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 רונן פלג שופטה כבוד בפני  
 
 מגדל חברה לביטוח בע"מ  התובעת

 
 נגד

 
 Gewiss company via volta 1-24069 .1 הנתבעות

 ( בע"מ2009ג.מ.ס.ס. טרייד ) .2
 

 זליכוב וגבריאל חלפוןב"כ התובעת עוה"ד צביקה 
 ודנית דורב"כ הנתבעות עוה"ד ד"ר קובי קפלנסקי 

 

 פסק דין
 

 1 שהן האחראיותבטענה ₪,  394,323לפניי תביעת שיבוב של התובעת נגד הנתבעות לסך של  .1

 2 לקרות אירוע שריפה ולנזקיו.

 3 

 4בפוליסה )להלן: "המכללה"( התובעת ביטחה את עמותת "מכללה אקדמית הדסה"  .2

 5, וכללה בין היתר כיסוי 31/1/17-1/8/15לביטוח עסק, שהייתה בתוקף בין התאריכים 

 6 37לנזקי אש למבנה ולתכולה. מבוטחת התובעת מפעילה מכללה ברח' הנביאים ביטוחי 

 7 בירושלים.

 8 

 9. האש כובתה על 3של המכללה בקומה  1בשעת ערב פרצה שריפה במבנה מס'  4/9/16ביום  .3

 10 תכולה.למבנה ונזקים לשהוזעק למקום באמצעות מטף כיבוי, אך גרמה ידי שומר 

 11 

 12מהנדס חשמל. על בסיס ממצאי של בסיוע של שמאי וואת נזקיו התובעת בדקה את האירוע  .4

 ₪13  376,697ח בסך של תגמולי ביטו כללההתובעת שילמה למ 24/11/16ביום חוות הדעת, 

 14 ון.בגין תוספת כינ₪  1,673ומאוחר יותר סך של 

 15 

 16לטענת התובעת, גורם השריפה היה כשל חשמלי במתג תאורה מתוצרת "גוויס", שיוצר,  .5

 17 שווק וסופק על ידי הנתבעות.

 18 

 19 תמצית טענות הצדדים בכתבי הטענות

 20 

 21 נטען כך:ובכתב התשובה מטעם התובעת בכתב התביעה  .6

 22 

 23היא  2היא חברה איטלקית המתמחה בייצור מותגי תאורה. הנתבעת  1נתבעת ה א.

 24 את מוצריה. בישראל, המשווקת 1ורשית של הנתבעת הנציגה המ
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 1כתוצאה מכך נוצר  .היה לקוי, פגום ולא בטיחותי מתג החשמל שהותקן במכללה ב.

 2 בו כשל חשמלי אשר גרם לפרוץ האש.

 3 

 4הנתבעות התרשלו בכך שייצרו וסיפקו את המתג, ועליהן הראיה להוכיח שלא  ג.

 5 התרשלו.

 6 

 7התובעת הקדימה ושלחה מכתבי התראה אל הנתבעות  ,ב התביעהטרם הגשת כת ד.

 8, 2האחרונה הפנתה אל הנתבעת ואל חברת "ניסקו חשמל ואלקטרוניקה" בע"מ. 

 9 שמצדה דחתה את האחריות בטענה שלא הוכח כי המתג היה מתוצרת "גוויס". 

 10 

 11מהנדס החשמל המומחה מטעם התובעת בדק את שרידי המתג וקבע שהם  ה.

 12שהוא  שהתקין את מתגי התאורה במבנה אישר ן"גוויס". בנוסף, הקבלתוצרת מ

 13 נו ברשת החנויות "ראש חשמל".התקין מתגי "גוויס" אשר נק

 14 

 15 בכתב ההגנה נטען כך: .7

 16 

 17. אין להן שליטה על הנעשה בו ,תבעותמרגע שמוצר "גוויס" יוצא משליטתן של הנ א.

 18התובעת, כיצד בוצעה לא ניתן לדעת מהו טיב מערכת החשמל אצל מבוטחת 

 19יות סדוגיות טכניות והנסתוחזקת וכיו"ב התקנת המתג, כיצד מערכת החשמל מ

 20 בחוות דעת מהנדס החשמל המומחה מטעם הנתבעות. ופורטאשר 

 21 

 22 ההתקנה, הבדיקה והתחזוקה. על התובעת הנטל להוכיח את רכישת המוצר, אופן ב.

 23 

 24התקנים הישראלי, שאף מפקח קשורה בהסכם פיקוח שוטף עם מכון  1הנתבעת  ג.

 25 על מפעליה בחו"ל.

 26 

 27התובעת גרמה לנתבעות נזק ראייתי, בכך שהיא דיווחה להן לראשונה על האירוע  ד.

 28 חודשים לאחר האירוע. 15 -, יותר מ13/12/17רק ביום 

 29 

 30מומחה מטעם התובעת בדק את זירת השריפה למחרת האירוע, ואולם בעת ה ה.

 31הגעתו היא כבר שונתה מהותית לאחר שנוקתה ופונו ממנה הפסולת והשרידים, 

 32 מכאן שגם חוות דעתו אינה משקפת את הזירה. בה. שבערוהדומים הכולל שרידי 

 33 

 34עת מהנדס חשמל ממצאי חוות דמהמתג היה תקני ולא גרם לפרוץ השריפה, כעולה  ו.

 35 מטעם הנתבעות. מקור האש היה חיצוני למתג.
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 1קיבלה מכתב פנייה מאת ב"כ התובעת והשיבה לו עניינית בדרישה  2הנתבעת  ז.

 2 לבדוק את שרידי המתג.

 3 

 4 אופן ניהול ההליך

 5 

 6מהלך קדם המשפט מונה מר אבנר רוזנגרטן מהמכון למדע פורנזי כמומחה מטעם בית ב .8

 7לשאלות הבהרה מטעם בהמשך הוא ענה ו 19/1/20נערכה ביום המשפט. חוות דעתו 

 8 התובעת.

 9 

 10תצהירים ומוצגים. בדיון ההוכחות נשמעו חוות דעת, היעדר הסכמות בין הצדדים, הוגשו ב .9

 11 חקירותיהם של העדים הבאים:

 12 

 13 נציג מחלקת התביעות של התובעת. -מר אהרון מילר  1עת/ א.

 14 המכללה מבוטחת התובעת.עובדת  -הגב' סימה שרי  2עת/ ב.

 15 המומחה מטעם התובעת. -המהנדס מר אשר סלוצקי  3עת/ ג.

 16 .2מנהל הנתבעת  -מר דוד ליטבק  1עה/ ד.

 17 המומחה מטעם הנתבעות. -המהנדס מר חיים קראוסהר  2עה/ ה.

 18 המומחה מטעם בית המשפט. -מר אבנר רוזנגרטן  ו.

 19 

 20 סיכומי הצדדים הוגשו בכתב. .10

 21 

 22 דיון והכרעה

 23 

 24 חובת הראיה  -א' פרק 

 25 

 26על הנתבעות חובת הראיה להוכיח היעדר שבסיכומיה, והתביעה  בבכתהתובעת שבה וטענה  .11

 27 לפקודת הנזיקין ]נוסח חדש[.  41 -ו 39רשלנות מצדן, על בסיס הפנייה להוראות הסעיפים 

 28 

 29 קובע כך: ,"חובת הראיה ברשלנות לגבי אששכותרתו " לפקודה, 39ס'  .12

 30 

 31בתובענה שהוגשה על נזק והוכח בה שהנזק נגרם על ידי אש או עקב אש, וכי הנתבע "

 32הבעיר את האש או היה אחראי להבער האש, או שהוא תופש המקרקעין או בעל 

 33על הנתבע הראיה שלא היתה לגבי מקורה של האש או  -המיטלטלין שמהם יצאה האש 

 34 ".התפשטותה, התרשלות שיחוב עליה

 35 



 
 בית משפט השלום בכפר סבא

  

 ואח' Gewiss company via voltaמגדל חברה לביטוח בע"מ נ'   5797-06-18 ת"א
  

 19מתוך  4

 1נגרם על ידי או עקב אש, ואולם לא יכול להיות חולק על כך שהנתבעות לא  בענייננו הנזק 

 2היו בעלות הבעירו את האש ולא תפשו את המקרקעין. טענת התובעת כי הנתבעות 

 3 המיטלטלין שמהם יצאה האש היא חסרת בסיס. 

