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הסיכונים המכוסיםהסיכונים המכוסים

:  :  נזק פיזי בלתי צפוי הנובע מנזק פיזי בלתי צפוי הנובע מ  
))בין אש ממקור חיצוני ובין אש ממקור פנימיבין אש ממקור חיצוני ובין אש ממקור פנימי((אש אש ��
סיבה חיצונית כלשהיא סיבה חיצונית כלשהיא ��

  למעט חריגיםלמעט חריגים        למעט חריגיםלמעט חריגים      
""ביטביט""נוסח נוסח 

""השוקהשוק""היה נחות מפוליסות היה נחות מפוליסות , ,   20092009עד מהדורה עד מהדורה " " ביטביט""נוסח נוסח 
המשמעות היתההמשמעות היתה". ". אשאש""באשר לא נתן כיסוי מפורש לבאשר לא נתן כיסוי מפורש ל, , הסטנדרטיותהסטנדרטיות

..לא היו בכיסוילא היו בכיסוי) ) כגון קצר חשמליכגון קצר חשמלי((שנזקי אש ממקור פנימי שנזקי אש ממקור פנימי 

".".אשאש""הוסף כיסוי מפורש להוסף כיסוי מפורש ל" " 20102010ביט ביט ""החל ממהדורת החל ממהדורת 



  לל""הכיסוי המקובל בחוהכיסוי המקובל בחו

::הינההינה  (MR, SR)(MR, SR)ל ל ""הפוליסה המקבילה הנהוגה בחוהפוליסה המקבילה הנהוגה בחו
CPM CPM –– Contractors’ Plant and MachineryContractors’ Plant and Machinery

בפוליסה זו הגדרת מקרה הביטוח שונה מהנהוג בארץבפוליסה זו הגדרת מקרה הביטוח שונה מהנהוג בארץבפוליסה זו הגדרת מקרה הביטוח שונה מהנהוג בארץבפוליסה זו הגדרת מקרה הביטוח שונה מהנהוג בארץ
::והינה והינה 

Unforeseen and Sudden Physical lossUnforeseen and Sudden Physical loss
קלקול חשמלי פנימי הקייםקלקול חשמלי פנימי הקיים//בשילוב של חריג שבר מכניבשילוב של חריג שבר מכני

. . מגיעים לתוצאה זהה כמו בפוליסות השוק הישראלימגיעים לתוצאה זהה כמו בפוליסות השוק הישראלי, , בפוליסהבפוליסה



    הה""מאפיינים יחודיים לסיכון הטמון בביטוח ציוד צממאפיינים יחודיים לסיכון הטמון בביטוח ציוד צמ

ויכול להגיע גם       ויכול להגיע גם       ₪  ₪  ג של מאות אלפי ג של מאות אלפי ""כ סדכ סד""בדבד((ציוד יקר מאוד ציוד יקר מאוד . . 11
..גבוההגבוהה   MPL MPL––) ) לפריטלפריט₪  ₪  למליוני למליוני         

ערכיתערכית- - משתנים ואינם ניתנים להגדרה חדמשתנים ואינם ניתנים להגדרה חד, , איזורי עבודה בעייתייםאיזורי עבודה בעייתיים. . 22

).).''נהר וכונהר וכו//קרבת יםקרבת ים, , ביצותביצות, , ואדיותואדיות, , שטחים הרריים וסלעייםשטחים הרריים וסלעיים((          
סמיכות  סמיכות  , , מרוחקים ממקום ישובמרוחקים ממקום ישוב((שמירה שמירה //איזורים בעייתיים להגנהאיזורים בעייתיים להגנה. . 33

).).''זמן הגעה ארוך להגעת סייר וכוזמן הגעה ארוך להגעת סייר וכו, , תאורהתאורה//בעיית גידורבעיית גידור, , לקו התפרלקו התפר        
למשל עקב סכסוך בין קבלנים העובדים  למשל עקב סכסוך בין קבלנים העובדים  ((קלות יחסית של נזקי זדון קלות יחסית של נזקי זדון . . 44
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בתנאי מזג אוויר  בתנאי מזג אוויר  ) ) עייפות וחוסר ריכוזעייפות וחוסר ריכוז" (" (מסביב לשעוןמסביב לשעון""עבודה עבודה . . 55

