
אחריות בשרשרת  
הלוגיסטית לנזקים 

 למטען
 

 ד"עו, גיל נדל
 

 יצוא וסחר בינלאומי, ראש תחום דיני יבוא, שותף
 'ושות זליגמןגולדפרב 



 הובלה ימית

 .פיזי -בעיקר : סוג הנזק
 

 .ג"לקSDR  2: הגבלת אחריות
      666.66 SDR לחבילה. 

 
 .אפשרית: מגבלת האחריותפריצת 

 
 .ימים 3: מחאה

 
 .שנה: התיישנות

 
  



 הובלה אווירית

 .איחור, אבדן, פיזי :הנזקסוג 
 

 .ג"לק SDR 19 :הגבלת אחריות
 

 .אפשריתבלתי  :האחריותמגבלת פריצת 
 

 .יום 21 -איחור , יום 14 -פיזי נזק . בכתב: מחאה
 

 .שנתיים :התיישנות
 

   - סעיף ייחוד העילה - 



  (1)הגדרות  -משלח בינלאומי 

משלח בינלאומי כמוביל חוזי 

 

משלח בינלאומי כמתאם הובלה 

 

PRINCIPAL, AGENT 

 

Non-vessel operating common carriers 
(NVOCC)  

 



  :דוגמאות לאחריות מתאם הובלה

 

 העברת פרטים שגויים למילוי בשטר המטען•
 

 בחירת נתיב לא נכון•
 

 הזנחת המטען ואי יישום הוראות השוגר•
 

 העדר עדכוני ביניים•
 

 ניסוח לא נכון של הצעת המחיר•

  (2)הגדרות  –בינלאומי משלח 



  משלח בינלאומי
  :מטען משטר דוגמא

 .איחור ,אבדן ,פיזי נזק :הנזק סוג

  :אחריות מגבלת

1 SDR 666.66, ג"לק SDR לחבילה;   

 .ג"לק SDR 8.33 -ימית  הובלה כולל המקטע אינו אם

 .אפשרית :אחריות מגבלת פריצת

 .ימים 6 תוך - ניכר שאינו נזק ,מיד :מחאה

 .חודשים 9 :התיישנות

 



 מהגבלת אחריות של מוביל אווירי יהנהמסוף מטענים לא 

  מכונת , בעת פריקה, ג הפיל"מלגזן של מפעילת מסוף מטענים בנתב
וגרם בכך  , ח שיועדה ליצוא מישראל"הדפסה בשווי של כחצי מיליון ש

היצואן של המכונה קיבל פיצוי מאת  .(Total Loss) לנזק מוחלט למכונה
תביעת  )וזו הגישה תביעה כנגד מפעילת המסוף , חברת הביטוח שלו

 .ח"ש 480,000בסך של ( שיבוב

 מפעילת המסוף טענה לכך שאחריותה לנזק צריכה להיות מוגבלת על פי
 .אמנת ורשה

מעצם טבעה ומהות  , מעמדה של החברה המפעילה: בית המשפט
אינו כשל סוכן חברת התעופה אלא כשל מחסן טרנזיט מכוח , פעולותיה

 .  פקודת המכס

אירוע הפלת המכונה התרחש לפני תחילתה של התובלה  : בית המשפט
האווירית ואף לפני שנקלטה מבחינה תפעולית במוספיה של המפעילה  

על פי אמנת ורשה נדרש כי המטען יהיה בשדה התעופה  . עצמה
כדי שהדבר יחשב כחלק , בהשגחה פיזית וממשית של המוביל האווירי

 .ולא די בכך שהמטען נמצא בשדה התעופה, מהתובלה

 

 



 (1)המשלח פטור מלשאת באחריות : בית המשפט

 פדקס' מ נ"בע מוסכילה  

 