 4 

 5הגב' סימה שרי, מנהלת תחום הלוגיסטיקה במכללה, העידה כי בדיקות מול הקבלן  2עת/ 

 6תקין את מערכת החשמל בקמפוס, העלו שהוא התקין מתגים תקניים מתוצרת שה

 7ונספח ג' לתצהירה(.  9' הנתבעות, אשר נרכשו על ידו ברשת "ראש חשמל" בירושלים )ס

 8את קבלן החשמל יוסף שכטר, ואולם העובדה התובעת לא ראתה לנכון לזמן לעדות אמנם 

 9מחלוקת של ממש בין הצדדים, ומכל מתוצרת הנתבעות לא הייתה שנויה ב ואשהמתג ה

 10 לפי בקשת המכללה. , שנערךאישור החתום של הקבלןבמקום ניתן להסתפק לצורך זה 

 11 

 12עם זאת, אין בכך שהמתג הוא מתוצרת הנתבעות כדי להפוך אותן לבעליו. המתג עבר  

 13הוא ללה, בעת שבעלות בעת מכירתו לחברה אשר שיווקה אותו ובהמשך עבר לבעלות המכ

 14 ה על ידי קבלן החשמל והותקן בקמפוס.עבור נרכש

 15 

 16 ,שלא ניתן לקבוע מכוחולפקודת הנזיקין לא התקיימו, כך  39המסקנה היא שתנאיו של ס'  

 17שלא היתה לגבי מקורה של האש או התפשטותה, התרשלות  ,שעל הנתבעות חובת הראיה

 18 .עליה ושיחוב

 19 

 20 קובע כך: ,"כשהדבר מעיד על עצמוחובת הראיה ברשלנות לפקודה, שכותרתו " 41ס'  .13

 21 

 22בתובענה שהוגשה על נזק והוכח בה כי לתובע לא היתה ידיעה או לא היתה לו יכולת "

 23לדעת מה היו למעשה הנסיבות שגרמו למקרה אשר הביא לידי הנזק, וכי הנזק נגרם על 

 24ידי נכס שלנתבע היתה שליטה מלאה עליו, ונראה לבית המשפט שאירוע המקרה שגרם 

 25א נקט זהירות סבירה מאשר עם המסקנה לנזק מתיישב יותר עם המסקנה שהנתבע ל

 26על הנתבע הראיה שלא היתה לגבי המקרה שהביא לידי הנזק  -שהוא נקט זהירות סבירה 

 27 ."התרשלות שיחוב עליה

 28 

 29הנזק נגרם על ידי שהיה הנתון לפקודה אינו חל בענייננו, ולו מן הטעם שגם אם  41סעיף  

 30את המחלוקת העיקרית בתיק זה, הרי  המתג שיוצר ושווק על ידי הנתבעות, שאלה המהווה

 31 .מחזקתןו מאז שהוא נמכר ויצא שלא ניתן לומר כי הייתה להן השליטה המלאה עלי

 32 

 33אינם מתקיימים. ראשית, התובעת מתיימרת  41האחרים של סעיף מעבר לנדרש, גם תנאיו  

 34נזק; שנית, לא ניתן לומר שאירוע ללדעת מה היו הנסיבות שגרמו לאירוע השריפה ו

 35 השריפה מתיישב יותר עם המסקנה שהנתבעות לא נקטו זהירות סבירה.
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 1יש  התוצאה היא שעל התובעת הנטל להוכיח את תביעתה וטענותיה להיפוך הנטל נדחות. .14

 2נטען לסיכומיה, התובעת הודתה שהנטל מוטל על כתפיה, וזאת בניגוד ל 7לציין כי בסעיף 

 3 פרק ה' לאותם הסיכומים.ב

 4 

 5 השתלשלות העניינים בקמפוס ביום האירוע -ב' פרק 

 6 

 7 לנסיבות יום האירוע ולהתנהלות לאחרלמצב הקומה, המידע הנוגע לנהלי הקמפוס,  .15

 8 , כאמור מנהלת תחום הלוגיסטיקה במכללה. הגב' סימה שרי 2/נמסר על ידי עתהשריפה 

 9 

 10ברחבי הקמפוס אסור בהחלט וגלאי העשן מתריעים בעת קליטת עשן  עישוןלפי דבריה, ה .16

 11כמו כן, נאסר על הסטודנטים  (. 33-23לפרוטוקול, שורות  14לתצהירה; עמ'  6סיגריות )ס' 

 12להכניס למכללה ציוד ומכשירי חשמל, למעט מחשבים ניידים, מצלמות ומטענים לטלפונים 

 13ההדומים שנשרפו באירוע נועדה להטענת שקופסת השקעים שליד  ,ניידים. העדה אישרה

 14בעת הגעתה למקום לאחר האירוע היא לא  ,מחשבים וטלפונים ניידים, אם כי לדבריה

 15 (.6, ש' 15עמ'  - 34, ש' 14לתצהירה; עמ'  7הבחינה בכבל או במטען חשמלי )ס' 

   16 

 17מערכת מרכזת  היא קיבלה לטלפון הודעה 22:20עה בש 4/9/16העידה שביום הגב' שרי  .17

 18. בתגובה היא מיהרה להזעיק למקום 3של הקמפוס בקומה  1גילוי האש על הפעלה בבניין 

 19 (. 2-1 ', ש13לתצהירה, עמ'  2יר ראוכמן )ס' את השומר ולדימ

 20 

 21, בלהבות ובפיח הוא הבחין בעשן רב 3שכאשר השומר הגיע לקומה  ,בהמשך נמסר לה

 22את האש בכוחות עצמו השומר כיבה  מאזור לוח החשמל הראשי של הקומה באזור הלובי.

 23 לתצהירה(. 3הוזעקו )ס' לא  כלל וחות כיבוי האשעם מטף ולכן כ

 24 

 25דקות והבחינה בנזקי פיח כבדים למבנה ולתכולה  15 -עצמה הגיעה למקום לאחר כ היא 

 26, שחייבו עבודות ניקיון, תיקון מערכת החשמל, החלפת עמדות מחשב וציוד 4 -ו 3בקומות 

 27 (.1, ש' 14עמ'  - 34, ש' 13לתצהירה; עמ'  4משרדי וכיו"ב )ס' 

 28 

 29שבאופן רגיל המקום פתוח הירה הצ 2/קמפוס לפני קרות האירוע, עתהלהתנהלות  ביחס .18

 30בעדותה  לתצהירה(. 5כבויים )ס' אין בו אנשים והאורות ובשעה זו כבר  22:00עד השעה 

 31היא פירטה שהאירוע התרחש במהלך סמסטר הקיץ ושלפי לוח הזמנים שבידיה התקיימו 

 32רים השומ 20:00. נטען שבשעה 19:00מבחנים ושיעורים של המכינה עד לשעה אותו יום ב

 33 (. 17-11, ש' 13מכללה )עמ' רחבי הכיבו אורות, סגרו מזגנים וערכו סיור ב

 34 
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 1ליום האירוע נמסר לה מהשומר ולדימיר ראוכמן ולא ידעה  שהמידע הנוגעהגב' שרי אישרה  .19

