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 לחוק התכנון והבנייה 102-ו 101או הרפורמה בתכנון ובנייה תיקון  ,רפורמת המרפסות. 1

 ומה הקשר לביטוח עבודות קבלניות

לחוק התכנון  102-ו 101הרפורמה בתכנון ובנייה תיקון הידועה גם בשמה  ,רפורמת הפרגולות
 מכילה בתוכה רכיב העשוי להשפיע על שוק הביטוח. ,והבנייה

 ותהוועד מסמכויות חלק להעברת מיוחדת חשיבות מייחסת הרפורמה ,י ביותרבאופן כלל
 הריכוזיות את משמעותית בצורה להפחית במטרה, המקומיות התכנון לוועדות) ותהעמוס(תוהמחוזי
 .הביורוקרטיה את ולצמצם התכנון במערכת הקיימת
 ה כוללים:מל הרפורשהיעדים 

של נבחרי הציבור  )Accountability( המחויבותחיזוק השלטון המקומי והגדלת האחריות ו .א
  .בתחום התכנון והבניה

 .עדות המקומיות וצמצום התלות בוועדה המחוזיתוהגדלת עצמאות הו .ב
וניהול בדגש על סופיות הדיון  ,עדות התכנוןופיתוח תרבות קבלת החלטות הוגנת ויעילה בו .ג

 .סיכונים בתהליך
 .שיפור איכות הבניה .ד

 
דרך שלב האישור  יוקמו מכוני בקרה אשר ילוו ויפקחו על הפרויקט משלב התכנון ,במסגרת הרפורמה

 לענף הכניסל היא הכוונה ;קיים שירות של עידון או בשיפור מדובר לא .כל תקופת הביצוע ולאורך
 .הבניין לאכלוס ועד הראשוני מהתכנון - זמן לאורך הפועלת, בקרה מערכת הבנייה

 :אולם ערכו של מכון הבקרה יבוא לידי ביטוי ,כונים עדיין לא נקבעהמודל הארגוני הסופי של המ
 .הישראלי הבנייה בסטנדרט הוודאות רמת הגדלתב .א
 .בטיחותיים כשלים במיוחד, בנייה כשלי צמצום .ב
 .הבנייה שבענף האיכות-אי מחיר הקטנת .ג
 .מאשרים גורמים ידי על קיימת רגולציה ייעול .ד
 .בישראל ייהבבנ המקצוענות שיפור - עקיף באופן .ה
 .הציבור שלום על ושמירה הצרכן על הגנה - דבר של בסיכומו .ו

 
 0.6%-ת למכון תהיה כרהעלות הממוצעת המשוע :ומי ישלם? גם לכך קיים פתרון במסגרת החוק

 ה בבנייה.עמסך ההשק
 

 מה הקשר לביטוח?
ביטוחי עשור  את מכוני הבקרה לגופים דומים הפועלים במסגרת ואני מקווה שרבים מכם כבר קישר

שיפור בהליכי  ,גם אם לא. ביטוח זה הינו חובה (צרפת, ספרד, איטליה ומדינות אחרות) ןבמדינות בה
בביטוחי אם  ןניות ובילת קבובין אם בפוליסות עבוד ,ענף הביטוחשפיע גם על התכנון והבנייה י

 חבויות.
 .2016קיימת כוונה שהחוק יעבור והתהליך יחל לפעול החל מתחילת 
 נמתין, נראה ונעדכן.

