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 הנתבעים

   -נ ג ד  -                                        

 מ"ניצנים חברה לכח אדם בע .1 

 מ"כלל חברה לביטוח בע .2

 

 'צדדי ג

  כהן-מצנר' ד ר"כ עוה"י ב"ע      

 

 פסק דין

 הסכסוך

ארוע  –התובעת עותרת לחייב את הנתבעים לפצותה בגין גניבת דולבי שום ממפעלה  .1

, (3הנתבעת )התביעה מופנית כנגד המבטחת . או בסמוך לו 27.6.2003' תרחש ביום ושה

ולחלופין כנגד , (לתצהיר התובעת 4נספח " )כל הסיכונים"שביטחה את התובעת בפוליסת 

התובעת תבעה גם את חברת השמירה . בעילת רשלנות, (1-2נתבעים )סוכני הביטוח 

התביעה הופנתה גם כנגד בעלת . ות ולהפרת חוזהבטענה להתרשל, (4-5נתבעות )ומבטחתה 

בטענה כי הפרה את התחייבותה , (6נתבעת )המקרקעין ממנה שכרה התובעת את המקום 

 . לספק שרותי שמירה ראויים
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מכתב דחיה ' ר" )גניבה פשוטה"בהיותו , טענה כי הפוליסה אינה מכסה את הארוע 3הנתבעת  .2

טענה זו נסמכה על חוות דעתו של השמאי דב (. תובעתלתצהיר ה 3נספח , 1.9.2003מיום 

הוסיפה כי במקרה דנא  3הנתבעת (. לתצהיר התובעת 2נספח ) 3.8.2003סמפולינסקי מיום 

לתצהיר  4נספח )לפוליסה המורחבת  7.1' כמשמעותו של מונח זה בס" פריצה"לא ארעה 

. לא התרשלו כלפי התובעתטענו כי לא הפרו חוזה ו 6וכן הנתבעת  4-5הנתבעות (. התובעת

 .4-5כנגד נתבעות ' הגישה הודעת צד ג 6הנתבעת 

 

הצהיר הנתבע  1-3מטעם נתבעים . מנהל, מטעם התובעת הצהיר מר צבי לוין: במישור הדיוני .3

הצהיר מר  6מטעם נתבעת . 4מנהל נתבעת , הצהיר מר איציק אבוהן 4-5מטעם נתבעות . 1

מר : זימנו לעדות את השומרים במתחם במועדים הרלבנטיים 4-5נתבעות . ל"מנכ, דיוויד לוי

הוגשו , בהסכמת הצדדים. ומר גרגורי נריס, רניקוב'מר קונסטנטין צ, מר חיים משש, גיא רוס

, רניקוב'קונסטנטין צ, גרגורי נריס, י מר סלאמה אבו שארב"הודעות שנמסרו במשטרה ע

התובעת הגישה את חוות (. 2-5' ש 41' ע' פ' ר)ואשרף אל הוזייל , אחמד אל הוזייל, חיים משש

העדים . והוא זומן להחקר, הביטוח' שהוכנה לבקשת חב, דעתו של השמאי דב סמפולינסקי

 . הצדדים סיכמו בכתב. והשמאי נחקרו בפני

 

 3אחריות הנתבעת  

  (:לתצהיר התובעת 4נספח )כדלקמן  3' בס" מקרה הביטוח"הפוליסה הרלבנטית מגדירה את  .4

 

המבטח ישפה את המבוטח בגין אובדן או נזק פיסי או בלתי צפוי הנגרם לרכוש "

המבוטח במשך תקופת הביטוח מסיבה כלשהי שלא הוצאה במפורש מכלל הביטוח 

 ...". בהתאם לסייגים לחבות המבטח

 

חוסר בלתי , העלמות, גניבה: אובדן או נזק הנגרם עקב"בפרק הסייגים הוחרג מקרה של  .5

 4.5.1' ס" )או חוסר הנובע מטעות או מעילה באמון... ר או חוסר בספירת מלאימוסב

 (:7.1' ס)כדלקמן , "פריצה ושוד"הפוליסה הורחבה למקרים של , ואולם(. לפוליסה

 

