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ביטחו את ,  אחי,התובעי. זוהי תביעה שביסודה עתירה לתשלו תגמולי ביטוח .1

: ללה (1הנתבעת . מפני שורה של סיכוני אפשריי ובה פריצה) מבנה ותכולה(עיסק 

היא החברה שהתקינה מערכת ") ב.ש.מ: "להל (2הנתבעת . היא המבטחת") עילית"

היא ") אריה: "להל (3הנתבעת . אזעקה בבית העסק וכ נתנה שירותי מוקד לבית העסק

שלחה הודעה לצד . ב.ש.מ.  כלפי צדדי שלישיי2בותה של הנתבעת  מבטחת ח כנטע 

 .שלישי לאריה

 

, הכלולי בתקופת הביטוח של התובעי אצל עילית, 1/8/00ל 30/7/00בי התאריכי  .2

 23ההגנה ' הנמצא ברח,  פריצה באחד המבני בה שכ עסק לטענת התובעת ארעה 

עילית סרבה לשל . ומלאי של נעליי שיועדו למכירה, בפריצה זו נגנבו מזג. פתח תקווה

אבד , הכוללת את ערכ הנטע של המלאי והמזג שנגנבו, מכא התביעה. תגמולי ביטוח

ריבית , עלות החלפת המנעולי, רווחי שהיו צפויי להתקבל ממכירת המלאי שנגנב

 .ופיצוי על עגמת נפש, בנקאית על הרווחי שנמנעו
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כדי , על כ, דינה. לא הגישה סיכומי,  ושולחת ההודעה לצד שלישי2 הנתבעת ,.ב.ש.מ .3

דיו ועל כ זכות של התובעי לפסק די נגדה כפופה לכ שעמדו לנתבעת שלא התייצבה 

) 3(157ו) ד(160תקנות (בנטל ההוכחה של תביעת כלפיה ככל שהוא מוטל עליה 

  ).1984ד"תשמ, לתקנות סדר הדי האזרחי

 

ולאחר מכ , )2002עוד ביוני (בי היתר תוק כתב התביעה . הדיו התמש שני רבות .4

 .שהביאו לאבד זמ רב ויקר, יוני ההוכחות ארעו תקלות ומחדלי בזה אחר זהדובמהל 

 

 )עילית (1המחלוקות שבי התובעי לנתבעת  .ב

 

 :יה ה כדלהלכי המחלוקות בינ, עיו בסיכומי התובעי ועילית מלמד .5

והתוצאות הנובעות , הנימוקי שנתנה עילית בזמנו לדחיית תביעת התובעי )א

 .מכ

ותוצאות ההפרה , הפרת הנטענת של תנאי המיגו שבפוליסה על ידי התובעי )ב

 .ככל שהיתה

 .הוכחת מקרה הביטוח )ג

ה לרבות הטענה כי התובעי כשלו בהוכחת נזק ודי התביע(גובה הנזק  )ד

 ).להידחות כליל עקב זאת

 

 נימוקי עילית לדחיית התביעה טר הגשת התביעה .ג

 

) או המכתבי(סיכומיה כי עילית נמנעה מלהוכיח את תוכ המכתב בהתובעי טענו  .6

 אי עילית  לשיטת ועל כ , הודיעה למבוטחי על דחיית תביעת) או בה(שבו 

: יתרה מכ). המתוק(ה לא נטענה בכתב התביעה הטענ. רשאית לטעו דבר כנגד התביעה

 לכתב התביעה המתוק פרטו התובעי את הסיבות לדחיית התביעה כפי שנטענו 15' בס

          1'נספחי ג(ולכתב התביעה המתוק א צורפו שני מכתבי של עילית , על ידי עילית

נדחית משו שלא במכתב הראשו שבי המכתבי דלעיל נאמר כי התביעה ). 2'גו

וכי לא הוכח קיו חוסר המלאי אשר נטע כי , הופעלה מערכת האזעקה כנדרש בפוליסה

די בכ כדי להשמיט הבסיס מתחת . המכתב השני מפנה למכתב הראשו לעיל. נגנב

 לא תוכל לכפור 1כי הנתבעת , ע זאת, נכו לומר. לטענה כפי שנטענה בסיכומי התובעי

, ל"יטוח וזאת משו שלא הטילה ספק בכ בפני המכתבי הנבעצ קיו מקרה הב

 הפניקס 10641/05א "וראה רע(בכפו לזכותה של הנתבעת להעלות טענת מרמה 

 ).4/5/06נפסק בבית המשפט העליו ביו , אסולי. הישראלי נ

 

