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כורח המציאות שהוא  –על רקע משבר הקורונה  והתשתיות בענף הבניהסכסוכים פתרון 

 הזדמנות לשינויגם 

 מהנדס, עורך דין, גדעון שפיגל

והוא אף נחשב לקטר , בישראלת בפעילות הכלכלימרכזי ענף הבניה והתשתיות מהווה חלק 

במסגרת הצווים והתקנות פעילותו הופסקה לא למרות שבאופן רשמי . המוביל את המשק

ספג פגיעה  הבניהענף גם , משקמהשהביאו לעצירתם של חלקים נרחבים ם ולשעת חר

 כלכליתוהחזרה לפעילות היציאה מהמשבר , לאור זאת. משמעותית בשבועות האחרונים

גם עבור ענף הבניה  חסר תקדיםבאופן ת ומורכב ותלהיות משימ צפויות בהיקפים מלאים

  .והתשתיות

אחד צפוי להיות שנוצרות בתקופת משבר הקורונה נושא פתרון הסכסוכים והמחלוקות 

הדבר נובע . החזרה לשגרהתהליך במסגרת עמו יתמודד ענף הבניה ים המרכזיים נושאה

הצלחתו של פרויקט . היא ברובה בעלת מאפיינים של פרויקט הבניההפעילות בענף מכך ש

שביניהם קיים מארג , פעולה בין גורמים רביםהלת שיתוף ביכו ,בימים רגילים גם, תלויה בניה

 אף וחלקםאינטרסים שונים המעורבים בכל פרוייקט  אלולגורמים . הסכמים וחוזיםמורכב של 

גם בימים רגילים הפעילות בענף הבניה והתשתיות מלווה בצורך בניהול  לכן .מנוגדים

 לאו, יםמשפטי הליכיםבחלק מהמקרים הקונפליקטים מידרדרים ל. קונפליקטים ופתרונם

 סכסוכים ניהולבהשונים העוסקים  בהליכיםלענף הבניה והתשתיות נוכחות משמעותית בכדי 

 .בוררות הן בבתי המשפט והן בהליכי ,משפטיים

ואף את המגזר הבניה ענף משבר החוצה את כל לומר כי משבר הקורונה הוא כבר עתה ניתן 

 .הבניה בענף המעורב בפעילותגורם בכל  ,כזו או אחרתברמה , השפעתו תיגע. העסקי כולו

כאשר  וזאת, מעבר לפרויקט הבודד עשויה לגלוש המשברפעת אלא שהש ,לא רק זאת

יהיו מושפעים מהחלטות שיתקבלו בפרויקטים אחרים בהם הם פרויקט כל המעורבים ב

סביר , כך .הרשויות המקומיות ועוד, ויתכן שאף מהחלטות משקיות ברמת המדינה מעורבים

כוח  – מטבעםמוגבלים שהם עצמם בתחרות על משאבים את כל המעורבים ימצאו להניח ש

אלא  בהחלטותיואינה תלויה רק גורם לכל האירועים על כן תוצאת  .חומרי בניה ומימון, אדם

 גורמיםאף ביתכן שוהוא פועל בכל פרויקט הנוספים עמם  גורמיםשיקבלו ההחלטות גם ב

 . ישיר עמם אין לו קשרשאחרים 

, רוכשי דירות, מתכננים, ספקים, קבלני משנה, יםיקבלנים ראש, יזמים, מזמיני עבודה

לגלות כי המשבר גרם עשויים רבים נוספים  יםגורמו נקים נותני הליווי הפיננסי והמימוןהב

מה שמכונה יש צורך במקרים רבים לנסח , בנסיבות כאלו. בלתי צפויהלטריפת קלפים 

המעורבים הגורמים . חדשים בטרם חלוקת הקלפים מחדש "כללי משחק"בתורת המשחקים 

השפעות יש למכלול התוצאות אך  ,יגלו כי המשבר השפיע על כל אחד מהם בצורה שונה

דווקא  התוצאה תיקבעששיתכן שיבקש לנצל את מעמדו עלול לגלות " חזק"שחקן . הדדיות

מול יזם שיבקש לעמוד בנוקשות  ,לדוגמא. ו מזההאינכלל שהוא  החוליה החלשה ל ידיע

נו להפעיל את בניסיו כבולות הקבלן  ידיכי  עשוי לגלות על קיום תנאי החוזההקבלן הראשי 