..סיכויים גדולים לנזקים תאונתייםסיכויים גדולים לנזקים תאונתיים––קשים קשים 



הה""ביטוח חובה לכלי צמביטוח חובה לכלי צמ

קטגוריות עיקריות  קטגוריות עיקריות    33  - - ה לה ל""ניתן לחלק את כלי הצמניתן לחלק את כלי הצמ
::מהיבט ההתנייעות מהיבט ההתנייעות 

).).לדוגמא מחפרון אופנילדוגמא מחפרון אופני((כלים מתנייעים המורשים לנוע בכבישים כלים מתנייעים המורשים לנוע בכבישים . . 11

).).לדוגמא מחפר זחלילדוגמא מחפר זחלי((כלים מתנייעים שאינם מורשים לנוע בכבישים כלים מתנייעים שאינם מורשים לנוע בכבישים   ..22 ).).לדוגמא מחפר זחלילדוגמא מחפר זחלי((כלים מתנייעים שאינם מורשים לנוע בכבישים כלים מתנייעים שאינם מורשים לנוע בכבישים   ..22

כלים ללא יכולת התנייעות עצמאית ולכל היותר אפשרות תנועהכלים ללא יכולת התנייעות עצמאית ולכל היותר אפשרות תנועה. . 33
).).עגורן צריחעגורן צריח, , עגורן גשרעגורן גשר: : לדוגמא לדוגמא ((מוגבלת במרחב מוגבלת במרחב         

::19751975ה ה ""הגדרת רכב מנועי בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשלהגדרת רכב מנועי בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל
רכב הנע בכח מכני על פני הקרקע ועיקר יעודו לשמש לתחבורהרכב הנע בכח מכני על פני הקרקע ועיקר יעודו לשמש לתחבורה

......לרבות רכבת וטרקטורלרבות רכבת וטרקטור, , יבשתיתיבשתית



))המשךהמשך((ה ה ""ביטוח חובה לכלי צמביטוח חובה לכלי צמ

לענייןלעניין  ככלי רכבככלי רכב  20012001נחשבו עד שנת נחשבו עד שנת   22  --וו  11כלים מתנייעים מסוג כלים מתנייעים מסוג 

..חוק ביטוח כלי רכב מנועי ולכן הונפקו להם תעודות חובהחוק ביטוח כלי רכב מנועי ולכן הונפקו להם תעודות חובה

עיקר יעודועיקר יעודו""מחד מחד ((ה ה ""עקב חוסר בהירות בהגדרת החוק לענין צמעקב חוסר בהירות בהגדרת החוק לענין צמ
הוציאההוציאה, , ")")לרבות טרקטורלרבות טרקטור""לשמש  לתחבורה יבשתית ומאידך לשמש  לתחבורה יבשתית ומאידך  הוציאההוציאה, , ")")לרבות טרקטורלרבות טרקטור""לשמש  לתחבורה יבשתית ומאידך לשמש  לתחבורה יבשתית ומאידך 

ה שלא חלה חובהה שלא חלה חובה""רשימה סגורה של כלי צמרשימה סגורה של כלי צמ  20012001בשנת בשנת " " אבנראבנר""
שבוטח עד אזשבוטח עד אז((חוקית לבטחם ולכן אין לבטחם בביטוח חובה חוקית לבטחם ולכן אין לבטחם בביטוח חובה 

::להלן הרשימה להלן הרשימה ). ). בלבדבלבד" " אבנראבנר""בב

    



ה שאין חובה חוקית לבטחםה שאין חובה חוקית לבטחם""רשימת כלי צמרשימת כלי צמ

  כלים שאין לבטח בביטוח חובהכלים שאין לבטח בביטוח חובה: : הנדוןהנדון
או שאין לה רישוי מטעם משרד  או שאין לה רישוי מטעם משרד  //ש וש ו""קמקמ  3030אין לבטח מכונה ניידת אם מהירותה המרבית אינה עולה על אין לבטח מכונה ניידת אם מהירותה המרבית אינה עולה על 

..ל והן בשל מידותיהל והן בשל מידותיה""הן בשל אי כושרה לפתח מהירות כנהן בשל אי כושרה לפתח מהירות כנ, , התחבורה לנוע בכביש התחבורה לנוע בכביש 
רכב מנועי שלפי מבנהו מיועד לביצוע עבודות ואינו מיועד  רכב מנועי שלפי מבנהו מיועד לביצוע עבודות ואינו מיועד  ""  - - מכונה ניידת מוגדרת בתקנות התעבורה כמכונה ניידת מוגדרת בתקנות התעבורה כ( ( 