 2י הבאתו לעדות (. א33-23, ש' 13להסביר מדוע התובעת לא זימנה אותו למתן עדות )עמ' 

 3של השומר היא מחדל מובהק של התובעת, שכן השומר יכל למסור מידע רלוונטי וחיוני 

 4ממקור ראשון בנוגע לשעת הסגירה, למצב הקומה בעת הסגירה, למצב הזירה לפני ואחרי 

 5 ולפריטים שניזוקו.השריפה, למיקום האש 

 6 

 7אי העדתו של עד רלוונטי, אשר יש בעדותו כדי לתרום לגילוי האמת, יוצרת הנחה כי דבריו 

 8 293/90היו עלולים לערער את גרסתו של הצד שהיה אמור להזמינו ולא עשה כן )ע"א 

 9 465/88בע"א  נקבע גם((. כך 28/12/94 -)פורסם במאגרים  גרינהולץ ואח' נ' מרמלשטיין

 10 :658, בעמ' 651( 4, פ"ד מה)נ' מתתיהו ואח'הבנק למימון וסחר בע"מ 

 11 

 12"אי הבאתו של עד רלוואנטי מעוררת, מדרך הטבע, את החשד, כי יש דברים בגו וכי בעל 

 13 הדין, שנמנע מהבאתו, חושש מעדותו ומחשיפתו לחקירה שכנגד".

 14 

 15התובעת בעניין זה מפחית ופוגע משמעותית ביכולתה להוכיח את נסיבות קרות מחדל  

 16 .האירוע

 17 

 18יש לציין כי בסרטון שצולם בשלב מאוחר הרבה יותר על ידי עובד הנתבעות, נראית מצלמת  .20

 19דוד ליטבק; עמ'  1לתצהירו של עה/ 7ומוצג  7אבטחה המכוונת אל אזור זירת השריפה  )ס' 

 20הגב' שרי אישרה שלפי הוראות נהלי המכללה הכתובים, פעלה בקמפוס  (. 22-8, ש' 26

 21, אשר לא עבדה בעת האירוע כהכנה לקראת טחה במעגל סגורמערכת מצלמות אב

 22; 32-18, ש' 12; עמ' 29-14, ש' 11)עמ' אחר החלפתה, לרגל כניסתו לשימוש של בניין חדש 

 23א נסתרה, כך שאין בהקשר זה הייתה מהימנה ולשרי  'של הגב(. עדותה 4-3, ש' 13עמ' 

 24 לחייב את התובעת בגין אי הצגה של מוצג רלוונטי.

 25 

 26 הגורם לפרוץ השריפה -ג' פרק 

 27 

 28 טענות המומחים מטעם הצדדים בחוות הדעת - 1ג'

 29 

 30בהיעדר עדות ישירה, התובעת הסתמכה באופן מלא על חוות דעתו של המומחה מטעמה,  .21

 31. הנתבעות 5/9/16, מיום )להלן: "סלוצקי"( מהנדס החשמל וחוקר השריפות אשר סלוצקי

 32 2/10/18מיום  השריפות חיים קראוסהרבו בחוות דעת של מהנדס החשמל וחוקר ישה

 33יב לטענותיו של קראוסהר בתוספת קצרה לחוות דעתו סלוצקי הש. )להלן: "קראוסהר"(

 34 (.5/9/16)שבטעות מופיע עליה התאריך המקורי של חוות הדעת הראשונה 
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 1 :ךקבעה כמומחה התובעת סלוצקי חוות דעתו של בתמצית,  .22

 2 

 3תבנית הבעירה מצביעה על שריפה שפרצה מתחת למיקום מפסק התאורה, סמוך  א.

 4"סימה בוקס" של חברת "ניסקו", שהותקנה במישור התחתון של שקעים ליחידת 

 5בשריפה התלקחו יחידות הדומים ודופן של מכל אשפה מפלסטיק, הקיר. 

 6 חווה"ד(.ב 4-2נשרפה, כך שהוא לא היה המקור לאש )ממצאים שתכולתו לא 

 7 

 8 מצאו בה סימני כשל. ליחידה לא היוניחידת השקעים נפגעה חיצונית מהאש ולא  ב.

 9 חווה"ד(.ב 6-5מחוברים צרכני חשמל בעת האירוע )ממצאים 

 10 

 11 4פרצה השריפה לא התגלו סימני כשל )ס'  בלוח החשמל המזין את קומה ג' שבה ג.

 12 בפרק תיאור מערכת החשמל בחווה"ד(.

 13 

 14"גוויס" התגלו סימנים ברורים ביותר של תאורה חשמלי מתוצרת בשרידי מתג  ד.

 15כשל על אחד מבין זוג מגעי החיבור, בצורה של התכה מקומית על גבי המהדק. 

 16מתג זה היה הסיבה לפרוץ השריפה. הכשל הוביל להתלקחות מקומית, שגרמה 

 17לנזילת פלסטיק בוער על גבי ההדומים שמתחת. ההדומים הכילו אמנם חומרים 

 18בפרק "דיון  4-3וסעיפים  9-7יצרו פיח רב מאד )ממצאים הם מעכבי בעירה, אך 

 19 וחקירה" בחווה"ד(.

 20 

 21 מתג התאורה החשמלישל יצרן היש מקום לנהל תביעה לשיבוב הנזק מאת הספק ו ה.

 22 בפרק "דיון וחקירה" בחווה"ד(. 9)ס' 

 23 

 24 כך:בתמצית קבעה חוות דעתו של מומחה הנתבעות קראוסהר מנגד,  .23

 25 

 26עת הגעתו למקום האירוע במהתמונות שצורפו לחוות דעתו של סלוצקי עולה ש א.

 27הדומים  4שאריות הפסולת והשרידים, לרבות  הפונו ממננשטפה הרצפה וכבר 

 28, כך שהזירה שונתה באופן משמעותי. כתוצאה מכך, סלוצקי לא יכל לדעת שרופים

 29האם היו בזירה גורמי היכן הונחו ההדומים, אלו צדדים וחלקים שלהם נשרפו ו

 30סלוצקי  אש אפשריים כמו בדלי סיגריות או ציוד חשמלי שחובר לשקעי החשמל.

 31מחוץ למבנה שצולמה אחת אף לא תיעד את ההדומים, שתועדו במקרה בתמונה 

 32 (.15-13, ש' 27לחווה"ד; עמ' )א( 7 -ו 2-1)ס'  על ידי השמאי מטעם התובעת

 33 
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 1הוסקה בדרך של אלימינציה, לאחר כשל מתג התאורה כי מסקנתו של סלוצקי  ב.

 2וכן אש ממקור חיצוני, על אף שכאמור הזירה שהוא שלל כשל בקופסת השקעים 

 3 ה( לחווה"ד(.-)ד1)ס'  שונתה

 4 

 5מפסק העשויים פלדה. המגעים שרידי המתג שאותרו כוללים זוג הדקים של ה ג.