 נושא המיגו .ד

 

כי "ה הוא לחבות המבטחת על פי הפוליס" תנאי מוקד"בפוליסת הביטוח נכתב כי  .7

לגבי הנכס נשוא התביעה ". התפוצצות ופריצה, הרכוש המבוטח מוג כנגד סיכוני אש
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נוימ נדרשת מערכת אזעקה ח הסוקר קוצר"רשימה של הפוליסה כי לפי דובנאמר 

ל תחובר למעקב באמצעות משדר "וכ נדרש כי המערכת הנ, תקינה וכשירה לפעולה

 . אלחוטי ובחיבור קווי

 

. אלא אלחוטי בלבד, ראשו הנטע על ידי המבטחת הוא כי לא היה חיבור קוויהפג ה .8

הפג השני הנטע הוא כי מערכת האזעקה .  שנויה במחלוקתהעובדה זו לכשעצמה אינ

) או עובדיו(נסגר לאחרונה על ידי בעליו ) שכנטע נפר(לא נדרכה בעת שמקו העסק 

 . טר הפריצה הנטענת

 

קובע כי מקו שמבוטח ") החוק: "להל (1981א"תשמ, וזה הביטוח לחוק ח21סעי  .9

, והוא לא עשה כ" של המבטח הקלה מהותית אמצעי להקלת סיכונו"נדרש לנקוט 

סעי  ( לחוק אי להתנות כלל 21על סעי .  לחוק האמור19 ו18יחולו הוראות סעיפי 

סעי         (בת המבוטח או המוטב  נית להתנות רק לטו19 ו18ועל סעיפי , )לחוק) א(39

אמצעי " האמורי לפי הסעיפי. וגנטיקמדובר בדי , במילי אחרות). לחוק) ב(39

 כי האמצעי הללו  לטובת הנתבעת ג א נניח (היינו אמצעי מיגו , "להקלת הסיכו

ינ א, ) לחוק21כדרישת סעי , על הסיכוני המבוטחי" הקלה מהותית"יש בה להקל 

אלא שהפרת המוסכ בפוליסה בנושאי , לכיסוי הביטוחי" תנאי מוקד"יכולי להיות 

בהתא לכלל הקבוע , לפי המקרה, הקי למבטח הגנה מלאה או חלקיתלאלה עשויה 

הקובע כי בהתקיי אחד המקרי המפורטי ,  לחוק19לחוק ובכפו לסעי ) ג(18בסעי 

א שחוק חוזה הביטוח . ל הפרת תנאי המיגו על ידובו אי המבטח זכאי כלל לסעדי בש

,  קוגנטיות כאמור וא שההוראות האמורות ה , (!) שני25נכנס לתוק לפני כ

תנאי "מוסיפות עד היו חברות הביטוח לנסח את הפוליסות שלה תו שימוש במילי 

 בתנאי מוקד בהקשר לתנאי המיגו וכ מוסיפות לטעו בבתי המשפט כי אכ" מוקד

ג המבוטחי נתפסי לאותו קו טיעו מוטעה ואינ תוקפי , במרבית המקרי. מדובר

ועל בסיס הנחה מוטעית א משותפת זו ג , "תנאי המוקד"כלל את תוקפה של טענת ה

, בפני ד יחיד(לא נעל מעיני פסק הדי של בית המשפט העליו . ניתני פסקי די רבי

' עילית חב. מ נ" לילי ניקוי יבש בע282/06א "רעב, )בר בתקדי מחייבכלומר שאי מדו

 לחוק אינ 21 ו18לדעתי אי זה נכו לומר שפסק די זה קובע כי סעיפי . מ"לביטוח בע

פסק די זה עוסק , ראשית. חלי על הפרת תנאי מיגו שנקבעו כתנאי מוקד בפוליסה

 לחוק מבטח שלא וידא באופ פעיל את בטענת המבוטחת כי לפי הסעיפי האמורי

. לא יוכל לטעו בעני המיגו, קיומ של אמצעי מיגו כמוסכ וא לא ביטל את הפוליסה

כל הדיו לגופו של עני בפסק די זה נעשה אגב , שנית. לא זה המישור שאני ד בו כעת

. ה שלישיתאורחא ולאחר שנקבע כי אי בקשת רשות הערעור ש מצדיקה דיוק בערכא

באותו מקרה היתה הסכמה דיונית מפורשת לפיה לא הותר להרחיב חזית , שלישית

