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 משבר בשוק ביטוח העבודות הקבלניות : הנדון

 

, הרינו מתכבדים לפנות אליך בנושא  20.12.2022ובהמשך לפגישתנו מיום  2.11.2022למכתבנו מיום בהמשך 

 שבנדון, כדלקמן: 

ביטוחי, אנו עדים   .1 ובתשתיות נמצא במשבר  בבנייה  ביטוח העבודות הקבלניות  כפי שהסברנו, שוק 

ף בהארכת פוליסות  לקושי הולך וגובר ברכישת פוליסות ביטוח לעבודות הנדסיות קבלניות וקושי א

 קיימות. 

הקושי נגרם עקב צרוף נסיבות, הן אירועים גיאופוליטיים אשר גרמו לעליית הפרמיה בעולם בכלל והן   .2

או   מסכלת  ובכך  כלל  ביטוח  לקבל  היכולת  את  מאיינת  לעיתים  ואף  המחמירה  מקומית  רגולציה 

של   מיידית  התערבות  מחייב  המצב  משכך,  הנדסיים.  פרויקטים  של  המימוש  יכולת  את  מעכבת 

, ושילוב פתרונות שונים, כפי שנבאר במכתב זה להלן. השלכות ייקור הביטוח הינן רחבות  הרגולטור

, הפרמיות קפצו בעשרות  6%- ל  3%היקף, מרווחי קבלן הביצוע הינם נמוכים ממילא ומוערכים בין  

ולעתים במאות אחוזים; תנאי כניסה לכיסוי ביטוחי הוחמרו, ההשתתפות העצמית גדלה לבלי הכר  

פרויקטים הנחשבים כבעלי סיכון מיוחד קיים לעתים קרובות קושי של ממש להנפיק פוליסת  ובסוגי  

ביטוח. הדברים נכונים ביתר שאת לגבי פרויקטים המוגדרים מראש כ"עתירי סיכון" כמו מיזמים  

מורכבים של התחדשות עירונית, חדירה למפלס מי תהום, פרויקטים בתחום שימור מבנים ובאופן  

פרויק הקבלנית  ניכר  הביצועית  ביכולת  מכרסמות  המשמעותיות  העלויות  התשתיות.  בתחום  טים 



 

 

כי   לציין  למותר  ברחבי הארץ.  המתנהלים  רבים  ציבוריים  בפרויקטים  והן  בשוק הפרטי  הן  בכלל, 

 סטגנציה בענף הביצוע משליכה על המשק כולו. 

 :הגורמים למשבר הביטוחי הם .3

ולא תחרותי. חברות זרות נמנעות מכניסה לשוק, וזאת  שוק הביטוח בישראל הינו קטן, ריכוזי   •

להבדיל ממקומות מקבילים בעולם, כגון קפריסין. הדבר מחייב בחינה מעמיקה שכן אין ספק כי  

למשק   עלויות  ומפחיתה  בחירה  חופש  מאפשרת  שוק,  בכלכלת  בסיסי  עקרון  הנה  התחרות 

 בכללותו.

קה וצמצום של פעילות מבטחי המשנה מחו"ל  נוסף על האמור, אנו עדים בשנים האחרונות להפס •

בארץ. אחת הסיבות העיקריות לכך היא תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי הנוהג לחזור  

עבודה   פרויקט  באותו  ואחרים  כנגד המזמין  שיבוב  מי    -בתביעות  של  עבודה  בעקבות תאונות 

על   / קבלן משנה, אשר מטילות משקולת כבדה מאוד  וגורמות  מעובדי הקבלן  חברות הביטוח 

 לחוסר כדאיות כלכלית לשווק ביטוח עבודות קבלניות. בנושא זה נמשיך ונבאר בהמשך.

ליתן   • ביטוח  עלויות בצורה משמעותית הנה סירובן של חברות  ומייקרת  נוספת המקשה  סוגיה 

  כיסוי ביטוחי בגין חבות מוצר ואחריות מקצועית במקום שהפרויקטים אינם מבוטחים על ידן 

בביטוח העבודות הקבלניות. הקבלנים נדרשים לביטוחי חבות מוצר ואחריות מקצועית אם מכוח  

דרישות ביטוח של מזמיני העבודה השונים ואם בכדי להגן על עצמם כנגד הסיכונים המבוטחים.  