 
 מקורות:

http://main.knesset.gov.il/Activity/committees/InternalAffairs/Pages/PlanningConstruc
tionLaw.aspx 

http://bonim.pnim.gov.il/About/Documents/KeyHighlightsConstructionLicensingRefor
m0614.pdf 

 

http://main.knesset.gov.il/Activity/committees/InternalAffairs/Pages/PlanningConstructionLaw.aspx
http://main.knesset.gov.il/Activity/committees/InternalAffairs/Pages/PlanningConstructionLaw.aspx
http://bonim.pnim.gov.il/About/Documents/KeyHighlightsConstructionLicensingReform0614.pdf
http://bonim.pnim.gov.il/About/Documents/KeyHighlightsConstructionLicensingReform0614.pdf
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 רים לקויים או עבודה לקויהמנזק ישיר/עקיף מתכנון לקוי, חו. 2

תכנון לקוי, "נזק ישיר/עקיף מ , שללעיתים חמקמקשהינו המושג, של הסבר זה מוקדש ל פרק
מה על פי הבנתנו להסביר ננסה לתאר את חריג הפוליסה,  ."מחומרים לקויים או מעבודה לקויה

יהיו יותר כי מקווים א זה ואנו שאחד לנוצד זו תהיה הצגה של . יש לציין כי מוחרג מכיסוי ומה מכוסה
 .לא מדובר בסוף פסוק ,בכל מקרה .ו להם השגותייהש האל מאשר קוראים שיסכימו

 
 זה. אכאילו הייתי מעביר הרצאה בנוש ,זואחר ההסבר מוצג בנקודות עוקבות זו 

 
 ובכן נתחיל,

 ובלתי פתאומיים פיזיים נזק או אבדן: "ינוהנוסח ביט) (לעבודות קבלניות פוליסה במקרה הביטוח  .1
 מוחרגת אינה אשר כלשהי וזאת מסיבה, ממנו לחלק או רויקטלפ העבודה באתר מראש צפויים

 ."זו פוליסה חריגי פי על
 להחלפה או לתיקונים ) הוצאות2( .עבור.. אחראי יהיה לא המבטח": הינולפרק א'  2חריג  .2

 להחלפת או לתיקון יוגבל זה חריג אך, לקויה או מעבודה לקויים מחומרים, לקוי מתכנון הנובעות
 אובדן כאשר, כהלכה בוצעו אשר לפריטים נזק או אובדן לגבי יחול עצמם ולא ייםהלקו הפריטים

 ."מעבודה לקויה או לקויים מחומרים, לקוי מתכנון שנבעה מתאונה כתוצאה נגרם נזק כזה או
שהוא נכתב באופן כל סיבה האולם זו לא  ,הנוסח דומה לנוסח המקובל בפוליסות מבטחי המשנה .3

 ...כך לא ברור
 .עבודות :כבר בשמה צהמהות הפוליסה נעו –עבודות קבלניות  תפוליס .4
 ,באופן ציורי .העבודותשמדובר בפוליסת רכוש אלא כזו המבטחת את מובן מאליו לא  ,למעשה .5

ראו  – כלונס ביסוס תקדיחה ויציק ,הפוליסה מבטחת את העבודות שבוצעו ביום נקוב (למשל
 ) שלאחריו הם כבר למעשה רכוש.בפרק הבא

כגון  ,פוליסות חבויותלמתבקשת היא השוואה הוההמבטח עבודות קיים בפוליסה רכיב כך, אם  .6
 אחריות מקצועית או חבות מוצר או דומות להן.

בכל הפוליסות האלה, הכיסוי בפוליסה הוא לצד ג' ולא למבוטח עצמו. אם המבוטח טעה בביצוע  .7
 לבצעה מחדש. ועליו ביטוחי הרי אין לו כיסוי  ,או ייצור המוצרהעבודה 

לדוגמא, אם יצרן מנועים ייצר עשרות מנועים וגילה שהוא ייצר אותם לא נכון (כלומר הם לקויים)  .8
ואין לו אפשרות לתקן אלא לחזור על ביצוע העבודה, הרי אין לו אפשרות לבטח את ההפסד 

 כספי שלו. פיזי או הה
עבודה לקויה (כלשון הפוליסה) אם קבלן ביצע : כוונת הפוליסה הקבלנית הייתה דומה ,להבנתי .9