לכל אלה אוסי בכל .  לחוק לא נכללו בכתב התביעה21 ו18והטענות לגבי סעיפי 

הכבוד והזהירות כי לטעמי רשאי בית משפט להידרש לשאלות שעניינ הוראת חוק 

טית בחוק באה להג על אחד הצדדי ולמנוע הוראה קוגנ. קוגנטית ג מיוזמתו שלו

לטעמי בדיוק כפי שאי החוק מאפשר להכיר בהסכמת . מהצד האחר להתנות עליה
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כ ג אי הוא , המבוטח לראות באמצעי מיגו משו תנאי מוקד לכיסוי הביטוחי

מאפשר לראות בהימנעותו של המבוטח מלטעו במפורש בכתב תביעתו שנושא המיגו 

משו ויתור על טענה זו ככל שמקורה בהוראות חוק שאי , נאי מוקד לכיסויאינו ת

חיי .  לה נסיונל נ723/80א "עעוד אציי כי פסק הדי ב. המבטחת רשאית להתנות עליה

הגיעה העת שיחדל לשמש אסמכתא בענייני , שאול המובא בעני זה בסיכומי הנתבעת

 הגשת הערעור נשוא פסק די זה וממילא אינו שהרי חוק חוזה הביטוח נחקק לאחר, אלה

טר חקיקת החוק לא היתה כל מניעה בדי כי מבטח . חל על הפוליסה שעמדה לדיו ש

לרבות בתנאי מוקדמי של דרישות , יתנה את הכיסוי הביטוחי בתנאי מוקדמי בכלל

, ה הביטוחהשאלה כיו היא הא מצב זה השתנה ע כניסתו לתוק של חוק חוז. מיגו

 . ועל שאלה זו אי פסק די המבוסס על הדי שקד לחוק זה יכול לענות

 

י התובעי טועני במפורש את הטענה כי נושא המיגו אינו יכול להיחשב אג בפניי  .10

 לסיכומי 28 ו27אול נית וצרי לראות בטענות הכלולות בסעי ; כלל" תנאי מוקד"ל

מאחר ותוכ הטענות הללו תוא להוראות , עי בעני זההתובעי כטענות של התוב

 . החלות על נושא אי קיו תנאי מיגו,  לחוק19 ו18סעיפי 

 

לאחר ששמעתי את עדותו של סוכ , לגבי ההפרה הראשונה הנטענת של תנאי המיגו .11

 מסקנתי היא כי, ד של התובעי"מר והדת וכ את ההקלטות משיחותיו ע עוה, הביטוח

יש במכלול החומר הזה כדי , חר הניסיונות להסוות את הדבר ולהתחמק מתשובה ישירה

דרשת במשפט אזרחי כי הסוכ ידע שיש מניעה מלהתקי קשר טלפוני נלשכנע במידה ה

ולכ יש להסתפק בקשר , קווי בי מערכת האזעקה במבנה נשוא התביעה לבי המוקד

למבוטחי בש  ישרא הסוכ כי לא כ המבטחת אמר"בתשובה לשאלת ב. אלחוטי

דעתה  המבטחת להסתפק בקשר אלחוטי בלבד משו שאישור כזה מסור לשיקול

שג עליו אי ,  לחוק35לפי סעי . אול אי בכ כלו, ובסמכותה של המבטחת בלבד

מכא . משמש הסוכ כתובתה של המבטחת לעני הודעות מטע המבוטח, להתנות

חברת ביטוח . ית הקשר הקווי כמוה כידיעת חברת הביטוחשידיעת הסוכ על בעי

על כ שיש מניעה מלמלא אחר דרישות , לרבות בדר של ידיעה קונסטרוקטיבית, שיודעת

לא תוכל לטעו לאחר קרות מקרה הביטוח שבהעדר , המיגו במלוא ואינה עושה דבר

נה היא כי המסק. הסכמה מפורשת מצידה יש במצב זה משו הפרת תנאי המיגו

וא מבלי להידרש לכ שהמיגו אינו יכול להיחשב כתנאי מוקד , מהטעמי דלעיל

הרי הפג הראשו מבי שני הפגמי הנטעני בקיו תנאי המיגו הוא פג שאי , לכיסוי

, המבטחת יכולה להסתמ עליו ויש לראות את שתיקתה לאחר ידיעת הסוכ על אותו פג

 .  במבנה הזה בקשר אלחוטי בלבדכהסכמה בדיעבד להסתפק

 

