
   

  

  מבוא

   

   . תובע הוא בעליה של דירת מגורים המצויה ברחוב הסנונית באלפי מנשה ה        .1

לפי הסכם מכר , 21.3.2006בתאריך , מבעליה הקודמים) יחד עם רעייתו( את הדירה רכש         .2

   . מתאריך זה

כחלק מדרישות הבנק הממשכן נדרש .  לצורך רכישת הדירה פנה התובע לקבלת משכנתא        .3

   .  לביטוח המבנהבפוליסההדירה לבטח את 

מבנה מגורים אגב " זמן קצר לאחר רכישת הדירה ערך התובע אצל הנתבעת ביטוח מסוג         .4

   . 3.4.2006 נכנסה לתוקפה ביום הפוליסה ).הפוליסה: להלן(" משכנתא

   . ובמועד זה נכנסו לדירה, 2006בלו התובע ורעייתו בחודש אוגוסט  את החזקה בדירה קי        .5

 מספר חודשים לאחר כניסתם לדירה הבחין התובע בכתמי רטיבות קלים על קיר פינת         .6

הקיר משותף לקיר חדר האמבטיה והתובע הניח שמקור הרטיבות באיטום . האוכל בסלון

בה בין אריחי הקרמיקה של חדר האמבטיה וביצע איטום באמצעות מריחת הרו

  . האמבטיה
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 פסֿקֿדין 



 כשלושה חודשים לאחר מכן הבחין התובע בכתמי רטיבות נוספים בבית ואז התעורר         .7

עקב כך פנה אל מוקד הסיוע שהעמידה הנתבעת . חשדו שקיימת נזילה בצנרת הבית

   . 2007היה זה בחודש מרץ . הפוליסהלמבוטחיה במסגרת 

מצא כי קיימת נזילה , "יורו אסיסטנס"מחברת ,  שרברב שנשלח על ידי מוקד הנתבעת        .8

   . הצינור תוקן. מצינור מערכות הדלוחין בדירה שגרמה לרטיבות נרחבת מתחת לריצוף

ועל סמך , לאחר דין ודברים.  הנתבעת שלחה שמאי ומהנדס מטעמה לבדיקת הנזקים        .9

 שרכש אינה מכסה את האירוע הפוליסההודיעה לתובע כי , מחים ששלחהממצאי המו

 נכנסה שהפוליסהמהטעם שמדובר בנזקי רטיבות שהחלו זמן רב לפני רכישת הדירה ולפני 

כן טענה הנתבעת כי אף שהתובע גילה את הנזק במועד מוקדם יותר הוא לא דיווח . לתוקף

מסיבות אלה .  אלא לאחר מספר חודשים מה שגרם להחמרת הנזקיםעל כך לנתבעת

   . דחתה הנתבעת את תביעת התובע ומכאן התביעה שלפניי

   המחלוקת 

   : אלה השאלות שבמחלוקת בין הצדדים

האם נגרמו קודם לרכישת הדירה ולהוצאת .  מתי נגרמו נזקי הרטיבות בדירת התובע      .10

   .הפוליסה

 האם מכוסה הנזק לדירת התובע גם במקרה שנגרם לפני כניסת הביטוח לתוקף אך       .11

   . בתוך תקופת הביטוח, התגלה לאחר מכן

 האם הפר התובע את חובותיו בכך שלא דיווח לנתבעת כשהבחין לראשונה בכתמי       .12

כולם או , יטוחוהאם יש בכך כדי לפטור את הנתבעת מחובת תשלום תגמולי הב, הרטיבות

   . חלקם

   .  גובה הנזק      .13

   הסכמה דיונית

עם , חוק בתי המשפטל' א79 הצדדים הסמיכו אותי להכריע בסכסוך בהתאם לסעיף       .14

   .ללא חקירות, וחוות דעת מומחים, שהגישועל סמך תצהירים ומסמכים , הנמקה קצרה

  טענות הצדדים 

   

