתבעת" יש להוסיף את חוולכך). 2/  ת-לתצהיר התובע 

כהודאה בכך שלא כל , לביצוען. ר.ח.צורך בביצוע עבודות נוספות ומשלוח חברת ש

אלא עבודות ראשוניות בלבד על מנת לייצב את ', עבודות השיפוץ בוצעו על ידי צד ג

 . המצב בבית התובעים

 

 . ודינה להדחות'  גלא קמה למעשה כל עילת תביעה כנגד צד, לפיכך
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 סיכום .ג

 

בצירוף הפרשי ,  41,728₪תשלם הנתבעת לתובעים סך של  , לאור כל האמור לעיל

 . הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום המלא בפועל

 

+  ₪ 8,000ד בסך של  "כמו כן תשלם הנתבעת הוצאותיהם  לרבות שכר טרחת עו

 . מ"מע

 

 + 4,000בסך של , ד"ט עו"לרבות שכ, ת הצד השלישיכמו כן תשא הנתבעת בהוצאו

ט בשני פרטיו יישא הפרשי הצמדה וריבית כדין "כאשר סכום ההוצאות ושכה, מ"מע

 . מהיום ועד למועד התשלום המלא בפועל

 

 . ד" ימים מיום קבלת עותק פסה45ש המחוזי בתוך "זכות ערעור לביהמ
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