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   בתי המשפט

 בבית משפט השלום בירושלים 9928/02א  
 

 17/09/2008:תאריך השופט יצחק מילנוב' כב :בפני
  

  
 מ"יף יישומים ישראל בע'צ. 1 :בעניין

  אלדד גלקר. 2
 פליסה גלקר. 3

 התובעים

  נגד 
 מ"כלל חברה לביטוח בע. 1 

 מ"ר שירותי חרום בע.ח.ש. 2
 הנתבעים

  
  אלדד' ד ע"והע: בשם התובעים   

  פוגל-גנות' ד ל"עמיקם ועוה' ד א"עוה:   בשם הנתבעות 

  

   ד י ן�פ ס ק 

  

  כללי  .1

הם הבעלים והמחזיקים של בית בן שתי קומות ברחוב ) בני זוג(  2-3התובעים 

בכל המועדים הרלבנטיים ").  הדירה"או " הבית: "להלן(נס ציונה , 15הבונים 

  חברה - 1שימשה קומת המרתף של הבית כמקום עסקה של  התובעת ,  לתביעה דנן

  . 2בבעלותו ובניהולו של התובע ,  העוסקת ביישומי תוכנה ומחשב

  

אשר במועדים הרלבנטיים לתביעה הנפיקה ,  היא תאגיד לעסקי ביטוח1הנתבעת 

" פוליסה משולבת לביטוח המשפחה "- האחת: לתובעים שתי פוליסות משולבות

פוליסה    "-השניה,   וילדיהם 2-3לביטוח בית המגורים בו התגוררו התובעים 

קום עסקה של כמ, כאמור,    לביטוח המרתף אשר שימש-"משולבת לבתי עסק

נזק "כיסוי ביטוחי מפני , בין היתר, שתי הפוליסות העניקו לתובעים. 1התובעת 

  ".נוזלים

  1או בשליחותה של הנתבעת /אשר פועלת מטעמה ו,  היא חברה פרטית2הנתבעת 

   . 1אינסטלציה וכדומה למבוטחי הנתבעת , בכל הנוגע למתן שירותי  תיקונים

  

  טענות התובעים  . 2

 התגלתה רטיבות בתקרת 1999במהלך חודש ספטמבר , של התובעיםלגרסתם 

 13/09/99ביום . 1והודעה על כך נמסרה על ידם לנתבעת , הקומה השניה של הבית

אשר לאחר בדיקה שערך הודיע להם כי הרטיבות  , 2הגיע לבית נציג של הנתבעת 



 2

י "ינו מכוסה עוכי ליקוי זה א,  ל הינה תוצאה של כשל במערכת האיטום של הגג"הנ

 ביצעו התובעים איטום של גג הבית בעצמם -ל"הנ" אבחנה"בהתאם ל.  הפוליסה

 לא רק שלא �תיקוני האיטום בגג , ששלטענת התובעים,  דא עקא. ועל חשבונם

אלא שמוקד רטיבות נוסף התגלה  , הועילו למיגור הרטיבות בתקרת הקומה השניה

גם הפעם הגיעו נציגים מטעם .  גם בקומת המרתף1999במהלך חודש דצמבר 

כי  מקור הרטיבות , ולאחר שבדקו את המרתף הודיעו לתובעים , 2הנתבעת 

גם איטום מחדש  ,  אפוא, התובעים ביצעו.  באיטום לקוי של הקירות החיצוניים

הריסת ,  מטרים3אשר כלל גם חפירה מסביב לבית לעומק של , של קירות המרתף

אשר ,  ם  תיקון זה לא פתר את בעיית הרטיבות במרתףשג, אלא.  קיר והתזת בטון

 -  ממשיכים התובעים-במהלך החודשים שלאחר מכן.  לטענתם רק הלכה והחריפה

וכך אף אמרו , אך לא מצאו פתרון לבעיה,  ופקדו את הבית2ציגי הנתבעת נחזרו 

  .להם במפורש

  

ו התובעים  דרש- ולאחר שהנזילות בדירה החריפו 2000בראשית חודש אפריל 

ביום , ואמנם. 2 כי תשלח בעל מקצוע שלא באמצעות  הנתבעת 1מהנתבעת 

הלה זימן אל הדירה . 1מטעם הנתבעת ) שיינר' א( הגיע אל הדירה שמאי  03/04/00

וחיש קל איתר  התבקעות בצינור העברת המים ,  אשר בדק את האיטום,  שרברב

 קטע הצינור הפגום וזאת תמורת  הוחלף, בהתאם להנחיותיו. לדוד המותקן על הגג

  . והרטיבות בקומה העליונה פסקה, בלבד ₪ 1,404

 תוקנה על ידי בעל -  ממשיכים וטוענים התובעים -גם הרטיבות במרתף הדירה

 את מקום - באמצעות ציוד בסיסי -לאחר שאיתר ,  מקצוע שזומן על ידם לדירה

  .   יף גומיה במשאבהוהבהיר כי כל שצריך היה לעשות הוא להחל, הנזילה

 החלפת הצינור הפגום בדוד -קרי(י התובעים "ע האחרונים שבוצעו שני התיקונים

  . י הפוליסות" הינם תיקונים אשר מכוסים ע-)השמש ותיקון הנזילה במשאבה

  

 התרשלו בכך  שכשלו בזיהוי 2כי נציגי הנתבעת , בכתב התביעה טענו התובעים

לפיו המדובר בליקוי במערכת ,  הם מצג שוואמקור הבעיה וטיבה והציגו בפני

ובכך גרמו להחרפת ליקויי הרטיבות ולביצוע ,  האיטום אשר אינו מכוסה בפוליסה

משכך עתרו התובעים  לחייב את .  ₪ 309,000עבודות מיותרות בסכום עתק של 

:  ובכלל זה,  לפצותם בגין כל הנזקים הישירים והעקיפים שנגרמו להם1-2הנתבעות 

,  הפסד דמי שכירות, עלות מימון עבודות האיטום, זק שנגרם לבית ולתכולתוהנ
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לצרכי אגרה הועמד סכום התביעה  על סך .   ועגמת נפש1הפסד רווח של התובעת 