 התובע טוען כי קיימים ממצאים אובייקטיביים שמצביעים על כך שהנזילה התחילה       .15

  : הפוליסהלאחר רכישת הדירה והוצאת 

ם וג,  הצהרת המוכרים בהסכם המכר כי הבית תקין ולא מצוי בו פגם נסתר       .א

הצהרת הקונים בחוזה כי בדקו את הבית ומצא אותו . מערכות הביוב תקינות

  .  לשביעות רצונם תקין

, בסמוך לאחר רכישתה, 4.4.06 שמאי מטעם הבנק הממשכן בדק את הדירה ביום         .ב

הוא לא הזכיר . ציין בחוות דעתו כי מצא שתחזוקת הדירה טובה ומצבה הפיזי טוב

  . ס או ממצא דומה אחרסימני רטיבות בנכ



 נערך פרוטוקול מסירה של הדירה ממנו עולה כי בבדיקת הדירה 2006 בחודש יולי         .ג

  . לא נמצא פגם כלשהו

צבע התובע את הדירה וגם אז לא , 2006בחודש אוגוסט ,  מייד עם כניסתו לדירה        .ד

  . הבחין בסימני רטיבות

כפי , מסקנתו. יק מטעמו' שערך המהנדס מיכאל קרבצ התובע הגיש חוות דעתו       .ה

כי לא סביר שהדליפה מצינור , היא, שפורטה בחוות הדעת ומהנימוקים שפורטו בה

   . הביוב נמשכה תקופה ארוכה כטענת הנתבעת

הרי שהתאריך , הפוליסה התובע טוען שגם אם החלה הנזילה במועד מוקדם להוצאת       .16

   . ובמקרה זה התגלה הנזק בתוך תקופת הביטוח,  הנזקגילוי לתחולתה הוא מועד הקובע

 כן נטען שמרגע שהסכימה הנתבעת לבטח את הדירה מבלי לבדוק את מצבה קודם            

הרי שהסכימה לבטחה , ואף מבלי שבקשה פרטים לגביה בהצעת הביטוח, לעריכת הביטוח

AS IS הפוליסהטענה הנוגעת למצבה קודם להוצאת  ולפיכך היא מנועה מלהעלות .   

 -יק מטעם התובע העריך את עלות תיקון הנזק ב' המהנדס קרבצ� אשר לגובה הנזק       .17

כן קבע שמשך התיקון הדרוש הינו כששים ימי עבודה במהלכם . מ"כולל מע ₪ 157,014

   . לא ניתן יהיה להתגורר בדירה

וחוות דעת של המהנדס , נתבעת הוגשו חוות דעת שמאית שערך השמאי אורן פרץ מטעם ה      .18

ובמיוחד , בחוות דעתו טען המהנדס סיגורה כי הממצאים שנמצאו בשטח. משה סיגורה

כפי שמצא אותו ,  בצינור שהיה הגורם לנזילהT-מצבו הגרוע והאכול של מחבר ה

הוא אינו מקבל את הנחות . םמצביעים על כך שמדובר בתהליך שנמשך שני, השרברב

יק לצורך חישוב משך זמן הנזילה שגרמה לרטיבות 'המוצא שהניח המהנדס קרבצ

המומחה הוסיף וציין שהעובדה שהתובע או גורמים אחרים לא הבחינו . שנמצאה

ברטיבות בעת רכישת הדירה אינה יכולה להוות ראיה לכך שמדובר בנזק חדש שכן לא 

   . שהמוכרים ביצעו פעולות להסתרת הנזקיםניתן לשלול את האפשרות

 � הנתבעת טוענת שמקרה הביטוח הוא אובדן או נזק שנגרמו לדירה בתקופת הביטוח       .19

   . גילויו הנזק ולא מועד גרימתכלומר המועד הקובע הוא מועד 

 בחוסר תום לב בכך  ופעלהפוליסה עוד טוענת הנתבעת שהתובע הפר את חובותיו מכוח       .20

. אלא רק מספר חודשים לאחר מכן, שלא דיווח לה כשהבחין לראשונה בסימני הרטיבות

בכך גרם להחמרת הנזקים ולהגדלת היקפם באופן שפוטר את הנתבעת מתשלום תגמולי 

   . כולם או חלקם, הביטוח

 59,127בסכום של ) םבמנותק משאלת הגור( זה הוערך על ידי מומחי הנתבעת � אשר לנזק       .21