 6הותכו  מעלות. הם 930היא  שנקודת ההתכה שלה ,ת נחושת )פליז(סגסוגעשויים 

 7עשויים נחושת . המוליכים עצמם מלמעלה למטה מהחום ונזלו על אחד ההדקים

 8נותרו שלמים, למעט הבידוד הפלסטי שנשרף. בניגוד מעלות ו 1,080 -ב שמותכת

 9התכת  ם קלאסיים שלכשל אלא בסימני למסקנות של סלוצקי לא מדובר בסימני

 10 לחווה"ד(.)א( 5 -ו)א( 4 ,ו(-)ה1)ס'  חיצוניתחום 

 11 

 12, ממוקמת במקום הנמוך Vהנקודה התחתונה ביותר של מוקד האש, שצורתו  ד.

 13משמעותית מגובהו של הדום ולא תחת המפסק שנטען כי נזל ממנו הפלסטיק 

 14. אם הפלסטיק היה נוזל על ההדום, ס"מ שמאלה 15 -, אלא כשגרם להתלקחות

 15ר, על אף שברור שההדום בער הוא היה מתלקח מחלקו העליון. המוקד נמוך יות

 16 , (ג -ו )א3ני הסדק וההלבנה על גבי קיר הגבס )ס' היטב והפיץ חום רב, לפי סימ

 17 לחווה"ד(. 6 -ו )א(4

 18 

 19היא קונוס הבעירה, ויש להניח שקופסת השקעים השקועה בקיר ממוקמת מחוץ ל ה.

 20 מימין למוקד האש התחתון. הפלסטיק של קופסתניצב נפגעה מחלק של הדום ש

 21 לחווה"ד(. 6 -ו )ב(3)ס'  השקעים הותך ונזל למטה

 22 

 23שיכול לבעור המפסק שאליו כיוון סלוצקי הוא מפסק תקני מתוצרת "גוויס"  ו.

 24ולטפטף, אך לא להעביר את הבעירה, אלא אם יש מקור אש חיצוני. מימינו נראה 

 25 -ו)ד( 3מפסק נוסף שרק הותך חלקית והפלסטיק התקני שלו נזל וכבה מאליו )ס' 

 26 לחווה"ד(.)ד( 4

 27 

 28חילה במפסק תבגב המפסק הקיר נותר לבן לחלוטין, בעוד שאם האש הייתה מ ז.

 29בצד האחורי של המפסק אין )ב( לחווה"ד(. 4הוא היה אמור להיצבע בשחור )ס' 

 30, כמו גם הכבל החשמלי שמעל בס לא הותךגבקיר הסימנים והאלומיניום ש

 31 (.6, ש' 28; עמ' 7-4, ש' 30המפסק )עמ' 

 32 

 33 
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 1רה כלל לא פעלה ואין היגיון שהאש תתחיל ממפסק שאין בו זרם. אם והתא .ח

 2, הרי שהיו נוצרים תפסק חלקימהמנגנון הפנימי של המפסק היה כושל וסוגר את ה

 3, שלא נמצאו, אלא סימני התכה כללית ממקור חום סימני קשת חשמלית ונתזים

 4 לחווה"ד(. )א(5 -ו )ד()ג(3חיצוני גדול )ס' 

 5 

 6הוא הפנה לכך ששני הברגים שהיו מחוברים למפסק צקי, התגובה של המומחה סלו סמךבמ .24

 7מוקמו זה לצד זה. הימני נראה שלם ונקי לחלוטין, בעוד שהשמאלי נראה מותך. טענת 

 8כזה היו אמורים שקראוסהר שההתכה היא ממקור חום חיצוני אינה אפשרית, שכן במקרה 

 9היו י שני הברגים רשהשנראים על השמאלי, להופיע על הבורג הימני אותם סימני התכה 

 10 קרובים מאד וחשופים לאותה הטמפרטורה. 

 11 

 12 חוות דעת המומחה מטעם בית המשפט - 2ג'

 13 

 14כפי שכבר צוין לעיל, בית המשפט מינה את מר אבנר רוזנגרטן מהמכון למדע פורנזי  .25

 15ותחומי התמחותו הם (, 24-23, ש' 32)עמ'  המומחה אינו מהנדס חשמלו. כמומחה מטעמ

 16וינו בחוות דעתו והם כימיה ופיזיקה. פרטי השכלתו וניסיונו המקצועי של המומחה צ

 17 הורתה כך: 26/9/19החלטת המינוי מיום מדברים בעד עצמם. 

 18 

 19הסימנים על האם המומחה יבדוק את שרידי מתג החשמל ויחווה את דעתו בשאלה, "

 20אחד משני הברגים של המתג הם סימני כשל חשמלי, כגרסת המומחה מטעם התובעת, 

 21 ".או סימני התכה ממקור חום חיצוני, כגרסת המומחה מטעם הנתבעות

 22 

 23 חוות דעתו של המומחה מטעם בית המשפט קבעה כך: .26

 24 

 25, המלופף ני המגעים שנבדקו כוללים בורג וצלחת הידוק, שביניהם נמצא המוליךש א.

 26למעשה  (.2-1סביב הבורג. הבורג וצלחת ההידוק עשויים פלדה מגולוונת )ממצאים 

 27נה שבלחץ הבורג, כשכלול של שיטת הליפוף הימהודק אלא המוליך לא מלופף 

 28 (.1.2-1.1)תשובות הבהרה 

 29 

 30אבץ ומכיל גם ברזל ויסודות מעשוי ברובו מנחושת ו Aהחומר המותך על גבי מגע  ב.

 31נמצא חומר מותך נוסף  Aעל גבי ראש הבורג במגע  (.5נוספים )ממצא מסגסגים 

 32, כאמור בעיקר נחושת ואבץ, . הרכב היסודות של החומר המותךBשמקורו במגע 

 33רגים וצלחות ההידוק. מקור במתאים להרכב המוליכים ולהרכב הציפוי שעל ה

 34 (. 6הברזל והפחמן הוא כנראה הפלדה שממנה עשויים הברגים )ממצא 
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 1נמצאו סימנים להתכת המוליך. על ראש הבורג נמצאה נחושת וכן  Bעל גבי מגע  .ג

 2 (.7על גבי צלחת ההידוק )ממצא 

 3 

 4 -מתחת ל Aלא הותקנו במאוזן זה לצד זה כפי טענת התובעת, אלא  B -ו Aמגעים  ד.

B  5 לשאלות ההבהרה מטעם התובעת(. 6.5-6.4)תשובות 

 6 

 7ולא נמצאו סימנים למגע רופף  ,המוליך הותך ונזל אל צידי צלחת ההידוק Aבמגע  .ה

 8 (.6לקשת חשמלית )ממצא ו

 9 

 10מכלול הממצאים הכימיים והמורפולוגיים מעיד שלא היה כשל חשמלי על איזה  .ו

 11 (.8ממגעי המפסק )ממצא 

 12 

 13תבנית הבעירה הכללית מצביעה על כך שמוקד האש היה נמוך מקופסת השקעים.  .ז

 14מתג, הייתה צריכה להתקבל תבנית בעירה מתאימה המוקד השריפה היה אם 

 15נצפתה. כמו כן, תפס האלומיניום בחלק , שבפועל לא שבו הוא הותקן בתוך הקיר

 16הפנימי של קיר הגבס לא התעוות או הותך, על אף שטמפרטורת ההתכה של 

 17 (.10-9אלומיניום נמוכה מזו של נחושת )ממצאים 

 18 

 19זרם  Bת היא ששני המוליכים שחוברו אל המתג הותכו והנתך ממגע מסקנת חוות הדע .27

 20כמו כן, תבנית הבעירה שצולמה בזירה מצביעה על מוקד אש הנמוך . Aאל מגע למטה 

 21 מקופסת השקעים ולא נמצאה תבנית דומה במתג.