" ) ." ) .לגרירה לגרירה 
לפיכך כלים אלו אינם מכוסים בביטוח חובהלפיכך כלים אלו אינם מכוסים בביטוח חובה
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))המשךהמשך((ה ה ""ביטוח חובה לכלי צמביטוח חובה לכלי צמ

הרשימההרשימה((ה אלו בביטוח חובה ה אלו בביטוח חובה ""בעקבות חוסר היכולת לבטח כלי צמבעקבות חוסר היכולת לבטח כלי צמ

נוצר חוסר מיידי בביטוח נזקי גוףנוצר חוסר מיידי בביטוח נזקי גוף) ) י חברות הביטוח גם כיוםי חברות הביטוח גם כיום""אומצה עאומצה ע
שבוטחו עד אז במסגרת ביטוחשבוטחו עד אז במסגרת ביטוח––הן למפעיל הכלי והן לצדים שלישיים הן למפעיל הכלי והן לצדים שלישיים 

..החובה של הכליםהחובה של הכלים
:  :  הפתרון הפתרון 

ביטול חריג נזקי גוף עקב שימוש בכלי רכב שאין חובה חוקית לבטחו  ביטול חריג נזקי גוף עקב שימוש בכלי רכב שאין חובה חוקית לבטחו  
והן בפוליסות  והן בפוליסות  ) ) ברובן חריג זה בוטלברובן חריג זה בוטל((הן בפוליסות חבות מעבידים הן בפוליסות חבות מעבידים 

).).או בפוליסות קבלנים פרק צד שלישיאו בפוליסות קבלנים פרק צד שלישי((צד שלישי צד שלישי 



))המשךהמשך((ה ה ""ביטוח חובה לכלי צמביטוח חובה לכלי צמ

))  MR, SRMR, SRלדוגמא פוליסות לדוגמא פוליסות ((ל ל ""יש לציין כי בפוליסות הנהוגות בחויש לציין כי בפוליסות הנהוגות בחו
..המצב פשוט יותר ואינו מצריך ביטול חריגהמצב פשוט יותר ואינו מצריך ביטול חריג

חריגחריג   MR MRבפוליסת עבודות קבלניות שלבפוליסת עבודות קבלניות של, , לדוגמאלדוגמא

) :) :בתרגום חופשיבתרגום חופשי((שימוש בכלי רכב הינו שימוש בכלי רכב הינו 
רכב בעל רשיון לנוע  רכב בעל רשיון לנוע  --י כליי כלי""כל תאונה שנגרמה עכל תאונה שנגרמה ע"" רכב בעל רשיון לנוע  רכב בעל רשיון לנוע  --י כליי כלי""כל תאונה שנגרמה עכל תאונה שנגרמה ע""

".".בנתיבי תחבורהבנתיבי תחבורה
ה שאינם מורשים לנוע בכבישים כגוןה שאינם מורשים לנוע בכבישים כגון""כלי צמכלי צמ: :   המשמעותהמשמעות
ממילא אינם מוחרגים וכל נזקממילא אינם מוחרגים וכל נזק', ', מפלסת עפר וכומפלסת עפר וכו, , מחפר זחלימחפר זחלי

!!!!!!לצד שלישי שנגרם בגינם מכוסה באופן סטנדרטי לצד שלישי שנגרם בגינם מכוסה באופן סטנדרטי 

::מסקנה מסקנה 
!!!!!!בביטוח משנה פקולטטיבי לא צריכה להיות בעיה לביטול החריג בביטוח משנה פקולטטיבי לא צריכה להיות בעיה לביטול החריג 



  זדוןזדון/ / שוד שוד / / גניבה גניבה / / פריצה פריצה 

מיגוניםמיגונים
ריתוכי   ריתוכי   , , סולרסולר//נעילת מכסי שמןנעילת מכסי שמן, , הצתההצתה//ניתוק סולרניתוק סולר' ' מעמע  --מיגון פיזי מיגון פיזי . . 11

..ברגים ועודברגים ועוד                                          
איתור פסיביאיתור פסיבי, , איתור פעילאיתור פעיל  --איתור איתור ' ' מעמע. . 22
נעול ומוארנעול ומואר, , אתר ריכוז הציוד מגודראתר ריכוז הציוד מגודר  --מיגון היקפי מיגון היקפי . . 33 נעול ומוארנעול ומואר, , אתר ריכוז הציוד מגודראתר ריכוז הציוד מגודר  --מיגון היקפי מיגון היקפי . . 33

שמירהשמירה
חברת שמירה מורשית כחוקחברת שמירה מורשית כחוק1.1.
י המבטחים  י המבטחים  ""אופציה לא מועדפת עאופציה לא מועדפת ע((שומר חמוש מטעם המבוטח שומר חמוש מטעם המבוטח 2.2.

