נחשול מתח :חב' חשמל תפצה משפחה ב 53 -אלף ש'
משפחה מהרצליה תבעה את חברת חשמל לאחר שבעקבות נחשול מתח נשרפה
הטלוויזיה בביתם ונגרם בשל כך גם נזק למוצרים אחרים .חברת החשמל טענה
כי מכשיר הטלוויזיה נשרף כי לא עמד בתקן הישראלי ,אך שופטת בית משפט
השלום קבעה כי היא זו שאחראית לנזקים ועליה לפצות את המשפחה
חברת חשמל אחראית לנזקים שנגרמו לדירה ולתכולתה בשל שריפת מכשיר טלוויזיה שאירעה
כתוצאה מנחשול מתח שנגרם בשל הפסקות חשמל שביצעה ,ולפיכך תפצה את הדיירים ב-
 53,465שקלים .כך קבעה שופטת בית משפט השלום בתל אביב ,עינת רביד.
התובעים ,שהתגוררו בהרצליה ,סיפרו בבית המשפט כי באחד מימי אוקטובר  '99אירעו
הפסקות חשמל בדירתם ובבניין בו הם גרו .לטענתם ,לאחר חידוש
זרם החשמל בפעם השנייה הדליק בנם את מכשיר הטלוויזיה שבחדר המגורים וזו החלה
להעלות באש .לדבריהם ,עד להגעתם של שירותי הכיבוי אחזה האש בכל פרטי הרכוש הסמוכים
למכשיר הטלוויזיה ,וגרמה נזקים כבדים למבנה ולתכולה.
השופטת רביד קיבלה את עמדת התובעים ,וקבעה כי שריפת מכשיר הטלוויזיה נגרמה כתוצאה
מנחשול מתח שנגרם בשל הפסקות החשמל .סמיכות הזמנים בין הפסקות החשמל לבין הנזק
שאירע למכשיר הטלוויזיה של התובעים מוכיח את הקביעה הנ"ל.

אחריותה של חברת חשמל
טענת חברת החשמל ,כי מכשיר הטלוויזיה לא עמד בתקן הישראלי ובשל כך נשרף ,שכן מכשיר
העומד בתקן לא היה נשרף אף אם היה נחשול מתח כתוצאה מהספקת חשמל  -נדחתה .נדחתה
גם הטענה כי אין להטיל על חבר ת חשמל אחריות אף במקרה בו הנזק נגרם כתוצאה מנחשול
מתח ,שכן הפסקות חשמל ,ובעקבותיהן תופעות מעבר ,הן הכרח המציאות ונהוגות בכל העולם.
לדברי השופטת רביד" ,הנני סבורה ,בניגוד לטענתה של חברת החשמל ,כי במקרה בו נגרם נזק
כתוצאה מנחשול מתח אזי יש להטיל האחריות לכך לפתחה של חברת החשמל".
נקבע ,כי על חברת החשמל מוטלת החובה לספק לצרכנים את השירות האופטימלי האפשרי.
בכלל זה היא מחויבת לבצע כל פעולה אפשרית ,למצות כל דרך ולהצטייד בכל מכשור  -כדי
למנוע את הנזקים כתוצאה מנחשולי המתח .במקרה זה ,חברת החשמל הפרה חובתה לפעול
כאמור.
בית המשפט קבע ,כי בגין כל נזקיהם של התובעים ,תשלם להם חברת החשמל פיצויים בסך
כולל של  53,465שקלים .כמו -כן תשלם החברה לתובעים הוצאות משפט בסך של 16,500
שקלים וכן שכר טרחת עורך דין בסך של  8,000שקלים בצירוף מע"מ כחוק.
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פסק-דין
עניינה של תביעה זאת היא בשאלה האם השלות עומס אותן ביצעה הנתבעת באזור מגוריהם של
התובעים הן הסיבה לשריפת מכשיר הטלוויזיה בביתם ,אשר הוביל להתפשטות השריפה ולנזקים
לרכוש ,ומהו הפיצוי לו הם זכאים בגין נזקים אלו.
רקע עובדתי וטענות הצדדים
 .1 .1התובעים התגוררו בזמנים הרלוונטיים לתביעה בדירתם שברח' יאיר שטרן  3בהרצליה
)להלן " :הדירה"( .לטענתם ,ביום  26.10.99פסק זרם החשמל לדירה וכן לכל הבניין בו מצויה
הדירה ,לאחר כמחצית השעה חובר זרם החשמל לדירה ולבניין ושוב לאחר מספר דקות פסק שנית,
וכי לאחר חידוש זרם החשמל בפעם השניה הדליק בנם את מכשיר הטלויזיה שבחדר המגורים וזו
החלה להעלות באש ,וכי עד להגעתם של שירותי הכיבוי אחזה האש בכל פרטי הרכוש הסמוכים
למכשיר הטלויזיה וגרמה נזקים כבדים למבנה ולתכולה ,אשר הוערכו על ידי השמאי מטעמם בסך
של  77,260ש"ח .התובעים טענו כי על הנתבעת )להלן " :חברת החשמל"( לפצותם בגין הנזקים
אשר נגרמו לרכושם כמו גם בגין שכ"ט שמאי ושכ"ט חוקר מהנדס חשמל ,אשר עלו לסך של 81,846
ש"ח ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית ליום הגשת התביעה לסך של  90,679ש"ח ,שכן לטענתם הנזק
נגרם בגין נחשול מתח אשר אירע עקב הפסקת החשמל.
בכתב הגנתה טענה חברת החשמל כי דין התביעה להדחות שכן מקור השריפה הנו
.2
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במכשיר הטלויזיה או בתקלה במכשיר וללא קשר להפסקת החשמל ,שכן לטענתה אם המכשיר היה
תקין ,הרי אף אם היה נחשול מתח -המכשיר לא היה אמור להישרף .ראייה לכך ,לטענת חברת
החשמל ,היא כי יתר המכשירים בבית ל א נשרפו .עוד טענה חברת החשמל בהקשר לכך כי אף
שהשלות העומס בוצעו באזור נרחב לא התקבלו תלונות על תקלות מלבד תלונת התובעים ,דבר
המעיד כי אין בהשלות העומס כדי לגרום לתופעות מעבר ,וכי הנזק שנגרם מקורו במכשיר הטלויזיה
עצמו .לטענת התובעת היות והשלות העומס הן בלתי צפויות ולא ניתן להזהיר את האזרחים מפניהן,
הרי שאין להטיל עליה אחריות בגין נזקים ככל שנגרמו בשל כך.