  .  200,000₪של 

  

  טענות הנתבעות   .3

רטיבות (לאירוע הנזק הראשון כי התביעה בכל הנוגע , בפתח הדברים טענו הנתבעות

לכל , שכן רטיבות זו התגלתה לתובעים,  התיישנה  -)  השניהבתקרת הקומה

אך , ) 2מועד ביקורו הראשון של נציג מטעם הנתבעת  (13/09/99ביום , המאוחר

,  שלוש שנים ושבועיים לאחר קרות הנזק-קרי ,  26/09/02התביעה הוגשה ביום 

לוש שנים בעוד  שתקופת ההתיישנות  בתביעה לתגמולי ביטוח מכח פוליסה הוא ש

  ). 1981-א"התשמ, חוק חוזה הביטוח ל31סעיף (מיום אירוע הנזק 

  

 1כי לא היתה כל התרשלות מצד נציגי הנתבעת , טוענות הנתבעות, לגופם של דברים

 התובעים הם אמנם שגרמו  שכן ליקויי איטום חמורים בבית, באיתור וזיהוי הבעיה

הנזילה  מצינור המים בגג היתה נזילה , לטענתן. לרטיבות בשני המוקדים בבית

אך אין בינה לבין , שהתגלתה בסמוך למועד ביקורו של השרברב בדירה, "חדשה"

כי חבותן , לחלופין טוענות הנתבעות.  דבר וחצי דבר�הרטיבות שהתגלתה בתקרה 

 בסך -היינו, בסכום התיקון שביצע השרברב, כל היותרל, כלפי התובעים מסתכמת

  . ותו לא,  1,404₪של 

  

  המומחים  . 4

 מיום השמאי אורן מלמדבמסגרת ראיותיהם הגישו התובעים חוות דעת של 

י "בה נקבע כי  העלות הכוללת של עבודות התיקון אשר בוצעו ע ,  09/09/02

מ ולא כולל הנזקים "לא כולל מע( ₪ 50,000 - 40,000₪ס שבין "התובעים עומדת ע

 ,  29/01/01 מיום ששונקין. השמאי אוכן את  חוות דעתו של , )לארונות ולבגדים

  .  ₪ 28,544בה הועמדה עלות תיקון הליקויים על סך של 

   

,  29/02/00מיום  המהנדס יעקב מרזוק הנתבעות מצדן הגישו חוות דעת הנדסית של

ומקור הרטיבות  ,  הבית הוא איטום לקוי של  הגגבה נקבע כי מקור הרטיבות בגג  

כמו כן הוגשו  מטעם . קרקעית מצד מערב-במרתף  הוא כשל במערכת האיטום התת

  27/04/00 מיום -האחת : שיינר. השמאי אהנתבעות שתי חוות דעת של 

 מיום  -והשניה, )  1,404₪בסך של (המתייחסת לעלות החלפת הצינור הדולף בגג 

   המתייחסת  למקור הרטיבות  וקובעת כי נזקי המבנה נגרמו עקב ,20/03/05
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או /ביצוע ו(גשמים דרך הקירות והרצפות עקב ליקויי איטום -חלחול של מי"

  ". י הפוליסה"אשר אינם מכוסים ע) תחזוקה

  

  הגיעו בעלי הדין - בטרם נחקרו המומחים מטעם בעלי הדין - 18/01/06ביום 

,   מטעמםמוסכםכמומחה המהנדס אריה ורשבסקי ל בדבר מינויו ש, להסכמה

 גובהין י לנזקי הרטיבות בדירת התובעים ובענהגורמיםן יאשר יחווה  דעתו בעני

  לאחר שביקר בדירת התובעים ועיין - 21/05/06ביום ) .  לפרוטוקול21' ע(הנזקים 

בע כי בה ק,    נתן המומחה מוסכם את  חוות דעתו-בחוות הדעת  מטעם בעלי הדין

וכי ,   נבעה מפיצוץ צינור דוד השמש בגג ולא מליקוי במערכת האיטוםבגגהרטיבות 

ולא מכשל במערכת האיטום ,  נבעה  מליקוי במערכת המשאבהבמרתףהרטיבות 

 ₪  6,700כי מדובר בסכום של  ,  אשר לעלות  התיקונים קבע המומחה.  החיצוני

. בגין תיקון הצנרת במרתף ₪ 4,200 -בגין החלפת הצינור הפגום בגג ובסכום של 

העבודות "כי  סכומים אלו לא כוללים את עלות ביצוע , עוד קבע המומחה המוסכם

העבודות המפורטת בחשבוניות :   קרי-י התובעים על חשבונם"שבוצעו ע" הנוספות

. ואשר מפורטות בחוות דעתם של השמאי אורן מלמד והשמאי א(שהציגו התובעים 

 לחוות הדעת וכן תשובותיו של המומחה 2' עמ( ₪ 47,749 כוללת של בעלות)  שיינר

  ) . 14/08/06כ הנתבעות מיום  "  לשאלות הבהרה של ב17/08/06המוסכם מיום 

  