 22 

 23 בעיקר נחושת מהמוליכים מקורו במתג Aהחומר שהותך ונמצא על גבי מגע  - 3ג'

 24 

 25, ש' 21)עמ'  Aמתג לא בדק בדיקה כימית של החומר שנמצא על גבי העיד שהוא לוצקי ס .28

 26(. להבנתו, המומחה מטעם בית המשפט מצא שהרכב החומר הוא פליז, 2, ש' 22עמ'  - 34

 27מפסק תקין מאותו הסוג כדי המשלב נחושת ואבץ, והוא קבל על כך שהמומחה לא בדק 

 28אף שלל את מסקנת המומחה מטעם בית בתוכו. סלוצקי שלבדוק את הרכב החומרים 

 29המשפט שמקור הנתך הוא מהמוליכים, שכן הוא סבור שהמוליכים כלל לא הותכו ונותרו 

 30(. סלוצקי טען שמקור החומר הוא מגע פנימי בתוך המפסק ולא 11-1, ש' 24שלמים )עמ' 

 31 המוליכים, אלא שהוא לא ערך בדיקת מעבדה המשווה בין חומרי המגע הפנימי והנתך

 32 (.25-12, ש' 24שנמצא על הבורג )עמ' 

 33 
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 1, 28קראוסהר אישר שלהבנתו המוליכים לא הותכו ובכך הצטרף לדעתו של סלוצקי )עמ'  .29

 2לנקודת  שהאש בערה בטמפרטורה של מעל ,והסיק מכך לכת הוא אף הרחיק(. 6-3ש' 

 3 1,050, אך מתחת לנקודת ההתכה של נחושת בטמפרטורה של מעלות 900ההתכה של פליז 

 4באמצעות מבער ברנר, הוא ערך ניסוי  ,דבריופי ל(. 4, ש' 31עמ'  - 29, ש' 30)עמ' מעלות 

 5שהראה שאם חושפים מתג מאותו הסוג לאש חיצונית, ההתרחשות היחידה היא נזילה של 

 6קא שהניסוי לא נזכר בחוות פליז מהחלק העליון דרך המגעים אל המתג התחתון. דא ע

 7, ש' 28דעתו ולא הוצג לפני בית המשפט, כך שאין לדברים שנאמרו משקל של ממש )עמ' 

 8מנוף קטן בתוך  אוהA (. קראוסהר שב וטען שמקור הנתך על גבי המגע התחתון 28-11

 9 (.15-10, ש' 30)עמ'  , בדומה לטענתו של סלוצקימטהלהמפסק, שנזל 

 10 

 11המשפט שלל את טענתם המשותפת של המומחים מטעם הצדדים. לפי  המומחה מטעם בית .30

 12כלל אינו עשוי ר שאהוא מגע סוגר מעגל חוות דעתו ועדותו, המנוף הקטן שאליו הם הפנו 

 13לדבריו, סלוצקי בחוות דעתו כלל לא התייחס לאותו מגע מפליז, שהיא מתכת בצבע צהוב. 

 14ולהתכה של הבורג עצמו, אשר נשללה  Aסוגר מעגל, אלא טען לקיומו של כשל על גבי מגע 

 15 (.4, ש' 37עמ'  - 27, ש' 36בבדיקת המומחה )עמ' 

 16 

 17המומחה בדק את המפסק הזהה התקין שהומצא אליו ומצא שהוא עשוי כולו מפלדה 

 18מפליז. פליז היא סגסוגת של נחושת ואבץ, שני חומרים שאכן נמצאו על גבי  ולא מגולוונת

 19, אלא שהאבץ מקורו מהגלוון של הפלדה בתוך המפסק, והוא הותך Aהנתך במגע 

 20הוא במוליכים וצבעה  Aמעלות. מקורה של הנחושת שנמצאה על מגע  420בטמפרטורה של 

 21 (.15-3, ש' 36; עמ' 20-4, ש' 33שונה מצבעו של המנוף הקטן שהוצג )עמ' 

 22 

 23שב והדגיש שהותכו חלקי המוליכים ולא חלקי המפסק עצמו. הוא הפנה לכך, המומחה  

 24פלטה, הנעשה דק מאד באזור  Bשבבדיקתו הוא מצא כי מוליך הנחושת שחובר למגע 

 25 ; 2, ש' 37עמ'  - 36, ש' 36; עמ' 10-1, ש' 35. )עמ' Aזלגה ממנו אל מגע והנחושת שניתכה 

 26 .לשאלות ההבהרה( 3.3 -ו 2.3 ותתשוב

 27 

 28על בדיקת  ושל המומחה מטעם בית המשפט, שהתבססיש לקבל את ממצאיו הברורים  .31

 29של המתג, מקורו  Aהחומרים שנמצאו על גבי המתג. החומר שהותך ונמצא על גבי מגע 

 30 בהתכה ובנזילה של הנחושת מהמוליכים שחוברו אל המתג ולא מחלקים של המתג עצמו. 

 31 

 32של הרכבי בניגוד למומחים מטעם הצדדים, המומחה מטעם בית המשפט ערך בדיקות 

 33חומרים ואף מצא שמוליכי הנחושת הותכו בחלקם. המומחים מטעם הצדדים הסתפקו ה
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 19מתוך  12

 1לא הותכו. כלל , שלפיו המוליכים נותרו מחוברים, והסיקו מכך בטעות שהם במראה עיניים

 2של המוליכים ובכך מנעו מעצמם מידע  את עוביים ולא בדקולא העמיקו המומחים 

 3 הסותר את מסקנתם. ,רלוונטי

 4 

 5 קשת חשמלית המעידים על כך שפרצה בוסימנים במתג לא נמצאו  - 4ג'

 6 

 7שהגורם לפרוץ האש הוא השתחררות של הקפיץ המחזיק את המגע  ,לוצקי טען בעדותוס .32

 8סוגר המעגל בתוך המתג. לדבריו, גם כאשר מתג התאורה סגור, שחרור הקפיץ גורם למגע 

 9במהירות וכך נוצרת בתוך המתג קשת חשמלית, שתפקידו לכבות ולהדליק את התאורה 

 10ץ, המגע סוגר המעגל או הקפיץ השתחרר כתוצאה מכשל בייצור הקפישל הקפיץ למנוע. 

 11עד תרחיש דומה והשיב שהעניין לא נחקר תועד האם בספרות  שאלהמומחה נ. הפלסטיקה

 12 - 24, ש' 22; עמ' 18-12, ש' 22; עמ' 29-27, ש' 23; עמ' 8, ש' 19עמ'  - 26, ש' 18)עמ' היום 

 13 . (9, ש' 23עמ' 

 14 

 15שריפה לא פרוץ השחרור הקפיץ כגורם ל שלעומת עם הטענה שהתאוריה גם סלוצקי 

 16כשל  השיב שבחוות הדעת הוא הסתפק באמירה הכללית שאירעו ,הופיעה כלל בחוות דעתו

 17 (.11-3, ש' 22במתג התאורה מבלי לפרט )עמ' 

 18 

 19ראשית, הוא לא מצא במתג סימנים לקשת קראוסהר שלל את התאוריה הנטענת.  .33

 20לא קשת חשמלית נקודתית ולדבריו, גם אם תבוטל פעולת הקפיץ, תיווצר חשמלית. שנית, 

 21יים: המגע יתחבר וירתך את עצמו או שהוא ייפתח והקשת נמש דרציפה, שכן יקרה אח

 22; 31-19, ש' 29תו הדבר כלל אינו אפשרי כאשר התאורה כבויה )עמ' דעתיגמר, מה גם של

 23 (.ת דעתו)א( לחוו5 -)ד()ג( ו3ס' ; 16-15, ש' 30' עמ

 24 

 25שקשת חשמלית נוצרת ממגע רופף ויוצרת נקודות המומחה מטעם בית המשפט הבהיר  .34

 26לחוות  6התכה, בעוד שבמקרה המסוים לא אותר מגע רופף ולא נראות נקודות )ממצא 

 27 (.34-32, ש' 35; עמ' 23-21, ש' 35דעתו, עמ' 

 28 

 29וריה בדבר קשת חשמלית שנוצרה בתוך המתג לא הוכחה ולמעשה אף מסקנתי היא שהתא .35

 30כלל לא צוין בחוות דעתו של סלוצקי, אלא פורט לראשונה במהלך נשללה. ממילא הנטען 

 31 חקירתו הנגדית, והדבר אומר דרשני.