 הלאהבתורו ינסה לשרשר את הלחץ הקבלן הראשי . פק חומרים לאתרקבלני המשנה ולס

. איש ברעהו בטווח הקצר יהיה גדול "לבגוד"הפיתוי . יתכן שללא הועילאך , לקבלני משנה

יביאו הן במצטבר  אולם, רציונאליות בעיניושהן יקבל החלטות  גורםיהיו מצבים בהם כל 

החשיבה ". דילמת אסיר"של מובהקים מצבים  אלו. ולםלתוצאה רעה לכבסופו של דבר 

לא ועלולים להתגלות כבלתי מספיקים  ,מקובלהמשפטי השיח ה ובכלל זה, הרגילה

במסגרתו " ניצחון פירוס"ן יובמקרים רבים עלולים להוביל את המעורבים למעי ,םינטיברל

עיכוב בביצוע יכול להביא ל מצב זה. כולם ישקעו יחדיואך  ,"לא יצא פראייר"אף אחד אמנם 

תגובת כולל  ,משמעותיות נוספותהשלכות לת ויועלוהתייקרות משמעותית של , פרויקטים
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במגזר  הן, ומתחילות להצטבררבות  הןדוגמאות כבר עתה ה. שרשרת על כלל המשק

 .פרטיה והן במגזרהציבורי 

ופתרון מנגנונים לניהול קונפליקטים לענף הבנייה והתשתיות  יםעניינים זה נדרשבמצב 

יש לזכור שבמקרים רבים  .מקצועיים – ויותר מכל ,מהירים, יעילים, סכסוכים שיהיו גמישים

. מדובר בצדדים הוגנים שקרוב לוודאי לא היו נקלעים לעימות משפטי במצבים רגילים

יוכלו , המחלוקות שנוצרות כתוצאה ממשבר הקורונה והשפעותיומושכלים לניהול מנגנונים 

חידוש ראשונה בבראש ופתרונות מעשיים שיאפשרו אלו ם בקונפליקטים להציג למעורבי

ותוך חתירה  קונפליקטשל ה מוקיותוך שיתוף פעולה חרף , ושימורה מהיר של הפעילות

 . סיומוללהתרתו ו

בין  .ע פרויקטובמהלך ביצקיימים כלים ומודלים לניהול מצבי משבר הבניה והתשתיות בעולם 

. (FIDIC) פידיקשל ארגון הידוע כחוזה חוזה המיושמים במנגנונים ידועים ומוכרים ההיתר 

, במהותו. צרייעלא הפרויקט מיועדים לגרום לכך שגם במקרה של מחלוקת  FIDICמנגנוני 

באופן מהיר ויעיל שפועל  מקצועי או גורםהמחלוקת מובאת בפני גוף מנגנון זה מביא לכך ש

על , םינטיברלמכאן החשיבות בכך שגורם זה יהיה בעל נסיון וידע . לסיום או ריכוך הסכסוך

מאוד במקרים רבים . בנושאי המחלוקתובאופן יעיל יוכל להתערב במהירות הוא ש מנת

כבר בשלבים המוקדמים של התגלעות להביא את הצדדים לפתרון מוסכם גורם זה שכיל מ

ול שתהינה מחייבות רק לתקופת יכ יוהחלטות. פורמאלימשפטי וכך לייתר דיון המחלוקת 

יתקיים במועד וככל שלא תהיה הסכמה לגבי חלק מהן  ,במסגרתה יקודם הפרויקט ביניים

 . מאוחר יותר דיון במסגרת הליך בוררות

שא מ, ייעוץכדוגמת הליכי , הליכים שוניםאת היתרונות הגלומים בנוטלים כאלו מנגנונים 

הם מתאימים . בצורה מושכלתביניהם שלבים ומ ,גישור ובוררות, הערכת סיכונים, ומתן

 .כדוגמת משבר הקורונה, ותבלתי צפוי ותחיצונינסיבות במיוחד למחלוקות שמתעוררות בשל 

ובהמשך , שנפגעו ואף נעצרובהתנעת פרויקטים בראש וראשונה  יסייעוש מדובר במנגנונים

רבים בענף יש לקוות לכן שגורמים . מחוץ לכותלי בית המשפטיעילים לאיתור פתרונות יסייעו 