, משמע על הקבלן להחזיקם לתקופת חשיפה    CLAIMS MADEביטוחים אלו הינם על בסיס  

שנה במקסימום, כנגזרת מתקופת אחריותו לכל פריט לפי חוק    20- פני כ  ארוכה המשתרעת על

שנה לפי תקנות הבניה(. אי לכך הדרך    20שנים( ולפי אחריותו בגין שלד הבניין )   7מכר דירות )

הנכונה לנהל את הסיכון הינה לרכוש ביטוח ולחדשו לאורך שנים ברצף, לפי מחזור שנתי )ולא  

 מירת התאריך הרטרואקטיבי של הכיסוי. ספציפית לפרויקט( , אגב ש 

מזמיני עבודה מהמגזר הציבורי ומהמגזר הפרטי עורכים לעתים קרובות ביטוח עבודות קבלניות  

הנבחר   הביצוע  מקבלן  שלהם  הביצוע  עבודות  מכרזי  במסגרת  דורשים  זאת  עם  יחד  בעצמם, 

 ביטוחים משלימים בלבד של חבות מוצר ואחריות מקצועית.

ביטוח ספציפי  ההשלכות בשט ו"לכוד" ברכישת  ביטוח או מחויב  ח הן שהקבלן הופך למסורב 

לפרויקט באותה חברת ביטוח בה מזמין העבודה ביטח את הפרויקט שלו. הדבר יוצר קושי בניהול  

הסיכון, שכן לא הגיוני לחדש פוליסות ספציפיות לאורך שנים ולעיתים הוא נאלץ לרכוש ביטוח  

 ה למעשה כפל ביטוח לביטוח שהמזמין כבר ערך.   עבודות קבלניות, המהוו

 

 

 

 



 

 

השיבוב  ת .4 הבנייה    -ביעות  ביטוחי  משוק  משנה  מבטחי  הסתלקות  עקב  למשבר  מרכזי  גורם 

   -הישראלי 

בסעיף   נקבע  הביטוח  לחברות  לאומי  לביטוח  המוסד  בין  התחשבנות  הביטוח  328מנגנון  לחוק  )א( 

לביטוח   למוסד  מאפשר  זה  סעיף  כשהוא  הלאומי.  ביטוח  מחברות  פיצויים  לתבוע  )המל"ל(  לאומי 

 מחויב בתשלום גמלאות וקיימת עילה כנגדן כצד שלישי. 

הוציא מבקר המדינה דו"ח שעניינו "טיפול המוסד לביטוח לאומי בתביעות נגד צד שלישי    2017בשנת  

גד האחראים  )שיבוב(". הדו"ח סקר בהרחבה את התשתית החוקית שעליה נשען המל"ל בתביעותיו נ 

זכותו לשיבוב   פוטנציאל  לתאונות. ע"פ ממצאיו "מאחר שבמשך שנים לא מיצה המל"ל את מלוא 

לאור הדו"ח,  מחברות הביטוח, הוא הפסיד כסף רב, והחשש הוא שמדובר במאות מיליוני שקלים".  

 החל המל"ל בגל שוטף של תביעות שיבוב.

המרכזיים   מהגורמים  הן  המל"ל  של  השיבוב  החלו  תביעות  הגלובאליים  המשנה  מבטחי  בגינם 

עבודות   ביטוח  לפוליסות  והפרמיות  עצמית  השתתפות  הכיסויים,  ההתקשרות,  תנאי  את  להקשיח 

 קבלניות בישראל ובחלקם לצאת לחלוטין מישראל. 

סכומי הביטוח המשמעותיים ששולמו על ידי חברות הביטוח למוסד לביטוח לאומי בתביעות שיבוב,  

  2018צנן עבור מבטחי המשנה בחו"ל, אשר גם כך מצויים בהפסדים גדולים משנת  נחשבים כגורם מ

 )בעיקר על רקע תוצרי שינוי האקלים העולמי ונזקי הטבע הקטסטרופליים( ומנסים לצמצם נזקים. 