  דיון והכרעה   .5

  התיישנות    5.1

על סמך הפוליסה (עילה נזיקית ועילה חוזית : התביעה הושתתה על שתי עילות

  ") .חוזה ביטוח"מהווה 

  .  התביעה לא התיישנה -כי בכל הנוגע לעילה הזניקית,  חולק אין 

תקופת :"כי ,  קובעחוק חוזה הביטוח ל31סעיף : אשר להתיישנות העילה החוזית

ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא שלוש שנים לאחר שקרה מקרה 

  ". יטוחהב

המועד הקובע לתחילת מירוץ , על פי משמעותה הלשונית של הוראה זו, לכאורה

אפילו נעלמה , ההתיישנות בתביעה לתגמולי ביטוח הוא מועד קרות מקרה הביטוח

  . מהמבוטח עובדת קרות מקרה הביטוח

  : ולא היא
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העובדות המהוות את עילת , נעלמו מן התובע: " קובעחוק ההתיישנות ל8סעיף 

ושאף בזהירות סבירה לא יכול היה למנוע , מסיבות שלא היו תלויות בו, התובענה

  ".תתחיל תקופת ההתיישנות ביום שבו נודעו לתובע עובדות אלו, אותן

דיני ההתיישנות החולשת על כל , כי הוראה זו הינה הוראה כללית,  וכבר נפסק

ויפים לענין זה , חוק חוזה הביטוחובכלל זה על ההתיישנות הקבועה ב, הספציפיים

  :  גנות' השופטת ד' דבריה של כב

יחל מרוץ תקופת , מהוראות הסעיף ניתן ללמוד כי במקרים מסוימים"

רק עם גילוי אותן , חוק חוזה הביטוח ל31התאם לסעיף ההתיישנות ב

ושאף בזהירות סבירה לא יכול , אשר נעלמו מעיניו של התובע" עובדות"

,  קובע הסדר מיוחד לענין ההתיישנותחוק חוזה הביטוח: ודוק. היה לגלותן

 למעט הסעיף הנוגע לתקופת ההתיישנות � חוק ההתיישנותאולם הוראות 

 ברבארה 913812/א "עראה ( חולשות באופן מלא על תביעות ביטוח �

נ "ד; 449, 441) 3 (ד מח"מ פ"אריה חברה ישראלית לביטוח בע' רייס נ'ג

)..." 601 589 )1(ד מא"פ, אייר פראנס נתיבי אויר צרפתיים'  טייכר נ8436/

מגדל חברה לביטוח   071171/) א"ת-מחוזי(ע "ברגנות ' השופטת ד' כב(

ראו גם פסק ".  נבו" פורסם באתר המשפטי', זביטישווילי לאה ואח' מ נ"בע

 הראל חברה לביטוח 051806/א "ערובינשטיין  ב' השופט א' דינו של כב

  ).21/05/08שניתן  ביום מ  "עזבון המנוח דוד אמיתי בע' מ נ"בע

  

הסיבות המהוות את עילת התביעה בכל הנוגע לאירוע הנזק הראשון ,   בענייננו

. עם ביקור של השמאי א, 03/04/00  נודעו לתובעים רק ביום-)הרטיבות בתקרה(

ועל כן יש לדחות את טענות הנתבעות בכל הנוגע להתיישנות העילה ,  שיינר בדירה

  . החוזית בנוגע לאירוע הנזק הראשון

   

  מקור הרטיבות    5.2

כי הרטיבות בשני המוקדים בדירת , לכל אורך הדרך דבקו הנתבעות בטענתן

טענה אשר נתמכה בחוות , במערכת האיטוםנבעה מכשל ) בגג ובמרתף(התובעים 

  . הדעת של המומחים מטעמן

  

כי הרטיבות , אשר קבע, י המומחה המוסכם בחוות דעתו"טענה זו נדחתה ע, ברם

 נבעה במרתףוכי  הרטיבות ,  הדירה נבעה  מפיצוץ צינור דוד השמש שעל הגגבגג

ימת  שהמשאבה   מה שגרם לכך שכל א-מנזילה בגומיה שמחוברת לצינור המשאבה 
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עוד הוסיף המומחה וציין .  יצאו מים מצנרת המשאבה אל תוך קיר המרתף,  פעלה

של המהנדס , כי ביקורו בדירת התובעים נעשה בנוכחותם של  התובע, בחוות דעתו

שמאי ומעריך נזקים מטעם (יעקב מרזוק מטעם הנתבעות ושל השמאי אריה שיינר  

 חזר המהנדס יעקב מרזוק על הטענה שהעלה  לא -וכי במהלך הביקור  ) 1הנתבעת 

ואף ,   לפיה הרטיבות בגג אינה תולדה של פיצוץ צינור בתחום הדירה, בחוות דעתו

 הוא לא ראה את - כי בעת שהוא ביקר בדירה -טען  בנוגע לרטיבות במרתף

  . המשאבה הממוקמת במרתף הבית

  

) הסותרות( את חוות הדעת  ובהן-לאחר שבחנתי את מכלול הטענות והראיות , אכן

ולאחר שראיתי ושמעתי את , של בעלי הדין ואת חוות דעתו של המומחה המוסכם

  הגעתי -והתרשמתי מהם  , הדין והעדים מטעמם ואת המומחה המוסכם-בעלי

כי יש להעדיף את חוות דעתו של המומחה המוסכם על פני חוות ,  לכלל מסקנה

  :הטעמים הבאיםמ, דעתם של המומחים מטעם הנתבעות

אשר מונה על יסוד ההסכמה ,   טמון בעובדה שמדובר במומחה מוסכם:טעם ראשון

 מוסכם"לפיה המומחה ימונה כמומחה , 18/01/06אליה הגיעו בעלי הדין ביום 

) .  9-10'  ש21' ע  (" שנעביר אליו את ההכרעה בכל הקשור להליך זה ומכריע

 מחוות דעתו של המומחה בהעדר לא ייטה בית המשפט לסטות"ההלכה היא ש

חברת  88293/א "עאלוני ' השופט ש' כב ("נימוקים כבדי משקל שיניעוהו לעשות כן

והדברים )) 1990 (533 , 532) 2(90על -תק , מונטי רבי' מ נ"יצחק ניימן להשכרה בע

  .ים כאשר  מדובר במומחה מוסכםנכונים שבעתי

  