 32 

 33 

 34 

 35 
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 19מתוך  13

 1 האשתבנית  - 5ג'

 2 

 3מצביעה על מוקד אש בקצה התחתון  V צורתש באין מחלוקת בין המומחים כי תבנית הא .36

 4ד האש , הממוקם לפי התמונות במישור התחתון של הקיר. סלוצקי כתב שמוקV -של ה 

 5הנקודה נראית שמאלה משם, לחוות דעתו(, אך  2"מתחת למיקום מפסק התאורה" )ממצא 

 6 לחוות דעתו(. 6אלה )ס' מס"מ ש 15ולפי קראוסהר 

 7 

 8לפי התרחיש של סלוצקי, הפלסטיק של המתג התלקח, נפל למטה והדליק מדורה, כך  .37

 9שבו בערו ההדומים או חלקם  ,(12-1, ש' 20מצביעה על מוקד משני בלבד )עמ'  V -שתבנית ה

 10ם לבנים של על הקיר עצמו נראים סימני לחוות דעתו(. 3וכן דופן של פח האשפה )ממצא 

 11קיר  (.5, ש' 21עמ'  - 34, ש' 20המעידים על שריפה חזקה של ההדומים )עמ'  ,"עור תנין"

 12)עמ'  שהקופסה הותכה ונפלה מבלי להעלות פיחהגבס הלבן לחלוטין בגב המתג הוסבר בכך 

 13 (.33-13, ש' 20

 14 

 15אין חולק, שכאשר סלוצקי הגיע למקום למחרת השריפה, הזירה כבר נוקתה וההדומים  

 16למרות מעורבותם של ההדומים בשריפה, סלוצקי לא בדק ולא צילם אותם לא נראו בה. 

 17יתרה מכך, על אף שבחוות הדעת נכתב שמיכל האשפה נבדק ושתכולתו לא נשרפה  כלל.

 18הדעת(, בעדותו סלוצקי הודה שהוא כלל לא ראה ולא צילם את הפח )עמ'  לחוות 4)ממצא 

 19 (. 26-7, ש' 17

 20 

 21שממצאי הנתך על המגע הפנימי במתג אפשריים בחום בכך סלוצקי הסביר את התנהלותו 

 22יכול להתפתח בשריפה של הדום ופח אשפה, ולפיכך הוא לא  ושלדעתו אינ ,מעלות 900של 

 23מאותה  (.15, ש' 18עמ'  - 27, ש' 17מצא שבדיקת ההדומים והמוקד המשני רלוונטית )עמ' 

 24סיבה ולפי אותו היגיון, סלוצקי אפילו לא ביקש לברר האם המצלמה שהשקיפה על זירת 

 25 (.15-9, ש' 19השריפה צילמה את קרות האירוע והכשל )עמ' 

 26 

 27שריפה. עם החקירה מקצועית מלאה של מהווה דרך זו שבה נקט המומחה סלוצקי אינה  .38

 28 עובדיהגיעו למקום, המומחה נתקל שלא באשמתו בזירה ששונתה באופן מהותי על ידי 

 29 ו, כך שנותרהמכללה. כל פריטי הריהוט והציוד שהיו באזור השריפה פונו והרצפה נוקתה

 30 יר האנכי.רק הממצאים שעל גבי הק

 31 

 32החפצים שהיוו את המומחה לא התמודד עם הקושי וויתר למעשה על בדיקה הכרחית של 

 33מטען האש העיקרי. המומחה לא בדק את גודלם של ההדומים, לא ביקש הסבר לגבי האופן 

 34שבו הם ניצבו בזירה ולא בחן האם הם נשרפו באופן חלקי או מלא. יודגש כי לא היה שום 
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 19מתוך  14

 1רונן פולט אשר בדק  על ידי השמאימחוץ למבנה ומים, שכן הם צולמו קושי לבדוק את ההד

 2. "הדומים )נזק מוחלט( 4לחוות דעתו " 6.23וגם ציין בסעיף התובעת  את נזקי האירוע עבור

 3 )א( לחוות הדעת(.7תמונת ההדומים הועתקה לחוות דעתו של קראוסהר )ס' 

 4 

 5קודם לכן חקירת שריפה מלאה, שהוא ערך מבלי  המומחה סלוצקי הסיק את מסקנותיו

 6 רלוונטיות.הבדיקות ה הכוללת את כל

 7 

 8קראוסהר הסיק מצורת תבנית האש, שהיא פרצה באזור הרצפה משמאל, סמוך לבסיס  .39

 9לחוות  4-3)ס'  עיד על בעירה חזקה של ההדומיםההדום. האזור המלובן על קיר הגבס מ

 10קונוס הפוך, התיך את המתג חיצונית . כתוצאה מכך חום רב התפשט למעלה בצורת דעתו(

 11רק ניתך וזלג  ,, שספג חום נמוך יותרשל "גוויס"נוסף  ואת מגעי הפליז, בעוד שמתג ימני

 12; 29-16, ש' 31)ד()ה( לחווה"ד; עמ' 3)ס'  , כמצופה מפלסטיק תקני וכבה מאליועד שנכבה

 13לבן לחלוטין )ס'  המומחה גם הפנה לעובדה שהקיר שמאחורי המתג נותר (.8-1, ש' 32עמ' 

 14מהחום נוצרו המסקנה של קראוסהר היא שהסימנים שנמצאו במתג )ב( לחווה"ד(. 4

 15, שהיא נקודת מעלות 900עירת ההדומים, עד כדי טמפרטורה שעלתה על החיצוני של ב

 16(. המומחה סבר כי חום שכזה אפשרי בהחלט, 2, ש' 29עמ'  - 31, ש' 28ההתכה של פליז )עמ' 

 17 (.7-1, ש' 30מדו זה על זה )עמ' אם ההדומים הוע

 18 

 19הסכים שתבנית הבעירה מצביעה על המומחה מטעם בית המשפט, מר אבנר רוזנגרטן,  .40

 20. להבנתו, אם היה מוקד (25-24, ש' 37לחווה"ד; עמ'  9מצד שמאל )ס'  מוקד תחתון ראשי

 21נמצאו, מה גם , אשר לא פנימי במתג התאורה, הרי שהיו צריכים להיראות בו סימני מוקד

 22 5.1לחווה"ד; תשובה  10שתפס האלומיניום בחלקו הפנימי של קיר הגבס לא התעוות )ס' 

 23. באירוע נוצרו שני מוקדים משניים כתוצאה משריפה של כיסויי לשאלות ההבהרה(

 24במתג עצמו לא נמצאו סימני  לשאלות ההבהרה(. 4.3הפלסטיק בשני המפסקים )תשובה 

 25, 35וכל הממצאים מעידים על כך שהאש לא פרצה ממנו )עמ'  מגע רופף או קשת חשמלית

 26 (.20-11ש' 