 טענות הנתבעת וקראתי בעי. די דומה חל על הטענה שמערכת האזעקה לא נדרכה .12

טענות אלה נסמכות על דברי שני התובעי בהזדמנויות שונות סמו . בסיכומיה בעני זה

. במשטרה אמר מר דני רזבני כי הפעיל את האזעקה במקו לפני האירוע. לאחר האירוע

דוד רזבני . דוד רזבני, 2בתצהירו כתב שמי שהפעיל את האזעקה הוא התובע , לעומת זאת
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בעני זה נחקרו שני התובעי . העיד בבית המשפט כי אכ הוא זה שהפעיל את האזעקה

אני סבור , בניגוד לטענות הנתבעת. בחקירות נגדיות וא בית המשפט הפנה שאלות בנדו

ת התובעי התחזקה מהימנות ואינני מוצא לייחס משקל שדווקא בתו שמיעת עדויו

וככל שנעשתה , ככל שהתארכה חקירת הנגדית של התובעי. של ממש לנקודה דלעיל

כ התחזקה מהימנות בעיני וזהו הרוש הסופי שלי בכל הנוגע לנושא , אגרסיבית יותר

ת מערכת האזעקה אותו די חל ג על העובדה שטענת אי הפעל.  הפעלת מערכת האזעקה

לא רק שהתגלו אי התאמות מסויימות . מבוססת ג על חוות דעת מומחה מטע הנתבעת

אלא שהנתבעת , )כמפורט בסיכומי התובעי(בי דברי המומחה לבי רישומי המוקד 

עצמה הצהירה כי לא נית לתת את קופסת הפיקוד של מערכת האזעקה הרלבנטית 

כ נגר לתובעי . תוקה הביא למחיקת הזיכרו שלהלבדיקה מטע התובעי משו שני

תובעי כי נהגו לבצע באופ אוטומטי לאני כאמור מאמי , זאת ועוד. נזק ראייתי חמור

אפילו א . את הפעולה של דריכת מערכת האזעקה עובר לעזיבת המקו בתו יו עבודה

 המבוטח ואי לפטור מדובר ברשלנות הכלולה בסיכו, במקרה ביו הרלבנטי נשכח הדבר

 . הנתבעת מחבות ביטוחית בשל כ

 

היא כי במישור העובדתי אי בידי לקבל טענות  התוצאה הסופית של הדיו בעני המיגו .13

הנתבעת בדבר הפרת תנאי המיגו משו שאחת משתי ההפרות היתה ידועה לחברת 

ואילו לגבי ההפרה , אול זו בחרה לא להגיב לידיעה הזו, הביטוח באמצעות הסוכ

האחרת אינני סבור כי הוכחה ואינני סבור כי יש בה כדי לפטור מחבות אפילו נשכח 

אני סבור שהדי הוא כי מכח הוראות , בנוס. מהתובעי עני הדריכה ביו הרלבנטי

היתה הנתבעת צריכה להוכיח או כוונת מרמה או ,  לחוק19 ו18, 21הסעיפי הקוגנטיי 

טח סביר לא היה מתקשר באותה פוליסה א בדמי ביטוח מרובי יותר להוכיח כי מב

 לחוק לפיה נדרש קשר 19וכ עליה לעמוד בדרישות סעי , אילו ידע המצב לאמיתו

הנתבעת לא עמדה . סיבתי בי הפגמי במיגו לבי עצ קרות מקרה הביטוח או היקפו

 . דחות כל טענותיה בעני המיגוועל כ ג מהטעמי שבדי כאמור לעיל יש ל, בכל אלה

 

 הוכחת מקרה הביטוח .ה

 