אשר , כ הנתבעות"י ב"המומחה המוסכם נחקר על חוות דעתו ארוכות ע:  טעם שני

  . ל של המומחה"לקעקע את מסקנתו הנ,  למרות מאמציו, לא הצליח

להוכיח כי  ,  בחקירתו הנגדית של המומחה המוסכם, כ הנתבעות"ניסה ב,  כך למשל

 אזי המים שנזלו עקב הפיצוץ במשאבת המים �טום אלמלא היה כשל במערכת  האי

על טענה זו השיב המומחה .  לא היו חודרים את מעטפת הקירות של המרתף-

  : המוסכם

לפי מה שאני ראיתי המשאבה היתה בתא הביקורת . בתיאוריה  :ת"

, זאת אומרת. מתחת לבית והצינורות הלכו מתחת לבית דרך הקיר החוצה

אם הכשל היה בצינור מחוץ . צינורה היה כשלתלוי באיזה חלק של ה

ואם הכשל היה  באיזור ,  המים לא היו אמורים לחדור פנימה-לדירה
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'  ש27' ע"( האיטום לא היה מונע את כניסת הרטיבות-הצינור שבתוך הבית 

  ). 2'  ש28' ע-23

באיזה איזור בדיוק , שהוא  לא יודע  לומר בוודאות, אמנם, המומחה המוסכם הודה

בחלק הצינור שמחוץ לדירה או בחלק הצינור : קרי(היתה נקודת הכשל בצינור 

כ "י ב"ע(בהמשך חקירתו הוצגה למומחה המוסכם , ואולם). שבתוך הדירה

בה ניתן היה להבחין שכדי  להגיע אל הצינור הפגום היה צורך ,  תמונה) התובעים

 שנקודת הכשל היתה והמומחה אישר כי תמונה זו מלמדת ,  לשבור את קיר המרתף

 הרי שהנזילה לתוך � גם אם לא היתה כל בעיה באיטום -ומשכך,  הקירבתוך

  ).  12-19'  ש34' ע(המרתף פנימה לא היתה נמנעת 

  

לאותה מסקנה של המומחה ניתן להגיע גם על סמך מבחני ההגיון , טעם שלישי

 לאחר   על סמך העובדה שהנזילה במרתף פסקה לחלוטין-קרי, והשכל הישר 

אך  לא פסקה לאחר שבוצע איטום מחדש של קירות , שצינור המשאבה תוקן

צירוף עובדות זה כשלעצמו מעיד כאלף עדים שהרטיבות  לא נגרמה עקב . המרתף

: כלומר ". סופו מוכיח על תחילתו"בחינת  , כשל במערכת האיטום של הבית

כי הכשל  ,  לפחות51%ברמת וודאות של  , מהנסיבות  העובדתיות ניתן להסיק

בצינור המשאבה היה במיקום כזה שגם איטום ראוי לא היה מונע  חדירת המים אל 

ההסתברות לנכונותה של מסקנה זו עולה נוכח העובדה שדובר בשני .  תוך המרתף

אשר בשניהם באה הבעיה על פתרונה עם ביצוע ,  מוקדים שונים של רטיבות

  ". המקומיים"התיקונים 

  

שהתקבלו במוקד " נתוני קריאות" הנתבעות צירפו לראיותיהן פירוט ,טעם רביעי

לתצהירו של ' נספח א(בתקופה הרלבנטית " בזמן אמת"י התובעים " ע2הנתבעת 

 באיתור 2כי לא היתה כל רשלנות מצד הנתבעת ,  להוכחת טענתן-)ארז בן אולד

והנזילה )  רהשגרמה לרטיבות בתק(וכי הפיצוץ בצנרת דוד השמש , מיקור הרטיבות

אשר לא היו , "חדשים"הם ליקויים )  שגרמה לרטיבות במרתף(במשאבת המים  

כי ביום , ח מעלה"עיון בדו, לטענת הנתבעות. קשורים לכשל באיטום הבית 

 לאחר שבוצעו עבודות האיטום ובטרם התגלו -קרי, 30/01/01 וביום 02/01/01

בפני נציג של הנתבעת , טלפונית , 2   אישר התובע -לרטיבות " האמיתיות"הסיבות 

  . ומכאן המסקנה כי הכשל היה אמנם באיטום, "הכל בסדר"  ש2

דומה כי הנתבעות ניסו לבודד שתי שיחות טלפון שיחות  נקודתיות מתוך , ואולם

 למוקד אשר מעידות על תמונה כוללת שונה 2שלל שיחות ופניות שביצע התובע 
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יאות בשלמותו מעלה כי  להודעתו של התובע עיון בפירוט נתוני הקר: לחלוטין

 2בהן הודיע התובע לנתבעת , קדמו גם שלל פניות ושיחות"  שהכל בסדר"

ביום , קרי  (30/01/01יומיים בלבד  לאחר השיחה  מיום . שהרטיבות חזרה ונשנתה

 בה הודיע על תיקון  נזילה בצנרת 2 היתה פניה  נוספת מצד התובע -) 02/01/01

היתה  פניה ) 23/01/01ביום (ושלושה שבועות לאחר מכן , חלפת הגומיההמרתף וה

עוד ! .    בדירה 2  לתאם ביקור נוסף של נציג הנתבעת 2נוספת בה ביקש התובע 

  התייחסה למעשה -"הכל בסדר"כי הודעתו השניה של התובע כי , ח "עולה מהדו

  .  ואידך זיל וגמור, לתיקון צבע ולא לתיקון הצנרת

  