 פריצה ושוד" 

" פריצה"; שוד או כל ניסיון לכך, ידי פריצה-פריצה ושוד אובדן או נזק שנגרם על 

מבנה או מתוך חצרים מגודרים ונעולים התוחמים את  גנבת רכוש מתוך –פירושה 

בתנאי , החצרים המבוטחים לאחר חדירה למבנה או לחצרים המגודרים כאמור

וכן , שהחדירה או היציאה בוצעו בכוח ובאלימות ונשארו סימנים המעידים על כך

. הועתקו או הותאמו שלא כדין, חדירה על ידי שימוש במפתחות העסק שהושגו

בזה כי נזק פיזי הנגרם תוך כדי פריצה יחשב כנזק שנגרם בזדון ואינו כפוף מוסכם 
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למען הסר ספק מוסכם במפורש כי הרחבה זו אינה . לגבול האחריות בגין הרחבה זו

 .חלה על חוסר המתגלה עקב ספירת מלאי

 

חצרים המוקפים בגדר בטחון ושער  –פירושו " חצרים מגודרים ונעולים"המונח 

כאשר השער נעול במנעול בעל נעילה כפולה העשוי , מטר 1.80-ו נופל משגובהם אינ

 ".מפלדה מחוסמת

 

או שמא הוחרג , אם הארוע דנא נלכד בהוראות הפוליסה, השאלה העומדת על הפרק היא .6

". פריצה"התובעת טענה כי הארוע מכוסה בהרחבת הכיסוי הביטוחי למקרה של . מהן

העתקו או הותאמו שלא , שימוש במפתחות העסק שהושגוחדירה על ידי "מדובר ב, לדעתה

שכן החדירה , כלל ועיקר" פריצה"המבטחת טענה כי המקרה אינו נופל להגדרת ". כדין

המבטחת ". מפתחות"ולא נעשה שימוש ב, "בכח ובאלימות"למתחם העסק לא בוצעה 

וטח לתחום את המטילה על המב, "חצרים מגודרים ונעולים"הוסיפה והפנתה לדרישה בענין 

 . כמפורט בהגדרה לעיל --חצריו ולהציב שער גבוה 

 

. מחייבת עיון בנסיבותיו העובדתיות של ארוע הגניבה 3המחלוקת בין התובעת לנתבעת  .7

נרשמו , אשר אינה שנויה במחלוקת, 3.8.2003בחוות דעתו של השמאי סמפולינסקי מיום 

 :ממצאיו העובדתיים כדלקמן

דולב שנותרו נראו סימני צמיגי מלגזות וברור היה כי סביב מיכלי ה .א"

 .הגנבים עשו שימוש במלגזות המקומיות כדי להעמיס את הדולבים

דולבים מעידה על כניסה ויציאה של משאית אחת  72העובדה שגנבו . ב  

 .או שתי משאיות או משאית עם נגרר, פעמיים

רצות שניתן דרכן לא נמצאו פ, בסיור שנערך לאורך הגדר ההיקפית. ג  

 .או משאיות/להעביר דולבים ו

מכאן שהם , לא נמצאו בסביבה, "רעל מסוכן"התגים המסומנים  .ד

 .הוצאו עם המיכלים

מבקרים תורנים במקום שבאים לבדוק את פעילות , בימי שישי ושבת .ה

 .שישי או שבת, מכאן שהגניבה התרחשה בליל חמישי' הקירור וכד

 או   /או בשיתוף ו/ר כי גניבה כזו התרחשה בידיעה ומהאמור מעלה עולה באופן ברו

 ".העלמת עין של שומר סככת תבליני הנגב ושומר השער

 (.29' ש 44' ע' פ, גם חקירתו' ר)

 