התובע הגיש תצהיר עדות ראשית מטעמו וכן מטעם בנו ,אורן פולק ,חוות דעת של
.3
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השמאי ,אמיר גולדברג )להלן " :השמאי גולדברג"( ,חוות דעת מומחה של המהנדס ,אשר סלוצקי

)להלן " :המהנדס סלוצקי"( וחוות דעת של המהנדס רפי כהן )להלן " :המהנדס כהן"( ,הנתבעת
הגישה חוות דעת מטעם המהנדס יוסף שוירמן )להלן " :המהנדס שוירמן"( ,חוות דעת של המהנדס
שגיב נוראני )להלן " :המהנדס נוראני "( ,וכן תצהיר עדות ראשית מטעם דב סטרולוביץ ,מנהל יחידת
ניהול מערכות בחטיבת הייצור וההולכה בחברת החשמל )להלן " :סטרולוביץ"(.
השאלות השנויות במחלוקת בין הצדדים הן :האם שריפת מכשיר הטלוויזיה בבית
.4
.4
התובעים נגרמה כתוצאה מנחשול מתח אשר נגרם לאחר החזרת החשמל לפעולה או כתוצאה מפגם
במכשיר הטלויזיה; האם היה על התובעים לוודא כי מכשיר טלויזיה אשר הביאו עמם עת עלו ארצה,
עומד בתקן ת"י  ;250האם יש להטיל אחריות על חברת החשמל במקרים בהם נגרם נזק כתוצאה
מהשלות עומס; באם ייקבע כי יש לחייב את חברת החשמל בנזקים שנגרמו ,האם הוכיחו התובעים
את הנזקים הנטענים וגובהם.
השלות עומס ונחשולי מתח כגורם לפרוץ השריפה
 .5 .5הצדדים מסכימים ביניהם כי אירועי הפסקת החשמל מיום  26.10.99היו "השלות עומס"
אותן ביצעה חברת החשמל .טענת חברת החשמל ,השלת עומס במערך האספקה של חברת
החשמל ,היא פעולה אוטומטית של מערכת החשמל ,על ידי ניתוק חלק מקווי החשמל לפרקי זמן
קצרים יחסית ,על מנת להגן על מערכת החשמל ולמנוע אפשרות של קריסת המערכת עקב תקלות
לא צפויות או העמסת יתר של המערכת .באמצעות הפסקות קצרות של החשמל לחלק מהלקוחות
לצורך השלת עומס ,נמנעת אי -אספקת חשמל ממושכת ,אשר עלולה להתרחש עקב קריסת המערכת
כולה או חלקים נרחבים ממנה ,ומונעת הפסקות חשמל ממושכות ללקוחות רבים בהרבה ,כאשר
הצרכן אינו יכול לדעת האם המדובר בהפסקת חשמל או בהשלת עומס .לטענת חברת החשמל,
השלת עומס היא שיטה מקובלת בעולם כולו להגנת מערכת החשמל במצבים כגון אלה ,וכי המדובר
בהכרח מחויב המציאות.
 .6 .6מתצהירו של מר סטרלוביץ עולה כי ביום  26.10.99בשעות אחר הצהריים שתי יחידות
ייצור של חשמל בתחנות הכוח אשקלון וחדרה הפסיקו פעולתן עקב תקלות בלתי צפויות ונגרמו
במערכת שינויים שלא היו ניתנים לשליטה לא על ידי המערכות האוטומטיות באמצעות הווסתים
המיועדים לכך ,וגם לא באמצעות המפעילים ,ועל כן ביצעה המערכת השלה אוטומטית באמצעות
הפסקת קווי מתח גבוה במספר תחנות משנה בכל הארץ לרבות קו מיסב בתחנת המשנה הרצליה
המספק מתח לביתם של התובעים ולכ 4,000 -צרכנים )להלן " :קו המיסב"( .עולה מתצהירו כי
באותו היום בוצעו שתי השלות עומס האחת מהשעה  17.11ועד לשעה  17.30והשניה מהשעה
 17.37ועד לשעה 17.53.
לטענת התובעים כתוצאה מהשלות העומס נגרמו תופעות מעבר של נחשולי מתח
.7
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)המכונים גם מתחי יתר ,מתחי מעבר וכו'( אשר הובילו לשריפת מכשיר הטלויזיה .נחשול מתח הוגדר
על ידי המהנדס נוראני כקפיצת מתח בעוצמה גבוהה הנמשכת לפרק זמן קצר ,וכי הערכים
האופייניים הם החל ממאות ועד אלפי וולטים לפרקי זמן שבין  0.5ל 200 -מיקרו -שניות ,כאשר
תכולת האנרגיה של נחשול המתח תלויה בעוצמה ובמשך זמן הנחשול ,וככל ששני מדדים אלה
ג בוהים יותר ,האנרגיה שנושא עמו הנחשול גבוהה יותר .המהנדס נוראני מסכים בחוות דעתו כי
נחשולי המתח מהווים את אחד מהגורמים ההרסניים של מכשירי חשמל חדישים במידה ולא ננקטו
אמצעים מתאימים להגנתם .לשיטתו של המהנדס נוראני נחשולי מתח נוצרים ,בין היתר ,הן בשל
פעולות מ יתוג בחברת החשמל ובכללן השלות עומס ,תנאי מזג אוויר קיצוניים וכד' והן במכשירים
הביתיים על ידי הפעלה והפסקה שלהם ,כאשר לטענתו רוב נחשולי המתח ההרסניים מקורם במתקן
הפרטי של הצרכן ,ואילו נחשולי מתח הנוצרים מחוץ למתקן הצרכן דועכים במהירות ובהגיעם לצרכן
הם לרוב בעלי עוצמה נמוכה .המהנדס נוראני התמקד בחוות דעתו בחשיבות של הגנת המכשירים
מפני נחשולי מתח וכן בעמידות המכשירים עצמם בתקן הישראלי אשר אמור להבטיח כי לא יישרפו
בעת תקלה.