ובעיקר בולט , הנתבעות לא העידו ולו עד אחד בענין הכשל באיטום:  טעם חמישי

מחדלן הנובע מאי העדתם של מי מנציגי הנתבעת אשר ביקרו בדירת התובעים 

שני העדים היחידים שהעידו . את הבעייה כביכול באיטום" אבחנו"ו" בזמן אמת"

אשר , 1אלמנטרי בנתבעת ראש צוות חיתום ,  אלי מזרחי1/ה"עמטעם הנתבעות היו 

,  ארז בן אולד2/ה"וע, עדותו התמקדה כל כולה בפן הביטוחי של הפוליסה העסקית

והיתה , ח נתוני הקריאות"אשר עדותו התמקדה בדו, 2מנהל תפעול בנתבעת 

הנתבעות .  כפי שאף הודה העד בחקירתו הנגדית, למעשה כל כולה  עדות  שמיעה

 וכי להן 2  נציגים אינם עובדים  עוד אצל הנתבעת שאותם, תירצו מחדלן זה בטענה

שלא כללה כל  פירוט , המדובר בטענה כללית וסתמית , ואולם. אין כל דרך לאתרם

כי דווקא התובעים הגישו , יצוין(י הנתבעות לאיתור העדים "של הנסיונות שנעשו ע

תוך שהוא , ל"כי הצליח לאתר העדים הנ, בו העיד התובע, בענין זה תצהיר מטעמם

 אך העדים סירבו לשתף �מציין מספרי פלאפון וכתובות מגורים של חלק מהעדים 

התוצאה היא שהנתבעות לא הצליחו ) .  י הנתבעות"דבר שלא נעשה ע, עמו פעולה

  . לסתור את קביעת הומחה המוסכם לפיה הרטיבות לא נגרמה בשל איטום לקוי

  

ים בדירת התובעים לא נגרמה העולה מן המקובץ הוא שהרטיבות בשני המוקד

ומנזילה בצינור ) בנוגע לרטיבות בגג(מכשל במערכת  האיטום אלא מפיצוץ בצנרת 

  ). בנוגע לרטיבות בקיר המרתף(המשאבה 

י הפוליסה "כי נזקים אלו מכוסים הן על ידי הפוליסה הביתית והן ע,  אין חולק

את תגמולי הביטוח  בסך   לשלם לתובעים 1הנתבעת ועל כן יש לחייב את , העסקית

בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן חוות )    4,200₪+ 6,700( ₪ 10,900של 

  . ועד לפרעון) 21/05/06(הדעת של המומחה המוסכם 
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  הנזקים העקיפים

 באיתור 2המדובר בנזקים שנגרמו לתובעים כתוצאה מרשלנותם של נציגי הנתבעת 

לפיה יש לבצע איטום מחדש ,  שגויה לתובעיםובזיהוי מקור הבעיה ובמתן הנחיה 

מה שהביא לכך שתיקון קטן בעלות , של הגג ושל הקירות החיצוניים של המרתף

ובכלל זה חפירה לעומק , שולית טפח והפך  לתיקון מקיף של מערכת האיטום

נזקים אלו נתבעים אפוא על .  הריסת קירות והתזת בטון, מסביב לקירות המרתף

-לצד העילה החוזית( עליה הושתתה התביעה מכח העילה הנזיקיתידי התובעים 

  ). ביטוחית

  

 באיתור מקור הרטיבות בקומה 2המסקנה בדבר רשלנותה של הנתבעת ,  אכן

. כפי שפורט לעיל בהרחבה,  עולה ברורות מחומר הראיות והעדויות-השניה ובמרתף

 2שהנתבעת , ההמסכת העובדתית והראייתית מובילה למסקנה ההגיונית היחיד

בדבר , שנתנה לתובעים" אבחנה"וכי ה,  באיתור ובזיהוי מקור הרטיבותהתרשלה

,  היא שגרמה לתובעים לשאת בהוצאות רבות�קיומו של כשל במערכת האיטום 

מסקנה זו נתמכת כאמור .  אלמלא אותה אבחנה,  בהן  לא היו נאלצים לשאת

  . ימנה ומקובלת עליאשר קביעתו מה, בחוות דעתו של המומחה המוסכם

  

  . הנזקים העקיפים  שנגרמו לתובעיםבשעוראלא לדון , אפוא, לא נותר

  : התובעים מבקשים  לחייב את הנתבעות בסכומים הבאים

י התובעים  "שבוצעו ע" העבודות הנוספות"עלות ביצוע  - 47,749₪סך של   .1

חוות אשר מפורטות ב( בהתאם לחשבוניות שצירפו לראיותיהם  -על חשבונם

י "אשר לטענתם אושרה ע, ) שיינר. דעתו  של השמאי אורן מלמד והשמאי א

כ "  לשאלות הבהרה של ב17/08/06המומחה המוסכם בתשובותיו מיום 

  .   14/08/06הנתבעות מיום  

,  בגין  הוצאות נוספות שנאלצו  להוציא בגין איטום הגג- ₪ 246,057סך של  .2

  .'  על תכולתם וכוהחלפת ארונות  קיר,  איטום המרתף

  .בגין עגמת הנפש הרבה שנגרמה להם ₪ 40,000 סך של .3

  .  ₪ 200,000לצרכי אגרה מבקשים התובעים פיצוי עד לסכום מקסימלי של  , כאמור

  

שנגרמו " נזקים העקיפים"עיינתי בקבלות ובחשבוניות שצירפו התובעים בקשר ל

 מופרכים ומנופחים לאין כי המדובר בסכומים, ל מסקנהלוהגעתי לכ, להם כביכול
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. אשר הקשר הסיבתי בינם  לבין אירועי הרטיבות בדירה כלל לא הוכח, ערוך