י מפעלי "סיפקה שירותי שמירה שהוזמנו ע" ניצנים"הצהיר כי , 4ל הנתבעת "מנכ, מר אבוהן .8

 6' ס" )שער הכניסה למתחם וסיירשומר אחד ב"שירות זה כלל (. 6נתבעת )אבשלום 
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ואילו הסייר ביצע סיורים ... שעות ביממה 24במשך "שמירת השער נעשתה (. לתצהירו

מר אבוהן צירף לתצהירו המשלים (. לתצהירו 6' ס" )שעות מדי לילה 10במתחם במשך 

בו פורטו שמות של ארבעת השומרים ששמרו במתחם במועדים , "טופס מעקב שעות עובד"

 . נטיים לגניבההרלב

 

כי  -הן בחקירותיהם במשטרה והן בבית המשפט  -כל השומרים במועדים הרלבנטיים העידו  .9

לא צפו בתנועה חריגה של משאיות ולא היו ערים להוצאת דולבי שום מן המתחם במהלך 

מעדויותיהם מתקבלת תמונה של שער הכניסה וכן של תפקידם . השבוע הרלוונטי-סוף

' ר) 7:30-23:30בין השעות , 26.6.2003' רשום כמי ששמר ביום ה גיא רוסמר השו. כשומרים

, הוא העיד כי(. נספח לתצהירו המשלים של מר אבוהן, ל"הנ" טופס מעקב שעות עובד"

חיים השומר (. 24' ש 22' ע' פ)תפקידו כשומר בשער היה לרשום משאיות שנכנסות ויוצאות 

טופס מעקב שעות "' ר) 13:30עד  7:30בין השעות  27.6.2003רשום כמי ששמר ביום  משש

מר משש תיאר כי קיים רק (. 11' ש 25' ע' פ" )שומר בכניסה"גם תפקידו היה (. ל"הנ" עובד

תפקידו היה (. 1' ש 26' עד ע 24' ש 25' ע' פ)שעות ביממה  24המאויש , שער אחד למתחם

ואולם משאית היוצאת ; (11-15' ש 25' ע' פ)לבדוק כלי רכב נכנסים ויוצאים ולרשום אותם 

שער מנוף "מר משש תיאר , לגבי סוג השער(. 24-30' ש 27' ע' פ)ריקה לא צריך היה לרשום 

' ש 27' ע' פ" )אך הרגיל לפני המנוף ולכן המנוף לא פעיל, הרגיל היה סגור, ויש עוד שער רגיל

' ע' פ)יפתח לו את השער  צריך שהשומר -הוא אישר כי כדי שרכב המבקש יעבור בשער  (. 10

 (. 11-12' ש 27

 

 28.6.2003וביום  13:30-19:00בין השעות  27.6.2003שמר ביום  רניקוב'קונסטנטין צהשומר  .10

במהלך השמירה היה עליו לבצע , לדבריו(. ל"טופס המעקב הנ' ר) 7:00-19:00בין השעות 

בעת (. 14-15' ש 29' ע; 14-17' ש 28' ע' פ)מספר סיורים ולהגיע לנקודות שונות במתחם 

גם הוא העיד כי (. 8-21' ש 31' ע' פ)השמירה בשער היה עליו לבדוק ולרשום משאיות יוצאות 

 (.23' ש 31' ע' פ" )אני פותח את השער, אני מאשר יציאה" -כדי שמשאית תצא מן השער 

  

טופס ' ר) 7:00-19:00בין השעות  27.6.2003עבד במשמרת של יום  גרגורי נריסהשומר  .11

' ע' פ" )מי נכנס מי יוצא"גם מר נריס העיד כי השומר בשער צריך היה לפקח (. ל"המעקב הנ

באותו מועד שמרו גם שני בחורים . באותו יום שמר עמו סייר שלא זכר את שמו(. 15' ש 42

 42' עד ע 23' ש 41' ע' פ, עדותו של מר נריס' ר)אשרף ואחמד אל הוזייל : ממוצא ערבי מרהט

