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כללי

2

.  כלכליים של פרויקט בניה נמדדים בשורת הרווח" כישלון"ו" הצלחה"

.הפסד/ביטול רווח/צמצום רווח–אי עמידה בתקציב הפרויקט 

.להשלמתוהקבועהזמניםבלוחעמידה–בניהפרויקטבתקציבלעמידהמרכזיגורם

קרקע פורה לסכסוכים  -אי הסכמה באשר לאחראי לחריגה מלוח הזמנים המוסכם 
:במספר מישורים

קבלן ראשי-מזמין
קבלן משנה-קבלן ראשי

רוכשי דירות –קבלן ראשי /מזמין



"מפעל חיוני"-ענף הבניה 
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,הביתולמשקיהישראליתלכלכלההבניהענףשלחשיבותוולאור,האמוררקעעל
."חיונימפעל"כיוכרזהבניהענףכיהממשלההחליטה2020מרץחודשבאמצע

..."לבינתיים"רקלרווחהלנשוםיכלוהבניהבענף,אכן

...לחודיומית-יוםומציאות,לחודהכרזות

שמונתה בחודש מרץ לגבש המלצות ביחס לסוגיית  " קמינץוועדת "שאלה היא האם * 
.  בתקופת הקורונה תתייחס לשאלת ענף הבניה" כוח עליון"



הדיסוננס
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הכרזת הממשלה אמצעי להקטנת נזק בלבד  –המשמעות 
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.מספקתאינה"למשקקטר"הבניהענףשלהכרזתו

:עםמתמודדיםוקבלניםמזמיניםהיומיומיתבמציאות

סינים/פלשתינאים-"סגוריםשמיים"–אדםבכוחמחסור.

למאובחניםבידודחובת.

לפועליםלינהפתרונות.

גלםבחומרימחסור.

דירותרוכשי–מנוגדיםאינטרסיםבעליעםהתמודדות.

באיחוריושלמופרויקטים



הנזק עצום
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שחרףמעריכההארץבוניהקבלניםהתאחדות,הכלכליתבעיתונותפרסומיםפיעל
:היתרבין,לצפותיש"חיונימפעל"כהבניהענףשלהכרזתו

דירותד"יחאלפיעשרותשלמסירתןבמועדלדחייה;

למשקשקליםמיליארדישלתוצרלהפסד;

רביםקבלניםלקריסת.

!ענפהצפי לליטיגציה 



היה חכם  . אל תהיה צודק–1' אתגר מס
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פרויקטשלסיומואתבהכרחתקדםלאמזמיניםמצדמידיוטורפניתאגרסיביתגישה
.המוסכםבמועדבניה

כלכליתלתוצאהלהביאאףעלולהמזמיניםמצדמידיוטורפניתאגרסיביתגישה
תחרות,הקבלניםמספרצמצום,פירעוןחדליקבלנים–ממששלשוקכשלשתהווה
.'וכומחיריםעליות,מוגבלת

הנזקים.מוגדרתזמניםמסגרתבלאבפרויקטלהתנהללקבלניםלאפשראין,מאידך
.מאדגדולה,שלישייםלצדדיםלרבות,לכולםהפוטנציאלים

,  נכון וראוי להגיע להבנות מחוץ לכותלי בית המשפט
...    כי הדבר אינו אפשרי תמידאם 



ליטיגציה כללי  הכן עצמך כראוי להליך –2' אתגר מס
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טעות–תביעותמפני"מגן"כ"חיונימפעל"כהבניהענףהכרזתעלהסתמכות!

תביעותמפני"מגן"וזה"עליוןכוח"אירועיצרהקורונהמשברכיטענהעלהסתמכת

!טעות–

.ליטיגציהלהליך,מועדמבעוד,הקרקעאתמכיניםמסודריםוקבלניםמזמינים

עצמםלביןבינם.

דירותרוכשידוגמת,שלישייםצדדיםלביןבינם.



המוצא  ליטיגציה נקודות הכן עצמך כראוי להליך –2' אתגר מס
וטענות פוטנציאליות  
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:לקבלןעבודהמזמיןביןביחסים

כלליבאופן

בהתקשרותהזמניםלוחותבהתחייבותלעמידההאחראיהואהקבלן-הכלל.

סוגיותלבררישאזוגם,הקבלןשלבאחריותואינוהכוללשהעיכובהוכחה–הכללמןיוצא
:כגון,משנה

ארכהבקשתהוגשההאם;

בפיצוייםחיובמפניבהגנהרקאולקבלןבתשלוםמזכההארכההאם;

להקטיןהיהניתןולאהעבודותהשלמתמועדעלשהשפיעזההואהספציפיהעיכובהאם

.הסיוםמועדעלשהשפיעוהקבלןבאחריותאחריםאירועיםהיולאלחילופיןאו,הנזקאת



המוצא  ליטיגציה נקודות הכן עצמך כראוי להליך –2' אתגר מס
וטענות פוטנציאליות  
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:מעכבכגורםהקורונהלאירועספציפיבאופן

ועלהחוזיםחוקעלבהסתמך)בארכהאותוהמזכה"עליוןכוח"לאירועיטעןהקבלן
במשהומקעקעת"חיונימפעל"הבניהענףהכרזתשדווקאמעניין.(החוזההוראות
עבודההפסקתאין–האפורבתחוםבסיטואציהמדוברשכאןמשום.העליוןהכוחמטענת