  :למשל, סכומים אלו כוללים

י חשבונית "עפ( בגין התקנת מזגן מרכזי בדירת התובעים -  18,427₪סך של   •

ן שמיטה להר ימה עני"ולא הבינותי , הפכתי והפכתי ).  29/11/00מיום 

?  וכי מה הקשר בין הוצאה זו לבין נזקי הרטיבות  בגג או במרתף ?   "סיני

, על השאלה"   קשה לו לענות"כי , 2ואמנם בחקירתו הנגדית  הודה התובע 

  ). 10-12'  ש47' ע(מדוע על הנתבעת לפצותו בגין התקנת מזגן בביתו 

 פ חשבונית"ע"  (החלפת חלונות אלומיניום שבורים" בגין - ₪ 21,586סך של  •

באלו נזקים בדיוק מדובר ומה הקשר , גם כאן לא ברור).  05/12/00מיום 

  .במרתף/בינן לבין הרטיבות בגג

כך ) . 30/09/99חשבונית מיום " (עבודות תיקונים" בגין - ₪ 3,685סך של  •

  . ללא כל פירוט והסבר

הרטיבות  :  ודוק.  בגין החלפת ריצוף הקרמיקה באמבטיה- 15,000₪סך של  •

 כיצד נפגעה אפוא רצפת האמבטיה מרטיבות -תקרת הקומה השניה בההיית

  . לתובעים הפתרונים! ?זו 

ברז , ניאגרה( בגין רכישת  כלים סניטריים לאמבטיה - 15,000₪סך של  •

 על פי חשבונית מיום  ..)מחזיק נייר ועוד, מוטות תליה ,  סבוניה, ויניל

  .הוצאה זוואותה השאלה חוזרת ונשאלת גם בנוגע ל. 04/10/00

  " . בגין פסולת ובניההעיריאגרות "  החזר - 3,422₪סך של  •

גם ,   ניקוי  ועבודות כלליות, פינוי ,   בגין עבודות הריסה- 27,675₪סך של  •

 . כאן ללא כל פירוט והבהרה

מדף ,  איטום, חשמל , ריצוף, גבס, עבודות טיח" בגין - ₪  70,200סך של  •

אשר לא ברור מהו ,  סכום עתק) .  05/12/00חשבונית מיום " (חלון מרתף

  .התמחור הפנימי עליו הוא מבוסס ומהן בדיוק העבודות  שבוצעו תמורתו 

התובעים .  בגין  נזקים לארונות קיר ולארונות אמבטיה - ₪ 21,480סך של   •

  .'כיצד ניזוקו וכו, לא טרחו לפרט מספר הארונות שניזוקו

הא ) . 05/12/00פ חשבונית מיום "ע" (תיקוני חשמל" בגין - 3,261₪סך של  •

  . ותו לא

פ קבלה מיום "ע( בגין התקנת דוד שמש וקולטים חדשים - ₪ 2,500סך של  •

לאחר שגם המומחה המוסכם ,  מדובר בהוצאה מופרכת על פניה) . 23/09/99
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כי הכשל בצינור  האל חזור של דוד ,  במסגרת חקירתו הנגדית,  אישר 

  ).16-18'  ש33' ע(יב החלפת הדוד והקולטים  לא חי-השמש  על הגג 

   .22/11/00פ קבלה מיום " בגין החלפת ארונות אמבטיה ע- 7,980₪סך של   •

  

שלא נתמכים " ראשי נזק"מבקשים התובעים גם פיצוי בגין , מעבר לכך

 בגין הפסד  $ 3,000סך של :  כגון,  לפי אומדן גלובלי שערכו, בחשבוניות/בקבלות

אשר לדברי  , 1חברת בת של התובעת  (MISTYשולמו על ידי חברת דמי שכירות ש

שכן זו עזבה את , ) שטח בבית לצורך הפעלת עסקה1התובעים שכרה מהתובעת 

הרעש , בשל הרטיבות, הבית שלושה חודשים טרם הסתיימה תקופת השכירות

; תף  בגין נזק  שנגרם לציוד המחשבים שהיה  מצוי במר 23,000₪ סך של; והלכלוך 

  .   בגין פריטי לבוש שניזוקו - ₪ 8,000סך של 

   

וטענות התובעים , המדובר בנזקים מיוחדים שלא הוכחו על ידי התובעים, ואולם

התובעים לא הוכיחו לא את :  בנוגע אליהם נותרו בגדר טענות כלליות וסתמיות

 ) ולו באמצעות הצגת חוזה השכירות(  שכרה שטח בבית MISTYהעובדה שחברת 

לא את גובה דמי השכירות ששולמו על ידה  ולא את הנזקים שנגרמו לתובעים בגין 

מה גם שבצדק טוענות הנתבעות כי היה על התובעים לגלות , עזיבתה המוקדמת

 מה -שחברה נוספת מפעילה את עסקה מהבית, בעת הנפקת הפוליסה , 1לנתבעת 

בעים במסגרת הפוליסה שהיה משפיע ודאי על היקף הכיסוי הביטוחי שניתן  לתו

  .  העסקית

שנגרם לציוד " הרב"התובעים לא הציגו כל ראיה אובייקטיבית לנזק , כך גם

למשל באמצעות תמונות המתעדות את הנזקים או באמצעות חוות דעת (המחשבים 

וטענתם בענין  מבוססת על הערכה גרידא של התובע )  של מומחה בתחום המחשבים

   ). 49' ע(נגדית  כפי שעולה מחקירתו ה, 2

מטעם (שיינר . בחוות דעתו של השמאי א: אשר לנזק שנגרם כביכול לביגוד 

לא )  2000אפריל ( כתב המומחה כי במועד ביקורו בדירה 20/03/05מיום ) הנתבעות

וכשהתובע נשאל בנדון הוא ,  הוצגו בפניו פריטי לבוש שניזוקו כביכול מהרטיבות 

לניקוי /הוכחה על העברת פריטי ביגוד רטובים למכבסהטען בפניו שאין ברשותו כל 

  . יבש
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שהתובעים מנסים , לא ניתן להימנע מהתחושה, נוכח  הסכומים הנתבעים, אכן