ואולם ציין , מר אבוהן הודה כי שני עובדים אלה שוגרו על ידו לעבודה בהזמנת התובעת(. 1' ש

 20' ע; 20-32' ש 19' ע' עדותו בפ; סיפא לתצהירו המשלים 7' ס)כי הם לא הוזמנו כשומרים 

שמותיהם של אשרף ואחמד אינם מופיעים בטופס המעקב  בו נרשמו , ואמנם(. 4-7' ש

 . והם ולא היו חלק מסבב השומרים בשער הכניסה, מרים במתחםמשמרות השו

 



 עמי כהנא' תבליני הנגב ישראל נ   5828/04( צ"ראשל)תא 

5 

 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע

C:\Users\natali.nahari\Desktop\33333.doc 

ובו הוצב , מעדויות ארבעת השומרים הרלוונטיים עולה כי למתחם היה שער אחד בלבד .12

. אלא בעזרת השומר בשער, לא ניתן היה לפתוח או לסגור את השער הסגור במנעול. שומר

מדובר בשער : "6ל הנתבעת "מנכ, לוי אופיו של השער נלמד גם מתוך עדותו של מר דייויד

יש שער ממתכת שאפשר להזיז ולסגור ולפתוח על מסילה וחלק ... מדובר בעשרות שנים, קיים

מדובר על שער ישן . יש אפשרות לסגור עם שרשרת ומנעול וזה ידני... מהשער מתקפל וזז

 (. 17-21' ש 36' ע' פ); ההדגשה הוספה" וידני

 

המסקנה . לא נמצאו פרצות בגדר ההיקפית של המתחם, שלא נסתר, השמאיח "לפי דו, כזכור .13

. כי הגניבה בוצעה תוך שימוש בשער הכניסה ופתיחת המנעול הנסגר ידנית, המתבקשת היא

כמסקנה המוצעת , "שומר[ה]או העלמת עין של /או בשיתוף ו/בידיעה ו"שימוש זה התאפשר 

גונבי , כך או אחרת(. נית של השומר מן השערואולי תוך ניצול העדרות זמ)ח השמאי "בדו

דולבי שום שלא דרך שער הכניסה ופתיחת השרשרת  72הדולבים לא היו יכולים להוציא 

 . הנעולה במנעול ידני

 

שימוש במפתחות העסק "מן התשתית הראיתית עולה ממצא עובדתי לפיו הגניבה בוצעה תוך  .14

ה לצאת את המתחם אלא דרך שער הכניסה הנעול ראינו כי לא ניתן הי". שהושגו שלא כדין

לענין זה אין צורך . להרחבת בפוליסה 7.1בסעיף " פריצה"מצב זה נופל להגדרת . במנעול ידני

הן של  –די בעדויות הברורות . שבהם נעשה שימוש" מפתחות"לאתר או להציג כראיה את ה

שער נפתח ונסגר במנעול ידני כי ה –והן של השומרים במקום , מר לוי נציג בעלי המקרקעין

כי הגישה והשימוש במפתחות המנעול , בנסיבות הענין מסתברת היא המסקנה. י שומר"ע

בין )הגניבה חייבה את פתיחת המנעול . הידני הושגו על ידי הגנבים שלא ברשות ושלא כדין

 (.בסיוע שומר ובין אם מתוך עקיפתו

 

תוך צמצום החריג , יב את תחולת הפוליסהנועד להרח 7.1המבטחת הסכימה כי סעיף  .15

נועדה להעניק כיסוי  7.1ההרחבה שבסעיף , ואמנם(. בסיכומיה( ב)פרק ) 4.5.1המופיע בסעיף 

פירושה של הוראת ההרחבה צריך להעשות מתוך עיון . ביטוחי אשר לא היה קיים קודם לכן

המחיל את , 3עיף בס" מקרה הביטוח"הגדרת  - הראשון: בשלושה סעיפי מפתח בפוליסה

הגדרה זו מכילה את המקרה דנא ". אבדן או נזק פיסי ובלתי צפוי הנגרם לרכוש"הפוליסה על 