 27 

 28מצא כאמור שבשריפה לא הותך פליז, כפי שסברו המומחים מטעם הצדדים, אלא המומחה 

 29לדבריו,  (.29-23, ש' 33מעלות )עמ'  1,083המותכת בטמפרטורה של נחושת מהמוליכים, 

 30ה המסוימת כפונקציה של כמות החומר חום בטמפרטורה שכזו יכול היה להתפתח בשריפ

 31 (. 19-1, ש' 34הבוער והאינטראקציה עם הסביבה )עמ' 

 32 

 33המומחה הסביר ששריפה היא אירוע דינמי, ולא ניתן בדיעבד לחשב את הטמפרטורה ואת 

 34טמפרטורה  הסור להניח שבכל קונוס הבעירה שררעוצמת האש בכל נקודה ונקודה. א

 35אלי נפגע בצורה קשה והותכה בו נחושת מהמוליכים, אחידה ובהחלט אפשר שהמתג השמ
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 19מתוך  15

 1מימינו שמר על שלמות יחסית ורק נזל. הראיה שעובדתית נמצא במפסק שבעוד שהמתג 

 2אלומיניום שלא הותך לעומת נחושת שכן הותכה, על אף שטמפרטורת ההתכה של 

 3תופעות  (.35-20, ש' 34עמ' לשאלות ההבהרה;  5.4-5.2תשובות אלומיניום נמוכה יותר )

 4מעין אלו חוזרות על עצמן ולעתים נמצאים בזירת שריפה אפילו שרידי בד שלא נשרפו )עמ' 

 5 (.2, ש' 36עמ'  - 36, ש' 35

 6 

 7במסמך התגובה של סלוצקי לחוות דעתו של קראוסהר, הוא הפנה לכך כפי שצוין לעיל,  .41

 8ששני הברגים שהיו מחוברים למפסק מוקמו זה לצד זה, אלא שבעוד שהימני נראה שלם 

 9שההתכה אינה  סלוצקי טעןונקי לחלוטין, על השמאלי נראו סימני התכה. על בסיס זה, 

 10רגים בו אמורים להימצא על שני ההתכה הי מקור חום חיצוני, שהרי אותם סימנינובעת מ

 11 הסמוכים זה לזה.

 12 

 13טענה זו נסתרה על ידי המומחה מטעם בית המשפט, שהבהיר ששני הברגים במתג לא 

 14נזלה למטה והצטברה  Bמתג ור מוקמו זה לצד זה, אלא האחד מעל השני, כך שההתכה מאז

 15 (.8-4, ש' 37לשאלות ההבהרה; עמ'  6.5-6.4)תשובות  Aעל גבי מתג 

 16 

 17 סיכום פרק ג' - 6ג'

 18 

 19אשר סלוצקי. הנתבעות  מרתביעת התובעת התבססה על חוות דעתו של המומחה מטעמה,  .42

 20 קראוסהר.חיים  מרהציגו בתגובה חוות דעת נגדית של 

 21 

 22. בית המשפט מינה כמומחה מטעמו את הכימאי מר אבנר רוזנגרטן מהמכון למדע פורנזי .43

 23ייטה לאמץ קביעות מקצועיות של מומחה כלל ידוע בפסיקה הוא שבית המשפט 

 24)פורסם  ואח' מסארווהואח' נ'  מסארווה 5509/09ע"א  אובייקטיבי שמונה על ידו. כך ב

 25 :14(, בסעיף 23/2/14 -במאגרים 

 26 

 27משממנה בית המשפט מומחה על מנת שחוות דעתו תספק לבית המשפט נתונים "

 28פט יאמץ ממצאיו של המומחה מקצועיים לצורך הכרעה בדיון, סביר להניח שבית המש

 29 ".אלא אם כן נראית סיבה בולטת לעין שלא לעשות זאת

 30 

 31 

 32 

 33 
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 19מתוך  16

 1מטעם בית המשפט ערך בדיקות רלוונטיות של החומרים שנמצאו על בענייננו, המומחה  

 2גבי שני מגעי המתג שנשרף. חוות דעתו הכתובה, בצירוף תשובותיו לשאלות ההבהרה 

 3ועדותו לפני בית המשפט, שמטו את הבסיס תחת תביעת התובעת. ראוי לציין כי תוצאות 

 4שהיו מקובלות על המומחים  ,עובדתיותהנחות  ענייניםהבדיקה של המומחה שללו בכמה 

 5 .מטעם שני הצדדים

 6 

 7חוות הדעת ועדויות המומחים, היא שמוקד האש באירוע השריפה ניתוח המסקנה העולה מ .44

 8בחלק התחתון של הקיר, קרוב לרצפה ומשמאל לקו האנכי של  V -אותר בקצה תבנית ה

 9התיך  הדומים 4המתג מתוצרת הנתבעות. החום הרב שעלה כתוצאה מבעירתם של 

 10 חיצונית את המתג ויצר את הסימנים שנראו בו לאחר השריפה. 

 11 

 12טענת המומחה סלוצקי מטעם התובעת, שהמתג היה מקור האש, לא התבססה על חקירה  .45

 13מלאה, בין היתר מן הטעם שזירת האירוע פונתה ונוקתה עוד לפני הגעתו של המומחה. 

 14נגרם כתוצאה משחרור קפיץ אשר כשל חשמלי , שהתאוריה שהועלתה על ידי סלוצקי

 15לא הוכחה ואף נשללה בממצאיו  לא נזכרה בחוות דעתו, ,מגע סוגר מעגל בתוך המתג קהחזי

 16 ובחוות דעתו של המומחה מטעם בית המשפט.

 17 

 18בין היתר נקבע שבתוך המתג לא נמצאו סימנים לקשת חשמלית ושהחומר שהותך על גבי  

 19 איזה מחלקיו המקוריים של המתג.אחד ממגעי המתג מקורו במוליכים ולא ב

 20 

 21, ש' 35כפי שהעיד המומחה מטעם בית המשפט, הגורם לפרוץ האש נותר בלתי ידוע )עמ'  .46

 22במתג החשמלי שיוצר על ידי  מקור השריפה היה די בכך שלא הוכח כי(. עם זאת, 33-32

 23 ת, כדי לדחות את התביעה.הנתבעו

 24 

 25 עניינים נוספים -פרק ד' 

 26 

 27 המאוחרתההודעה  - 1ד'

 28 

 29, התובעת לא הודיעה לנתבעות על 2דוד ליטבק, מנהל הנתבעת  1כפי שעלה מעדותו של עה/ .47

 30 15 -, יותר מ13/12/17דבר קרות האירוע ועל טענותיה כלפיהן, אלא לראשונה ביום 

 31לתצהירו(. אין ספק שמדובר במחדל של התובעת, שכן  6חודשים לאחר השריפה )ס' 

 32כבר בחוות דעתו של המומחה סלוצקי,  ניתנהעה נגד הנתבעות ההמלצה להגיש את התבי

 33 .אירועאשר נערכה יום אחד בלבד לאחר ה

 34 
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 19מתוך  17

 1מסירת הודעה מאוחרת עלולה במקרים מסוימים לפגוע משמעותית ביכולתו של הגורם  .48

 2החשוד כמזיק לבדוק את נסיבות האירוע ולבסס את הגנתו. לא מן הנמנע כי במקרים 

 3יעות ודחיית האיחור בפנייה אל המזיק הפוטנציאלי יביא לתוצאה של מנ ,המתאימים

 4זה את פסיקתו של כב' הקשר )ראו ב בגין גרימת נזק ראייתיהתביעה מטעם זה בלבד, 

 5נ' סוכנות ואח' איילון חברה לביטוח בע"מ  61589/01ת"א(  -ת"א )שלום ב השופט חגי ברנר

 6 לפסק הדין(. 9(, בסעיף 18/4/07 -ם פורסם במאגרי) מכוניות לים התיכון בע"מ

 7 

 8אין באמור כדי להטיל חובה במקרים דומים לשמר את זירת האירוע עד לבדיקת עם זאת,  .49

 9הגורם החשוד כמזיק. איתור המזיק אינו פשוט בחלק מהמקרים ואף ההמתנה שיפעל 

 10ם. למינוי ולשליחת נציגים ומומחים למקום האירוע עשויה להימשך לפחות מספר ימי

 11שריפות מתרחשות בבתי מגורים, בבתי עסק ובמוסדות חינוך דוגמת המכללה שבוטחה על 

 12ידי התובעת, וקיים צורך של ממש לשקם במהירות את הנזק ולחזור לשגרה, מה גם 

 13 שהשיקום המהיר הוא חלק מחובת הקטנת הנזק.