דבר דחיית דרישת התובעי לתגמולי ביטוח בגי בשלחה הנתבעת מכתבי , כאמור לעיל .14

במכתבי אלה לא חלקה על עצ קרות מקרה הביטוח ולא . האירוע נשוא התביעה

אי להתיר לנתבעת ,  לעיללפסק די זה' על כ ומהטעמי שהובאו בפרק ג. הטילה בו ספק

להתגונ בטענה שלא הוכח מקרה ביטוח אלא ככל שנטע מצידה למעשה מרמה מטע 

 . התובעי

מה שנטע בה הוא . טענת המרמה אינה נטענת בה במפורש. עיינתי בסיכומי הנתבעת .15

 משו מה נכתב בעני זה שוב ושוב(קיומו של מניע לתובעי להיות מעורבי באירוע 

בכל . שמקורו בקיו קשיי כספיי, ")מניע"במקו " מניעה"בסיכומי הנתבעת כי היה 

א סבורה חברת הביטוח . של קשיי כספיי לכשעצמו אינו רלבנטי קיומ, הכבוד

מ הראוי שתציג בעני זה שאלות בטופס ההצעה למבוטחיה טר שתחליט לתת , אחרת
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ה דעתה שמצבו הכספי של העסק המבוטח אינו גילת, משלא עשתה כ. לה כיסוי ביטוחי

אינו רלבנטי ג בשלב , לבדו, ממילא מצב כספי של העסק שאינו טוב. מהותי בעיניה

טענה נוספת בהקשר זה נובעת מהמהימנות הנמוכה שמייחסת . שלאחר מקרה הביטוח

אלא שעל כ כבר אמרתי שבמבט כולל לא מצאתי שיש יסוד לחשוד , הנתבעת לתובעי

לא . הנטייה שלי היא לתת אמו בעיקריי גירסת, תובעי בעני זה ובסופו של דברב

כי מאז שבית המשפט העליו הכריע בשאלת נטל ההוכחה של מקרה ביטוח , למותר לציי

מוטל הנטל על המבטחת להוכיח טענות , )מ"שלו גרשו הובלות בע.  המג נ78/04א "ע(

כפי (טחת להביא בסיכומיה רחוקות מעמידה בנטל כל הטענות שהצליחה המב. מסוג זה

שהרי אי מחלוקת , כ ג לגבי נושא ההבדל בכתובות). ל" הנ78/04א "שהיה ג לעני ע

הוא המקו , שרק אחד מהמקומות בה נוהל עיסק של התובעי ואשר נכללו בביטוח

יה ואת ג אי מחלוקת שזהו המקו שהנתבעת שלחה אליו את חוקר. שנפר כנטע

העובדה , זאת ועוד. הפורצי הועמדו לדי, יתרה מכ. מומחה האזעקות מטעמה

ג בהצטרפה , שהמשטרה סבורה כי הפריצה בוצעה כנראה באמצעות מפתח מותא

אי בה די כדי , לשאלה הא היו שני צרורות מפתחות לאותו עסק שנפר או רק אחד

 מצד המבוטחי לגבי עצ מקרה לקבוע שהנתבעת עמדה בנטל להוכיח מעשה מרמה

 . הביטוח

 

 גובה הנזק .ו

 