))לא תמיד בצדקלא תמיד בצדק



  הה""שלבים בגניבת ציוד צמשלבים בגניבת ציוד צמ

כלים זחליים  כלים זחליים  , , כלים גלגליים בנסיעהכלים גלגליים בנסיעה((גניבת כלי בשלימותו גניבת כלי בשלימותו 1.1.
).).באמצעות מובילבאמצעות מוביל

..ה או מונחים בקרבתםה או מונחים בקרבתם""גניבת פטישי חציבה המחוברים לכלי הצמגניבת פטישי חציבה המחוברים לכלי הצמ. . 22

::ה ה ""גניבת חלקים המהווים חלק אינטגרלי מכלי הצמגניבת חלקים המהווים חלק אינטגרלי מכלי הצמ. . 33
מנועי צידודמנועי צידוד  - - משאבות הדראוליות       משאבות הדראוליות         - -           
פלנטריתפלנטרית' ' מעמע  --מנועי נסיעה                  מנועי נסיעה                    - -           

""ספוניםספונים""––גניבת פיקוד משאבה הדראולית גניבת פיקוד משאבה הדראולית . . 44



מגן בורגמגן בורג––מנוע צידוד מנוע צידוד 



מגן בורגמגן בורג––מנוע נסיעה מנוע נסיעה 



מגן בורגמגן בורג––פלנטרית פלנטרית ' ' מעמע



מגן בורגמגן בורג––משאבה ראשית משאבה ראשית 



""ספוניםספונים""––פיקוד משאבה ראשית פיקוד משאבה ראשית 



האיתורהאיתור' ' בחיבור למעבחיבור למע' ' מיקרוסוויץמיקרוסוויץ––מכסה עליון מכסה עליון 



  ))11((ה ה ""דוגמאות מעניינות  לנזקי צמדוגמאות מעניינות  לנזקי צמ

טובעים השנים מן האחדטובעים השנים מן האחד. . 11

          DD--10  10    שימש כעוגן לרפסודה בים המלחשימש כעוגן לרפסודה בים המלח..

??האם היתה חריגה מהשימוש ביעוד הכלי האם היתה חריגה מהשימוש ביעוד הכלי : : לעיון לעיון                 
??האם יש כיסוי ביטוחי האם יש כיסוי ביטוחי                                    ??האם יש כיסוי ביטוחי האם יש כיסוי ביטוחי                                   

הכנסת אורחים לבביתהכנסת אורחים לבבית. . 22
שחנו ליד בית פרטי במושב חצורשחנו ליד בית פרטי במושב חצור  HammHammמכבשי מכבשי   22גניבת גניבת         
..באישון לילהבאישון לילה        
??למי למי ? ? מועילה מועילה " " ליד בית פרטיליד בית פרטי""האם חניה האם חניה : : לעיון לעיון         



))22((ה ה ""דוגמאות מעניינות  לנזקי צמדוגמאות מעניינות  לנזקי צמ

העלמות מסתורית במעבה האדמההעלמות מסתורית במעבה האדמה. . 33
  DD--10  10    ""בירושלים במהלך בירושלים במהלך " " לל""מנהרת צהמנהרת צה""במעמקי במעמקי " " נעלםנעלם

..חפירתהחפירתה
מחברת שמירה  מחברת שמירה  " " שומרשומר""יעילותו האמיתית של יעילותו האמיתית של : : לעיון לעיון        מחברת שמירה  מחברת שמירה  " " שומרשומר""יעילותו האמיתית של יעילותו האמיתית של : : לעיון לעיון       

..פ חוקפ חוק""מורשית עמורשית ע
  הצילו את המצילהצילו את המציל. . 44

מנוף נייד ענק קרס לתוך בור חפירה עצום תוך כדי נסיון  מנוף נייד ענק קרס לתוך בור חפירה עצום תוך כדי נסיון          
..תיקון עגורן צריח תקולתיקון עגורן צריח תקול

??ה במהלך תיקונו ה במהלך תיקונו ""האם העגורן מכוסה בפוליסת צמהאם העגורן מכוסה בפוליסת צמ: : לעיון לעיון       