) 2. (.עבור. אחראי יהיה לא המבטח" :רי אין לכך כיסויה ,ולא נגרם כל נזק אחר כתוצאה מכך
 ".לקויה או מעבודה לקויים מחומרים, לקוי מתכנון הנובעות להחלפה או לתיקונים הוצאות

 נזק או אובדן לגבי חולי ולא" :הרי הם ישולמו ,לנזקים אחרים בפרויקט םגריקוי אם הל ,מאידך .10
 מתכנון שנבעה *מתאונה כתוצאה נגרם נזק כזה או אובדן כאשר, כהלכה בוצעו אשר לפריטים

זה המקום היחיד בפוליסה בו מופיעה  ,לצורך העניין*" (.מעבודה לקויה או לקויים מחומרים, לקוי
 .ללא קשר) ,החבויות קימקומות בפר 2ויש עוד  המילה תאונה

יגרם נזק אש הלקויים ה למפעל המנועים, הרי אם תוך כדי בדיקת המנועים עתה, אם נשוו .11
היה אפסי שכן אין להם ערך כלכלי ייהיה לו כיסוי מלא ואילו השיפוי עבור המנועים  ,למפעל
 ממשי.

אם כך, החריג בבסיסו משווה את העבודה לביטוח חבויות ובדומה לה לא מכסה את איכות  .12
 .לקויה או מעבודה לקויים מחומרים, לקוי נוןמתכבין אם נגרמה  ,העבודה

אף אם הוא מוגבל וכרוך  נזק ישיר,ניתן לרכוש הרחבה לש בכךהיתרון בפוליסה הקבלנית הוא  .13
 שלא ניתן לרכוש בפוליסות חבות אחרות.   הה, הרחבהובהשתתפות עצמית גב

דירים את מג ךלו? איך מזהים אותו? אידמהו הפריט עצמו? מה גו ...תפלפלהגיע הזמן לה .14
 אין הגדרה טובה, כמו כל החריג עצמו.  ,לצערי ,היקפו? לכך

 ..בעמוד הבא.. לדוגמאנעבור 
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 .דוגמא .15
 מות.וקבלן בנה בניין בן מספר קשנניח  .א
 נניח שעמודי הבניין אמורים היו להיות בקו עם המבנה. .ב
 דבר ועניין.עבודה לקויה לכל  –פי התכניות  לנניח שהוא יצק עמוד בכיוון הפוך שאינו ע .ג
עליו לפרק על פי החריג  ,מדובר בנזק ישיר ,את טעותואם לאחר היציקה הוא גילה  .ד

 ולבנות מחדש על חשבונו.
הנזק בנייה ונגרמה התמוטטות בשל כך, יגרם מקרה ביטוח, בא גילה והמשיך לאם הוא  .ה

הפריט הלקוי  ,ה לנזק ישירבהרח מת, ואם קייהלקויט יהפחתה של עלות הפרישולם ב
  .פוליסהעד לסכום הנקוב בעל פי שוויו או ישולם 

 

 
 

עמוד שנבנה שלא 
הפריט  –במקומו 

שלא ישולם 
 במקרה נזק
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 :והערות נוספות יכוםס .16
 ברורה בכך שחייב להיות נזק פיזי. ,אבל כוונתו ככל הנראה, רורנוסח החריג אינו ב .א
הפוליסה הקבלנית, בדומה לפוליסת חבות, אינה משלמת על עבודה או מוצר שבוצע  .ב

 .ו בעבודה לקויהשתוכנן, או בוצע מחומר לקוי אפי שלא כ
במקרה שהטעות גרמה לנזק אחר מלא מאידך, הפוליסה מאפשרת למבוטח לקבל כיסוי  .ג

 .וכיסוי חלקי אם נרכשה ההרחבה טבפרויק
 התאםהפרויקט כבר אינו ברשות המבוטח ובשכן  ,בתקופת התחזוקה תקףהכיסוי אינו  .ד