.מוחלטת

הצדקהואיןלמשק"חיונימפעל"כהבניהענףעלשהוכרזהעובדהעליסתמךהמזמין
אירועביןסיבתיקשרהוכחתלהיעדרגםכמו,(הכלליהחשבהכרזתבהמשך'ר)לאיחור

.העבודותבהשלמתהעיכובלביןהקורונה

זאתובכלל,בראיותטענתואתלהוכיחיהיההקבלןעלזכאותלהוכחת,מקרהבכל,
:הבאותהשאלותכאמורתיבחנה

חיובמפניבהגנהרקאולקבלןבתשלוםמזכההיאוהאםארכהבקשתהוגשההאם
;בפיצויים

להקטיןהיהניתןולאהעבודותהשלמתמועדעלשהשפיעזההואהספציפיהעיכובהאם
.הסיוםמועדעלשהשפיעוהקבלןבאחריותאחריםאירועיםהיולאלחילופיןאו,הנזקאת



המוצא  ליטיגציה נקודות הכן עצמך כראוי להליך –2' אתגר מס
וטענות פוטנציאליות  
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:(3210)הממשלתיהמדףלחוזה(4)-ו(3)42סעיףלמשל'ר



המוצא  ליטיגציה נקודות הכן עצמך כראוי להליך –2' אתגר מס
וטענות פוטנציאליות  
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:דירותלרוכשיקבלנים/מזמיניםביןביחסים

.יותרהרבהקשהוקבלניםמזמיניםניצביםבפניהסיטואציה

עללהקפידציבוריאינטרסשקייםכצרכןהמשפטביתבעינינתפסדירהרוכש
.יתרהבזהירותבוולנהוגזכויותיו

קפידהאחריותכמעט–דירותיהםבמסירתאיחורבגיןדירותרוכשיכלפיאחריות.
.1973–ג"תשל,(דירות)המכרלחוק'א5סעיףתחתמוסדר

איחורשלבמקרהסטטוטרייםפיצוייםמתשלוםלפטורזכאותהוכחתתנאי
:להוכחהמורכבים,דירותיהםבמסירת

עליחולולאהאמוריםהקטניםהסעיפיםכילהסכיםרשאיםהמכרלחוזההצדדים..."
ושהסיכוןהמוכרבשליטתשאינןמנסיבותכתוצאהשנגרםבמסירהאיחור

.(דירותהמכרלחוק(ג)'א5סעיף)"עליומוטלאינוולתוצאותיהןלהתרחשותן



המוצא  ליטיגציה נקודות הכן עצמך כראוי להליך –2' אתגר מס
וטענות פוטנציאליות  
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שאינןמנסיבותכתוצאהנגרםהאיחורכילהוכיחהקבלןעלהעובדתיבמישור

.בשליטתו

האמורותהנסיבותלהתרחשותהסיכוןכילהוכיחהקבלןעל,המשפטיבמישור

.עליומוטלאינו,ותוצאותיהן

חברהפלסים'נאליהושלמה42039-06-16(ת"פ)תאמלדוגמא'רההוכחתילקושי

:מ"בעובניןלפיתוח

,הללוהנסיבותעלהקבלןשלהשליטהסוגייתובחינת,לאיחורשגרמוהנסיבותאיתור"

שלהמקצועיתבסוגיההבנהגםאלא,מדוקדקתעובדתיתבחינהרקלאמצריכים

חוותטעונההאמוריםהרכיביםהוכחת,ככלל,מכאן.בניהפרויקטשלזמניםלוחות

."זמניםללוחותמומחהשלדעת



המוצא  ליטיגציה נקודות הכן עצמך כראוי להליך –2' אתגר מס
וטענות פוטנציאליות  
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:(יותרמאוחרשרוככה)האוצרבמשרדהכלליהחשבהכרזתבאה,בכךדיהיהלאואם



החשיפות הפוטנציאליות
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:החוזיהזמניםבלוחעמידהמאיכתוצאהמופסדיםלצאתעלוליםכולם

:לחשוףהקבלן
 רגילים או מוסכמים–חיוב בפיצויים.
סילוק יד וביטול הסכם.
מימוש בטחונות.
עיכוב תמורה/קיזוז.
 מתכוננותתקורותהגדלת.
 הצרכן הסופי"תביעות."

:המזמין חשוף ל
 הצרכן הסופי"תביעות."
נזקי מימון וליווי בנקאי.
מימוש בטחונות לרשויות וצדדים שלישיים.
הגדלת הוצאות פיקוח.



?  אז איך נערכים
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צמודמשפטיליווי.

יומני,תכתובתבאמצעות–אמתבזמןקונקרטיתאוצפויהעמידהאיעלהתרעות

.אורכהובקשותעבודה

אמתבזמןהזמניםלוחותעדכון.

הקבלןבטענותבתמיכהמשנהוקבלניספקיםשילוב,הצורךבמידת.

העבודותבהשלמתלעיכובהקורונהאירועבין,ראיותבאמצעות,קשירה.

להשאירלא–"בסדריהיה"המתרבותהימנע-העבודהמזמיניעםדיאלוגקיום

.הפרויקטלסיוםפתורותבלתיסוגיות



!תודה על ההקשבה

ד דוד חמו"עו
שותף וראש מחלקת ליטיגציה

'ושותפירון.מ