ובנוס ג ,  בגי מלאי שנגנב ומזג שנגנבהתביעה כוללת כאמור סכומי מסויימי .16

התובעי טועני בסיכומיה כי , אשר למלאי. דרישה לפיצוי של הפרת חוזה הביטוח

, מחה מטע בית המשפטמו. נכו למועד האירוע  130,397מדובר באובד מלאי בס 

ח של התובעי "בח את המסמכי כאשר בפניו ה חישובי רוה, ח ראוב איינהור"רוה

מסקנתו היא כי אי הוא מקבל את שיטת החישוב . ח מטע הנתבעת"וה חוות דעת רו

, של מומחה הנתבעת וכי דווקא השיטה שננקטה על ידי מומחה התובעי היא הנכונה

י צריכי להוכיח שרשימות המלאי שבבסיס חישובי מומחה אול לדעתו התובע

במסמ המתק לחוות הדעת אומר מומחה בית המשפט כי . התובעי ה רשימות נכונות

 . למועד האירוע  130,397המלאי החסר עומד על , בכפו להוכחה כזו

הספקות שהעלה מומחה בית המשפט לגבי רשימות המלאי של התובעי שעליה  

סת התוצאה האמורה כללו בי השאר את העובדה שספירת המלאי נכללה ברשימות מבוס

ללא רישו , ללא תארי, ללא חתימה, אופייניות לרשימות מלאיומסודרות שאינ רגילות 

יחד ע . ח של העסק"לגבי זהות עור הרשימה או הספירה וללא אינדיקציה לנוכחות רו

, ח כספי מבוקר"לא נער דו, ר בעסק של חברהזאת אישר המומחה כי הואיל ואי מדוב

ח להיות נוכח בספירת המלאי ולציי את הדברי בניירות "אול ג אז לטעמו אמור רוה

דומה שאי זה מקרה כי . שות ג בית המשפט, בכל הכבוד, לספקות אלה. העבודה

 שהגירסה כא לא נית להסתפק בעובדה. הפרק הד בנזק בסיכומי התובעי קצר ולקוני

הבסיסית של התובעי בכל הנוגע לפריצה ולדריכת מערכת האזעקה נמצאה על ידי 

כלומר ער הרכוש שנגנב כאשר מדובר במלאי עיסקי של , את גובה הנזק. ראויה לאמו



 

7 

על התובעי להוכיח ונדרשת לא רק מהימנות כללית אלא ג רמה גבוהה של , עסק

ענה של התובעי כי הוכיחו את מהימנות הרשימות על כ אי בידי לקבל את הט. פירוט

מכא שיש לפנות לחלופה הנמוכה יותר . שבבסיס טענותיה בפני מומחה בית המשפט

וכ , 30 עד 27'  ש70וראה עמוד (ליו האירוע   53,891היינו לסכו של , בעני המלאי

 ).  לסיכומי התובעי59העתירה החלופית בסיפא לסעי 

לא ראיתי שהנתבעת חלקה על , בגי גניבת מזג  7,700לנזק הנטע בס בכל הנוגע  

 . לקבל חלק זה של התביעה ועל כ יש, גירסת התובעי

 

בכתב התביעה המתוק נכללו . נותרה שאלת הנזקי העקיפי הכלולי בתביעה .17

שיר למעשה מדובר בנזק י(  100החלפת מנעולי בס : הרכיבי הבאי של נזק עקי

ריבית חובה בנקאית ; )שלא ראיתי שהיה שנוי במחלוקת ועל כ יש לקבל טענה זו, דווקא

 לשנה אשר בהתחשב בסכומי של ער המלאי שנגנב כפי שנרשמו בכתב 10%כבשיעור 

עוגמת נפש וביטול זמ בס ;  12,000עמדה ליו הגשת התביעה על , התביעה המתוק

 . 101,000סחורה שנגנבה בס והפסד רווחי על ה;  30,000

ד רווחי אינו יכול בעל כ או. הפוליסה לא כללה כיסוי לאובד רווחי או לנזק תוצאתי 

מה שיכולי התובעי לטעו הוא כי משנדחתה תביעת ולא . להיתבע מכח חוזה הביטוח

ה הפרה בכ הנתבעת את חוז, שולמו לה תגמולי הביטוח א שהיה על הנתבעת לשלמ

אובד רווחי על מלאי שנגנב . הביטוח וה זכאי לפיצוי על הנזק שנגר לה בשל כ

אלא לנזק שנגר בשל מקרה , אינו יכול להיחשב לנזק שנגר בשל הפרת חוזה הביטוח

כל הדברי הללו נאמרי . ממילא די הרכיב הזה של התביעה להידחות. הביטוח עצמו

של הפרק הד בנזק בסיכומי התובעי מלמד שראש מעל לצור משו שקריאה קפדנית 

 . נזק זה לא בא זכרו בסיכומי ועל כ יש לראותו כראש נזק שנזנח

לא הוכח שיעור הריבית וממילא מגיעה . לטעמי לא הוכח הסכו הנתבע, אשר לריבית 

ריבית רק על הסכו שקבעתי כי יוכח לגבי המלאי ולא על הסכו שנתבע בעני זה ואשר 

ח גזית מטע "חוות דעת רוה, זאת ועוד. על פי כתב התביעה המתוק  126,400מד על ע

וזאת כאשר הריבית מחושבת על   9,331לתוצאה של הפסד ריבית בס  התובעי הגיעה

, בכל הכבוד. הרווח הצפוי ולא על עלות קנייתו מחדש של מלאי שווה ער למלאי שנגנב

 משלא הוכח עני הריבית ה לגבי עצ קיומ של חיובי .זהו בסיס חישוב מוטעה לחלוטי

אי לי אלא , וה לגבי סכומ הנכו) משהעסק נסגר ולא נרכש מלאי חדש(ריבית בפועל 

לקבוע שבמקרה זה תבוא זכות של התובעי להפרשי הצמדה וריבית כחוק ותית ביטוי 

 . לנזק שנגר בגי אי תשלו תגמולי הביטוח במועד

התובעי לא טרחו לתת פירוט כלשהו לסכו . רכיב של התביעה שד בעוגמת נפשנותר ה 

י סבור שפסיקת הוצאות היא המסגרת הראויה בנסיבות אלה נא. שתבעו בראש נזק זה

 . מבעלי הדי ל אחדכלמת ביטוי למורת הרוח מהתנהלות 

 