בסיפה של חוות דעתו ציין המהנדס נוראני כי הוא אינו שולל את האפשרות כי שריפת
.8 .8
מכשיר הטלויזיה נגרמה כתוצאה מנחשול מתח ,וכך הוא מציין " ייתכן מאוד שמצב התחזוקה הירוד
של המכשיר ,לרבות הצטברות אבק ופיח דליקים בתוך המכשיר בן ה 12 -שנה ובלייה חזקה שלו
הם שהביאו לידי כך שהמכשיר עלה באש עקב נחשול מתח חלש שחדר בו בעת השלות העומס.
תופעה שהי יתה מתרחשת עקב הפעלות וניתוקים נוספים של המכשיר ,הגורמים אף הם לנחשולי

מתח חזקים בהרבה ורק במקרה התרחשה לאחר השלמת עומס ,אך גם לאחר שבנם של
התובעים הפעיל את מכשיר הטלויזיה".
היות והצדדים מסכימים בניהם כי השלות עומס יכולות לגרום לנחשולי מתח ,אשר
.9
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בהעדר ההגנות המתאימות עלולים לגרום לנזקים למכשירים חשמליים ,יש לבדוק במקרה הנדון האם
הוכח על ידי התובעים כי נחשול המתח הוא אשר הביא לשריפת מכשיר הטלוויזיה.
 . 10 .10אומר מייד ,כי העדפתי את עדויות התובעים והמומחים מטעמם על פני עדויות מומחי חברת
החשמל ,בכל הנוגע לאחריותה של חברת החשמל לנזקים נשוא התביעה.
 . 11 .11יוער ,כי הצדדים היו חלוקים ביניהם באשר לשאלה האם נוצרים נחשולי מתח בביתו של
הצרכן על ידי הפעלת והפסקת מכשירים חשמליים ,והשפעתם למול נחשולי מתח הנוצרים על ידי
פעולות מיתוג של חברת החשמל .כאשר לטענת המהנדס נוראני השפעתם של נחשולי מתח אלו על
מתקני הצרכנים הנה גבוה יותר יחסית להשפעתם של נחשולי מתח הנוצרים בפעולות מיתוג של
חברת החשמל והדועכים עד להגעתם לצרכן שאז הם לרוב בעלי עוצמה נמוכה .מבלי להכריע
בשאלה האם טענת חברת החשמל בדבר היווצרות נחשולי מתח כתוצאה מהפעלת והפסקת מכשירי
חשמל הנה נכונה ,הרי שטענתה כי נחשולי המתח הנוצרים בפעולות מיתוג מחוץ למתקני הצרכן
לרוב אינה גורמת לנזק למול פעולות המיתוג הביתיות ,אינה מתיישבת עם העובדות הבאות :חברת
החשמל עצמה מזהירה מפני תופעת נחשולי המתח; היא עומדת על כך כי על הצרכנים לרכוש הגנות
מפני תופעות אלו ,שכן מימונן על ידה כרוך בעלויות כספיות גבוהות; והיא דואגת להתקין התקני
הגנה מקום בו ישנו מספר רב של פגיעות ברק ,היוצרות נחשולים חזקים ,והמצדיקות התקנת מיגונים
אלו )ראו לענין זה את חוות דעתו של המהנדס נוראני ועדותו בעמוד  84לפרוטוקול מיום .(26.02.06
 . 12 .12יתרה מהאמור ,די בהסכמתו של המהנדס נוראני ,כי אף נחשול מתח בעוצמה נמוכה יכול
לגרום לנזק ,דהיינו להוות עבור מכשיר את הקש ששבר את גב הגמל )ראו חוות דעתו וכן עדותו
בעמוד  83לפרוטוקול מיום  ,(26.02.06כדי לקבל את הטענה כי יש בנחשולי מתח אשר נובעים
מהשלות עומס כדי לפגוע במכשירי החשמל של הצרכן ,ובמקרה הנדון במכשיר הטלויזיה.
 . 13 .13באשר לשאלה האם שריפת מכשיר הטלויזיה נגרמה כתוצאה מנחשול מתח אשר נגרם בשל
השלות העומס ,הנני סבורה כי יש להשיב בחיוב .ראשית אציין ,כי סמיכות הזמנים בין השלות העומס
לבין הנזק שאירע למכשיר הטלווזיה של התובעים מוכיח למעלה ממאזן ההסתברות שיש קשר בין
השלת העומס לבין הנזק שנגרם לטלווזיה ,ואשר נוצר בשל נחשול המתח .שנית ,עדויות מומחי
התובעים מהם עולה כי השלות העומס גרמו לנחשול מתח ,כאשר אף המהנדס נוראני אישר בפני
בית המשפט כי נחשול מתח אף הקטן ביותר יכול בתנאים מסוימים לגרום להיווצרות של תקלה
במכשיר חשמלי מחזקת את המסקנה כי במקרה הנדון נחשול מתח הוא אשר גרם לתקלה בטלויזיה.
 . 14 .14עוד אציין ,כי היות וכל המידע בדבר השלות העומס ונחשולי המתח הרלוונטיים למקרה
הנדון ,נמ צא בידיה של חברת החשמל ,אשר אומנם הציגה בפני בית המשפט סימולציה של נחשולי
מתח אשר התייחסו לתחנת חברת החשמל בראשון לציון ,בה בוצעו פעולות הפסקת חשמל שונות,
אך מאחר ומקובלת עלי טענת מומחי התובעים כי אין אפשרות לייצר נחשול מתח זהה לנחשולים
אחרים ,כמו גם לאור העובדה כי בסימולציה זאת נמדדו מדדים שונים מאלו שהיו בהשלות העומס
נשוא התביעה ,אין באפשרותי לקבוע כי במקרה הנדון לא היו נחשולי מתח חזקים .יתרה מכך,
בסיפה של הסימולציה נקבע על ידי עורכה ,דן שיין ,כי באותו האירוע לא נגרמו נחשולי מתח
מסוכנים .אין בקביעה זאת כד י לסתור את אמירתו של המהנדס נוראני כי אף בנחשול אשר מגיע
בעוצמה נמוכה כדי לגרום נזק למכשיר חשמלי בהתקיים תנאים מסוימים.