בישראל יצרו לא מעט אתגרים כלפי מבטחי המשנה בחו"ל מכמה סיבות;    תביעות השיבוב של המל"ל

  7ראשית, תביעות רבות מוגשות בחלוף שנים רבות ממועד האירוע. תקופת ההתיישנות עומדת על  

הביטוח   חברת  פעם  לא  האמורה.  התקופה  לתום  בסמוך  מוגשת  התביעה  קרובות  ולעתים  שנים 

רועים מהעבר ולעתים מעדיפה להתפשר גם כשהיא יכולה  מתקשה להתמודד עם טענות שנוגעות לאי

 "לנצח" בהליך משפטי.

יתרה מזו, תביעות השיבוב של המוסד לביטוח הלאומי מעמידות את חברות הביטוח הישראליות ואת  

מבטחי המשנה במצב שבו אין להם וודאות באשר להיקף התביעות וההפסדים שייגרמו להם בשוק  

 חברות הביטוח לשמור על רזרבות גדולות לתקופה ארוכה.  הישראלי. דבר שמחייב את

נציין, כי חלק מהתביעות מוגשות נגד מעגלים רחוקים מהאחראים לאירוע התאונה ומאלצים בכך את  

עלויות לא מבוטלות   עם  המבוטחים והמבטחים שלהם להיגרר להליכים שנמשכים תקופה ארוכה 

 )מומחים, דיונים וכיו"ב(.

פרקי   ועוד,  בתביעות  זאת  בישראל  גבוהים  פיצויים  סכומי  מגלמים  המעבידים  וחבות  שלישי  הצד 

גם   האבודות'.  'השנים  הלכת  או  לעתיד'  השתכרות  'אובדן  כמו  נזק,  ראשי  בעקבות  בעיקר  נזיקין. 

תביעות המוגשות על ידי פועלים זוטרים וצעירים עם שכר נמוך וללא הכשרה מיוחדת עלולות להפוך  

 יוני שקלים, כשהנזק הרפואי פוגע באופן ניכר ביכולת הנפגע להתפרנס בעתיד.לפיצויים בסך מיל 



 

 

 פתרונות המוצעים לסיום המשבר הם כדלקמן : ה .5

  חברות של לכניסה  הכשל  מיגור את  לבחון  יש -  בישראל הביטוח בשוק התחרות ועידוד בחינה  ⊕

לירידה בעלויות הביטוח למשק  ן ספק שיביא שאי דבר, התחרות את ולעודד  לשוק  זרות ביטוח 

    בכללותו.

ביטוח לאומי מקבל תשלום ביטוח חודשי מהמעסיקים    -  ביטול זכות השיבוב של ביטוח לאומי     ⊕

בגין ביטוח העובדים. המצב שנוצר הוא שמחד תביעות השיבוב גורמות לנזקים אדירים לענף  

הבנייה ומאידך אין כל הצדקה לתביעות השיבוב, היות והמל"ל מקבל תשלומים קבועים עבור  

משל משנה  שקבלן  ביטוח(  )דמי  הפרמיה  עתידיים;  מתקבל  נזקים  לאומי  לביטוח  למוסד  ם 

מהמזמין המשלם לקבלן משנה, כך שמדובר באותו כסף העובר ידיים בין המזמין, קבלן ראשי,  

 קבלני משנה. 

   יקוח על שירותים פיננסים אוסר התניית הפ   לחוק'  א57  סעיף   -  ביטוח  התניית  תיקון  או  יטולב    ⊕

לם חברות הביטוח מנצלות את הסיפא  עשיית ביטוח בענף פלוני בעשיית ביטוח בענף אחר, או

  "קיים קשר עסקי סביר בין הביטוח - הסעיף ומפרשות אותו כמצדיק את ההתניה, היות ושל  

  המבוקש לקיום התנאי". הדבר מעמיד את הקבלן בפני קושי במציאת ביטוח, או בכפל ביטוחי 

  מיותר המעלה את העלויות למשק בכללותו. אשר על כן יש לשנות את סיפא ההתניה או להוציא 

 חוזר הבהרה המחייב את חברות הביטוח להימנע מהתניה בסוגיה זו. 