 ר.צצריכה להיות קיימת פוליסה של אחריות מקצועית ו/או מו
יותר ), ההבחנות אינן 2כתבנו בעלון קודם (מספר  ןאה לפוליסות בעולם, עליהבהשוו .ה

 ).DE 1,2,3,4או   LEG 1,2,3ברורות (
 הנוסח בפוליסה דומה לנוסחים הרגילים של הסוויס רי והמיוניק רי. .ו
הסוויס רי קיימת אחד מנוסחי ב) 1שני שיפורים אפשריים שניתן להשתמש בהם הם ( .ז

ווה נזק על פי תנאי הט פגום אינו מקהיות חלק מהפרוי םצה שערתוספת המגדי
או שיפור ו/או תוספת ו/קיים נוסח של הסוויס רי המחריג גם כל שינוי ו) 2יסה (להפו

הליקוי ולתקן את יתר הפרטים קור כתוצאה מנזק וכן מטיל על המבוטח למצוא את מ
 ים.פהלקויים למניעת נזקים נוס

ע לבנייה של גהנו, בנושא זה עולה תקדים נווה גן לדיוןתמיד כשדנים  –תקדים נווה גן  .ח
התקדים אינו מלא ואינו מוחלט לגבי הנוסח והכוונה של  .המתוכנן המקוםבניין בסטייה מ

 .החריג
אשר דן בליקויי בנייה של  2014פסק דין משנת  –פסק דין י. בהרי יזמות והנדסה בע"מ  .ט

 ישיר בנזק מדובר" :האריחים אינו מכוסהקוי של ישהלשם נקבע  ,ןאריחי חיפוי של בניי
 בכיסוי מכוסה אינו – פיזי נזק הוא אם גם, זה נזק. פגומים בחומרים משימוש הנובע

עינינו הרואות כי פוליסת הביטוח מחריגה במפורש את אחריות המבטח " וגם "הביטוחי
יקוי בחיפוי לתיקון נזקים ישירים של ליקויי בנייה. בכך, חזרנו לאמור בפתח הדיון. הל

האבן אינו שונה במהותו מליקויי הבנייה האחרים, וככזה הוא אינו מכוסה בכיסוי 
הרי  ,ם, כגון נזק לצדי ג'חינגרם אירוע תאונתי מנפילת הארי ה". עם זאת, אם היביטוחי

 אלה כן היו מכוסים.
 

 תם ולא נשלם
 
 
 



   

 

6 

 ביסוס וקירות תומכים כלונסאותתנאים מיוחדים בגין  - 121רי מס.  תנאי מיוניק. 3

של המיוניק רי לעניין כלונסאות ביסוס קיים תנאי מקובל  ,דן בנזק ישירה ,בהמשך לפרק הקודם
 וקירות תומכים.

 אינו מכוסה. וומפרט כי כל נזק אשר נגרם לעבודות אלהתנאי מפרש  ,תימה מסודבמי
סאות או קירות מתחת לפני ביצוע כלונסאות ביסוס או קירות תומכים כולל עבודה של קדיחת כלונ

מדובר בעבודה ידועה ומקובלת, שיטות עבודה וציוד ייעודי ונהלי ביצוע הכוללים  ,כלההקרקע. בסך 
גלים לבדיקה אם הביסוס בוצע כהלכה (באמצעות בדיקות עומסים או בדיקות המבוססות על  םאמצעי

 סונית).אבדיקה סונית ואולטר -
הוצאת (קידוח >  עוקבים ורציפים םלבצע את העבודה בשלביהייחוד בעבודה זו הוא בכך שיש 

מהירות  ,(לדוגמאאי עמידה בנהלים אלה . הכנסת כלונס ברזל > יציקת בטון רציפה)המקדח > 
שכבות קרקע או מי תהום שלא נבדקו מראש   הימצאותאו ד) והקידוח או הוצאת המקדח חשובות מא
י נוסף מובנה בכך שהביסוס  הוא תת שמס המתכונן. קוי לעוועשויים לגרום לכך שהכלונס אינו רא