תוך , על הנתבעות  עלות שיפוץ כללי שהם ערכו באותה תקופה בביתם"  להלביש"

     . באיתור מקור הרטיבות בבית2על טעותה של הנתבעת " תופסים טרמפ"שהם 

 לשאלות ההבהרה של 24/10/06כי בתשובותיו של המומחה מיום ,  התובעים טוענים

 המומחה המוסכם את כל הסכומים הנקובים אישר  17/09/06כ התובעים מיום "ב

ועל כן קביעתו של המומחה המוסכם , 2בחשבוניות שצורפו לתצהירו של  התובע 

לא דקו פורתא ,  בכל הכבוד, נראה כי התובעים, ואולם.  מחייבת את הנתבעות

שכן  כל שקבע המומחה בתשובותיו לשאלות , בדבריו של המומחה המוסכם

 לצורך ביצוע העבודות  סביריםההבהרה  הוא שהסכומים הנקובים בחשבוניות הם 

 שאותן עבודות בוצעו -אף לא ברמז,  מקביעה זו לא משתמע.  נשוא החשבוניות

 בין העבודות נשוא קשר סיבתי שישנו -ריק,  מנזקי הרטיבות בדירה כתוצאה

ונסיונם של התובעים לייחס למומחה   הסכמה , החשבוניות  לבין שני אירועי הנזק 

, למעשה.  משום נסיון סרק, בכל הכבוד,  הוא -ל"לפיצויים בגין הסכומים הנ

כל קשר בין חשבוניות ,  מפורשות,   המומחה המוסכםשללבחקירתו הנגדית אף 

החשבונית בגין התקנת דוד :  כגון( שהוצגו בפניו  לבין   נזקי הרטיבות מסויימות

  ). בגין התקנת מזגן מרכזי ועוד כמפורט לעיל, שמש וקולטים חדשים

  

 יש לחייב את �כי מתוך שלל הסכומים שתבעו התובעים  , דומני, סופם של דברים

  :  בסכומים הבאים1-2הנתבעות 

בגין החלפת , השרברבות עלות עבודת  -₪  1,404סך של   .א

).  06/04/00  מיום 920' פי חשבונית מס-על(הצינור הפגום בדוד השמש 

מ ועל כן בדין  טוענת "שהינה חברה בע, 1ש התובעת "חשבונית זו הוצאה ע

,  ₪ 204מ בסך של "ל   את סכום המע"כי יש לקזז מהסכום הנ, הנתבעות

  .   כמס תשומות1י  התובעת "הניתן לקיזוז ע

  עלות עבודות -)  4,500₪+  ₪ 6,000(  10,500₪ך של ס  .ב

 05/10/99 מיום 4178' פ חשבונית מס"ע"  לאומן"י חברת "איטום שבוצעו ע

גם חשבוניות אלו הוצאו ).  בהתאמה (01/10/99 מיום  4186' וחשבונית מס

מ בסך "  מע17% ולכן מהסכומים הללו יש לקזז 1,ש החברה התובעת "ע

  .  ₪ 765 +  ₪ 1,020של  

  שניבגין החלפת )  2,750₪+ 3,790( ₪ 6,540סך של   .ג

בגין הוצאה זו צירפו התובעים  קבלה  מיום .  ארונות קיר שניזוקו 

 ארונות קיר חמישהשהינה  עלות החלפת   ₪  13,500ס של  "   ע11/12/00
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 ארונות שניבגין החלפת  ₪ 7,980ס של " ע22/11/00וכן קבלה מיום 

אשר , שיינר' בחוות דעתו של השמאי א, ואולם.  המקלחת אמבטיה בחדרי

  - לצורך הערכת נזקי הרטיבות בדירה2000ביקר בדירת התובעים באפריל 

כי  במהלך ביקורו בדירה הוא לא הבחין בכל נזקים לארונות , ציין המומחה

) ששונקין'  של השמאי א(גם בחוות הדעת שהגישו התובעים עצמם .  קיר

והמומחה קבע פיצוי  בגין שני , לנזק בגין  חמישה ארונות קיראין כל זכר 

,   6,540₪בסך כולל של ) ארון בגדים וארון אמבטיה (ארונות קיר בלבד  

למרות (בציינו כי השרידים של שני ארונות אלו נותרו בדירה והוצגו בפניו  

זכאים , על כן) .   שהתובע טען  כי  היו ארונות נוספים שניזוקו אך  נזרקו

  . ארונות קיר בלבדשניהתובעים לפיצוי בגין 

בגין עלות )  מ"מע ₪ 1445+ 8500(₪   9,945סך של   .ד

" איטום והחזרת אדמה למקומה, יציקת בטונים, פירוק קיר , חפירה"

 מיום 753' על פי  קבלה מס" (תאום ניהול ופיקוח. א.א"י חברת "שבוצעה ע

 שנעשו על סמך טענתם של  נציגי שכן המדובר בעבודות איטום,  )27/12/99

.  לפיה מקור הרטיבות באיטום הלקוי של קירות המרתף, 2הנתבעת 

  . ₪ 1,445מ בסך של "מסכום זה יש לקזז את סכום המע

  

)  מ"לאחר ניכוי המע( ₪  25,159על הנתבעות לפצות את התובעים בסך של  , הכל-סך

  .2ל נציגי הנתבעת השגוי ש" אבחון"בגין ההוצאות שנגרמו להם עקב  ה

  