 . 15 .15בחקירתה את מומחי התובעים כמו גם בסיכומיה ,ניסתה הנתבעת לבסס את טענתה כי אין
בתיאור העובדתי של נסיבות התפרצות השריפה כדי לעלות בקנה אחד עם טענות התובעים
והמומחים מטעמם כי זו ארעה כתוצאה מהשלת העומס ,ולטענתה התיאור העובדתי של נזקי
השריפה לפיו הטלויזיה הודלקה ורק לאחר ההפעלה החלו הסימנים אשר הובילו עם הזמן לשריפה,
מובילה למסקנה שהשריפה נגרמה כתוצאה מקצר בטלויזיה אשר נגרם עם הדלקתה ,ולאחר
שהסתיים נחשול המתח ,שכן אם הנזק היה נגרם כתוצאה מנחשול המתח ,הטלויזיה הייתה "מתה"
ולא היו מצליחים להפעילה .טענה זאת בדבר חוסר אפשרות להיווצרות שריפה במכשיר הטלויזיה
כתוצאה מנחשול מתח ,שכן רק לאחר שהמכשיר כובה הופעל ושלט הממיר הופעל החל המכשיר

להראות שינויי צבע ולהישרף ,לא הועלתה על ידי מי מהמומחים אשר הובאו לעדות על ידי הנתבעת,
אף כי תיאור השתלשלות אירוע השריפה ,כמו גם חוות דעתו של המהנדס סלוצקי ,היו בפניהם בעת
עריכת חוות הדעת מטעמם .היות שבפני בית המשפט עומדת אך גרסת מומחי התובעים ,אשר לא
נסתרה בחקירתם ,כאשר בחוות דעתו של המהנדס נוראני נכתב כי ייתכן ובנסיבות המקרה אשר
עמדו בפניו נגרמה שריפת הטלויזיה עקב השלת עומס ,הנני דוחה טענה זאת של הנתבעת.
 . 16 .16עוד אציין לעניין זה ,כי עולה מחוות דעתו של מהנדס שוירמן כי לאחר אירוע השריפה שלחה
חברת הביטוח מגדל ,ה מבטחת את חברת החשמל ,את השמאי המהנדס שרגא ארדן לביצוע בדיקה
של נסיבות אירוע השריפה ,אשר רשם את פרטי נסיבות השריפה מפיו של אורן פולק .על אף שנכח
מהנדס מטעם חברת החשמל במקום השריפה ובדק את נסיבותיה בחרה חברת החשמל שלא להגיש
את חוות דעתו של המהנדס ארדן וכן לא להביאו לעדות בפני בית המשפט ולתמוך טענתה כי אין
בתיאור העובדתי של השריפה כדי לעמוד בטענת היווצרותו כתוצאה מנחשול מתח ,דבר אשר
בהתאם לפסיקה יש בו כדי לפעול לחובתה.
 .17 .17עוד טענה הנתבעת ,באמצעות מר סטרולוביץ כי השלות העומס אשר בוצעו ביום
 26.10.99גרמו להפסקות חשמל אצל  39,000צרכנים במחוז הדרום אשר בעטים התקבלו 14
תלונות 13 ,מהם תלונות על נזקים במכשירי חשמל .כאשר מתוך תלונות אלו  5תלונות ,כולל תלונת
התובעים ,התייחסו לקו המיסב אליו מחוברים  4,000צרכנים ,וכי בכמות מעטה זאת של תלונות יש
בה כדי להעיד כי הנזק ים אשר נגרמו לתובעים אין מקורם בפעולותיה של חברת החשמל כי באם
בצרכנים עצמם.
 .18 .18בחקירתו בבית המשפט העיד מר סטרולוביץ כי נעשות בין  15-22השלות עומס בשנה,
כאשר השלות עומס מהסוג נשוא התביעה הנן מחצית מהן .כאשר נשאל לעניין התלונות המתקבלות
לאחר השלות העומס השיב כי כמעט ולא מתבקשים דוחות לאחר השלות העומס ,וכי  13תלונות הינו
מספר רב סטטיסטית )עמוד  64לפרוטוקול מיום  .( 21.02.06לא זו בלבד שסטרולוביץ אישר בעדותו
כי מספר המתלוננים עקב השלות העומס אשר היו במקרה הנדון היה רב ממקרים אחרים ,דבר
המחזק את טענת התובעים כי הנזקים נבעו כתוצאה מפעולות חברת החשמל ,הרי מקובלת עלי
עדויות מומחי התובעים כי יש תקלות רבות עליהם הצרכנים אינם מתלוננים שכן אינם מקשרים בין
השלות העומס לתקלה .עוד אציין ,כי ממסמכים אשר הוגשו לבית המשפט ע"י הצדדים עולה ,כי
חברת החשמל ענתה לצרכנים אשר התלוננו על תקלות במכשיריהם כתוצאה מהשלות העומס נשוא
התביעה ,כי הם היחידים שהתלוננו בגין כך ,אף שידעה כבר אז כי מידע זה אינו נכון .התנהגות זאת
של חברת החשמל יש בה כדי להטיל ספק באמינות המידע אותו הציגה לבית המשפט באשר למספר
המתלוננים הנכון בהקשר לאירוע הנדון.
 . 19 .19בנוסף לאמור ,כאשר נשאל המהנדס כהן בחקירה נגדית ,הכיצד רק מכשיר הטלויזיה של
התובעים נפגעו לעומת אלפי מכשירים חשמליים בבתים אחרים ,השיב כי  99%מהמכשירים בהם
מדובר אינם בסמיכות של  20מטר משני שנאים ,אשר יש בהם כדי להשפיע על המתח אשר נכנס
למכשירי החשמל  ,שכן בעוד שחברת החשמל יכולה לווסת את המתח שמגיע מתחנת הכוח ,הרי
בשנאי שליד הצרכן אין אפשרות לווסת את המתח והוא קבוע ,ותלוי ומותנה בקרבה לשנאי ,כאשר
אלה שרחוקים יקבלו מתח ירוד ואלה שקרובים מקבלים מתח גבוה יותר .עוד הסביר המהנדס כהן כי
ידוע לו על עשרות מקרים בהם ביקשו מחברת החשמל להנמיך את המתח בשנאי שקרוב ללקוח
מאחר ונגרמו לו נזקים כגון שריפה חשמלית לכלי חשמל שונים )עמודים  24-27לפרוטוקול מיום
 .( 05.12.05הסבריו של המהנדס כהן בדבר הקרבה לשנאי כגורם לנחשול המתח הגבוה מתיישבת
עם הנתונים אשר הוצגו לבית המשפט לפיהם  5מהתלונות אשר הוגשו בגין השלות העומס היו
בהתייחס לקו המיסב ,כאשר אחת מהן הייתה של שכן קרוב של התובעים ,ואשר גם לו נזק למכשיר
הטלויזיה.