 קרקעי ולא ניתן לראות בעין את הכלונס לאחר יציקתו.
 .ק ומחריג אותןזנוסח התנאי מפרט כמעט את כל הסיבות האפשריות לקיומו של נ ,בהתאם

 
 :ח המקורי מוצג בעמוד הבא)ס(הנו תרגום חופשי

 את ישפו לא המבטחים, הפוליסה הוראותו חריגי, לתנאי בכפוף כי בזאת ומובהר מוסכם
 :נגרמו אשר הוצאות בגין המבוטח

 דיפון קירות או כלונסאות של תיקון או החלפה לצורך .1
 או ,ביצוען במהלך שנתקעו או ישר בקו לא או הנכון במקום בוצעו שלא אשר .א
 או], הקידוח של[ ההוצאה או הקידוח כדי תוך ניזוקו או ננטשו או אבדו אשר .ב
 .חלקיו כל על תקוע או פגום קידוח על ידי ציוד נחסמו אשר .ג

 .רציפים שאינם או נותקו אשר כלונסאות תיקון לצורך .2
 .שהוא סוג מכל חומר של חדירה או נזילה כל תיקון לצורך .3
 ].ליציקה עזר חומר[ בנטוניט השלמת או חללים מילוי לצורך .4
 בעומס עומדים שאינם או ומסע במבחני עמדו לא הביסוס או שהכלונסאות מכך כתוצאה .5

 .שלהם המתכונן
 .מידות או צורות שחזור לצורך .6
 או האובדן כי ההוכחה נטל. טבע נזקיל ידי ע נגרמו אשר נזק או אובדן בגין יחול לא זה סעיף
 .המבוטח על יחול זה סעיףל פי ע מכוסים הנזק

 
 דיון:

וי או קלקויה, תכנון לרמו מעבודה גנזקים שי לשהאם התנאי מפרט את כל האפשרויות  .1
 ניתן לומר שכמעט שכן. ם?חומרים לקויי

נהלים מסודרים למניעת נזקים מעין  יםהאם נהלי העבודה הקיימים בעבודות מסוג זה כולל .2
 ניתן לומר שכן.  ?אלה

עבור יצוע של כולם ינסאות. האם הבועשרות למאות כל ןבפרויקט רגיל יכולים להיות בי .3
אם על ידי   ,תיקון בשטח לחיזוק הכלונס םמקרה כזה מבצעיב .בהצלחה? התשובה היא לא

רון תכל פסמוך אחר או לונס קישור לכאו  ףהרחבת ראש הכלונס או יציקת כלונס סמוך נוס
 תביעת ביטוח. אלה לרוב לא מגיעים לכדי –אחר 

ן אופבקים כל כלונס או קטע קיר דיפון ציו ,פועלקים? בזק בודד או מספר נזהאם מדובר בנ .4
  .או חלק מקיר הוא עבודה נפרדתכלונס כל  ,השלמע .אחר יוםרד מזה שלידו ובפנ

 יהעלות של כלונס בודד אינה כה גבוהה ויכולה לנוע מכמה אלפ ?כלונס בודדשל עלות המה  .5
 .לכלונסאות מיוחדים וגדולים במיוחד ות אלפי שקליםרודד של עשבספר מלים עד קש
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 סיכום:
האפשרויות של נזקים אפשריים של כלונסאות מרבית י עתיד" ומעלה את מדובר בתנאי "הצופה פנ

בחריג הוא צופה רים איאמר שאת רוב הנזקים המתוסביר ומחריג אותן. מצד שני, קבלן כלונסאות 
 . העלות הנזק אינה גדול ,כל עוד מדובר בכלונס בודד ,. בפועלנן להםומתכו מראש