מן הכיסוי " גניבה"המוציא את מקרה ה 4.5.1החריג שבסעיף  – השני. כארוע מבוטח

הכיסוי במקרה בו אובדן הרכוש הוא  המשיבה את, 7.1ההרחבה שבסעיף  – ולבסוף. הביטוחי

ומשיבה את הכיסוי , הרחבה זו מצמצמת את חריג הגניבה. כהגדרתה שם, "פריצה"תוצאת 

 ". פריצה"הביטוחי בכל מקרה בו מתקיימים יסודות ה

 

, לארוע הגניבה" אלמנט נוסף"עולה כוונת המבטחת לדרוש " פריצה"מתוך הגדרת המונח  .16

גניבת "המתארת כיסוי למקרה של , כך עולה מתוך הלשון עצמה. יכתנאי לכיסוי הביטוח
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, "שימוש בכח ואלימות"האלמנט הנוסף יכול להמצא ב(. ההדגשה הוספה..." )בתנאי... רכוש

המטריה הביטוחית , לפי החלופה השניה. שימוש שלא כדין במפתחות העסק –ולחלופין 

וך שימוש בלתי מורשה במפתחות נפרשת גם על מקרה שבו הגנב נכנס ויצא מן העסק ת

כי הגניבה ארעה בשילוב האלמנט הנוסף השני הנדרש לכיסוי , במקרה הנדון מסתבר. הכניסה

 . שימוש בלתי מורשה במפתחות שער הכניסה --הביטוחי 

 

, "חצרים מגודרים ונעולים"המבטחת טענה כי החצרים לא גודרו וננעלו כנדרש בהגדרת  .17

הנתבעת , בפן העובדתי. אין בידי לקבל טענה זו. פא להרחבה בפוליסהסי 7.1כאמור בסעיף 

למרות שהיא ניתנת , לא הוצגו נתונים מדויקים אודות גובה הגדר. לא הוכיחה את טענתה

הנטל להוכיח כי המבוטח לא נקט באמצעי , כידוע". גדר בטחון"ולא הובהר מהי , למדידה

שלום ' מ נ"חברה לביטוח בע המגן 0478/א "ע: למשל' ר)מיגון נדרשים מוטל על המבטחת 

, בפן המשפטי(. ארבל' הש' לפסק דינה של כב 13' בס, 5.10.2006מיום  ,מ"גרשון הובלות בע

נטלי על מנת להטיל על המבוטח " חצרים"המבטחת אינה יכולה להאחז בהגדרת המונח 

חוק ל 3' ס)הוראה המצמצמת את החבות הביטוחית מחייבת הדגשה והבלטה , כידוע. מיגון

א "עהלכתו המפורסמת של בית המשפט העליון ב' ור; 1981 -א"התשמ, חוזה הביטוח

היא . ההגבלה לא הודגשה כלל, במקרה הנדון(. 768, 749( 2)ד מט"פ, ישר' אליהו נ 924819/

נוכח מיקומה , היא נחבאת אל הכלים במיוחד.  בפוליסה" אותיות קטנות"מופיעה כרצף של 

 . ישל מונח פלונ, כביכול, וכחלק מהגדרה טכנית, 7.1בסיפת סעיף 

 

שמדובר בגניבה "דחתה את תביעת המבוטח מן הטעם היחיד  3כי הנתבעת , מעבר לצורך יוער .18

לתצהיר  3נספח , 9.9.2003מכתב מיום ' ר)לפוליסה  4.5.1' ותוך הפניה לחריג שבס, "פשוטה

שלא היווה בסיס לנימוקי הדחיה , ממילא אין היא רשאית להעלות עתה טיעון חדש(. התובעת

, 4.5.2006מיום , חביב אסולין' מ נ"הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע 0510641/א "רע: 'ר)