 14 

 15שר דיברה על הצורך להחזיר את המכללה לפעילות הגב' סימה שרי, א 2כך בעדותה של עת/ 

 16הנחיות לשמור את זירת השריפה  התקבלולקראת הגעת הסטודנטים, אם כי הבהירה שלא 

 17 (.22-7, ש' 14כפי שהיא )עמ' 

 18 

 19באיזון הנכון לטעמי בין הצורך לשקם את הנזק בהקדם האפשרי ובין מתן האפשרות  .50

 20ע, על הניזוק למסור את ההודעה בדחיפות ההוגנת למזיק לבדוק את נסיבות האירו

 21ובמקביל לתעד את זירת השריפה בסרטונים ובתמונות וכן לוודא את שמירת כל השרידים 

 22 שעשויים להיות רלוונטיים.

 23 

 24ההדומים  נשמרו, אך זירת השריפה המקורית לא תועדה כלל,שרידי המתג אמנם בענייננו  .51

 25לכו ואף שרידי קופסת השקעים לא נשמרו. שעלו באש תועדו בתמונה אחת מקרית והוש

 26שלא אירע הסכים לקביעת מומחה התובעת אמנם בסופו של יום המומחה מטעם הנתבעות 

 27)ב( לחוו"ד קראוסהר(, אך 7ס' ; 12-6, ש' 21כשל בקופסת השקעים )עדות סלוצקי בעמ' 

 28 הדבר לא היה ידוע מראש ולא היה מקום למנוע מהנתבעות את בדיקת השרידים.

 29 

 30מייתרת את הדיון  היה הגורם לשריפה,המתג מתוצרת הנתבעות לא , שת פסק הדיןמסקנ .52

 31 תיעוד זירת האירוע.אי בהשלכות מחדלי התובעת במסירת ההודעה המאוחרת וב

 32 

 33 

 34 

 35 
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 19מתוך  18

 1 הנתבעותאצל תהליכי הייצור והתקינה  - 2ד'

 2 

 3 1, מוצרי הנתבעת תצהירו דוד ליטבק ומנספחי 2של מנהל הנתבעת  כפי שעלה מעדותו  .53

 4בדיקות מקיפות  צר עובר סדרה שלכל מומיוצרים בקווי ייצור מקצועיים ומתקדמים. 

 5תקן של מכון התקנים הישראלי. מר תו והוא בעל אישורי תקינה בינלאומית, כמו גם 

 6ליטבק צירף לתצהירו אישורי תקינה מצרפת ומאיטליה וכן הסכמי פיקוח אשר נחתמו בין 

 7י, שנציגיו מבקרים במפעל הייצור ועורכים בדיקות רנדומליות של היצרן ובין מת"

 8 (.25-21, ש' 25לתצהיר; עמ'  5-2ונספחים  5)ס'  2מוצרים המיובאים על ידי הנתבעת ה

 9 

 10, התייתר הצורך לדון לאור המסקנה שהמתג מתוצרת הנתבעות לא היה הגורם לשריפה .54

 11בשים לב לאמצעים הננקטים בשגרה על בשאלה האם כשל שכזה מעיד בהכרח על רשלנות, 

 12 ידי היצרן.

 13 

 14 לא נמצא דופי בהתנהלות מבוטחת התובעת - 3ד'

 15 

 16כלליות בדבר התנהלות המכללה מבוטחת לתצהירו של דוד ליטבק נטענו טענות  4בסעיף  .55

 17התובעת והיעדר דו"חות תחזוקה של המתג. מר ליטבק עצמו העיד שלמתג מתוצרת 

 18מסוים שלאחריו הוא עשוי להתקלקל, מבלי שנדרשות פעולות  הנתבעות יש אורך חיים

 19 (.7, ש 26עמ'  - 33, ש' 25 'תחזוקה כלשהן )עמ

 20 

 21שבוצע הגב' סימה שרי העידה שמערכת החשמל בקמפוס הותקנה במהלך שיפוץ נרחב  2/תע .56

 22קבלן החשמל יוסף שכטר, אשר התקין מתגי חשמל על ידי מספר חודשים לפני האירוע 

 23 (. 23-15, ש' 15ונספח ג' לתצהירה; עמ'  8מתוצרת הנתבעות )ס'  תקניים

 24 

 25נספחים ב' , ד' ו 10ס' )המכללה גם עמדה בכל הדרישות בתחום מערכות גילוי וכיבוי אש 

 26 לתצהיר העדה(. ה' -ו

 27 

 28כפי שצוין לעיל, לאחר האירוע )כפי הנראה בשעות הבוקר שלמחרת(, עובדי המכללה פעלו  .57

 29 , בהיעדר הוראה אחרת מאת התובעת או מי מטעמה.שריפהל זירת הלשיקום מהיר ש

 30 

 31הצדדים העלו מספר טענות צדדיות נוספות, שלא היה בהן כדי להשפיע על תוצאת ההליך  .58

 32 ולא נמצא מקום לדון בהן באופן מנומק.

 33 

 34 

 35 
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 19מתוך  19

 1 סיכום

 2 

 3נגרם  ,במכללה האקדמית "הדסה" בירושלים 4/9/16התובעת טענה שאירוע השריפה מיום  .59

 4 מתג תאורה מתוצרת הנתבעות.בכתוצאה מכשל חשמלי 

 5 

 6הצליחה להוכיח את טענותיה, אשר אף נשללו במפורש בממצאיו ובחוות דעתו התובעת לא  .60

 7 הנתבעות. , בשילוב עם חוות דעת המומחה מטעםשל המומחה מטעם בית המשפט

 8 

 9השריפה, באי שימור של התובעת חדלה לאחר קרות האירוע באי תיעוד מספק של זירת  .61

 10 חודשים(. 15 -מוצגים רלוונטיים ובמסירת הודעה מאוחרת לנתבעות )בחלוף יותר מ

 11 

 12 התביעה נדחית. התובעת תשלם לנתבעות את הסכומים הבאים: .62

 13 

 14שכר טרחתו של המומחה מטעם הנתבעות עבור עריכת חוות דעתו וההתייצבות  א.

 15 למתן עדות.

 16 

 17 טרחתו של המומחה מטעם בית המשפט.חלקן של הנתבעות בשכר  ב.

 18 

 19 בתוספת מע"מ.₪  40,000שכ"ט עו"ד בסך של  ג.

 20 

 21 יום מהיום. 30הסכומים הנ"ל ישולמו תוך  .63

 22 

 23 

 24      , בהעדר הצדדים.2021ספטמבר  28, כ"ב תשרי תשפ"בהיום,  ןנית

             25 
 26 