יש לרוב מדובר בעבודה לקויה או חומרים לקויים, סאות בכמות גדולה של כלונבפגמים אם מדובר 
פגם חוזר בכל הכלונסאות ממקור נזק אחד ולכן יש לראותו כנזק אחד אולם זהו נושא זהו יטענו כי ש

חריג שממילא מחריג את הנזק במהותו, בין אם זהו נזק בודד או נזקים שמדובר בלדיון נפרד והיות 
 נקודה זו.מרובים לא מצאתי צורך להרחיב ב

שקיים גם אם נניח  ,לפיכך .מים נזקים נוספים מעבר לנזק הקיים בכלונס עצמורנדגיש שלרוב לא נג
 .הכוסה, חלה עליו השתתפות עצמית גבוהמ םאמדובר בנזק ישיר, שנזק, 
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  או ,גשרים אקולוגיים. 4

 סואן? כביש לחצות וצבי חזיר משכנעים איך

 :בר מוזרדרואה  ,למחלף שורש א, בין שער הגי1 מספר ן בכבישנוסע הסקרבחודשים האחרונים, ה
 יל משום מקום לשום מקום.בד מעוגל, די רחב ודי ארוך המוחבנייה של גשר, גשר מיו

 שר כלי רכב? גאם מדובר בה
 גדר רכבת?

 גשר הולכי רגל?
 לא, 

 .עילי מדובר בגשר אקולוגי
בי לרגע שניים ועוד שניים נמצאים בשקיימים כ ץבעולם קיימים מספר רב של גשרים מעין אלה ובאר

  בנייה.
בין אם קטנים כגון צינורות או מלבניים למעבר מים וערוצי  ,קיימיםדווקא מעברים תחתיים רבים 

 י רכב חקלאיים. לנחלים או גדולים למעבר כ
, מדובר בבנייה של גשר רגיל בשיטות ...לא גדולה ?מה התובנה בהקשר לביטוח הנדסי

לא יתלוננו אם  םנראה ההככל  ,םאתהבעלי חיים (ובעבור יוצא דופן,  שומאולם לשי ,ותקונבנציונאלי
שקיעות במחלף לכפי שהיה ביחס לאחר פתיחתו החגיגית... היה שקיעה קלה של פני הקרקע ת

של רעשי מרבית הפחתה שתהיה  ךכ. הייחוד העיקרי הוא בכך שמדובר בגשרים רחבים דרור)
 תנאי הכרחי למעבר בטוח של בעלי החיים.א שהוהכביש במרכז הגשר, 

 
 מתוך עיתון הארץ:

 בר לחיות לראשונה מאפשר 70 כביש מעל שהוקם המעבר אבל, רגיל גשר כמו נראה הוא מרחוק
 יזכו יותר עירונית בסביבה הנמצאות אלה גם שבעתיד ייתכן. לצדדים להסתכל בלי, כביש לחצות
 באזור גשר על והגנים הטבע רשות אנשי באחרונה שגילו קטנות עפר תלוליות שורת.  בטוח למעבר

 70 כביש מעל תוכנן הגשר. בר חיות על בשמירה להשקעה תמורה שיש הוכיחה הכרמל דרום
 שראייתו חיים בעל, חולד מהמין למכרסם אפשרה עליו שפוזרה והקרקע, חיים לבעלי מיוחד כמעבר
 חופר שהוא תוך הגשר על לעלות, אופייניות יותבתלול שחפר העפר את ועורם במחילות החי, מנוונת

 כאלה תלוליות שורת הרשות אנשי תיעדו בעבר. הכביש של השני לצד דרכו את רבה בתושייה
 את לו לפתור הצליח הכביש מעל המעבר. לחצות החולד הצליח לא שאותו אחר כביש לפני הנעצרת

 .העבירּות בעיית

 הוא ישראל חוצה כביש חברת שנים ארבע לפני ימהשהק) אקולוגי מעבר( 70 כביש מעל הגשר
 אליו כשמתקרבים אבל, רגיל גשר כמו נראה הוא מרחוק. בר לחיות בישראל הראשון הייחודי המעבר