 (. 8' בע

 

חבה כלפי  3והנתבעת  7.1' אני קובעת כי הפוליסה דנא חלה מכח ההרחבה שבס, אשר על כן  .19

בהיותה תביעה , נדחית( 1-2נתבעים )התביעה כנגד סוכני הביטוח . וחיתהתובעת בחבות ביט

 . חלופית לתביעה לפי הפוליסה

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%2078/04
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/144_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/144_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/144_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/144_001.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%204819/92&Pvol=מט
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%204819/92&Pvol=מט
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעא%2010641/05
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 5-4חבות הנתבעות  

(. לתצהירו 7' ס)הצהיר כי כלל לא סיפק שירותי שמירה לתובעת , "ניצנים"ל "מנכ, מר אבוהן .20

 6' ס) 6תבעת הנ, השמירה בשער הכניסה והסיור במתחם סופקו לבקשת בעלי הקרקע

ככל הידוע לי , הסייר הונחה שלא לסייר באזור הפעילות של תבליני הנגב", לטענתו(. לתצהירו

בנוסף ציין (. לתצהירו 6' ס" )מאחר ואלה סרבו להשתתף בעלויות השמירה הכללית במתחם

 (. לתצהירו המשלים 7, 3' ס)אך לא שומרים , סיפקה לתובעת עובדי ייצור" ניצנים"כי 

 

היה "אלא ש, לא נקשר חוזה שמירה 4הודה כי בין התובעת לנתבעת , נציג התובעת, מר לוין .21

עובד כללי או , מסגר, חשמלאי, הסכם עם ניצנים לאספקת כח אדם שכוללת לבורנטים

אלא לאספקת כח , אומרים להם והם מביאים אין הסכם מיוחד לבעל מקצוע מסוים". שומר

י התובעת "שני הפועלים אשרף ואחמד אל הוזייל הוזמנו ע (.27-30' ש 10' ע' פ" )אדם

(. 1' ש 10' עד ע 27' ש 9' ע' פ)אך לא היו קשורים לשמירה הכללית במתחם , 4מהנתבעת 

שצורף לתצהירו , ל לא נרשמו בטופס המעקב של משמרות השומרים"הנ, כפי שצוין, ואמנם

 . המשלים של מר אבוהן

 

עדותו של )י התובעת כשומרים ולא כפועלי ייצור "ורים העסקו עשני העובדים האמ, בפועל .22

מר לוין הודה (. גם הודעותיהם של אשרף ואחמד במשטרה' ר; 17' ש, 10' ש 11' ע' פ, מר לוין

ל עלה כי החסירו שעות עבודה בסוף השבוע שבמהלכו "ח הנוכחות של שני הנ"כי מבדיקת דו

ידעה שאשרף " ניצנים"' מר לוין טען כי חב(. 24-28 'ש 11' ע' פ)ולכן פוטרו , ארעה הגניבה

(. 12' ש 11' ע' פ)יום שלא מתקיימת בו עבודה  -שהרי עבדו בשבת , ואחמד העסקו כשומרים

' ס)כי תשלום השכר לעובדים נעשה לפי פירוט שעות חדשי שהציגה התובעת , מר אבוהן השיב

בפועל עושים העובדים אצל המזמין  אינה בודקת מה" ניצנים"וכי , (לתצהירו המשלים 4-5

ל כשומרים "לספק את עבודת הנ" ניצנים"בהעדר התחייבות מצד (. 4-7' ש 20' ע' עדותו בפ' ר)

 (.ככל שהיו)אין להטיל עליה אחריות על מחדלי שמירה של שני עובדים אלה  –

 

הצדדים לא  אין מחלוקת כי בין. כלפיה" ניצנים"התובעת לא הוכיחה אחריות חוזית של  .23