עמידת מכשיר הטלוויזיה בתקן הישראלי
 .20 .20לטענת חברת החשמל על פי תו התקן הישראלי ת"י  250אשר פורסם ברשומות ב-
) 10.02.1998להלן " :התקן "( מכשיר טלוויזיה תקני אינו אמור להישרף אף אם נוצר בו קצר ,ולכל
היותר תיווצר בו שריפה חשמלית של חלק מסוים ,אך לא שריפה של המכשיר עצמו ,ומכאן שמכשיר
הטלוויזיה של התובעים לא עמד בתקן .חברת החשמל טענה כי היות והתובעים יבאו לארץ את

מכשירי החשמל יש לראות בהם כיבואן החייב בעמידה בתנאים הקבועים בתקן .עוד הוסיפה חברת
החשמל כי תקן זה משנת  1998הנו זהה לתקן מדצמבר  1989וחל על המקרה הנדון.
 . 21 .21ראשית אציין ,כי אינני מקבלת את טענת הנתבעת כי יש לראות בתובעים ,אשר עלו ארצה
מארה"ב והביאו עמם את מכשירי החשמל אותם רכשו שם ,כיבואני מכשירי חשמל עליהם מוטלת
החובה לוודא כי המכשירים אותם הביאו עמם ארצה עומדים בתקן .אינני סבורה כי יש לחייב אנשים
פרטיים ,חסרי מומחיות ,להבדיל מהאנשים בעלי מומחיות אליהם מופנה התקן קרי יבואנים ,יצרנים
וכד' ,לוודא עת עלייתם ארצה האם יש תקנים בארץ לעניין מכשירי חשמל ,מה קובעים תקנים אלו
וכד') .ראו לעניין זה עדותו של מר סטרולוביץ בעמ'  67לפרוטוקול מיום .(21.02.06
 . 22 .22שנית ,אף אם הייתי מקבלת את טענת חברת החשמל לפיה יש לחייב את התובעים אשר
הביאו עמם עת עלייתם ארצה את מכשיר הטלויזיה ,ועל כן יש לראות אותם כיבואן המחויב לעמוד
בתקן ,הרי שבהתאם לעדותו של התובע רכשו את הטלוויזיה בארצות הברית בשנת  1988ועלו
ארצה באותה העת  ,עת טרם נכנס לתוקפו התקן ,ועל כן הוא אינו חל עליהם.
 . 23 .23הנני מקבלת אף את טענות התובעים כי במועד פרסום התקן וודאי היו ברשות הצרכנים
בארץ מכשירים חשמליים אשר לא עמדו בתקן הישראלי ,וכי אין זה הגיוני כי לאחר כניסתו של התקן,
אשר נוגע ליצרני יבואני ויצואני מכשירים חשמליים ,ולא לאדם הפשוט ,יחליף הצרכן הישראלי את כל
המכשירים בביתו במכשירים בעלי תקן ישראלי .עוד אציין ,כטענת התובעים ,כי לא הוצג לבית
המשפט כי לאחר כניסתו לתוקף של התקן הזהירה חברת החשמל את הצרכנים מפני הסיכונים
במכ שירי חשמל ,אשר אינם עומדים בתקן והצורך בהחלפתם או ברכישת אמצעים אשר יסייעו
בהגנתם ,שכן הנתבעת לא תפצה אותם באם ייגרמו נזקים בגינם.
אחריות הנתבעת לנזקי התובעים
 . 24 .24חברת החשמל סבורה כי אין להטיל עליה אחריות אף במקרה בו הנזק נגרם כתוצאה
מנחשול מתח ,שכן ה שלות עומס ,ובעקבותיהן תופעות מעבר ,הן הכרח המציאות ונהוגות בכל
העולם ,ולכן אין לומר כי תופעות אלו הנן תוצאת רשלנות מצדה .עוד היא טוענת כי על מנת למנוע
נזק למכשירי חשמל כתוצאה מנחשולי מתח אשר נגרמים ,בין היתר ,גם כתוצאה מהפסקות חשמל
רגילות ,הפעלה והפסקה של מכשירי החשמל ,ולא רק השלות עומס ,הרי שראשית על מכשירי
החשמל לעמוד בתקנים ולהיות בעלי תכונות המגנות עליהם מפני תופעות אלו ושנית ,ובנוסף ,יש
להתקין התקני הגנה מיוחדים אשר מטרתם להגן על מכשירי החשמל מפני תופעות המעבר .לטענתה
היות והתובעים לא עשו כן יש להטיל עליהם את האשם לגרימת השריפה .הנתבעת הפנתה את
ביהמ"ש לפסקי דין בהם נקבע כי על הצרכן לדאוג להתקין בביתו את האביזרים המונעים או
מפחיתים את פגיעתם של נחשולי המתח וכי הוא לא ישמע בטענה כי על חברת החשמל להתקין
מתקנים אלו על חשבונה ,וזאת בין היתר בשל שיקולי עלות ופיזור הנזק בין הצרכן מול חברת
החשמל.
 . 25 .25בנוסף לאמור ,הפנתה חברת החשמל את בית המשפט לאמות המידה אותן התקינה הרשות
לשירותים ציבוריים -חשמל אשר פורסמו ביום  ,28.08.02ואף כי אינן חלות במקרה הנדון ,היא
סבורה כי יש בהן כדי להשליך במקרה הנדון על השאלה אם התרשלה במקרה זה אם לאו.