 50–כ רוחבו. מעליו שהונחה הקרקע על שהתפתחה טבעית צמחייה של בשכבה מכוסה שהוא רואים
 כניסת מונע אבל חיים בעלי כניסת חוסם שאינו ךנמו בגובה מעקה מוצב אליו הכניסות ובשתי, מטרים

 .במעבר המשתמשים לתיעוד משמשת מצלמות מערכת. רכב כלי

 את אוסף, והגנים הטבע ברשות הכרמל אזור אקולוג, רוזנברג בן למקום מגיע בשנה פעמים כמה
 מצב - יםחי בעלי של רבים מינים ישמש שזה היא שלנו התקווה. "הגשר על עלה מי ובודק הצילומים

 וכן בבטחה הכביש את לראשונה החוצות חזירים של משפחות נראו בצילומים. אומר הוא", צבי ועד
 לא, זאת עם. משפחותיהם את עוזבים הם שבה השנה בעונת צעירים תנים גם נראו. וגיריות שועלים

 התברר. אקולוגי מעבר להצלחת מדד המשמש המינים אחד, הישראלי הצבי בסרטונים נראה
 הגישה את שחסם פטל שיח עקרו הרשות אנשי, ואמנם. בטבע האדם של נוספת התערבות שנדרשת

 נקבות ארבע של קבוצה נראתה הסרטונים באחד. לבוא איחרו לא והתוצאות, למעבר צבאים של
 .הסואן הכביש מעל ובשלווה בבטחה פוסעות

 ליזום ובנייה תכנון מוסדות לוהח האחרונות ובשנים, דומים מיזמים יצירת עודדה זה מעבר צלחתה
 מעורבות ישראל וחוצה ישראל נתיבי כמו חברות. חיים בעלי למעבר רק המיועדים מעברים הקמת
 תמר ר"ד האקולוגית שכתבה בנושא מקצועי מדריך הכינה אף ישראל נתיבי וחברת, בהליך

 85 כביש מעל חיים יבעל מעבר להקים ישראל נתיבי מסיימת אלה בימים, כן כמו. אחירון־פרומקין
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 סמוך 1 כביש מעל נוסף מעבר להקים החלה אף זו חברה. עמיעד מהיישוב רחוק לא, העליון בגליל
 גם לפעול וביקשה ישראל נתיבי חברת אל והגנים הטבע רשות פנתה באחרונה. הגיא שער לאזור

. יותר צפונית טבע לשמורת הכרמל בין ומפריד יגור קיבוץ ליד העובר הכביש מעל מעבר להקמת
 .בטוח מעבר עבורם להבטיח מעוניינת והרשות, ודלק גירית, צבוע כמו נדירים טורפים נצפו באזור

. הארץ ברחבי אזורים בשלל נוספים רבים למעברים דרישה קיימת, זה מעבר יוקם אם גם, ואולם
. ניקוז מעבריו בר חיות לשמש היכולים חקלאי רכב למעבר גשרים הם הקיימים המעברים רוב, כיום
 במקרה היה כך. בקרבם החיות החיים בעלי אוכלוסיות למעבר להתאים יש האחרונים של חלקם את
 ביותר הנדירים היונקים אחד, הלוטרה לחצות נוהגת שאותו החולה עמק באזור ניקוז מעבר של

 ךכ, שיטפונות של חזקה זרימה בו היתה שבהם מקרים היו, צר במעבר שמדובר משום. בישראל
 .ונדרסו לכביש עלו, ממעבר נרתעו שהלוטרות

 מבטון מיוחד דרגש, האזור של הניקוז רשות בסיוע, והגנים הטבע רשות התקינה האחרונות בשנים
 מעידים כך ועל, בהצלחה הוכתר המבצע. המים של הזרימה למסלול ומחוץ המעבר בצד הנמצא