 סו דבר .ז

 

 :  תשל לתובעי את הסכומי הבאי1הנתבעת  .18
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אשר לצור החישוב נקבע בזה (ליו האירוע   53,891ס של ,  גניבת מלאיבגי )א

 .ל"הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהמועד הנ בתוספת, )31/7/00כיו 

בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק כאמור   7,700ס של , בגי גניבת מזג )ב

 .לעיל' בפיסקה א

הפרשי הצמדה וריבית כחוק בתוספת   100ס של , בגי החלפת מנעולי )ג

 . מאותו מועד

 

 

 
 

5129371 

אני מחייב הנתבעת , תגמולי ביטוח  לעיל והמהווי18בנוס לסכומי המפורטי בסעי  .5467831319

לשל לתובעי הוצאות המשפט במלוא בתוספת הפרשי הצמדה ) 1הכוונה לנתבעת (

ובנוס לכ אני מחייב הנתבעת , וריבית כחוק מיו הוצאת כל הוצאה על ידי התובעי

ט נתתי "בפסיקת שכה. מ כחוק"בתוספת מע  5,000ד בס "ט עו"לשל לתובעי שכ

ביטוי מצד אחד לעובדה שהנתבעת לא שילמה תגמולי ביטוח כלל א שמצאתי שהיה 

, ומצד שני נתתי ביטוי ה לעובדה שהתביעה גדולה פי כמה מהסכו שנפסק, עליה לשל

וה לדר התנהלות התביעה בבית המשפט שגרמה להתמשכות , הנזק הישירלרבות לגבי 

בעיקרו של דבר בשל שורת מחדלי טכניי , והתארכות הדיוני כמעט עד אי ק

 . ותקלות אשר נפלו בניהול ההלי על ידי התובעי ופרקליט

 

עלי , מיגוהרי משקבעתי את הממצאי העובדתיי אשר קבעתי לעני ה, 2אשר לנתבעת  .20

לא הוכח . לומר כי לטעמי לא הוכיחו התובעי שנתבעת זו נושאת בחבות כלשהי כלפיה

ג בהנחה ( מקבל את קריאת האזעקה בגי הפריצה 2נתבעת השאילו היה המוקד של 

כמו כ ברור . היה בכ כדי למנוע או אפילו להקטי את נזקי הפריצה, )שהמערכת נדרכה

 לא היתה מבוססת על עצ 1ה לתגמולי ביטוח מצד הנתבעת מהראיות שדחיית הדריש

 1אלא על הפרות שייחסה הנתבעת ,  לא קיבל קריאה2העובדה שהמוקד של הנתבעת 

לתובעי בכל הנוגע להתקנת והפעלת אמצעי המיגו וכ על קשיי התובעי בהוכחת שווי 

 לכ שתגמולי  כנושאת באחריות כלשהי2מכא שאי לראות הנתבעת . המלאי שנגנב

התוצאה היא שחר אי הגשת סיכומי על ידי . הביטוח לא שולמו לתובעי בעית

לרבות הנזק שתוכנו אי ,  כשלו התובעי בהוכחת קשר סיבתי כלשהו בי נזק2הנתבעת 

על כ די התביעה . 2לבי כל מה שה מייחסי לנתבעת , קבלת תגמולי ביטוח בעית

מאותו טע . להידחות,  שהיא המבטחת שלה3 נגד הנתבעת וממילא ג, 2נגד הנתבעת 

בהתחשב בעובדה שהנתבעת . 3 לנתבעת 2נדחית ג ההודעה לצד שלישי ששלחה הנתבעת 

 . אי צו להוצאות לטובתה,  לא הגישה סיכומי2

 

 . המזכירות תשלח פסק די זה בדואר לצדדי

 

54678313שאול מנהיי  7013/01 
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, יוד בס"נית היו י

) 2007 במאי 31(ז "תשס

אול ש. בהעדר הצדדי

 שופט,  מנהיי

 נוסח מסמ זה כפו לשינויי ניסוח ועריכה