 . 26 .26שאלת אחריות חברת החשמל בגין נזקים אשר ארעו כתוצאה מנחשולי מתח טרם הוכרעה
בפסיקה ,כאשר הן התובעים והן חברת החשמל הביאו לעיוני פסקי דין התומכים בטענתם .הנני
סבורה ,בניגוד לטענתה של חברת החשמל ,כי במקרה בו נגרם נזק כתוצאה מנחשול מתח אזי יש
להטיל האחריות לכך לפתחה של חברת החשמל .לעניינו יפים דבריה של כבוד השופטת מלכה אביב
בתק )י-ם(  1649/03ערוסי יחיאיל נ' חברת החשמל מחוז ירושלים )לא פורסם ,(05.11.03 ,שם
סקרה השופטת אביב את האמצעים אותם מעמידה חברת החשמל לצורך מניעת תופעת נחשולי
המתח  ,ובחנה את טענת חברת החשמל בדבר חוסר הכדאיות הכלכלית בהתקנת מיגונים מפני
נחשול מתח ,וכך היא מציינת :
" עמדתי היא כי על הנתבעת מוטלת החובה לספק לצרכנים את השירות האופטימלי האפשרי.
בכלל זה מחוייבת הנתבעת לבצע כל פעולה אפשרית ,למצות כל דרך ולהצטייד בכל מכשור -
כדי למנוע את הנזקים כתוצאה מנחשולי המתח ......הנתבעת קובעת )במאמר לעניין נחשולי

המתח עמודה שמאלית בעמ'  32לחוברת( כי" :אין זה כלכלי )אף אם אפשרי מבחינה טכנית(
לתכנן את המתקנים או המכשירים כך ,שלעולם לא ייפגעו מנחשול מתח והפרעות חשמליות
אחרות".
עולה מן ה אמור כי מניעת נחשולי מתח הינו דבר אפשרי אלא שאיננו כלכלי לנתבעת.
בשקלה את השיקולים הכלכליים על הנתבעת לקחת בחשבון כי מול החיסכון בהוצאות למניעת
הנזקים עומדת ההוצאה לפיצוי הצרכנים אשר ניזוקו .במילים אחרות  -אם עושה הנתבעת שיקול
כלכלי ,יתכן והיא צודקת בכך שההשקעה על אמצעים למניעת הנזקים היא השקעה גבוהה .אך
את עלות ההשקעה ,על הנתבעת להעמיד מול הסיכוי לנזקים ועלות הפיצוי בגין הנזקים .השיקול
הכלכלי אינו יכול לפטור את הנתבעת מאחריותה לנזקים".
ראו לעניין זה אף ת"ק  3283/04עו"ד פומורוק צבי נ' חברת החשמל לישראל ,דינים שלום כרך כט,
 ,527מיום 29.6.04
 . 27 .27מהנדס נוראני העיד בפני בית המשפט כי חברת החשמל יכולה מבחינה טכנית להתקין על
מתקנים שלה התקני הגנה אך המדובר בעלות כלכלית גבוה במיוחד ועל כן אין המדובר בהצעה
מעשית )עמודים  84-85לפרוטוקול מיום  .(26.02.06הנני סבורה כדעת כבוד השופטת אביב כי שעה
שחברת החשמל נוקטת משיקוליה היא החלטות בדבר אי מיגון מתקניה ,כתוצאה מנזקים של השלות
עומס ,בשל עלויות כלכליות ,עליה לקחת בחשבון כי מנגד יהיה עליה לשאת בעלויות הנזקים ,אשר
ייגרמו כתוצאה מאי קיומם של הגנות אלו.
 .28 .28חברת החשמל טענה עוד ,כי על רמת התנהגות סבירה המצופה מחברת החשמל ניתן
ללמוד מאמות המידה ,אשר נקבעו על ידי הרשות לשירותים ציבוריים חשמל מכוח הסמכות המוקנית
לה בהתאם לחוק משק החשמל ,התשנ"ו  . 1996 -בהקשר לכך ,אציין ,ראשית ,כי אמות המידה הללו
פורסמו רק בפברואר  ,2002ולכן אינן רלוונטיות למקרה הנדון ,כפי שחברת החשמל בעצמה מודה.
שנית ,מעיון בטענות חברת החשמל עולה כי היא בחרה להתייחס אך לאמת מידה אחת ,אשר
קובעת ,כי הצרכן יהיה זכאי לפיצוי במקרה בו היו "למעלה משלושה חיבורים חוזרים אוטומטיים בקו
מתח גבוה ,"...כאשר לטענתה היות ובמקרה הנדון דובר רק בשניים ,הרי אם היו חלות אמות המידה
על המקרה נשוא התביעה ,לא היו זכאים התובעים לפיצוי.
 . 29 .29אציין כי חברת החשמל לא טרחה לצרף את אמות המידה לסיכומיה ואף לא ציינה לאיזה
סעיף קטן בפרק ד 5.הפנתה בסיכומיה .לגופו של עניין ,אינני סבורה כי יש בסעיף אליו הפנתה חברת
החשמל סעיף ד) 5.1.2 .יא( לאמות המידה ,כדי לסייע לה וכדי ללמד כי התנהגותה במקרה זה
עולה כדי התנהגות סבירה .היות והצדדים כמו המומחים מטעמם לא בחנו את סעיף זה אין מקום
לקבל את קביעת ב"כ חברת החשמל בסיכומיו כי באם היו התובעים מגישים תביעה לפי סעיף זה,
עת היו אמות המידה בתוקף ,לא היו זכאים לקבלת פיצוי .יתרה מכך ,אמות המידה מונות עוד עשרה
מקרים נוספים ,אשר לא נבחנו במקרה הנדון ,ואשר די בהתקיימות אחד מהם כדי להקים לצרכן זכות
לפיצוי .משמע ,אף אם הייתי קובעת כי יש לקבל את טענת חברת החשמל כי אין במקרה הנדון כדי
להקים פיצוי לתובעים בגין סעיף ד) 5.1.2 .יא( לאמות המידה ,עדיין אין בכך כדי לשלול את תחולתם
של יתר המקרים החלופיים המנויים באמות המידה כמקימים פיצוי לצרכן ,ואשר כאמור לא נבחנו
במסגרת תביעה זאת .עוד אוסיף ,כפי שצוין על ידי חברת החשמל עצמה ,כי אין לאמות המידה
תחולה על התביעה הנדונה ,ועל כן אינני נדרשת לבחון לגופן את התקלות המנויות באמות המידה
ותחולתן על המקרה הנדון.