ואולם הנתבעת , 2י הנתבעת "ההנחיה השגויה והרשלנית ניתנה לתובעים  ע: ויובהר

 את  קביעותיה של אשררהוזו ,  מבטחת הפוליסה , 1 שלוחה של התובעת ההיית 2

 שתישהרי  הגנתן של ( בכל הנוגע לסיבת הרטיבות  ועמדה מאחוריהן  2הנתבעת 

 ועל כן גם �)  שגויהההייתן  היא שההנחיה כלל לא הנתבעות במסגרת התביעה דנ

כי , יוער בהקשר זה.   חבה  כלפי התובעים מכח עוולת הרשלנות1הנתבעת 

 עומדת ההגנה הקבועה 1בסיכומים שהוגשו מטעם הנתבעות נטען כי לנתבעת 

בכל , המדובר, ואולם".  חבותו של בעל חוזה "שעניינה, ת הנזיקיןפקוד ל15בסעיף 

י הנתבעות לראשונה רק "אשר הועלתה  ע, בטענה לאקונית וסתמית, הכבוד

יש , ומשכך , ואשר תנאיה זו  לא  הוכחו על ידי הנתבעות כלל וכלל, בסיכומיהן 

ה יכולה לעמוד גם לגופה אין ההגנ,  מכל מקום.   ולו מהטעם הזה בלבד, לדחותה

שאיננו עובדו או , העושה חוזה עם אדם אחר"שכן הגנה זו חלה על , 1לנתבעת 

"  מזמין"והיא מספקת הגנה בנזיקין ל" על מנת שיעשה למענו מעשה פלוני, שלוחו
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בענייננו ,  ואולם. י בעל החוזה "מפני  עוולה שצמחה תוך כדי עשיית אותו מעשה ע

 ועל כן 1של הנתבעת " שלוחה"או " עובדת"א בבחינת   הי2נראה על פניו שהנתבעת 

  . ממילא אין תחולה להגנה זו

התרשל בבחירת "    "מזמין"להגנה זו  נקבעו סייגים וביניהם מצב בו  ה,  זאת ועוד

הרשה או אישרר את המעשה אשר גרם " מזמין "או מצב שה)  1ק "ס" (בעל חוזהו

  . אשר נראה כי התקיימו בענייננו שני סייגים --) 3ק "ס(לפגיעה או לנזק 

  

   עגמת נפש

בהקשר זה טוענים .  40,000₪-בגין ראש נזק זה מבקשים התובעים לא פחות מ

-כי הרטיבות הקשה והטחב הקשים מנשוא גרמו לילדיהם הקטנים קשיי, התובעים

וכי במהלך ביצוע עבודות , נשימה ואסטמה עד כדי היזקקותם לטיפול רפואי

לבית ,  חודשים 3למשך ,   הם נאלצו להעתיק את מקום מגוריהם- האיטום  בדירה

 לתצהיר 28' ס(מה שהקשה עליהם לנהל אורח חיים תקין  ,  2הוריו של התובע 

  ) . התובע

  

כי ההפרזה והגוזמא מאפיינים גם  את תביעתם של התובעים בגין ראש נזק , דומה

  . זה

אות הכספיות שהם נאלצו להוציא שלתובעים נפסק פיצוי בגין ההוצ, נוכח העובדה

נוכח , )בגין אותן הוצאות שהתובעים השכילו להוכיח(במסגרת עבודות האיטום 

שבוצעו על ידי התובעים מכוסים על ידי " הנקודתיים"העובדה שהתיקונים 

 5,000כי  הסכום של ,   נראה לי-נוכח  סכום התביעה המופרז והתוצאה , הפוליסה

  . וגן בנסיבות הענין בגין עגמת הנפש שנגרמה לתובעיםהינו  סכום סביר וה₪ 

  

  סוף דבר   .6
  . התביעה התקבלה בחלקה הקטן   6.1

 את הסך של 1-3 לשלם לתובעים 1הנתבעת מחייב את , כפועל יוצא מכך

ובצירוף ,  בניכוי סכום ההשתתפות העצמית לפי הפוליסות,  10,900₪

' א(ל המומחה המוסכם הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן חוות הדעת ש

  .ועד לפירעון ) ורשבסקי

  

,  יחדיו1-3לשלם לתובעים , ביחד ולחוד, 1-2הנתבעות מחייב את , בנוסף 6.2

  :כדלקמן
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 לפסק 5.3בגין הנזקים העקיפים שנגרמו להם כמפורט בסעיף    ₪   25,159

ממוצע  (01/11/99הדין בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 

  .ועד לפרעון ) תקופה

בגין עגמת נפש בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד    ₪ 5,000

  .לפרעון

  

, 1984-ד"התשמ , תקנות סדר הדין האזרחי ל512בשים לב להוראת תקנה     6.3
מחייב את , לתוצאה  ולכלל נסיבות הענין, בשים לב לסכום התביעה 

  :כדלקמן, לשלם לתובעם יחדיו,  ביחד ולחוד, 1-2נתבעות ה

בצירוף הפרשי הצמדה ) מחצית ראשונה(אגרת משפט    ₪ 2,500
 .ועד לפרעון) 26/09/02(וריבית מיום התשלום 

בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד , ד"ט עו"שכ   ₪  6,500

  .מ כחוק"ובתוספת מע, לפרעון

בעלי  בהעדר 12:30בשעה ) 2008 בספטמבר 17(ח "ז באלול תשס"י,  ניתן היום 7
  .כ"הדין וב

 שתודיע להם לאחר, כ בעלי הדין" תשלח העתק פסק הדין לבהמזכירות    8
  . על מתן פסק הדין בפקס/טלפונית

  .17/09/08 מותר לפרסום מיום 

  

  54678313-9928/02יצחק מילנוב 

  

 שופט, יצחק מילנוב
  

  

5129371 
54678313 

   כפוף לשינויי ניסוח ועריכהנוסח מסמך זה