 משתמשות - נמיות ובהם אחרים חיים בעלי וגם - לוטרות המתעדים האחרונות מהשנים צילומים
 אקולוגית, אורון טליה אומרת", מאוד מיוחד הוא המעבר את חוצה לוטרה של הזה המראה. "במעבר

 לוטרה אחת פעם. "ללוטרות ייחודי באזור מדובר כי ומוסיפה, והגנים הטבע רשות מטעם האזור של
 ".מאוד גשום לילה שהיה אפילו, לישון והלכה למעבר הגיעה

 ראשונית מפה גיבשה כבר והגנים הטבע ורשות, חדשים מעברים בעוד צורך יש שבהם אזורים יש
 ליד העובר בקטע, הצפון כביש הוא חיים בעלי מבחינת" האדומים הכבישים" אחד. כאלו אתרים של

 סלמנדרות 300–ל קרוב זה בקטע תועדו האחרונות השנים בארבע. זמורה בן וכרם ברעם היישובים
 הכביש על שהייתן ומשך מאוד אטיים חיים בעלי הן, אחרים דו־חיים כמו, הסלמנדרות. "ושנדרס
 לא הן, מתקרב ברכב חשות הן אם גם. "אורון מציינת", הגודל באותו יונק או לזוחל ביחס ארוכה
, פתוחים שטחים לשימור לקרן באחרונה הגישה והגנים הטבע רשות". מפגיעה להתחמק יכולות

 הנמצא, זה לדו־חי מיוחדים מעברים להקמת סיוע לקבלת בקשה, ישראל מקרקעי תברשו הפועלת
 עם, בכביש חפורות בטון תעלות מעין שיהיו מיוחדים מעברים להקמת ישמש הסיוע. הכחדה בסכנת

 וזוחלים ויונקים הסלמנדרות תנועת את שינתב חלק קיר יוקם הכביש לאורך. אוורור חורי ובו כיסוי
 .אורון אומרת", פשוטה לא משימה תהיה וזו, זה את לתחזק צורך יהיה. "רהמעב אל קטנים

 מקימה אלה בימים. בטוח למעבר יזכו יותר עירונית בסביבה הנמצאות בר חיות שגם ייתכן בעתיד
 אפשרות בוחנת היא עתה. ביניהן מפריד שכביש שמורות שתי שיחבר רגל להולכי גשר נתניה עיריית
 .חיים לבעלי מיוחד עברמ גם לו בסמוך לבנות

 גייםומפת גשרים אקול
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 שלב בניה ראשוני – בין שער הגיא למחלף שורש 1יש בגשר אקולוגי מעל כ
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  בין שער הגיא למחלף שורש 1יש בגשר אקולוגי מעל כ
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 שלב בנייה מתקדם – בין שער הגיא למחלף שורש 1יש בגשר אקולוגי מעל כ
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 באזור רמות מנשה 6יש בגשר אקולוגי מעל כ
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 אזור בת שלמהב 70יש בגשר אקולוגי מעל כ
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 אזור עמיעד ב 85יש בגשר אקולוגי מעל כ

 אותיות) 5כלי רק"מ צבאי עשוי פלדה,  –הגשר תוכנן גם למעבר פילים (וגם ט...ם = רמז: 
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 גשרים מארצות אחרות
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 גשרים מארצות אחרות

 

 

 
 
 

  ,ומתבסס על ידע אישי ופרסומים חיצוניים דעתלהרחיב את ה לעיל נועד המפורטמידע ה
 מיטב הבנתנו המקצועית. ל פי ע ,רותימוגש כש

 ,קביעת עמדה לעצם עשיית ביטוח ו/או קביעת תנאים מוקדמים טרם עשייתולראות במידע זה כאין 
 .י חברות הביטוחמין זה מלוא הסמכות וההחלטה נתונה בידי חתיובענ


	עמוד
	Slide Number 1