על רקע  תצורך פתרון יעיל ומהיר של מחלוקות שנוצרומנגנונים אלו להבניה ייעזרו ב

 .התקופה המאתגרת הנוכחית

ההחלטות הדרמטיות שקברניטי  בפרט על רקע, בהקשר זה גם למדינה תפקיד מרכזי

אלא  ,ציבוריעבודה זמין לא רק מהיא  חשוב לזכור שהמדינה .ואלהמדינה מקבלים בימים 

עמדה מסורתית  למדינה. הבניה והתשתיות בענףביותר עבודה הגדול המזמין גם  בפועל

כמי שמכיר את . וזאת למרות יתרונותיו הבולטים, כלשונו FIDICמיישום מודל  המסתייגת

כך שגם ניתן לעצב את המנגנונים ולהתאימם ש ני סבורא ,טענות נציגי המדינה בעניין זה

אותה גישה שהובילה את מקבלי  .תוכל ותסכים ליישמם בחוזים שהיא צד להםהמדינה 

צריכה להוביל  ,פני קריסהמההחלטות להקצות סכומים חסרי תקדים לצורך שמירת הכלכלה 

מתוך , בחוזים שהמדינה היא צד להםלפתרון סכסוכים  יעילים ומהירים ליישום מנגנוניםם ג

 .איתומיטבית שבר ייחודי שדורש כלים ייחודיים לצורך התמודדות הבנה שמדובר במצב מ

ככלי חשוב  ועודד הפעלת מנגנונים אלתיישם גישה גמישה זו ותטוב תעשה המדינה אם , לכן

הבניה  דרך לכלל המעורבים בענףאת התווה בכך ות לצורך יציאה מהירה מהמשבר

  .והתשתיות

והסכסוך קונפליקט הבמצבי במיוחד  עוצמתהמתגלה במלוא המורכבות של ענף הבניה 

 על אחת כמה וכמה  אז כך יהיה, אם כך בדרך כלל. השונים בפרוייקטים שמתעוררים

שיתעוררו יעלו המחלוקות . שיתעוררו בתקופה הקרובה על רקע משבר הקורונהסכסוכים ב

. ימיותתקדאולי חלקן , בשאלות משפטיות כשהן משולבותמקצועיות מטבע הדברים שאלות 

יש חשיבות לצורך כך . הניתנים ליישום מהירויעילים  דרשו פתרונות מהיריםיאך בד בבד י

לגורמים מקצועיים  שיאפשרו ויעילים מיטביים פתרון סכסוכים הפעלת מנגנוניבקריטית 
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לברר ולסיים סכסוכים בפרוייקטים באופן וניהול הפרוייקטים לסייע  ומנוסים בענף הבניה

חשוב שפעילות זו תיעשה  ,לכן .שגם ימזער את הפגיעה בפרויקטים עצמם, והוגןמהיר ויעיל 

ובראש וראשונה איגוד המהנדסים  ,םינטיבעם הגופים הציבוריים והארגונים הרלבשיתוף 

הנהלת בתי את לשכת עורכי הדין ו לפעילותם אתלרתום שיכולים  ,והתאחדות בוני הארץ

המשבר הנוכחי לצורך ביצוע קפיצת מדרגה בתחום  כורח המציאות שיצרולנצל את  ,המשפט

 .בדגש על ההליכים המתנהלים מחוץ לכתלי בתי המשפט, פתרון הסכסוכים

זו כעת בשיפנימו  ,עורכי הדין העוסקים בתחוםלרבות  ,הבניה כדאי שכל השחקנים בענף

לא כך אם . (לרוב המסלול הארוך והיקר ביותרם שה) לא תגיע דווקא מבתי המשפט םישועת

 ,יקרסו חסרי נשימה עוד בדרכם אל בית המשפט גורמים השוניםבחלק מהמקרים ה אז, יהיה

 . בבחינת עוד ניצחון כזה ואבדנו היהשי "משפטיניצחון "עלולים לקצור הם האחר ובחלקם 

 