  הה""שבר מכני לציוד צמשבר מכני לציוד צמ

,,נזקים פנימיים של שבר גלגלי שיניים בממסרותנזקים פנימיים של שבר גלגלי שיניים בממסרות:    :    הצורך הצורך   --
..''וכווכו) ) ללא אשללא אש((קצר חשמלי קצר חשמלי , , שבר במנועיםשבר במנועים                                  

,,קושי מקצועי לטיפולקושי מקצועי לטיפול((י חברות ביטוח י חברות ביטוח ""עע" " לא אהודלא אהוד""כיסוי כיסוי --
).).פוטנציאל לריבוי נזקיםפוטנציאל לריבוי נזקים            



::נקודות מפתח לסוג ביטוח זה נקודות מפתח לסוג ביטוח זה 

))שנה ויותרשנה ויותר  3030--2020לא מעט כלים בני לא מעט כלים בני ((גיל הציוד גיל הציוד 1.1.

))מחצבותמחצבות, , הרריתהררית, , עירוניתעירונית((סביבת העבודה סביבת העבודה 2.2.

))מחפרון אופני לעומת מתקן גריסה ניידמחפרון אופני לעומת מתקן גריסה נייד((סוג הציוד סוג הציוד 3.3.

טיב התחזוקה ותדירות השימוש בציוד  טיב התחזוקה ותדירות השימוש בציוד  4.4. טיב התחזוקה ותדירות השימוש בציוד  טיב התחזוקה ותדירות השימוש בציוד  4.4.

..י סוקרים מיומנים בסוג ציוד זהי סוקרים מיומנים בסוג ציוד זה""סיקור מקצועי עסיקור מקצועי ע5.5.

))אישור בודק מוסמךאישור בודק מוסמך, , בדיקות סדקיםבדיקות סדקים((י רשויות י רשויות ""בדיקות נדרשות עבדיקות נדרשות ע6.6.

))''ממסרות וכוממסרות וכו//בדיקות שמנים למנועיםבדיקות שמנים למנועים((בדיקות מעבדה משלימות בדיקות מעבדה משלימות 7.7.

))0.8%0.8%  --  1.5%1.5%((תעריפים גבוהים תעריפים גבוהים 8.8.

)  )  ₪ ₪ 15,00015,000- - ₪ ₪ 50,00050,000((השתתפויות עצמיות גבוהות יחסית השתתפויות עצמיות גבוהות יחסית 9.9.
גריסת סלעיםגריסת סלעים//התיחסות מיוחדת לציוד מחצבההתיחסות מיוחדת לציוד מחצבה10.10.



  מקרה ביטוח מיוחדמקרה ביטוח מיוחד

..זרוע של מנוף זחלי קרסה עקב שבר מכני בממסרתזרוע של מנוף זחלי קרסה עקב שבר מכני בממסרת
הזרוע נפלה עקב כך על גוף הכלי ונגרמו נזקים לזרועהזרוע נפלה עקב כך על גוף הכלי ונגרמו נזקים לזרוע

..ולגוף הכליולגוף הכלי
").").שבר מכנישבר מכני""ללא ביטוח ללא ביטוח ((ה ה ""הכלי בוטח בביטוח צמהכלי בוטח בביטוח צמ ").").שבר מכנישבר מכני""ללא ביטוח ללא ביטוח ((ה ה ""הכלי בוטח בביטוח צמהכלי בוטח בביטוח צמ

::מהו המשפט הנכון מהו המשפט הנכון 
..הנזק לממסרת יוחרגהנזק לממסרת יוחרג, , הנזקים לזרוע ולגוף הכלי יכוסוהנזקים לזרוע ולגוף הכלי יכוסו. . אא
..הנזק לגוף הכלי יכוסההנזק לגוף הכלי יכוסה, , הנזקים לזרוע ולממסרת יוחרגוהנזקים לזרוע ולממסרת יוחרגו. . בב
..לזרוע ולגוף הכלי יכוסולזרוע ולגוף הכלי יכוסו, , הנזקים לממסרתהנזקים לממסרת. . גג
..לזרוע ולגוף הכלי לא יכוסולזרוע ולגוף הכלי לא יכוסו, , הנזקים לממסרתהנזקים לממסרת. . דד



שאלת טריוויהשאלת טריוויה

??    ""באגרבאגר""מה מקור השם מה מקור השם   



!!תודה על ההקשבה תודה על ההקשבה 

סוף  סוף  