סכום התביעה והנזקים שנגרמו לרכוש התובעים
 . 30 .30בכתב התביעה אשר הוגש על ידי התובעים הועמד סכום התביעה על סך של  81,846ש"ח,
ב ערכי קרן ,וזאת בהתבסס על חוות דעת שמאית של אמיר גולדברג מיום  14.11.99וחוות דעת
משלימה מיום  16.10.01בהם הועמד הנזק על סך כולל של  77,260ש"ח ,ובתוספת שכ"ט שמאי
ומהנדס חשמל.
 .31 .31בתצהיר התובע מיום  04.12.02העמיד התובע את תביעתו בגין הנזקים אשר גרמה
השריפה על סך של  70,664ש"ח ,וזאת לאחר שחלק מהעבודות אשר פורטו על ידי השמאי גולדברג

בחוות דעתו נעשו בעלות נמוכה יותר .הסכומים אשר נתבעו על ידי התובעים כעולה מתצהיר התובע
הם כדלקמן :
ביצוע עבודות שיקום בעקבות השריפה  ,בגינם הציגו התובעים חשבונית על סך של  29,250ש"ח
פירוק אספקה והתקנת וילון בחדר המגורים ,בגינם הציגו התובעים קבלות בסך של  380ש"ח
ניקוי ספות חדר המגורים  -על פי הצעת מחיר של האחים עיני הוערכה עבודה זאת בסך של 2,000
ש"ח התובעים טענו כי ביצעו עבודה זאת בעצמם ועל כן יש לפצותם במחצית הסכום בסך של 1,000
ש"ח.
מנורת תקרה מסוג הנטר כולל מאוורר ,הוצגו חשבוניות על סך כולל של  700ש"ח בגין רכישת שני
מאווררי תקרה.
ניקוי וטיפול בשטיח לפי הצעת מחיר של חברת האחים עיני בע"מ בסך של  650ש"ח
תשלום עבור שירותי כיבוי אש הוצגה קבלה על סך של  958ש"ח
תשלום עבור שירותי מגן דוד אדום אשר הוזמנו למקום כנוהל בעת פריצת שריפה ,הוצגה קבלה על
סך של  221ש"ח
שיקום ושיפוץ כורסא והדום הוצגה קבלה על סך של  2,400ש"ח
רכישת מכשיר טלויזיה גרונדינדג בעל מסך  29אינצ' במקום המכשיר שנשרף הוצגה קבלה על סך
של  2,900ש"ח
בהתאם לחוות דעת השמאי יש לפצות את התובעים גם בגין שריפת הפרטים הבאים:
שריפת  65תקליטורים עקב השריפה הוערך ב 4,225 -ש"ח
מכשיר וידאו תוצרת  AKAIמולטי סיסטם הוערך ב 1,600 -ש"ח
מגבר תוצרת  AKAIהוערך בסך של  2,400ש"ח
טייפ תוצרת  AKAIהוערך בסך של  1,640ש"ח
קומפט דיסק תוצרת  AKAIהוערך בסך של  1,600ש"ח
פטיפון תוצרת סוני הוערך ערכו כמשומש בסך של  450ש"ח
 5קלטות וידאו הוערכו בסך של  100ש"ח
 5תקליטים הוערכו בסך של  150ש"ח
שני רמקולים תוצרת סנסוי הוערכו בסך של  2,000ש"ח
ארון עץ למערכת שמע הוערך בסך של  2,300ש"ח
תיק בית ספר הוערך בסך של  180ש"ח
מאוורר ניצב הוערך בסך של  180ש"ח

החלפת ציפוי וינורית פנימי על פני דלת כניסה ראשית הוערך בסך של  800ש"ח
ניקוי יבש לבגדים הוערך על ידי השמאי בסך של  45ש"ח בפועל הציגו התובעים קבלה על סך ש ל
 80ש"ח
התובעים תבעו עבור ניקוי עצמי של בגדים סך של  1,500ש"ח
התובעים תבעו עבור סיוע של עוזרת בית במהלך התקופה של נקיון והשיפוץ סך של  1,000ש"ח
התובעים תבעו סך של  10,000עבור התקופה בה לנו בבית אם התובעת.
התובעים תבעו בגין ליטוש מקצועי של אריחי הריצוף הדירה סך של  2,000ש"ח
 .32 .32הנתבעת אשר לא הגישה חוות דעת שמאי מטעמה באשר לנזקים אשר נגרמו לרכוש
התובעים העלתה מספר טענות ,אשר יפורטו להלן .באשר לפיצוי בגין מכשירי החשמל טענה
הנתבעת כי מכשירי החשמל בביתם של התובעים היו בני  12שנים וכי על מנת להחזיר המצב
לקדמותו הניזוק זכאי לפיצוי לפי ערכו של הציוד ולא לפי מחירו כחדש ,עוד הפנתה הנתבעת לכך כי
מחירי מוצרי החשמל ירדו בצורה דרסטית בשנים האחרונות .לטענת הנתבעת בעדותו אישר השמאי
גולדברג כי המחירים הנקובים בחוות הדעת מתייחסים לציוד חדש ,וכי מחיר הציוד שנפגם הינו
בשיעור של  25-30אחוז מערכם כחדש.
 .33 .33בדיני הנזיקין "מטרת הפיצויים היא להשיב את המצב לקדמותו )."(restitutio in integrum
מטרה זו תושג אם יהיה בסכום הפיצויים שהניזוק יקבל מהמזיק כדי להעמיד את הניזוק במצב שבו
היה נתון בשעת הדיון אלמלא בוצע כלפיו מעשה הנזיקין" )ראו א' ברק דיני הנזיקין תורת הנזיקין
הכללית )ג' טדסקי עורך ,י' אנגלרד ,א' ברק ,מ' חשין,ירושלים ,תשל"ז בעמ'  .(571גם על פי דיני
הביטוח ,מטרת הפיצוי היא השבת המבוטח למצב בו היה לפני שאירע מקרה הביטוח )ראו :ע"א
 196/88כלל חברה לביטוח בע"מ נ' הפועלים ליסינג בע"מ פ"ד מו).( 756 (1ב
במקרה הנדון ,ולאור האמור ,הנני מקבלת את טענת הנתבעת כי היות
.34
.34
והמדובר בציוד ישן ומשומש בן  12שנים  ,ציוד אשר יש לו בלאי מסוים ומוחלף אחת למספר שנים,
אין מקום לפסוק לתובעים את ערכו כציוד חדש ועל כן יש לפצותם לפי ערכו כמשומש בשיעור של
 30%מהערך אותו נקב השמאי גולדברג .לאור זאת ,הרי שבהתייחס למכשירי החשמל להלן  :מכשיר
טלויזיה ,מכשיר וידאו ,מגבר ,טייפ ,קומפקט דיסק ,שני רמקולים ,מאוורר ,אשר עלותם על פי חוות
דעת השמאי הוערכה בסך של  17,070ש"ח יש לפסוק לתובעים סך של  30%מהסכום בשיעור של
 5,121ש"ח .היות ולגבי ומחיר הפטיפון בסך של  450ש"ח ננקב לפי ערכו כמשומש יש לפסוק
לתובעים בגינו את הסך אשר נקבע בחוות דעת השמאי בשיעור של  450ש"ח.