   . כן נטען שאין צורך ממשי בפיקוח הנדסי ואין רכיבים בלתי צפויים. ₪

  דיון והכרעה

אובדן או נזק שנגרמו לדירה בתקופת ":  הואבפוליסה מקרה הביטוח על פי הגדרתו       .22 

  :הביטוח כתוצאה מאחד או יותר מהסיכונים המפורטים להלן



  ...". מתוך מתקני האינסטלציה וההסקה של הדירה... המלטות או דליפה של מים. יא            

 דעתי היא שהנזקים שהתגלו בדירת התובע כתוצאה מדליפת המים מצנרת הביוב בתוך       .23 

  .  שהוציאה הנתבעת גם אם הם נגרמו קודם להוצאתהבפוליסהתקופת הביטוח מכוסים 

   

יש לפרש לא רק לפי משמעותן המילולית הפשוטה של , ובמיוחד חוזה ביטוח, חוזה,  כידוע           

כל זאת לאור תכלית , אלא בהתאם לכוונת הצדדים להסכם ולציפיותיהם ממנו, מילותיו

  ). 372) 2(ד מו"פ, יוסף כהן'  הפניקס הישראלי נ89124/א "ע' ר(וזה הביטוח המסוים ח

   

 אך גילויים מאוחר הפוליסההסיכון לנזקי רטיבות שתחילת היווצרותם קודם להוצאת 

אלא בגדר סיכון המצוי במסגרת צפיות הצדדים להסכם , יותר אינו בגדר סיכון רחוק

נזק 'לעניין צפיות המבוטח יש להוסיף כי סביר שהמונח .  אגב משכנתאלביטוח מבנה דירה

יתפס בעיניו ככזה משעה שניתן להבחין בנזק גלוי ' שנגרם כתוצאה מדליפה של מים

  .בדירה או במתקניה

 16 ובמקרה כזה לא ניתן להסתמך על סעיף, לבטחו, בהסכמה, יוער שמדובר בסיכון שניתן

  .חוק חוזה הביטוחל

   

ביטחה , כאמור,  למרות שהסיכון לנזקי רטיבות בהתהוות שטרם התגלו אינו סיכון רחוק           

לא , הנתבעת את הדירה ללא שערכה בירור כלשהו אודות מצב מערכות האינסטלציה שלה

לא באמצעות השמאי שנשלח מטעם הבנק הממשכן , )בהצעת הביטוח(באמצעות המבוטח 

הנתבעת בחרה שלא להבהיר במילים , בנוסף. ולא בכל דרך אחרת, להעריך את הדירה

ברורות ומפורשות כי לא יכוסה נזק שנגרם קודם לתחילת תקופת הביטוח גם אם התגלה 

  . לראשונה בתוך התקופה

רפת לצפיות הצדדים מחוזה הביטוח לביטוח מבנה כשהיא מצט, התנהגות זו של הנתבעת

מחייבת את המסקנה שיש לפרש את , הדירה אגב משכנתא ולכללי פרשנות חוזי הביטוח

  .  כמכסה נזקים אלההפוליסה

   

מובן שאין באמור כדי להכשיר מקרה בו ידע המבוטח על נזקים קודם לעשיית הביטוח 

 יחשב המבוטח כמי שהפר את חובת הגילוי ואת חובת במקרה כזה. והסתירם מהמבטחת

בעניינו ברור שהתובע לא ידע על . אך לא זה המקרה שלפניי, תום הלב המוטלות עליו

וכמוהו לא הבחין בהם גם השמאי שבדק את הדירה מטעם (הנזקים בזמן עריכת הביטוח 

              ). הבנק הממשכן

   

הרי שהנטל להוכיח שהנזק ארע , לפוליסהפרשנות הנתבעת גם אם תתקבל ,  זאת ועוד      .24