 :סיפור המקרה

 ,  אשר יוצאה לאירופה רגישיםסחורה של מוצרי תקשורת 

 .י חברת האריזה"ניזוקה בשל אריזה רשלנית של הציוד ע

 .המשלח נתבע מאחר והוא הגורם אשר המליץ על חברת האריזה

 

 :ההכרעה

 :בית המשפט דחה לחלוטין את התביעה כנגד המשלח

 ,  לחברת השילוח לא הייתה יד באריזה עצמה

 ,  ואין בטענה כי המליצה ליצואן על חברת האריזה

 .כדי ליצור בסיס להטלת אחריות על המשלח

 (בית המשפט חייב חלקית את חברת האריזה)



 (2)המשלח פטור מלשאת באחריות : בית המשפט
    

 

 :המקרה סיפור

   .בינלאומי משלח של בסיועו ישראלית חברה של חקלאי יצוא

 .קלקולו משום שימוש בו לעשות ניתן לא כי התברר ,במזון ומדובר ומאחר ,ליעדם באיחור הגיעו הטובין

 .האיחור נגרם זו התרשלות של ובעטיה ,מסמכים בהגשת התרשל המשלח כי הוכח

 .הטובין בהגעת איחורים המסדיר הסכם היה לא הצדדים בין

 

 :ההכרעה

דבר שהביא , וכי התמהמה בהגשת המסמכים, בית המשפט הסכים כי מדובר בהתרשלות של המשלח 
 .לאיחור

אלא שזה נפטר ממנה בסופו של דבר בשל  , באופן עקרוני ניתן היה להטיל את האחריות על המשלח 
 . י היצואן עצמו בישראל"ע ההמכלהשמאי שקבעה כי הנזק לסחורה נגרם עוד בשעת  ד"חוו



 (1)המשלח יישא באחריות : בית המשפט

 UPS' מ נ"עיצוב תכשיטים בע
 

 :סיפור המקרה

 .  שימשה כמשלחת לצורך כך UPS. חברה ישראלית ייצאה תכשיטים לאיי ברמודה

 ,  (ימים 40 -מעל ל)ונמצא רק לאחר זמן רב , המשלוח אבד בדרכו אל הלקוח

 .כאשר בינתיים נשלח ללקוח משלוח חלופי

 

 :ההכרעה

 -שבועות לאיתור חבילה  6 -בית המשפט קבע כי לא ייתכן שלמשלח ייקח כ 

 .ולכן נקבע כי המשלח נהג ברשלנות באיתור את החבילה שאבדה

 

 .₪ 15,000וכן הוצאות משפט ₪  40,000המשלח חויב בתשלום פיצוי על סך 

 



 (2)המשלח יישא באחריות : בית המשפט

 סיוונית שילוח בינלאומי' הפניקס נ
 

 :סיפור המקרה

 .  המשלחת, בסיווניתולצורך כך נעזרה , חברה ישראלית ייצאה סחורה לגרמניה

 .המשלחת נעזרה בקבלן משנה לצורך הובלה יבשתית בתוך גרמניה של הסחורה

 אחסן את הסחורה, ומשלא מצא איש במקום, קבלן המשנה הגיע למחסני הלקוח

 .דבר שהביא לפגיעה בטובין -בלי לשמור על תנאים הולמים , במחסניו שלו

 

 !(על אף שהמזיק בפועל הוא קבלן המשנה)היצואן תבע את המשלחת בגין הנזקים 

 :ההכרעה

 ,בית המשפט קבע כי המשלחת תהא חייבת בנזק שנגרם ליצואן

 ,היעד' לנקהמוצא ' מנקזאת משום שהתחייב מפורשות לביצוע ההובלה 

 .ויישא בכל נזק שייגרם בין על ידיו ובין על ידי אחרים

 



 תודה רבה
 ד גיל נדל"עו

03-6089979  

www.goldfarb.com 

Gill.Nadel@goldfarb.com 

http://www.nadel-law.co.il/
http://www.nadel-law.co.il/