 . 35 .35בכל הנוגע לתשלומים בגין עבודות ותיקונים עבורם הציגו התובעים קבלות  :עבודות שיקום
לאחר שריפה בסך של  29,250ש"ח  ,פירוק והתקנת וילון בסך של  380ש"ח  ,רכישת מנורות תקרה
עם מאוורר בסך של  700ש"ח ,תשלום עבור שירותי מד"א בסך של  221ש"ח ושירותי כבאות בסך
של  958ש"ח  ,תשלום עבור ניקוי שטיחים בסך של  650ש"ח ,ניקוי ושיפוץ כורסא והדום בסך של
 2,400ש"ח וכן הוצאות ניקוי יבש בסך של  80ש"ח הרי שהנני מקבלת את התביעה בגין ראשי נזק
אלו ,שכן הוצאות אלו נבעו בראש ובראשונה כתוצאה מהשריפה אשר פרצה בביתם של התובעים
ואשר ספק אם התובעים היו נדרשים למרביתם לולא אותה שריפה .סך הכל בגין עבודות אלו סך של
 34,639ש"ח .
 . 36 .36בהתייחס לתביעת התובעים בגין שריפת התקליטורים ,קלטות וידאו ,תקליטים ,ארון עץ תיק
בית ספר ,החלפת ציפוי וינורית על דלת הכניסה בסך כולל של  7,755ש"ח  ,וכן בגין ביצוע עבודות
עצמאיות לניקוי ספות מגורים אשר הוערכו על ידי התובעים בסך של  1,000ש"ח ,וניקוי עצמי של
הבגדים אשר הוערכו על ידי התובעים בסך של  1,500ש"ח הרי שבהעדר חוות דעת מטעם הנתבעת
ביחס לסכומים אותם יש לאמוד פריטים אלו ,הנני מקבלת את התביעה בגינם וקובעת כי יש לפצות
את התובעים בעלות כפי שהוערכה על ידי השמאי בחוות דעתו בסך של  10,255ש"ח .כך אף בנוגע
לסך של  2,000ש"ח אשר הוערך על ידי השמאי בגין עלות ליטוש אריחי הריצוף בדירה.

 .37 .37בהתייחס לתביעת התובעים בגין עוזרת בית בסך של  1,000ש"ח ,הרי שהנתבעת לא
חקרה את התובעים בגין ראש נזק זה ולא העלתה כל טענה בדבר סבירות ההוצאה או בדבר אי
הוכחתה ,ועל כן הנני קובעת כי יש לפצות את התובעים בגין ראש נזק זה בסך של  1,000ש"ח.
 .38 .38עוד תבעו התובעים סך של  10,000ש"ח בגין דיור חלופי עבור התקופה בה נערכו שיפוצים
בביתם .לטענת התובע בתצהירו בתקופה בה נערכו שיפוצים בביתם נאלצו להתגורר בדיור חלופי
עבור תקופה זאת שילמו את הסך של  10,000ש"ח ,כאשר בעדותו בבית המשפט ציין התובע כי
הדיור החלופי היה בית חמותו .כאשר נשאל התובע כיצד הגיעו לחישוב הסכום הנתבע והאם הייתה
זאת החמות אשר דרשה את התשלום או שהם אלו אשר הציעו אותו הציג התובע מספר גרסאות
שונות ,כך למשל השיב "היא לא ביקשה סכום כסף אך אנו שילמנו לה  10,000ש"ח" )עמוד  15שורה
 20לפרוטוקול מיום  ,( 14.07.05בהמשך ציין "היא ביקשה כסף אנחנו נתנו לה .היא ביקשה כסף כי
היא היתה פולניה" )עמוד  15שורה  29לפרוטוקול מיום  (14.07.05כאשר נשאל התובע כיצד
מתיישבת תשובתו לפיה לא ביקשה כסף עם זאת האחרונה השיב כי "היא ביקשה בשפת הגוף"
)עמוד  16שורה  (3ומיד לאחר מכן השיב "היא עשתה חישוב" )עמוד  16שורה  .(11לאור עדותו של
התובע ביחס לנושא התשלום בגין השהות בבית החמות אשר התאפיינה בסתירות וחוסר עקביות,
הרי שלא מצאתי לפצות את התובעים בגין ראש נזק זה.
לסיכום
דין התביעה להתקבל.
הנתבעת תשלם לתובעים הסכומים המפורטים להלן:
הסכומים המפורטים בסעיף  34לעיל בסך של  5,571ש"ח ,כשהם נושאים הפרשי הצמדה וריבית
מיום  26.10.99ועד למועד הגשת התביעה.
הסכומים המפורטים בסעיף  35לעיל בסך כולל של  34,639ש"ח יישאו הפרשי הצמדה וריבית מיום
הוצאתם ועד למועד הגשת התביעה.
הסכומים המפורטים בסעיף  36ו 37 -לעיל בסך כולל של  13,255ש"ח יישאו הפרשי הצמדה וריבית
מיום  26.10.99ועד למועד הגשת התביעה.
לכל הסכומים דלעיל יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום
בפועל.
הנתבעת תשלם לתובעים הוצאות משפט בסך של  16,500ש"ח וכן שכר טרחת עורך דין בסך של
 8,000ש"ח בצירוף מע"מ כחוק.
המזכירות תמציא את פסק הדין לצדדים.
ניתנה היום ,כ"ו באלול ,תשס"ז ) 9בספטמבר  ,(2007בהעדר הצדדים.
עינת רביד ,שופטת