ה "ובתוך כך גם את ה, סיפקה לתובעת עובדים שונים" ניצנים"אף כי . נחתם הסכם שמירה

אלא כעובדים שהתובעת היתה רשאית , "שומרים"הרי שלא סיפקה אותם כ, אשרף ואחמד

ולא הודיעה כי בכוונתה להפעיל את " שומרים"התובעת לא ביקשה . להפעיל כראות עיניה

, התובעת גם לא הכחישה ולא סתרה את עדותו של מר אבוהן". שומרים"כ 4עובדי הנתבעת 

וזאת משום שסרבה להשתתף , לפיה לא סופקו לה שירותי שמירה וסיור מסביב למפעלה

היתה  4הנתבעת , בנסיבות אלה(. לתצהירו של מר אבוהן 6' ס)בעלויות השמירה הכללית 

, בהעדר התחייבות חוזית. ת עצמהרשאית להניח כי התובעת דואגת לשמירת רכושה בכוחו

 ".שומר שכר" 4אין לראות בנתבעת 
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 --היתה אחראית על השמירה הכללית בשער הכניסה למתחם " ניצנים", במישור הנזיקי .24

העידו כי הונחו " ניצנים"השומרים מטעם . שהוא גם השער דרכו ניגשו אל מפעל התובעת

, למשל)ה בין מפעל התובעת למפעלים אחרים ולא הבחינו לענין ז, לבדוק משאיות יוצאות

, בנסיבות אלה(. 11-13' ש 25' ע' פ, עדותו של מר משש; 23-25' ש 22' ע' פ, עדותו של מר רוס

שתוכנה היה לפקח על , חבה חובת זהירות נזיקית כלפי התובעת" ניצנים"אני מקבלת כי 

התרשלה במילוי " ניצנים"כי  לא הוכח, יחד עם זאת. המשאיות היוצאות בשער ולמנוע גניבה

, אף כי לא הוצגו הנחיות שמירה כתובות. כמובנו של מושג זה בעוולת הרשלנות, תפקידה

הם העידו כי הונחו לאייש את . ניכר היה כי השומרים הבינו מה התפקיד שהוטל עליהם

וצאת לגבי כל משאית י(. 24' ש 25' ע' פ, עדותו של מר משש, למשל)שעות ביממה  24השער 

' ש 24' ע' עדותו של מר משש פ, למשל)אלא אם היתה ריקה , צריך היה לבדוק תעודת משלוח

היה ברור לשומרים (. 10' ש 32' עד ע 22' ש 31' ע' פ, רניקוב'עדותו של מר צ; 28-30' ש 27' ע21

 אין צורך לאמר כי סיוע(. 27' ש 42' ע' פ" )יושבים מסתכלים שלא גונבים: "כי תפקידם הוא

חורג ממסגרת האחריות השילוחית של , כממצאיו העובדתיים של השמאי, מצד שומר לגניבה

 [(. נוסח חדש] פקודת הנזיקיןל( ב)13' ס)המעביד לעוולת עובדו 

 

 . נדחית 4-5התביעה כנגד נתבעות  . 25

 

  6חבות הנתבעת  

כבעלים , 6אשר בגדרו התחייבה הנתבעת , 4.8.2002התביעה מבוססת על הסכם מיום  .26

' ר" )שירותי שמירה בהיקף דומה למצב כיום: "לרבות, "תשתיות"לדאוג ל, וכמשכיר הקרקע

הודה כי , 6ל הנתבעת "מנכ, מר דיויד לוי(. לתצהירו של מר לוין 7נספח , דף מתוך הסכם

בין השאר לצורך , ת דמי שכירות וכן תשלומי אחזקה שוניםגבתה מהתובע" אבשלום"

 . והעבירה אותם לנותני השירותים, שמירה

 

וכי האחראית על השמירה , טענה כי לא היתה אלא צינור להעברת כספים" אבשלום" .27

, זו" גלגול"אין בידי לקבל טענת (. לתצהירו של מר לוי 5, 3' ס" )ניצנים"' במתחם היתה חב