  את   ולהפחית  לעודד  מנת  על  זאת  -  הביטוח  חברות  י"ע  הבטיחות״  ״כוכבי  תכנית  אימוץ   ⊕

 חברות הביטוח עצמן, מהלך שיאפשר הפחתה בעלויות הביטוח.   של הביטוחיות  העלויות

התאחדות הקבלנים בוני הארץ, באמצעות הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה בישראל, פועלת  

רבות לקידום הבטיחות באתרי הבנייה, תוך השקעת משאבים רבים. במסגרת זו, הקמנו לפני  

כשנתיים וחצי, תקן 'כוכבי בטיחות' המדורג על ידי חמישה כוכבים. מטרת התוכנית הנה לקדם  

בע  בטיחות  בתוכנית  תרבות  באתרים.  העבודה  תאונות  את  ולהפחית  בישראל  הבניה  נף 

 משתתפות החברות הגדולות והמובילות בענף הבנייה.  

חברות אשר עברו את ההכשרה המקיפה וקיבלו לפחות כוכב אחד ועוד    85  -נכון להיום, יש כ  

ת הכוכבים.  תכנית  את  להתחיל  הממתינות  חברות  עשרות  ישנן  בתהליך.  עשרות  הליך  כמה 

ועד   הבכירה  מההנהלה  החל  העובדים,  כלל  של  השתתפות  כולל  הכוכבים  בתכנית  ההכשרה 

עובדים ביום הפועלים לפי ערכי התכנית    60,000-   50,000   - לאחרון העובדים. כלומר, ישנם כ

 אתרי בנייה.  1,000 - במעל ל 

ל עדים  אנו  וחצי(,  כשנתיים  לפני  )החלה  פועלת  שהתכנית  הקצר  הזמן  אף  תחום  על  שיפור 

רמת   עלתה  הכוכבים,  תכנית  שהחלה  מאז  בתכנית;  המשתתפות  החברות  אצל  הבטיחות 

מודעות הבטיחות בקרב קבלני המשנה והעובדים באתרים. תרבות של בטיחות הוטמעה לעומק  



 

 

באתרי החברות אשר השתתפו בתכנית וכתוצאה מכך עלה מספר דיווחים על אירועי ״כמעט  

 ד לקחים ולמנוע את התאונות הבאות. ונפגע״ שמהם ניתן ללמו

כך   הביטוח,  חברות  בידי  סיכונים  להערכת  כלי  להיות  הכוכבים  תכנית  על  כי  סבורים  אנו 

הנחות   בהתאם  ותקבל  "מסוכנת"  לפחות  תיחשב  הכוכבים  בתוכנית  המשתתפת  שחברה 

 בתשלומי הביטוח.  

ועידוד הורדת מחירי הביטוחים  כפול:  ערך  כמובן  ישנו  זה  להשתתף    למהלך  נוספות  חברות 

שיועיל   באופן  הנפגעים,  שיעור  וצמצום  הבנייה  באתרי  בטיחות  והטמעת  הכוכבים  בתוכנית 

 לכלל ענף הבנייה. 

סיכומו של דבר, ענף הבנייה הוא קטר כלכלי חיוני למשק ומן ההכרח למצוא פתרון ראוי שיאפשר  ב .6

והעבודות ההנדסיות. בידיכם היכולת  יציאה מהמצב המורכב שאליו נקלע הענף בתחום ביטוחי הבניה  

בענף   לפעילים  אפקטיבי  באופן  ויסייע  לאלתר  הענף  על  ישפיע  אשר  ויעיל,  מהיר  מענה  למתן  להביא 

 להתמודד עם המשבר הביטוחי. 

 

 רב ובברכה,  בכבוד

 , סגן נשיא חיים פייגלין

 ובנייה יו"ר אגף יזמות 

 ם בוני הארץיהתאחדות הקבלנ

 

 