במקרה זה מונחות בפניי חוות דעת מטעם שני . קודם לתחילת הביטוח מוטל עליה

לאור ההסכמה הדיונית אליה הגיעו הצדדים . מהנדסים מומחים שמסקנותיהם מנוגדות



מן לא מצאתי סיבה לא נחקרו המומחים על חוות דעתם ומקריאת חוות הדעת לעצ

העובדה שלא נמצאו סימני רטיבות , עם זאת. להעדיף חוות דעת אחת על פני רעותה

ממועד רכישת הדירה ובמשך כששה חודשים לפחות עד לגילוי סימני הרטיבות הראשונים 

אשר לממצאי . מחזקת במשהו את סברת התובע שהנזק נגרם בתוך תקופת הביטוח

' צורף כנספח ז" (יורו אסיסטנס"יר המפקח מטעם חברת השרברב אציין שבדיווח שהעב

וספק אם ניתן להסיק מכך שהצינור , T -צוין כי נמצא בקע בצינור וחור ב) לתצהיר התובע

העולה מן האמור הוא שלא ניתן לקבוע שהנתבעת הוכיחה שהנזק . אוכל כטענת הנתבעת

     .הפוליסהנגרם לפני הוצאת 

   . מכסה את נזקי הרטיבות שנגרמו לדירת התובע במלואםשהפוליסהכן אני קובעת  על       .25

 איני מוצאת גם מקום לפטור את הנתבעת מתשלום חלק מתגמולי הביטוח בשל הטענה       .26

בכך שלא הודיע לה על הרטיבות , ואף הגדיל את היקפו, שהתובע לא הקטין את הנזק

   . גלתה לעיניובפעם הראשונה שזו הת

רטיבות ,  התובע סבר שמדובר ברטיבות שנגרמה כתוצאה מבעיה באיטום חדר האמבטיה           

בדיעבד הסתבר שמקור הרטיבות לא היה . הוא פעל לחיזוק האיטום. מקומית נקודתית

כשלושה , מיד כשהבחין בסימני רטיבות נוספים. באיטום אלא בנזילה מקו הניקוז

איני סבורה שניתן . הוא דיווח לנתבעת, התגלו הסימנים הראשוניםחודשים לאחר ש

כזו המנוגדת לחובתו לפעול , לראות בהתנהגות זו של התובע התנהגות בלתי סבירה

הוא . היתה סבירה, בזמן אמת, התנהגותו. להקטנת הנזק או כזו שנגועה בחוסר תום לב

ת וגם אם בדיעבד הסתבר פעל מייד לתיקון הליקוי שסבר שהווה את המקור לרטיבו

אין לראות בכך רשלנות או תרומת רשלנות שתוצאתה הפחתת תגמולי הביטוח , שטעה

לא כל מעשה רשלני מצד המבוטח יגרור , יוער כי לטעמי. הפוליסהשהוא זכאי להם לפי 

רק רשלנות בדרגה גבוהה יחסית תביא . אחריו סנקציה של הפחתת תגמולי הביטוח

   . ולא זה המקרה שלפניי, ה כזולתוצא

התובע טוען שיש להעדיף את הערכת השמאי מטעמו אשר נסמכה על .  אשר לגובה הנזק      .27

בעוד שמאי הנתבעת לא פנה לקבלת , שלוש הצעות מחיר שונות שקיבל לביצוע העבודות

קון לתי, מכיסו, עוד מפנה התובע להפרש בין הסכום ששילם בפועל. הצעות מחיר כלל

, המצביע, הקיר ששבר השרברב לעומת הערכת עלות תיקונו בחוות דעת מומחה הנתבעת

הנתבעת מפנה לחוות הדעת מטעמה על נימוקיה . על חוסר סבירות ההערכה, לגישתו

   .והבהרות המומחה להערכתו

      לאחר שקראתי את חוות הדעת ראיתי להעמיד את נזקי התובע על סכום כולל של           

120,000₪  .   

כן תשלם הנתבעת .  120,000₪אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע סך ,  אשר על כן      .28

   . מ"בתוספת מע ₪ 14,000דין בסך -וכן שכר טרחת עורך, לתובע את הוצאות המשפט

  .המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים



  .בהיעדר הצדדים, )2010 מאי 24(ע "א סיון תש"י, ניתן היום

   