בשלום היא בעלת הדין החוזית שהתחייבה כלפי התובעת לדאוג לתחזוקת המתחם שהרי א

יצאה ידי חובתה כלפי התובעת  6אני סבורה כי הנתבעת , יחד עם זאת. ולשירותי שמירה

לא הוכח כי מדובר . כחברה המספקת את שירותי השמירה, ניצנים' בהתקשרותה עם חב

" ניצנים"לוקת כי התובעת עצמה נעזרה בשירותי אין מח. בחברה חסרת נסיון או בלתי ראויה

ובדאגה לשמירה , בהתקשרות בהסכם לאספקת שירותי שמירה. לאספקת כח אדם לעבודה

 . ידי חובתה כלפי התובעת מכח ההסכם ביניהן 6יצאה הנתבעת , בשער הכניסה

 

הסכם ליתן אבשלום מעולם לא התחייבה כלפי תבליני הנגב בשום "מר דיויד לוי העיד כי  .28

הוא הוסיף כי (. לתצהירו 5' ס" )שרותי שמירה שנועדו לשמור על רכושה כנטען על ידה

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/306_001.htm
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 7.1' ס" )תבליני הנגב סירבה להשתתף בעלויות הסייר ולכן הסייר לא נכנס לשטחה"

, מר לוין הודה כי בכל הקשור למפעל התובעת: להיפך. טענות אלה לא נסתרו(. לתצהירו

שלא , ה אשרף ואחמד"למשל באמצעות העסקתם של ה --בעצמה  התובעת דאגה לשמירה

 (. 1' ש 10' עד ע 17' ש 9' ע' עדותו בפ' ר" )אבשלום"היו קשורים לשמירה הכללית מטעם 

 
הפרה חובה חוזית או חובת זהירות  6התובעת לא הרימה את הנטל להוכיח כי הנתבעת  .29

 . נדחית –התביעה כנגדה . כלפיה

 
 ת ההליךהנזק ותוצאו 

לכתב  53' ס' ר)הביטוח ' ח השמאי מטעם חב"התובעת העריכה את נזקה בהסתמך על דו .30

 .היא לא הגישה חוות דעת שמאית נגדית(. לתצהיר מטעמה 6' התביעה המתוקן וס

 
ומחייבת אותה לשלם , 3התוצאה היא שאני מקבלת את התביעה במלואה כנגד הנתבעת  .31

כאשר סכום זה מתורגם , (סכום לאחר ניכוי השתתפות עצמיתה)$ 43,554לתובעת סך של 

ובתוספת הצמדה וריבית כחוק , (3.8.2003)ח לפי השער היציג במועד עריכת חוות הדעת "לש

שכן , בריבית מיוחדת 3איני רואה מקום לחייב את הנתבעת . ממועד זה ועד לתשלום בפועל

ובנוסף , בהוצאות התובעת בהליך זה תישא 3הנתבעת . לב-אין מדובר במחלוקת בחוסר תום

 . מ כחוק"ד ובתוספת מע"מסכום פסה 15%ד בסך "ט עו"בשכ

 
 

5129371 

התובעת תשלם לכל קבוצת . נדחות – 6ונתבעת  4-5נתבעות  , 1-2התביעות כנגד נתבעים  .5467831332

 . מ כחוק"בתוספת מע₪  12,000ד בסך "ט עו"נתבעים הוצאות ושכ

 
בהליך זה אין צו . נדחית אף היא –( 4-5כנגד נתבעות  6שהגישה הנתבעת ) 'הודעת צד ג .33

 . 4-5שכן הצדדים השלישיים נדרשו ממילא להתגונן כנתבעות , להוצאות
 

5129371 
54678313 

המזכירות תמציא העתק . בלשכתי בהעדר הצדדים( 2008ביולי  21)ח "תשס, ח בתמוז"ניתן היום י

 . אר רשוםכ הצדדים בדו"פסק הדין לב

 

 54678313-5828/04ר איריס סורוקר "ד

 

 

  שופטת, ר איריס סורוקר"ד  
 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה


