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מהפ או מפח?
סיפורו של חוק פיצויי לנפגעי תאונות דרכי
*

מאת :ד"ר רונ פרי

מבוא .א .מטרות החוק :הקונספציה המסורתית .ב .על פרכות וגוזמאות בתפיסה המסורתית.1 .
פיצוי נאות לכל ניזוק;  .2פיצוי מהיר;  .3פיזור הנזק;  .4התשלו התכו .5 ;$הקלת העומס על
בתי המשפט .ג .על תפקיד של חברות הביטוח בעיצובו של הסדר הפיצויי  .1 .ניצחונ הראשו
של חברות הביטוח;  .2מבנה החוק :הישגי נוספי של חברות הביטוח;  .3גובה הפרמיות.
סיכו .

מבוא
ביו  ,25.9.1976לפני כמעט שלושה עשורי  ,נכנס לתוקפו חוק פיצויי לנפגעי תאונות דרכי  ,תשל"ה*.1975
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כתרי רבי נקשרו לראשו של החוק ,שהיה אמור לחולל מהפכה בתחו החשוב והרחב של תאונות הדרכי .
אלא שהבטחה לחוד ומציאות לחוד.
במאמר זה אנסה להוכיח שתי טענות השלובות זו בזו .טענתי הראשונה היא שה בשלבי השוני של
תהלי החקיקה ,ה בדברי הפרשנות שבאו בעקבותיו וה בשיח הציבורי הלא*משפטי ניכרת הפרזה שיטתית
בהערכת מידת מהפכנותו של התוצר המוגמר .אנסה להראות ,כי אות השינויי  ,שציבור המשפטני השתכנע
להאמי שהחוק היה אמור לחולל ,לא התרחשו הלכה למעשה ,או התרחשו באופ חלקי בלבד ,או שהיו
מתרחשי ג לולא נחקק ,וכי משו כ מתעורר ספק באשר למהימנותה של הרטוריקה המלווה את החוק מיו
הולדתו .טענתי השנייה היא ,שחר $כסותו הסוציאלית של החוק ,ההסדר הקיי נוצר ועוצב באופ המגשי ,
בראש ובראשונה ,שאיפות קפיטליסטיות צרופות .בפרק א אציג את האידיאל הסוציאלי העומד ביסודו של
הסדר הפיצויי לנפגעי תאונות דרכי על פי התפיסה המסורתית; בפרק ב אחשו $את הפרכות והגוזמאות
הטבועות בתפיסה זו; ובפרק ג אראה ,כי במקו לבחור בפתרו שאמור לשרת בצורה האופטימלית את
האידיאל הסוציאלי )לאמור :ביטוח סוציאלי ממלכתי( בחר המחוקק בהסדר המקד  ,למעשה ,אינטרסי
כלכליי של קבוצת לח -רבת*עוצמה )חברות הביטוח(.
הקשר בי שתי הטענות נראה לי בלתי נמנע .דומני ,כי הרטוריקה שסחפה את השיח המשפטי והלבר*
משפטי הצליחה להסוות במידה רבה של הצלחה את הכוח העיקרי שעמד מאחורי הסדרת הפיצוי לנפגעי
תאונות דרכי במתכונת המוכרת לנו כיו  ,ועל ידי הסוואתו איפשרה לו לפעול ביתר קלות לאור שני  .קהל
* מרצה ,הפקולטה למשפטי  ,אוניברסיטת חיפה .אני מודה ליצחק אנגלרד ,אריאל פורת ,ישראל גלעד ,דני מור ,לימור זר*גוטמ
וחברי מערכת "עיוני משפט" על הערותיה המועילות ולטל שרצקי על הסיוע במחקר .אחדות מ הטענות במאמר זה מבוססות על
ניתוח נתוני מספריי שנאספו במיוחד לקראת כתיבתו .כל הנתוני נבדקו על ידי בשקידה*ראויה; בנוס $לכ ביצעתי שתי בדיקות
בקרה – האחת של נתוני שנראו לי חריגי והשנייה מדגמית – כדי להבטיח דיוק מירבי .חשוב לזכור ,ע זאת ,כי באיסו $ובעיבוד
של נתוני מספריי בהיק $ניכר קיימת תמיד הסתברות לשגיאה.
 1ס"ח .234
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המשפטני כל*כ מקובע על הקונספציה ה"סוציאלית" ,עד שהוא מוכ להעלי עינו מ הראיות הבולטות
לקיומו של הסבר נוס $למהל ה"מהפכני" .בנקודת הזמ בה אנו מצויי כיו מעטי יעזו לפקפק במניעי
החקיקה שבה הורגלנו להאמי .מטרתו של מאמר זה היא להחיות את הספק .הא ותו לאו.

א .מטרות החוק :הקונספציה המסורתית
המניע העיקרי לחקיקת חוק פיצויי לנפגעי תאונות דרכי היה ,על פי המקובל ,מניע סוציאלי 2.בדיו שנער
בכנסת לפני הבאתה של הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית נטע ,כי עד לאותו מועד נותרו רבי מנפגעי
תאונות הדרכי בלי פיצוי על נזקיה  .אחת ממטרותיו של החוק הייתה לשנות מצב*דברי זה ולהבטיח פיצוי
נאות לכל אד שנפגע בתאונה כאמור 3.באחד מ המקרי הראשוני בה נדרש בית המשפט העליו לפרשנות
של הוראות החוק אמר השופט ברק )כתוארו אז( ,ש"מגמתו הברורה של החוק היא להטיל אחריות – ובמקביל
לכ חובת ביטוח – בגי כל נזק גו ,$שנגר עקב השימוש ברכב מנועי" 4.מאז ועד היו שולט הרציונל של
"פיצוי לכל נפגע" על השיח המשפטי והלבר*משפטי בנושא הפיצוי לנפגעי תאונות הדרכי  5.מ התכלית
הסוציאלית נגזרת ג השאיפה לזרז במידת האפשר את ההליכי  ,שבסיומ זוכה הניזוק לסעד .מטרת החוק
הייתה לאפשר לנפגעי לקבל פיצוי מהיר ,ולחסו מה את ההלי המשפטי המסורבל האופייני כל כ

 2א' ריבלי תאונת הדרכי – סדרי די וחישוב הפיצויי )מהדורה שלישית ,תש"ס( ") 4חוק הפיצויי  ...מבטא את נצחו התפישה
החברתית המבקשת לתרג חובה מוסרית של חברה ,לדאוג לנפגעי בתאונת הדרכי  ...להסדר משפטי מתאי "(; ד' מור "גור
ההרתעה במלחמה בתאונות דרכי " ספר לובנברג )תשמ"ח( ") 287 ,257הדעה המקובלת היא שהמדובר בחוק סוציאלי שבא לית
פיצוי לכל נפגע בתאונת דרכי "( .ראו ג  :ע"א  91/82גולדמ נ' "הסנה" חברה לביטוח בע"מ ,פ"ד לח) ,505 (3בפיסקה  7לפסק דינו
של השופט ד' לוי; רע"א  2853/96קרנית נ' פרח ,פ"ד נג) ,680 (1בפיסקה  15לפסק דינו של השופט חשי; רע"א  4231/97צור
שמיר חברה לביטוח בע"מ נ' יחיאל ,פ"ד נג) ,193 (2בפיסקה  5לפסק דינו של השופט אור; ע"א  2199/99עזבו המנוח עודד לזר ז"ל
נ' רשות הנמלי  ,פ"ד נו) ,938 (1בפיסקה  1לפסק דינה של השופטת שטרסברג*כה; ע"א )י* (  6299/99הכשרת הישוב חברה
לביטוח נ' אוחנונה ,תק*מח  ,14648 (2)01בפיסקה  35לפסק דינו של השופט גרוס; ע"א )ת"א(  3106/99שניידר נ' הדר חברה
לביטוח בע"מ ,תק*מח  ,60910 (2)02בפיסקה  13לפסק דינו של השופט גרוס; בש"א )י* (  992/03מורתג'א נ' קרנית הקר לפיצוי
נפגעי תאונות דרכי  ,תק*מח  4966 (1)03מפי השופט חבש .וכ ,לאחרונה :ע"א  2856/00שקוי נ' הדר חברה לביטוח בע"מ ,פ"ד
נו) ,518 (2בפיסקה  1לפסק הדי; רע"א  9121/00לוי נ' "מנורה" חברה לביטוח בע"מ ,תק*על  ,3042 (2)03בפיסקה  9לפסק הדי.
ודוקו :ברע"א  8061/95עוזר נ' אררט חברה לביטוח בע"מ ,פ"ד נ) ,532 (3בפיסקה  10לפסק דינו ,ציי הנשיא ברק ,כי "לא מצאנו
תועלת באיפיו החוק כחוק סוציאלי או כחוק לא סוציאלי" .אול חשוב שלא להוציא את הדברי מהקשר  .השופט התייחס בדבריו
לע"א  358/83שולמ נ' ציו חברה לביטוח בע"מ ,ש מצא בית המשפט ,כי איפיונו של החוק כחוק סוציאלי אינו מועיל לעניי
פירושו של הביטוי "שימוש" בהגדרת המונח "תאונת דרכי " ,שכ "ג לחוק סוציאלי ...יש גבולות" .לשו אחר :בי א החוק
סוציאלי ובי א לאו "עלינו למצוא את החבות בגו $החוק" )ש  ,בפיסקה  12לפסק הדי(.
 3ד”כ ) 74תשל"ה(  3956 ,3955מפי יושב*ראש ועדת חוקה חוק ומשפט זרח ורהפטיג )"מטרתו ]של החוק[ היא להבטיח פיצויי
לכל נפגע באשר הוא נפגע" ו"חוק זה בא לחדש חידוש גדול .הוא בא לעשות רפורמה סוציאלית באמרו כי מהיו שבו חוק זה ייכנס
לתקפו ישלמו פיצויי לכל נפגע בתאונת דרכי "( .ראו ג  :ש  ,בעמ'  3959מפי שר המשפטי חיי צדוק )"הצעת חוק זו ...תעניק
לכל נפגע בתאונות דרכי את הזכות לקבל פיצוי נאות"(; ד”כ ) 68תשל"ג( ) 4007בדברי חבר הכנסת חיי צדוק() 4015 ,בדברי חבר
הכנסת משה נסי (; י' אנגלרד "הצעת חוק פיצויי לנפגעי תאונות דרכי  ,תשל"ג* "1973משפטי ה )תשל"ד(  ;433 ,431י' אנגלרד
פיצויי לנפגעי תאונות דרכי )מהדורה שנייה ,תש"( )להל :אנגלרד )ספר((  .4למקב -נתוני בדבר שיעור הנפגעי שלא זכו
בפיצוי כלל עובר לחקיקת החוק ,ראו :י' כהנא "עלות חוק הפיצויי לנפגעי תאונות דרכי " רבעו לכלכלה כג ).374 ,370 (1976
 4ע"א  133/79בוכמ נ' אלנסארה ,פ"ד לה).67 ,64 (2
 5ראו :ע"א " 483/84קרנית" קר לפיצוי נפגעי תאונות דרכי נ' אברה  ,פ"ד מא) 761 ,754 (4מפי השופטת נתניהו; רע"א 3339/00
אליהו חברה לביטוח בע"מ נ' דה ,תק*על  ,561 (4)02פיסקה  12לפסק דינו של הנשיא ברק; די וחשבו הוועדה בנושא בדיקת
יישומו של חוק הפיצויי לנפגעי תאונות דרכי )ירושלי  ,תשנ"א( )להל :דו"ח תשנ"א(  ;7ע' רייטבלט "ביטוח פרטי או ביטוח
לאומי – השפעת של חברות הביטוח?!" ביטוח בישראל  ;26 (1977) 35ג' שילה "חוק סוציאלי לא יכול לעבוד בתנאי תחרות" סוכ
הביטוח  ;6 (1999) 83ריבלי ,לעיל הערה  ,2בעמ' .4
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לתביעות נזיקי מבוססות*אשמה 6.על כ ראוי לדייק ולומר ,שמטרתו העיקרית של החוק הייתה להבטיח "פיצוי
מהיר לכל נפגע".
את הרעיו של "פיצוי מהיר לכל נפגע" ביקש המחוקק להגשי על ידי שילוב של שלושה אמצעי .
ראשית ,ההסדר שנקבע בחוק הוא הסדר של אחריות מוחלטת ) ,(absolute liabilityשבו הזכות לפיצוי אינה
מותנית בקיו אשמה מצדו של המזיק ,ואינה מושפעת מאשמו התור של הניזוק ,להוציא מקרי קיצוניי
שבה הנפגע גר לתאונה במתכוו 7.הוויתור על יסוד האשמה מבטיח ,לכאורה ,פיצוי לכל נפגע בתאונת
דרכי  ,ג א הפוגע לא היה רשל ,ומקצר את זמ ההמתנה של הנפגע מיו קרות התאונה ועד למועד פסק
הדי .שנית ,החוק הרחיב את חובת הביטוח על פי פקודת ביטוח רכב מנועי 8כ שתשתרע על כל חבות הנובעת
מ החוק ועל כל נזק שנגר למשתמש ברכב בתאונת דרכי  9.הסדר כזה מבטיח שהנפגע בתאונה יוכל להיפרע
את נזקו ולא ימצא עצמו בתו ההלי המשפטי בפני שוקת*שבורה ,מול נתבע חדל פירעו ,ושהפיצוי יגיע לידי
הנפגע בלא דיחוי ,שהרי חברות הביטוח אינ מעכבות את התשלומי המגיעי מה כמו נתבעי מ*השורה.
שלישית ,החוק הקי את הקר לפיצוי נפגעי תאונות דרכי )"קרנית"( ,שתפקידה להבטיח פיצוי לנפגע שאי
ביכולתו להיפרע את נזקו מחברת ביטוח משו שהנוהג האחראי לפיצוי אינו ידוע ,אי לנוהג ביטוח לפי פקודת
הביטוח או שהמבטח עצמו חדל פירעו 10.הקמת קרנית מילאה את החללי שנותרו בהסדר הכללי של "פיצוי
מהיר לכל נפגע".
המדיניות הסוציאלית של החוק מושתתת על הרעיו של פיזור הנזק 11.במספר הזדמנויות ציינו מנסחי
החוק ,כי החברה כולה צריכה לשאת באחריות לתאונות הדרכי  ,שה בעיקר תוצאה של ריבוי כלי הרכב,
מיעוט הכבישי  ,או כבישי שאינ מתאימי  .החברה כולה נושאת באשמה על התאונה; העניי מקי $את
הציבור כולו ועל כ עליו לשאת בעול 12.הערות ממי זה אינ מתיישבות ע אופיו של התוצר הסופי של תהלי
החקיקה ,שכ נזקי תאונות הדרכי מתפזרי היו  ,הלכה למעשה ,בי בעליה של כלי הרכב המנועיי וביניה
 6ד”כ ) 68תשל"ג(  4007בדברי חבר הכנסת חיי צדוק; ד”כ ) 74תשל"ה(  3962 ,3954בדברי חבר הכנסת זרח ורהפטיג; עניי קרנית,
לעיל הערה  ,5בעמ'  761מפי השופטת נתניהו; רייטבלט ,לעיל הערה  ,5בעמ'  ;26ק' שורצמ "זכות חזרה לפי חוק פיצויי לנפגעי
תאונות דרכי )פלת"ד(" ביטוח בישראל  ;36 ,35 (1994) 212*213ריבלי ,לעיל הערה  ,2בעמ' " :3ההסדר החדש מציב משטר
פשוט ,ברור ויעיל ,שיבטיח פיצוי מהיר לנפגעי בתאונות דרכי  ,בשל נזקי גו $שסבלו" )ראו התייחסות לרעיו של "פיצוי מהיר" ג
ש  ,בעמ' .(36
 7סעי (1)7 $לחוק.
] 8נוסח חדש[ ,תש"ל* ,1970נ"ח .320
 9אנגלרד )ספר( ,לעיל הערה  ,3בעמ' .5
 10ראו סעיפי 15 * 10א לחוק .ועיינו עוד דו"ח תשנ"א ,לעיל הערה  ,5בעמ'  .8עד לחקיקת החוק נפגע שלא היה יכול להיפרע את
נזקו מחברת ביטוח היה יכול ,לכל היותר ,לקבל תשלומי*חסד מגו $וולונטרי של חברות הביטוח )ע' אבל "שלוש שני להפעלתו של
חוק הפיצויי לנפגעי תאונות דרכי " בטחו סוציאלי  .(158 (1981) 21בשיטות אחרות שבה אומ -הסדר של אחריות מוחלטת
המגובה בביטוח חובה מולאו החללי באופ דומה .ראו ,למשלB.S. Markesinis The German Law of Obligations :
(Vol. II): The Law of Torts: A Comparative Introduction (Oxford, 3rd ed. with corrections and
.additions, 1997) 712-713
 11אנגלרד )ספר( ,לעיל הערה  ,3בעמ' .7
 12ד”כ ) 74תשל"ה( .3955
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בלבד ולא בי כל תושבי המדינה .מוב ,ע זאת ,כי הפער בי "מצגי הסולידריות" לבי המציאות העובדתית
הצטמצ מאוד ככל שנקפו השני והבעלות על כלי רכב הפכה לנחלת הכלל .מכל מקו  ,חוק הפיצויי מפזר
את נזקי התאונות בי רבי  .הסיכו של פגיעה משימוש בכלי רכב מוטל לא על הנפגע האינדיבידואלי ולא על
הפוגע האינדיבידואלי ,אלא על כלל המשתמשי בכלי רכב במדינה 13.בפיזור הנזק בדר זו יש מידה מסוימת
של צדק )במוב החלוקתי( ,מכיוו שעלות מימוש של הסיכוני הכרוכי בשימוש ברכב מנועי מוטלת על
כתפיה של אלה שיוצרי את הסיכו ומפיקי תועלת מ הפעילות שבמהלכה נוצר הסיכו .מעבר לצידוק
הנקודתי ברי ,כי מנגנו של פיזור נזקי משפר באופ ניכר את סיכוייו של הנפגע לממש את זכויותיו
הסובסטנטיביות 14,ותור להגדלת הרווחה המצרפית על ידי צמצו אובד הרווחה שמקורו בשנאת סיכו ) risk

.(aversion

15

מניע נוס $לחקיקתו של החוק היה הצור בהחשת הפיצוי לנפגעי תאונות דרכי בדר של תשלו *
תכו .$התשלו התכו $בא לכסות את הוצאות ריפויו של הנפגע ולספק את צרכי מחייתו ומחיית בני משפחתו
עוד לפני שהושל הבירור העובדתי .תפקידו לספק את הצרכי המיידיי של הנפגע מחד גיסא ,ולמנוע לח-
לפשרה מצד חברות הביטוח לנוכח התמשכות ההליכי מאיד גיסא 16.כדי לזכות בתשלו תכו $אי הנפגע
נדרש להציג אלא ראיות לכאורה לקיומה של עילת תביעה לפי החוק.
לבסו ,$חוק הפיצויי
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נועד להקל את העומס המוטל על בתי המשפט ולחסו בעלויות

האדמיניסטרטיביות הכרוכות בטיפול בתאונות דרכי  ,לרבות הוצאות משפט ושכר טרחה לעורכי די 18.הוא
עושה כ ,בראש ובראשונה ,על ידי ביטול הצור לדו בשאלות של אשמת המזיק ואשמת הניזוק .השאיפה
להקלת העומס ולחסכו בעלויות מנהליות באה לידי ביטוי ג בהגדרת קריטריוני פשוטי לחישוב הפיצוי על
נזק לא ממוני 19,בקביעת מנגנו מיוחד להערכת הנכות הרפואית של התובע ולבחינת טענות רפואיות אחרות,

20

 13ע"א  326/80סואעד נ' טאהא ,פ"ד לה) 204 ,197 (3מפי השופט ברק .ראו ג ע"א  358/83שולמ נ' ציו חברה לביטוח בע"מ ,פ"ד
מב) 857 ,844 (2מפי השופט ברק )נזקי הנובעי מסיכוני שנוצרי על ידי כלי רכב מוטלי בדר של פיזור על כלל המשתמשי
בכלי רכב(.
 14השוו עניי קרנית ,לעיל הערה  ,5בעמ'  761מפי השופטת נתניהו; ריבלי ,לעיל הערה  ,2בעמ' .36 ,33*32
 15ראו ר' פרי ריקושטי כלכליי )התשס"ב( .594*580
 16ראו ,למשל ,ד”כ ) 68תשל"ג(  ;4003דו"ח תשנ"א ,לעיל הערה  ,5בעמ' .8
 17ע"א  6431/96בר*זאב נ' גומעה ,פ"ד נב) 565 ,557 (3מפי השופט אור.
 18ד”כ ) 68תשל"ג(  4007בדברי חבר הכנסת חיי צדוק; ד”כ ) 74תשל"ה(  3959מפי שר המשפטי חיי צדוק )"הצעת החוק ...תקל
– אני מקווה במידה ניכרת – את עומס העבודה על בתי*המשפט"( ,וכ בעמ'  ;3964עניי קרנית ,לעיל הערה  ,5בעמ'  761מפי
השופטת נתניהו; אנגלרד )הצעת חוק( ,לעיל הערה  ,3בעמ'  ;437מ' ד' כה "לדיו בהצעת חוק ביטוח נפגעי תאונות דרכי " משפטי
ה )תשל"ד(  ;3א' צור "דיני נזיקי :חוק פיצויי לנגעי תאונות דרכי " עיוני משפט כב )תשנ"ט(  ;257 ,239ד' הררי "חוק הפיצויי
לנפגעי תאונות דרכי במבח הזמ" סוכ הביטוח  ;42 (1994) 45דו"ח תשנ"א ,לעיל הערה  ,5בעמ' ) 7פישוט וחסכו בהליכי (.
 19סעי)4 $א() (3לחוק ותקנות הפיצויי לנפגעי תאונות דרכי )חישוב פיצויי בשל נזק שאינו נזק ממו( ,תשל"ו* ,1976ק"ת .2706
 20בעיקרו של דבר נבחנות הטענות הרפואיות לאור חוות הדעת של מומחה שמונה על ידי בית המשפט לפי בקשת התובע .ראו סעי$
6א לחוק )נתווס $בס"ח תשמ"ה  (16ותקנות פיצויי לנפגעי תאונות דרכי )מומחי ( ,תשמ"ז* ,1986ק"ת  .126לפירוש תחומו
הענייני של ההסדר המיוחד ראו רע"א  6706/95ביטוח חקלאי ,אגודה שיתופית הדדית בע"מ נ' לש  ,פ"ד מט) ;133 (5בר"ע
 2985/96מדלסי נ' גוני ,פ"ד נ).81 (2

4

באימו -האוטומטי של דרגת הנכות שנקבעה לנפגע לפי די אחר בגי הפגיעה שנגרמה לו בתאונת הדרכי
ובחלוקה השוויונית של נטל החיוב בי הנהגי השוני במקרה של תאונה בה מעורבי מספר כלי רכב.
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ב .על פרכות וגוזמאות בתפיסה המסורתית
 .1פיצוי נאות לכל ניזוק
המטרה העיקרית של חוק הפיצויי לפי התפיסה המסורתית הייתה ,כאמור ,להבטיח פיצוי לכל אד שנפגע
בתאונת דרכי  .בשיטה הקודמת ,כ נטע ,היו סוגי של מקרי שבה הנפגע בתאונת דרכי לא זכה בפיצוי
כלל 23.קבוצה אחת כוללת תאונות הנובעות מפג ברכב או ליקוי בכביש שאינ קשורי להתנהגות בלתי
סבירה של הנהג הפוגע .בקטגוריה נוספת מצויי מקרי שבה נתעוררו קשיי הוכחה לעניי יסוד ההתרשלות.
בקבוצה שלישית נכללי מקרי שבה נותק הקשר הסיבתי בי התרשלותו של הנהג לבי נזקו של הנפגע לפי
מושגי פקודת הנזיקי .בקטגוריה רביעית נמצאי מקרי של תאונת פגע וברח )ומקרי אחרי של מזיק בלתי
מזוהה( 24.מעבר לכ היו סוגי של מקרי שבה הנפגע לא זכה לפיצוי מספק .קטגוריה אחת כוללת מקרי
שבה אשמו התור של הנפגע הוביל להפחתת שיעור הפיצויי  25.קטגוריה נוספת כוללת מקרי שבה הנפגע
התפשר ע חברות הביטוח מתו עמדה של חולשה ,מכיוו שהיה זקוק באופ דחו $לכס $לצרכי ריפויו,
פרנסתו ושיקומו וחשש מפני התדיינות ממושכת ויקרה שתוצאותיה אינ ודאיות 26.הנכונות להסכי לפיצוי*
חסר אפיינה בעיקר את הנפגעי הקשי שצרכיה היו אקוטיי במיוחד וחשש מפני התמשכות ההליכי היה
גדול .נפגעי קלי  ,לעומת זאת ,זכו תדיר לפיצוי יתר בשל רצונ של חברות הביטוח לצמצ את הוצאות
הטיפול בתביעות קטנות.
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דעתי היא ,כי הצגתו של חוק הפיצויי כהסדר מהפכני המבטיח פיצוי מספק לנפגעי  ,שלא היו
זכאי לסעד בלעדיו או שהיו יכולי לזכות בפיצוי חלקי בלבד ,היא מוגזמת ובמידת*מה אפילו מטעה .ראשית,
דומני כי מנסחי החוק ומפרשיו מפריזי בתרומתו של הוויתור על יסוד האשמה )כאחד מיסודותיה של עילת
 21סעי6 $ב לחוק )א $הוא נתווס $בס"ח תשמ"ה .(16
 22סעי)3 $ב( לחוק.
 23ראו ג י' אנגלרד ההסדר לפיצוי נפגעי בתאונות דרכי  ,עקרונות להצעת רפורמה בישראל )תשל"ב(  ;27*26כהנא )עלות החוק(,
לעיל הערה  ,3בעמ'  ;371י' מל" -עשור לחוק הפיצויי לנפגעי תאונות דרכי " ספר יצחק כה )מ' אלו ,מ' ב*זאב ,א' ברק ,נ'
ליפשי -ומ' לנדוי עורכי  ,תשמ"ט( .349
 24קטגוריה חמישית של מקרי שבה הנפגע לא היה יכול לזכות בתביעת נזיקי נגד הנהג הפוגע כוללת מקרי שבה נפגע נהג
בתאונה עצמית מחמת התרשלותו שלו .אלא שמקרי אלה לא נית בלאו הכי להסדיר באמצעות כללי אחריות ,שהרי אי אד אחראי
כלפי עצמו .ה לפני חקיקת החוק וה לאחריו נית המענה למקרי אלה במסגרת ביטוח אישי .עיינו להל הערה  102והטקסט הסמו
לה.
 25אנגלרד )הצעת רפורמה( ,לעיל הערה  ,23בעמ'  ;27כהנא )עלות החוק( ,לעיל הערה  ,3בעמ' .371
 26אנגלרד )הצעת רפורמה( ,לעיל הערה  ,23בעמ'  ;27*28ד”כ ) 68תשל"ג(  4010בדברי חבר הכנסת ארי אנקוריו ,ובעמ' 4015
בדברי חבר הכנסת משה נסי ; אבל ,לעיל הערה  ,10בעמ' .160
 27כהנא )עלות החוק( ,לעיל הערה  ,3בעמ' .371
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התביעה( להרחבת מעגל הנפגעי הזכאי לפיצויי  .הטענה הרווחת היא שיסוד האשמה מנע הטלת אחריות
בשני סוגי של מקרי  :אלה שבה נהג הרכב שהיה מעורב בתאונה לא התרשל בנהיגתו ,ואלה שבה הנפגע
לא הצליח להוכיח את התרשלותו של הנהג .בחינה מדוקדקת של שני סוגי המקרי חושפת את חולשתה של
הסברה המקובלת.
נניח ,לש הדיו ,שהתרחשה תאונת דרכי על א $נהיגתו הזהירה של המשתמש ברכב המעורב.
השאלה היא מדוע בכל זאת אירעה התאונה .תשובה אפשרית אחת היא שהתאונה התרחשה בגלל ליקוי בנתיב*
התחבורה .לפני חקיקת החוק היה הנפגע )ובכלל זה הנהג עצמו( יכול – בנסיבות המתאימות – לתבוע את
האחראי לתכנו נתיב התחבורה ,להקמתו או לתחזוקתו 28או את גור המפגע .המקרי שבה לא נית לייחס
ליקוי בנתיב תחבורה להתרשלותו של גור כלשהו ,לפחות כשמדובר בליקוי חמור שעלול לגרו לתאונה,
נראי לי נדירי  29.תשובה אפשרית שנייה היא שהתאונה נבעה מפג ברכב .בנסיבות המתאימות היה הנפגע
ש9ָ 8ל 31או את המוס שבו הרכב נבדק או תוק; וא
)לרבות הנהג( יכול לתבוע את יצר הרכב 30או הרכיב ָ
הפג נבע מכ שהרכב לא נמסר לטיפול תקופתי אצל גור מיומ – נית היה לתבוע את בעל הרכב 32.ג
המקרי שבה קיי ברכב פג מסוכ שלא מחמת התרשלות נראי לי נדירי  .מרבית הפגמי המסוכני לא
היו נוצרי  ,או שהיו מתגלי ומתוקני אילו כל הגורמי הרלוונטיי היו נוהגי בזהירות סבירה .תשובה
אפשרית שלישית היא שהתאונה התרחשה בשל השפעת גור חיצוני על הנהיגה ברכב .א הגור החיצוני היה
גור אנושי רשל או זדוני – נית היה להגיש נגדו תביעת נזיקי .א הגור החיצוני היה גור אנושי תמי או
גור טבעי – לא היה הנפגע בתאונה זכאי לפיצוי .שיעור היחסי של התאונות מ הסוג האחרו הוא ,כמוב,
זניח .סיכומו של דבר :ג לנפגע בתאונת דרכי שלא היה יכול לתבוע את נהג הרכב הפוגע בגלל שהלה לא
התרשל בנהיגתו עמדה תדיר זכות תביעה בנזיקי 33.אני מודה ,כי במקרי שבה מתרחשת תאונה חר $זהירותו
של הנהג המעורב לא תמיד קל לנפגע לזהות או לאתר את האש בתאונה )בהנחה שישנו כזה( ,וכי עובדה זו

 28ראו ,למשל :ע"א  144/60מ"י נ' חואטי ,פ"ד טז) ;209 (1ת"א )חי'(  1060/69וקני נ' חיט ,פ"מ עט ) 74עיריית חיפה ,האחראית
לחפירות בכביש שבגינ אירעה התאונה ,הייתה הנתבעת השלישית(; ת"א )ב"ש(  459/70אטיאס נ' מ"י ,פ"מ תשל"ד)) 473 (2נקבע
עקרונית ,בעקבות הלכת חואטי ,כי המדינה אחראית בעד רשלנות בטיפול בדרכי הציבוריות המוחזקות על ידה – בי במעשה ובי
במחדל .התביעה נדחתה מטע אחר(; ולאחרונה :ת"א )חי'(  1315/99מחרו נ' עיריית נצרת ,תק*מח  .11171 (2)02השוו באנגליה:
).Griffiths v. Liverpool Corp. [1967] 1 Q.B. 374, [1966] 2 All E.R. 1015, [1966] 3 W.L.R. 467 (C.A.
ובארצות הבריתSteuer v. Town of Amherst 753 N.Y.S.2d 257 (N.Y.A.D. 2002); Henderson v. Nissan :
)Motor Corp. 835 So.2d 919 (La.App. 2003
 29דוגמא אפשרית למצב כזה היא מפגע שמקורו באסו טבע )הצפה ,רעידת אדמה ,מכת ברק( ,ושטר הייתה לרשויות הרלוונטיות
הזדמנות נאותה לטפל בו.
 30עיינו ,למשלSoden v. Freightliner Corp. 714 F.2d 498 (5th Cir. 1983); Chase v. General Motors Corp. :
).856 F.2d 17 (4th Cir. 1988); Carter v. Unit Rig & Equipment Co. 908 F.2d 1483 (10th Cir. 1990
 31ראו :ת"א )חי'(  852/72דמרי נ' גוד*ייר קופמני פרנסייז ,פ"מ תשל"ז)) 129 (1תביעה כנגד יצרנית הצמיג שבעקבות התפוצצותו
אירעה התאונה(.
 32ברי ,כי א התאונה התרחשה בגלל התרשלותו של בעל הרכב לא היה הוא עצמו יכול לתבוע איש על נזקו )אלא א היה מבוטח(.
 33כאשר התאונה שכתוצאה ממנה נפגע אד הייתה "תאונה בלתי נמנעת" )תאונה שאיש אינו יכול לחוב בגינה בנזיקי( היה הנפגע
יכול לתבוע פיצוי מ הקר הוולונטארית "מ.מ.מ) ".ראו להל הערה .(60
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כשלעצמה עלולה – לפעמי – להותירו בלא תרופה .אול איננו רשאי – מטע זה בלבד – להתעל מכ,
שג לתאונה שלא התרחשה עקב התרשלותו של הנהג הפוגע יש לעתי קרובות גור בר*זיהוי ובר*תביעה.
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קשיי ההוכחה של יסוד ההתרשלות בתביעות רשלנות של נפגעי תאונות דרכי נגד נהגי היו עשויי
לצדו של הנפגע בתאונת
להיפתר – לולא נחקק החוק – על ידי שימוש בכללי העוסקי בהעברת נטל השכנועִ .
דרכי עומדי  ,לכאורה ,שני כללי מ הסוג הנדו .הכלל האחד קבוע בסעי 38 $לפקודת הנזיקי שלפיו
"בתובענה שהוגשה על נזק והוכח בה שהנזק נגר על ידי דבר מסוכ ...וכי הנתבע היה בעלו של הדבר או
ממונה עליו ...על הנתבע הראיה שלא הייתה לגבי הדבר המסוכ ...התרשלות שיחוב עליה" .כבר בפרשת
פישמ 35נקבע ,כי רכב מנועי הוא חפ -מסוכ מטבעו ,מהסוג שאליו נתכוו המחוקק בסעי 36.38 $דא עקא,
שבאותו עניי ממש נפסק ,כי סעי 38 $חל רק על מקרי שבה הנתבע עזב את החפ -במקו כלשהו והתובע
ניזוק שעה שבא לקרבתו או אחרי שהוא )או צד ג'( נטל אותו מש והשתמש או טיפל בו ,ועל מקרי שבה
הנתבע מסר את החפ -לרשות התובע או לידי צד ג' והחפ -הזיק לתובע בשעה שהיה ברשותו או בידי אותו צד
ג' )או צד ד' שקיבלו מהאחרו( .פירוש הדבר הוא ,שסעי 38 $חל רק על מקרי שבה החפ -הזיק לתובע
כאשר לא נמצא ברשותו של הנתבע )בעל*החפ .37(-לאור פרשנות זו לא היה הסעי $יכול להועיל למרבית
הנפגעי בתאונות דרכי  .מי שנפגע על ידי רכב שהיה נהוג בידי בעליו לא היה יכול להתבסס על סעי38 $
מכיוו שנזקו לא נגר על ידי חפ -שנעזב או נמסר לזולת ,ומי שנפגע על ידי רכב שלא היה נהוג בידי בעליו לא
היה מפיק מהסעי $תועלת ממשית א בעל הרכב היה מצליח להראות שלא התרשל במסירת הרכב או בעזיבתו.
יחד ע זאת ,הואיל ודרישת העזיבה/מסירה אינה מעוגנת בלשונו של הסעי 38$ואינה עולה בקנה אחד ע

 34ראו במיוחד הערות  31 ,30 ,28לעיל.
 35ע"פ  74/62פישמ נ' הי"מ ,פ"ד יז) .1507*1506 ,1478 (3ודוקו :ההלכות הרלוונטיות לענייננו נקבעו בע"פ  238/62הי"מ נ' גאו,
שנדו יחד ע עניי פישמ.
 36ראו ג  :ע"א  376/65מזרחי נ' ציו חברה לביטוח בע"מ ,פ"ד כ) .417 ,414 (1פרופסור אנגלרד מתח ביקורת על פרשנות זו )י'
אנגלרד "מושג הדברי המסוכני לפי סעי 51 $לפקודת הנזיקי והמכונית" הפרקליט כג )תשכ"ז(  .(438 ,434לדבריו ,בהכללת רכב
מנועי במושג "דבר מסוכ מטבעו" סטה בית המשפט מ המשמעות הניתנת למושג זה בדי האנגלי בניגוד להוראתו של סעי(1)2 $
לפקודת הנזיקי בנוסחה המקורי )סעי 1 $לנוסח החדש( .אלא שבשנת  1972קבע המחוקק ש"כל הוראה בחוק שלפיה יש לפרש אותו
או ביטויי שבו לפי דיני אנגליה או לפי עיקרי פרשנות משפטית המקובלי באנגליה ]דוגמת סעי 1 $לפקודת הנזיקי[ – לא תהיה עוד
הוראה מחייבת" )סעי)15 $ג( לפקודת סדרי השלטו והמשפט ,אשר הוס $בחוק לתיקו פקודת סדרי השלטו והמשפט )מס' ,(14
תשל"ב* ,1972ס"ח  .(51מכא שאילו נבחנה השאלה מחדש לאחר אותו מועד ברי ,כי הטענה לפיה הדי האנגלי אינו רואה ברכב
מנועי "דבר מסוכ מטבעו" )אפילו א הייתה מתקבלת( לא הייתה מחייבת ,כשהיא לעצמה ,מסקנה פרשנית שונה מזו שנתקבלה
בעניי פישמ .לגו $העניי נראה לי ,שההתייחסות לרכב מנועי כ"דבר מסוכ מטבעו" היא הגיונית וראויה ועל כ אי להניח ,שבית
המשפט היה מוצא לנכו לשנותה מטעמי אחרי .
 37עניי פישמ ,לעיל הערה  ,35בעמ'  .1499עוד על דרישת העזיבה/מסירה :ע"א  751/68רעד נ' מ"י ,פ"ד כה) ;208 ,197 (1ת"א )י*
(  210/93עזבו המנוח אמי פואד אלעבד נאצר נ' מ"י ,תק*מח  ;180 (4)95ת"א )י* (  740/94עלק נ' משטרת ישראל ,תק*מח
 ;865 (2)97ת"א )י* (  130/94כתאנה נ' מ"י ,תק*מח  ;859 (3)97ת"א )י* (  188/94עזבו ויורשי המנוח איאד אלעמלי ז"ל נ' מ"י,
תק*מח  ;2798 (3)97ת"א )י* (  170/94אבו לחיה נ' מ"י ,תק*מח  ;3281 (3)97ת"א )י* (  1375/96קניבי נ' מ"י ,תק*מח (1)99
.3197
 38ונית לומר ,שהיא א $מנוגדת ללשונו המפורשת של הסעי) $המתנה את העברת נטל השכנוע ג בכ שהנתבע הוא בעל החפ-
המסוכ או הממונה עליו( .ראו אנגלרד )מושג הדברי המסוכני ( ,לעיל הערה  ,36בעמ'  ;438ד' מור "אחריות יצרני בנזיקי
למוצרי פגומי " עיוני משפט ה )תשל"ו(  ;590 ,581ד' מור "פקודת הנזיקי בראי ארבעי שנות פסיקה" הפרקליט לט )תש"( ,344
.357*356
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תכלית של כללי העברת נטל השכנוע )העברת הנטל לבעל הידע המרבי מחד גיסא 39והטלת אחריות*מוגברת
על היוצר סיכו מיוחד מאיד גיסא (40ולנוכח מצוקת של נפגעי תאונות הדרכי  ,אי זה מ הנמנע שבית
המשפט העליו היה מוותר עליה בסופו של דבר לולא נחקק חוק הפיצויי .

41

הכלל השני שעניינו בהעברת נטל השכנוע היה בעל פוטנציאל גדול יותר מנקודת מבט של נפגעי
תאונות דרכי  .כוונתי לדוקטרינה של ") res ipsa loquiturהדברי מדברי בעד עצמ "( הקבועה בסעי41 $
לפקודת הנזיקי .הכלל האמור מעביר אל כתפי הנתבע את נטל השכנוע לעניי יסוד ההתרשלות בהתקיי
שלושה תנאי מצטברי ) :א( התובע לא ידע ולא היה יכול לדעת מה הנסיבות שגרמו למקרה שגר לנזק.
כלומר ,ידוע שנגר נזק וידוע מהו האירוע שבמהלכו נגר הנזק ,א לא ידועות הנסיבות שגרמו לאירוע שבו
נגר הנזק .הידיעה נבחנת בזמ התרחשות התאונה;) 42ב( הנזק נגר על ידי נכס שלנתבע הייתה שליטה מלאה
עליו .המועד הרלוונטי לבחינת השליטה הוא )שוב( מועד קרות התאונה;) 43ג( נראה לבית המשפט שאירוע
המקרה שגר לנזק מתיישב יותר ע המסקנה שהנתבע לא נקט זהירות סבירה מאשר ע המסקנה שהוא נקט
זהירות סבירה .להוכחת תנאי זה די בראיות נסיבתיות שאינ מתייחסות להתנהגותו של הנתבע .בענייננו עשוי
הסעי $לסייע לנפגע בתאונת דרכי התובע את נהג הרכב שפגע בו .הרכב הוא נכס שלנהג יש שליטה מלאה
עליו 44וברוב המקרי אי הנפגע יכול לדעת בעת התאונה מה הנסיבות שגרמו להתרחשותה .השאלה היא
באילו נסיבות ייראה לבית המשפט שהתרחשות התאונה מתיישבת יותר ע המסקנה שהנהג לא נקט זהירות
סבירה מאשר ע המסקנה ההפוכה.
בעניי זה עומדות לרשותו של הנפגע כמה וכמה הלכות חשובות .כ ,למשל ,נפסק לא*אחת שסטיית
רכב ממסלולו מקיימת את התנאי השלישי להעברת נטל השכנוע לפי הכלל של "הדברי מדברי בעד

 39ראו ,למשל ,ע"א  206/89רז נ' בית החולי אלישע בע"מ ,פ"ד מז) 817 ,805 (3מפי הנשיא שמגר.
 40ראו ע"א  3124/90סבג נ' אמסל  ,פ"ד מט) 113 ,102 (1מפי השופט חשי.
 41ואמנ  ,בפסק די שנית לאחרונה בע"א  7877/02ג'וויליס זיאד נ' חברת החשמל מזרח ירושלי בע"מ )טר פורס  ,מיו
 (28.12.03התעל בית המשפט העליו לחלוטי מדרישה זו .לדיו בוויתור המשתמע על דרישת העזיבה/מסירה ראו :ר' פרי "העברת
נטל השכנוע במקרה של נזק שנגר מדבר מסוכ" עור הדי .54 (2004) 43
 42ע"א  446/68כה נ' נוימ ,פ"ד כג) ;288 ,284 (1ד"נ  4/69נוימ נ' כה ,פ"ד כד) ;229 (2ע"א  169/77שוור -נ' ליברמ ,פ"ד לב)(3
 ;565 ,561ע"א  377/85נעי נ' משרד החינו והתרבות ,פ"ד מב) ;157 ,153 (1ע"א  789/89עמר נ' קופת חולי של ההסתדרות
הכללית ,פ"ד מו) .712 (1א ראו ,לאחרונה ,ע"א  8151/98שטרנברג נ' צ'צ'יק ,פ"ד נו) ,589 (1ש הטיל השופט ריבלי ,מבלי
להכריע בעניי ,ספק בהגיונה של בחינת הידיעה בזמ התרחשות התאונה" :לאור הגיונו ותכליתו של הכלל ,המועד המתאי לבחינת
קיומו של התנאי הראשו הוא דווקא המועד בו נדרש התובע להוכיח את יסודות תביעתו" )פיסקה  18לפסק הדי(.
 43ע"א  375/62גיספ נ' אליצור ,פ"ד יח).169 ,165 (3
 44במקרי שבה מעורבי בתאונה מספר כלי רכב נית ,לכאורה ,לטעו ,כי לא $אחד מ הנהגי אי שליטה מלאה על הנכס שגר
לנזק ,שכ הנזק נגר על ידי מספר נכסי  ,וא $אחד מ הנהגי לא שלט בכול  .אילו קיבלנו טענה זו לא היינו יכולי להשתמש
בסעי 41 $במקרה השכיח של תאונה מעורבת .את הקושי נית לפתור בשני אופני  .ראשית ,נית לאמ -את גישתו הליברלית של
השופט ברנזו ליסוד ה"שליטה" בפרשת גיספ ,לעיל הערה  ,43בעמ'  ,169לפיה די לתובע להראות שלנתבעי הייתה שליטה גמורה,
א כי משותפת ,ב"מצב הענייני " שהביא לתאונה )ולאו בהכרח בנכס פלוני( .ראו :מור )אחריות יצרני ( ,לעיל הערה  ,38בעמ' *593
 .592שנית ,אפשר לטעו ,כי סעי 41 $אינו דורש שהנכס המצוי בשליטתו המלאה של הנתבע יהיה הגור הבלעדי לנזק .ג כאשר נכס
מסוי הוא רק אחד מ הגורמי לנזק ,נית לומר שהנזק "נגר " על ידו )על פי מובנו המשפטי המקובל של מונח זה( .וא כ ה פני
הדברי  ,די לתובע להראות ,שלנתבע הייתה שליטה מלאה באחד הנכסי שיכולי להיחשב כגורמי לנזק.
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עצמ " 45.הנתבע אינו יכול לפטור עצמו מאחריות בכ שיראה ,כי הסטייה אירעה מחמת פג ברכב ,אלא א
יוסי $ויראה שהפג נגר בלי אשמה כלשהי מצידו .לש כ עליו להוכיח שנקט בכל האמצעי שבעל רכב
סביר היה נוקט בה לש גילוי פגמי נסתרי ברכבו 46.הנתבע א $אינו יכול לפטור עצמו מאחריות בכ
חלקה .בית המשפט העליו קבע שהימצאות רכב בנתיב לא לו )או על
שיראה ,כי הסטייה אירעה בשל ַה ָ
המדרכה( מקיימת את התנאי השלישי של הדוקטרינה ג א הרכב סטה מנתיבו מחמת החלקה ,מכיוו
שהחלקה על הכביש מצביעה לכאורה על אי*נקיטת אמצעי זהירות נאותי מצד הנהג 47.הוא הדי בהתהפכות
ובהתדרדרות ממצב של חנייה.
העובדה שכלי*רכב אינו עוצר כאשר נתיב הנסיעה שלו סתו בכלי רכב אחרי אלא ממשי בדרכו
ופוגע במכונית שלפניו מקיימת א $היא את התנאי השלישי להעברת נטל השכנוע 48.ג כא אי הנהג יכול
לפטור עצמו מאחריות בכ שיראה כי התאונה נבעה מפג ברכב )כגו ליקוי במערכת הבלימה( ולא מנהיגתו
הרשלנית ,אלא א יוסי $ויראה שעשה את כל הדרוש באופ סביר כדי להבטיח את תקינות הרכב .יתירה מזאת:
אפילו מסירת הרכב לבדיקה במוס לא תמיד מספיקה .בפרשת נוימ נ' כה 49הוכח שהנתבע עצמו לא היה יכול
לגלות את הליקוי במערכת הבלימה בשל העדר הכשרה טכנית ,והליקוי לא נתגלה ג על ידי עובדי המוס שבו
טופל הרכב ועל ידי בוחני משרד*הרישוי שאישרו את כשירותו לנסיעה זמ קצר לפני התאונה .נפסק ,ע זאת,

 45ראו ,למשל :ע"א  318/62אוליא נ' גרינשטיי ,פ"ד יז) .1442 (3משאית סטתה ממסלולה ופגעה באוטובוס שנסע בנתיב הנגדי.
בתביעת רשלנות שהוגשה על ידי אחד מנוסעי האוטובוס נגד נהג המשאית נטע ,כי בנסיבות המקרה יש מקו להחיל את סעי.41 $
השופט ויתקו קיבל את הטענה בלי היסוס .התובע לא ידע ולא היה יכול לדעת מה היו הנסיבות שגרמו לתאונה ,הנזק נגר על ידי
רכוש שנמצא בשליטת הנתבעי )המשאית( ,וג התנאי השלישי לתחולתה של הדוקטרינה מתקיי היות ש"בדר הטבע ולפי ניסיו
החיי אי משאית סוטה ממסלולה אלא א רק הייתה נהוגה בחוסר זהירות" )ש  ,בעמ'  .(1445וכ :ע"א  169/77שוור -נ' ליברמ,
פ"ד לב) .561 (3סעי 41 $הוחל בתביעת רשלנות של נער שנפגע על ידי אופנוע שסטה מנתיבו ועלה על המדרכה בעקבות השתחררות
ברגי שחיברו את האופנוע לצינה .נפסק ,בי היתר ,כי סטייתו של האופנוע מהכביש וכניסתו למרחב המיועד להולכי רגל יוצרות
הנחה של רשלנות מצד הנהג .השוו :ע"א  506/64גל נ' שטופר ,פ"ד יט)") 559 ,556 (2האחריות להתנגשות רובצת לכאורה – בהעדר
נסיבות מיוחדות – על הנהג שהפר את 'כלל הדר' ולא על הנהג שקיימו"( .ראו ג Ellor v. Selfridge & Co. Ltd. (1930) :
46 T.L.R. 236, 74 S.J. 140; Widdowson v. Newgate Meat Corp. [1998] P.I.Q.R. 138; Davis v. Bunn
.(1936) 56 C.L.R. 246
 46בעניי אוליא ,לעיל הערה  ,45הוכיח הנתבע ,נהג המשאית שסטתה ממסלולה ,ש"עקב שבר*עייפות בעלה הראשי של הקפי-
הקדמי השמאלי של המשאית נסחב הציר הקדמי אחורה עד שנתפס הגלגל הקדמי השמאלי על ידי החלק הפנימי של הכנ ,"$ובשל כ
חדלו הגלגלי להגיב להגה ואבדה השליטה על המשאית .אלא שבית המשפט לא הסתפק בכ וקבע ,כי על הנתבע להראות שהשבר
נגר בלא אשמה מצידו )ש  ,בעמ'  .(1446בסופו של דבר התביעה נדחתה .בית המשפט קבע ,שלא נית לדרוש מבעל הרכב במסגרת
הבדק הסביר לפרק את הקפי -עד כדי הסרת הבריח וחשיפת העלה העליו מכל צדדיו ,ושלא נית היה לגלות את הסדק ללא הסרת
הבריח )ש  ,בעמ'  .(1449*1451עוד נקבע ,שלא הייתה העמסה רשלנית של המשאית )ש  ,בעמ'  .(1451*1453בעניי שוור ,-לעיל
הערה  ,45נקבע כי העובדה שהנהג לא היה יכול להבחי בכ שהברגי השתחררו אינה מהווה ראיה להעדר התרשלות ,הואיל והנהג
לא הוכיח שמסר את האופנוע לבדיקה תקופתית אצל מומחה או שלא נית היה לגלות את הפג בבדיקה כזו.
 47ע"א  446/82בלגשווילי נ' אלגבארי ,פ"ד מב) 744 ,737 (2מפי השופט ב" :אי טבעה של מכונית להחליק על גבי הכביש
מאליה .לכאורה מצביעה ההחלקה על אי*נקיטת אמצעי זהירות נאותי מצד הנהג .רשלנות זו עשויה להתבטא בדרכי שונות :או
שהנהג נסע במהירות מופרזת ,או שלא האט את מהירות נסיעתו כאשר נוכח לדעת שהכביש הינו רטוב ,וזאת במיוחד בעת יכנסו
לסיבוב בכביש ,או שלח -על הבלמי בצורה פתאומית מדי בהתחשב בתנאי הכביש ,או שהפנה את הגה המכונית בתנועה חדה ,או
שמצב הצמיגי במכוניתו לא היה תקי וכו'" .הפעלתו של סעי 41 $הובילה לקבלת תביעתו של נוסע נגד נהג מונית ,שהחליקה מנתיב
נסיעתה לנתיב הנגדי והתנגשה חזיתית במשאית .נקבע ,בי היתר ,כי הנתבע לא עמד בנטל השכנוע למרות שנמצאו ראיות לכ שנסע
במהירות "רגילה וסבירה" ,הואיל וייתכ שגר להחלקה על ידי התנהגות בלתי זהירה אחרת .ראו ג Richley v. Faull [1965] 3
.All E.R. 109, 110-111
 48ע"א  446/68כה נ' נוימ ,פ"ד כג) 287 ,284 (1מול האות ב )מתו פסק דינו של בית המשפט המחוזי( ומול האות ד )בית המשפט
העליו מאשר את עמדתו של בית המשפט המחוזי(.
 49לעיל הערה .48
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כי הואיל ונטל השכנוע עבר אל הנתבע להראות שלא התרשל ,והוא לא הצליח לשכנע שעשה את כל הדרוש
באופ סביר כדי להבטיח את תקינות הרכב ,עליו לפצות את התובע .הנהג אמנ העביר את הרכב לתיקו במוס
אבל אי בעל מכונית יוצא ידי חובתו להבטיח את תקינות רכבו אלא א הוא הוכיח כי מסרו לטיפול ולתיקו
על*ידי מומחה לדבר ,שבאופ סביר אפשר היה לסמו עליו כי יעשה את מלאכתו כראוי .במילי אחרות,
תפקידו של הנתבע היה להוכיח לא רק שהוא סמ על בעל המוס ,אלא ש"היה לו על מי לסמו" .העובדה
שהמוס היה ידוע לנתבע ושהוא סמ עליו במש כל השני לא מספיקה כדי ליצור הנחה לטובתו כי בעלי
המוס ה בעלי מקצוע מאומני במידה סבירה ומספקת למילוי תפקיד  .נהג רגיל – שאינו מבי במכונאות –
לא מסוגל להעיד על כשרו ומומחיותו של בעל מוס אליו הכניס את מכוניתו לבדיקה ולתיקו 50.הנשיא אגרנט
הודה ,כי יש כא "דחיפה לקראת אחריות מוחלטת" והעיר ש"הנטיה המודרנית ,לגבי המקרי שבה ניזוקו בני
אד בתאונות שאחרי היו מעורבי בה ,הינה להתרחק ,במידה גדולה ,ממושג ה'אשמה'".

51

מנסחי החוק ומפרשיו הפריזו בתרומת הוויתור על דרישת האשמה להרחבת מעגל הנפגעי הזכאי
לפיצוי לא רק משו שהתייחסו לדרישה זו כאל מהמורה גדולה יותר משהייתה באמת בדרכו של התובע
הפוטנציאלי ,אלא ג מכיוו שהציגו את משטר האחריות המוחלטת ,פחות או יותר ,כמימוש של דוקטרינת
הפיצוי לכל ניזוק .ולא כ הוא .האחריות המוחלטת אמנ אינה תלויה באשמה א היא אינה מוטלת כלפי כל
אד שסבל נזק .ראינו ,כי אחד מ הגורמי לשלילת האחריות תחת משטר הרשלנות היה ניתוק הקשר הסיבתי
שבי התרשלותו של הנתבע לבי נזקו של התובע .דא עקא ,שג לאחר חקיקת חוק הפיצויי עלול הנפגע
בתאונה שלא לזכות בפיצוי כלל מחמת ניתוק הקשר הסיבתי .ההגדרה הכללית של המונח "תאונת דרכי "
דורשת קשר סיבתי בי השימוש ברכב המנועי לבי נזק*גו 52.$מלכתחילה היה ברור ,כי בבחינת קיומו של
הקשר הסיבתי לא יסתפקו בתי המשפט בקיומה של סיבתיות עובדתית במוב של סיבה*בלעדיה*אי ) causa

 (sine qua nonוידרשו ג את קיומה של סיבתיות "משפטית" 53.המבח שנבחר על ידי בית המשפט העליו
כמבח לקיומה של סיבתיות משפטית במסגרת חוק הפיצויי הוא ,כידוע" ,מבח הסיכו" שלפיו התנהגות
מסוימת היא הגור המשפטי לנזק א הנזק הוא בתחו הסיכו שההתנהגות יוצרת ושבגינו ביקש המחוקק לית

 50ע"א  446/68כה נ' נוימ ,פ"ד כג) 292*294 ,284 (1מפי השופט ברנזו; ד"נ  4/69נוימ נ' כה ,פ"ד כד) 306 ,229 (2מפי הנשיא
אגרנט.
 51עניי נוימ נ' כה ,לעיל הערה  ,50בעמ' .303
 52שאלת הקשר הסיבתי שבה ועולה ג במקומות אחרי  .לדוגמא :להגדרה הבסיסית של המונח "תאונת דרכי " מתווספת קבוצת
אירועי הנחשבי לתאונת דרכי א $א אינ עוני על תנאי ההגדרה הבסיסית )קבוצת הריבוי( .בי היתר נאמר ש  ,כי מאורע
שנגר עקב ניצול הכוח המכאני של הרכב הוא תאונת דרכי  .במקרה כזה יש להוכיח קשר סיבתי ,עובדתי ומשפטי ,בי התאונה לבי
ניצול כוחו המכאני של הרכב .ביישומו של מבח הסיכו על מקרה זה יש לבדוק א הנזק שנגר מצוי בתחו הסיכו שנוצר על ידי
ניצול הכוח המכאני של הרכב )ראו :ע"א  1780/00רמי תעשיות קרמיקה ) (1991בע"מ נ' אבו זלא  ,פ"ד נה).(485 (5
 53ראו אנגלרד )ספר( ,לעיל הערה  ,3בעמ'  ;43ע"א  498/80מ"י נ' קדר ,פ"ד לו) 498 ,492 (1מפי השופט לנדוי; ע"א  199/81הסנה
חברה לביטוח בע"מ נ' זעירא ,פ"ד לז) ,150 (1בפיסקה  5לפסק דינו של השופט ש' לוי.
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פיצוי 54.הבחירה במבח שנראה – במבט ראשו – כמבח נוח לתובע ,אינה צריכה להסתיר את העובדה שג
הוא ,כמו מבחני הסיבתיות האחרי הרווחי בדיני הנזיקי ,עלול להותיר חלק מ הניזוקי מחו -למעגל
הזכאי .

55

זאת ועוד :לפעמי אי הנפגע בתאונה 56זכאי לפיצוי על פי החוק מכיוו שהאירוע בו נפגע לא מקיי
את אחד מהיסודות האחרי של עילת התביעה הסטטוטורית ,ובמיוחד של המונח "תאונת*דרכי " .כ הוא
הדבר ,למשל ,כאשר הנזק שנגר לו אינו "נזק גו ,"$הרכב שפגע בו אינו "רכב מנועי" ,הנזק אינו נובע משימוש
ברכב למטרות תחבורה )א $א הוא נובע משימוש כלשהו ברכב( ,האירוע התרחש כתוצאה ממעשה מכוו
שנועד לגרו נזק לתובע ,הנזק נגר על ידי פגיעת איבה וכ הלאה 57.וא בכל אלה לא סגי ,הרי שסעי 7 $לחוק
מוציא מתו מעגל הזכאי קבוצות של ניזוקי  ,שלגבי היות נפגעי "תאונות דרכי " לא מתעורר ספק .אלה
נותרו בדיוק במצב בו היו מצויי לולא נחקק חוק הפיצויי  :א עומדת לה עילת תביעה מחו -לחוק – יוכלו
לבסס עליה את תביעת  58,וא לאו – לא יזכו בפיצויי כלל.
המעבר לאחריות מוחלטת א $לא היה יכול ,כשהוא לעצמו ,לפתור את בעיית המזיק הבלתי מזוהה.
נפגעי בתאונות פגע וברח אמנ לא היו יכולי לתבוע איש על נזקיה לפני חקיקת החוק ,א ג כיו  ,לאחר
חקיקתו ,אי הנפגע בתאונה מסוג זה יכול – מטעמי אובייקטיביי – לתבוע את האחראי לנזקו במוב
הקאוזלי .הוויתור על דרישת האשמה לא מגדיל את סיכוייו של הניזוק לזכות בפיצוי כאשר הוא אינו יודע מיהו
המזיק .זכאותו של הנפגע בנסיבות אלה מתבססת ,אפוא ,על "טלאי" שהודבק להסדר האחריות הכללי.
המחוקק הקי את קרנית וחייב אותה לפצות נפגעי בתאונות פגע וברח .חבותה של קרנית אינה תלויה מבחינה
מהותית )וא $לא הייתה יכולה להיות תלויה( בעקרו האחריות הכללי שנקבע בחוק ,ג א קיימת זיקה
לשונית*פורמלית בי השניי  .59נית היה לתפור "טלאי" דומה )כפי שנעשה בפועל – (60או אפילו מוצלח

 54ע"א  358/83שולמ נ' ציו חברה לביטוח בע"מ ,פ"ד מב).865*867 ,844 (2
 55ראו ,לדוגמא :רע"א  5803/95ציו נ' צח ,פ"ד נא)) 267 (2בעקבות רע"א  444/87אלסוחה נ' עזבו דהא ז"ל ,פ"ד מד) .(397 (3יש
להודות ,ע זאת ,כי על פי אמות המידה שנקבעו על ידי בית המשפט העליו מבח הסיכו אינו שולל מנפגעי רבי מידי את זכות
התביעה .תפיסתו הליברלית של בית המשפט העליו ניכרת ,למשל ,ברע"א  5971/95לוי נ' שמחו ,פ"ד נב)) 76*75 ,70 (5בהצטר$
מספר גורמי המביאי לאירוע אי חשיבות שאחד מה נגר במזיד ,ובלבד שהגור האחר ,השימוש ברכב ,היה א $הוא גור ממשי
לתאונה(.
 56בכוונת מכוו השתמשתי כא במילה "תאונה" להבדיל מ"תאונת דרכי " כדי להבחי בי מאורע שבו נגר לאד נזק בקשר ע
שימוש בכלי*רכב לבי ההגדרה המשפטית של "תאונת דרכי ".
 57מחובתנו להזכיר ,ע זאת ,כי לעתי )א לא תמיד( הניזוק יכול לתבוע פיצויי או תגמולי על פי הסדר אחר למרות שהמאורע בו
נגר נזקו אינו תאונת דרכי או שלא נתקיי אחד מ היסודות האחרי של העילה .כ ,למשל ,כאשר אד נפגע בפעולת איבה )חוק
התגמולי לנפגעי פעולות איבה ,תש"ל* ,1970ס"ח  ,(126או עקב מעשה מכוו )סעי 23 $לפקודת הנזיקי(.
 58שכ עקרו ייחוד העילה )סעי 8 $לחוק( אינו חל עליה .
 59סעי)12 $א() (1לחוק קובע אמנ כי תפקידה של קרנית לפצות "נפגע הזכאי לפיצויי לפי חוק זה ואי בידו לתבוע פיצויי מאת
מבטח" כאשר "הנוהג האחראי לפיצויי אינו ידוע" .א באותה מידה נית היה לכתוב שקרנית חייבת לפצות נפגע בתאונת דרכי ,
כאשר המשתמש ברכב שהיה מעורב בתאונה אינו ידוע.
 60קרנית התקיימה ג לפני חקיקת חוק הפיצויי הג שתחילה פעלה באופ וולונטארי ונשאה את הש "משרד מבטחי מכוניות" או
"מ.מ.מ .".הקר המקורית ,אשר הוקמה על ידי חברות הביטוח בתחילת שנת  ,1965נועדה לפצות נפגעי בתאונות דרכי שאינ
יכולי  ,מסיבות המוגדרות בתקנו הקר ,לתבוע חברת ביטוח על נזקיה  .בי היתר שילמה הקר פיצויי לנפגעי תאונות פגע וברח,
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יותר – 61לדיני הנזיקי המסורתיי ולהשיג את אותה המטרה .לא היה צור בחוק הפיצויי כדי לטפל בנפגעי
תאונות פגע וברח.
עד לכא ניסיתי להראות ,כי הצגתו של חוק הפיצויי כהסדר מהפכני מנקודת המבט של מעגל*
הזכאי הייתה ועודנה מוגזמת .מעבר לכ ,וא $זאת בניגוד לרטוריקה המקובלת ,לא כל נפגע הזכאי לתרופה
לפי החוק מקבל פיצוי ההול את נזקו .ראשית ,המחוקק קבע תקרות נוקשות לפיצוי בגי נזק לא ממוני ובגי
אובד השתכרות וכושר השתכרות .על התקרות הללו נרחיב את הדיבור בהמש .לעת עתה נסתפק בכ,
שבמקרי רבי ה אינ מאפשרות לנפגע בתאונת דרכי לקבל פיצוי המתאי לנזק שסבל .שנית ,על א $שאי
ברשותי נתוני אמפיריי מדויקי  ,דומני שג בימינו אנו מסכימי הנפגעי הקשי בתאונות דרכי  ,לעתי
קרובות מדי ,להסדרי פיצוי בלתי מספקי על מנת להתחמק מ ההתדיינות הממושכת והיקרה הצפויה לה
בלית*פשרה .הנפגעי הקשי עדיי מצויי בעמדה של חולשה אל מול חברות הביטוח האימתניות .ה זקוקי
לסכומי כס $גדולי באופ דחו $וערי לכ ,שא יעמדו על מלוא זכויותיה עלול ההלי להימש שני
רבות .62חברות הביטוח ,לעומת זאת ,אינ נרתעות מהתמשכות ההליכי  .אדרבה :ככל שההלי ממוש יותר
התשלו לניזוק נדחה וחברת הביטוח נהנית מכ 63.נית ,אפוא ,לסכ ולומר שחקיקת חוק הפיצויי לא פתרה
את הבעיה של פיצוי*חסר במסגרת הסכמי פשרה .בעיה זו היא חלק בלתי נפרד מכל הסדר שבו שאלת האחריות
ושאלת גובה הפיצוי עשויות – בהעדר הסכמה בי הצדדי – להתברר באמצעות מערכת המשפט האזרחית
הרגילה.
למרות כל האמור חייב אני להודות ,כי במישור אחד חולל החוק מהפ אמיתי .סעי)2 $ג( לחוק קובע
שהאחריות המוטלת על המשתמש ברכב הפוגע היא מוחלטת ומלאה ,ואי נפקא מינה לא רק א היה או לא
היה אש מצד המשתמש ,אלא ג א היה או לא היה אש או אש תור של אחרי  .אשמו התור של הניזוק
אינו משפיע עוד על שיעור זכאותו .64הבעיה היא שהוויתור על בחינת אשמתו של הניזוק ,אשר עלול להוביל
לתוצאות בלתי צודקות )במוב הקורקטיבי( ,בלתי הוגנות )במוב הרטריבוטיבי( ובלתי יעילות )במוב
הכלכלי( ,65ושנועד כל כולו להגשי תכלית סוציאלית ,לא נעשה בדר קוהרנטית .א הזכויות הקבועות בחוק
אמורות להיות בלתי תלויות באשמתו של הנפגע )כפי שנאמר במפורש בסעי)2 $ג(( ,הכיצד נית להסביר את
לנפגעי תאונות שנגרמו על ידי נהגי בלתי מבוטחי ולנפגעי תאונות בלתי נמנעות .ראו :ב' גוטליב "משרד מבטחי מכוניות" ביטוח
– בטאו הביטוח בישראל ט )תשל"ד( .13
 61נית היה למסור את הטיפול בנפגעי תאונות פגע וברח ובנפגעי אחרי המפוצי כיו על ידי קרנית למוסד לביטוח לאומי ובכ
לחסו את עלות הקמתו והפעלתו של גו $נוס .$מעבר לחסכו התפעולי יש להניח ,שהטיפול בתביעות על ידי המוסד לביטוח לאומי
היה פחות ממוש .על חלופה זו ארחיב את הדיבור להל ,בפרק ג") 1.ניצחונ הראשו של חברות הביטוח"(.
 62על מידת השפעתו של התשלו התכו $על חשש זה יורחב הדיבור בהמש.
 63ראו להל הערות  167*166והטקסט הסמו לה.
 64וזאת בניגוד להסדרי של אחריות חמורה שאומצו ביחס לתאונות דרכי בשיטות משפט אחרות .לדוגמא§9 :
) Strassenverkehrsgesetz, 1952גרמניה(.
 65השוו ד”כ ) 74תשל"ה( ) 3959בדברי חבר הכנסת נסי אליעד(.
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העובדה ,שסעי 7 $לאותו החוק שולל את הזכות לפיצוי מאד שנהג ברכב בלי רשות מבעליו או בלי רשיו,
ממי שנמצא ברכב ביודעו שנוהגי בו בלא רשות ,מאד שהרכב שימש לו )או סייע בידו( לביצוע פשע ,ומבעל
הרכב – א התיר לאחר לנהוג בו בלי ביטוח?66

 .2פיצוי מהיר
מנסחי החוק טענו ,כי רוב זמ הדיו בתביעות על נזקי גו $לפי פקודת הנזיקי מוקדש לבירור שאלות של
אשמה ,דהיינו :מי התרשל ומה הייתה מידת התרשלותו .שאלות אלה גזלו ,על פי הטענה ,כ* 70%מזמ הדיו.67
פירוש הדבר הוא ,שעל ידי ויתור על שיקולי של אשמה נית לקצר באופ דרמטי את ההלי השיפוטי ולזרז את
מת הפיצוי לנפגעי  .בר  ,זמ קצר לאחר שהצעת החוק הועברה בקריאה ראשונה כתב פרופסור אנגלרד ,כי
"התקווה לחסכו רב בזמ ולהקלה על המנגנו השיפוטי נראית כאשליה גמורה" .68הנחתו הייתה ,שהשאלות
המשפטיות והעובדתיות ,אשר עובר לחקיקת החוק תפסו  30%מזמ הדיוני  ,תתנפחנה בעתיד ,שעה שה
תהיינה השאלות היחידות השנויות במחלוקת .נראה ,שכוונתו הייתה בעיקר לנושא של חישוב הפיצויי  .א
לפני חקיקת החוק הופנה עיקר המאמ -לבירור שאלות של אשמה ,הרי שלאחר חקיקתו נית היה להניח ,שעיקר
המאמ -יופנה לקביעת גובה הפיצוי.
אול מעבר להסטת הדגש משאלות של אשמה לעניי היק $הפיצוי ייצר החוק מוקדי ליטיגציה שלא
היו קיימי קוד לכ .ראשית ,זכות התביעה על פי החוק מותנית בכ שנזקו של התובע נובע מ"תאונת דרכי ".
חלק לא מבוטל מ ההתדיינות שבאה לעול בעקבות חקיקת החוק נוגע לפרשנות של מושג זה ושל כל אחד
מיסודותיו 69או להוכחת קיומ ; וג כיו – לאחר שורה ארוכה של תיקוני וכמעט שלושה עשורי של יצירה
שיפוטית – ישנ מקרי לא מעטי  ,שבה ההלי מתאר מחמת ההתנצחות המקדימה בעניי פרשנות או
הוכחת של יסודות המאורע המקי את עילת התביעה .70שנית ,להתדיינות העיקרית נצטרפו דיוני בבקשות

 66סעיפי  (6)7 ,(4)7*(2)7לחוק .בשני המקרי הראשוני )אד שנהג ברכב בלי רשות או בלי רשיו( האשמה שוללת מ הנפגע –
שהוא המשתמש ברכב – את הביטוח האישי ולא זכות כלשהי כנגד משתמש אחר .במקרה של אד שנמצא ברכב ביודעו שנוהגי בו
בלא רשות האשמה שוללת מ הנפגע את זכות התביעה כנגד המשתמש ברכב .במקרה של שימוש ברכב לביצוע פשע האשמה עשויה
לשלול מ הנהג את הזכות החוזית ומנוסעי הרכב את זכות התביעה כנגד הנהג .פרופסור אנגלרד ציי ,ובצדק ,שהגבלת הזכאות בסעי$
 7עומדת בניגוד למטרה הסוציאלית של החוק )אנגלרד )ספר( ,לעיל הערה  ,3בעמ'  .(117בעניי אליהו ,לעיל הערה  ,5בפיסקאות *14
 13לפסק הדי הודה הנשיא ברק ,כי ביסודו של סעי 7 $עומדי שיקולי הרתעתיי ועונשיי ; ודברי דומי נאמרו ג על ידי
השופט ריבלי ברע"א  9121/00לוי נ' "מנורה" חברה לביטוח בע"מ ,תק*על  ,3042 (2)03בפיסקאות  16*11לפסק הדי( .ראו ג :
מור )גור ההרתעה( ,לעיל הערה  ,2בעמ' ") 287בשלילה זו יש גישה עונשית ,הרתעתית וחינוכית הסוטה מהגישה הסוציאלית"( .אבל
א כ הוא הדבר הרי שנוסחו של סעי) 2 $אי נפקא מינה א היה אש של אחרי ( הוא נוסח מטעה .חשוב להדגיש ,כי למרות
ששלילת הזכאות לפי סעיפי  (6)7 ,(4)7*(2)7מבוססת על אשמתו של הניזוק ,אי היא מותנית בכ שהאשמה תרמה להתרחשות
התאונה )וזאת בניגוד לשלילת הזכאות לפי סעי.((1)7 $
 67ראו ,למשל ,ד”כ ) 68תשל"ג( ) 4002 ,4001מפי שר המשפטי י.ש .שפירא(.
 68אנגלרד )הצעת חוק( ,לעיל הערה  ,3בעמ' .437
 69שכ "אי ל כמעט דבר סבו מהגדרת המאורע הזה כמשמעותו בחוק" :ריבלי ,לעיל הערה  ,2בעמ' .3
 70ראו ,למשל :ת"א )חי'(  1093/90עיזבו סאמי עבדו ז"ל נ' הפניקס חברה לביטוח בע"מ ,תק*מח  ;1113 (2)95ת"א )חי'( 1436/93
נחושי נ' יצחק גולדשטיי בע"מ ,תק*מח  ;1151 (2)95ת"א )י* (  138/94טאייה נ' א' ארנסו בע"מ ,תק*מח .101 (4)95
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לתשלומי תכופי  .71אלה אמנ עשויי לקצר את פרק הזמ החול $מיו קרות התאונה ועד שהנפגע מקבל
סכו כס $מסוי מחברת הביטוח )ועל כ עוד נרחיב את הדיבור להל( ,אול ה עלולי לעכב את הדיו
בתביעה העיקרית ואת הזכייה בפיצוי המלא.72
שלישית ,דווקא כמה מ התיקוני לחוק שנתקבלו בשנות השמוני  ,אשר היו אמורי לפשט ולקצר
את ההליכי  ,הפכו למוקדי התדיינות מעכבי*הכרעה .סעי6 $א והתקנות שהותקנו מכוחו נועדו לשי ק-
ל"מלחמות המומחי " בענייני רפואיי ומעי*רפואיי על ידי קביעת מומחה נייטרלי יחיד מטע בית
המשפט בכל עניי שכזה .דא עקא ,שהמנגנו הפשוט לכאורה הניב ליטיגציה מרובה .בתי המשפט נדרשי לדו
באי*ספור בקשות – ה מצד של התובעי וה מצד הנתבעי – למינוי מומחי בתחומי שוני  ,73להחלפת
מומחה ,74לפסילת חוות דעת שניתנה על ידי מומחה 75או למינוי מומחי נוספי בתחומי שלגביה כבר ניתנו
חוות דעת ,76לחיוב המומחה לעיי במסמכי מסוימי  77או להתעל מאחרי  ,78לביצוע בדיקה נוספת או חוזרת
ועריכת חוות דעת נוספת 79או כיוצא באלה .סעי6 $ב קובע ,כי דרגת נכות שנקבעה לנפגע לפי כל די בשל
פגיעה שנגרמה לו בתאונת הדרכי תחייב ג לצור התביעה לפי חוק הפיצויי  .מטרת הסעי ,$כמו זו של סעי$
6א ,הייתה להחיש את הדיו .אלא שבחלק גדול מ המקרי בה קיימת קביעה לפי די של דרגת הנכות
)ובמיוחד הכוונה לקביעת דרגת נכות לפי חוק הביטוח הלאומי( מנצל אחד מבעלי הדי את הפרצה הקבועה
בסעי $ומבקש להביא ראיות לסותרה .80קבלת הבקשה – לאחר דיו בנימוקיה ובראיות התומכות בה –
מאפשרת למבקש להציג כל ראייה לסתירת הקביעה האמורה וא זו נסתרה יש לברר את הצור במינוי מומחי
 71ת"א )ת"א(  65/91פרג' נ' המאגר הישראלי לביטוח רכב )הפול( ,תק*מח  ;808 (1)92ת"א )חי'(  886/94שער נ' מנורה חברה
לביטוח בע"מ ,תק*מח .720 (1)95
 72אי ספק ,כי לתשלו התכו $יש ער גדול מנקודת מבטו של התובע .איני טוע אחרת .טענתי היחידה בשלב זה היא שההסדר
הקבוע בחוק הפיצויי  ,אשר מאל -את התובע ,לעתי קרובות ,להתנצח ע חברת הביטוח בפני בית המשפט כדי לזכות בתשלו כזה
)ג כאשר עובדת היותו נפגע בתאונת דרכי אינה שנויה במחלוקת( ,יוצר מוקד חיכו שעלול לעכב את ההכרעה הסופית בתביעה.
 73ת"א )י* (  1086/97יעקב נ' אררט חברה לביטוח בע"מ ,תק*מח  ;2856 (3)97ת"א )חי'(  10762/97תמיר נ' "אריה" חברה לביטוח
בע"מ ,תק*מח  ;1883 (2)99בש"א )י* (  4123/99קופלה נ' סהר חברה לביטוח בע"מ ,תק*מח  ;171 (3)99ת"א )חי'( 1844/95
טרחוב נ' ציו חברה לביטוח בע"מ ,תק*מח .7615 (3)99
 74בש"א )חי'(  3091/99קרייזל נ' מלול ,תק*מח  ;753 (2)99ת"א )חי'(  10267/96ב*שימול נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ ,תק*מח
 ;1419 (2)99בש"א )חי'(  5619/99מגדל חברה לביטוח בע"מ נ' ליידרמ ,תק*מח .3574 (3)99
 75המ' )י* (  4703/94חס נ' המאגר הישראלי לביטוח רכב ,דיני מחוזי לב) ;249 (4ת"א )י* (  786/93טייאר נ' א.ד .רכב ונכסי ,
תק*מח  ;2760 (3)97המ' )י* ( " 5536/97כלל" חברה לביטוח בע"מ נ' לנקרי ,תק*מח  ;3052 (3)97בש"א )חי'(  4544/98בר*ששת
נ' קרנית – קר לפיצוי נפגעי תאונות דרכי  ,תק*מח .112 (4)98
 76ת"א )י* (  442/90חלבי נ' אבו*עבדי ,תק*מח .346 (4)91
 77בש"א )חי'(  8365/98תמיר נ' "אריה" חברה לביטוח בע"מ ,תק*מח .672 (1)99
 78בש"א )חי'(  5176/98הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ נ' אייקי ,תק*מח  ;308 (3)98בש"א )חי'(  3091/99קרייזל נ' מלול,
תק*מח .753 (2)99
 79ת"א )ב"ש(  293/92חמד נ' כלל חברה לביטוח בע"מ ,תק*מח  ;1890 (1)96ת"א )י* (  954/95אסולי נ' מגדל חברה לביטוח
בע"מ ,תק*מח  ;1718 (1)98ת"א )י* (  964/95כה נ' כה ,תק*מח .1955 (2)98
 80ראו ,למשל :רע"א  4482/95סהר חברה לביטוח בע"מ נ' ברו ,פ"ד מט) ;198 (5רע"א  5608/90קורנהיל חברה לביטוח בע"מ נ'
מזרחי ,פ"ד מו) ;107 (2ת"א )י* (  461/92ירושה נ' מגלאשווילי ,תק*מח  ;1 (1)94בש"א )חי'(  5497/98המאגר הישראלי לביטוחי
רכב )"הפול"( נ' יהודה ,תק*מח  ;1889 (3)99בש"א )י* (  1191/99בוני נ' סהר חברה ישראלית לביטוח בע"מ ,תק*מח ;3518 (3)99
ת"א )חי'( " 860/95סהר" חברה ישראלית לביטוח בע"מ נ' ב*יוס ,$תק*מח  ;53 (4)97ת"א )חי'(  1313/95סגל נ' אלישע ,תק*מח
 ;3024 (2)98ת"ה )חי'(  1071/98המג חברה לביטח בע"מ נ' אליתי  ,תק*מח  ;3285 (2)98בש"א )חי'(  1979/98סטויקו נ' הלפמ,
תק*מח  ;3119 (2)98בש"א )חי'(  2139/98אדראז נ' זינו ,תק*מח  ;299 (3)98ת"א )חי'(  646/95עזרזר נ' ציו חברה לביטוח בע"מ,
תק*מח .947 (3)98
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להוכחת דרגת הנכות על פי סעי6 $א .81יתר על כ :העובדה שקביעה לפי די אחר מחייבת א ורק ככל שהיא
מתייחסת לדרגת הנכות הרפואית 82גררה התדיינות בשאלת ההשפעה התפקודית של הנכות ,שהיא בעלת משקל
מכריע בחישוב הפיצוי על אובד כושר השתכרות.83
השאלה המעניינת היא א העתקת מרכז*הכובד הדיוני מנושא האשמה לנושא הפיצוי ויצירת של
זירות התנצחות חדשות תרמו לסיכולה של התכלית המוצהרת של החוק .ה מדברי המבוא להצעת החוק וה
מדברי שנאמרו על ידי כמה מחברי הכנסת לפני הקריאה הראשונה עולה ,כי הדיוני בתביעות נזיקי בגי
תאונות דרכי נמשכו באות ימי  3*4שני  ,84ועל פי אחד הדוברי – אפילו "חמש שני ויותר" .85דא עקא,
שחקיקת החוק לא שיפרה את המצב .בדי וחשבו שפורס בשנת  1991נאמר ,כי למרות הוויתור על תפיסת
האש "לא בא שינוי לטובה במש הזמ הנדרש לטיפול בתביעות אלה ,ונראה שהמצב א $הורע .ג כיו ,
הזמ הממוצע הנדרש לגמר הדיו בתביעה לפי חוק הפיצויי הוא כ* 5שני  ,ויש שהוא מתמש עד 8 ,7
שני ".86
יחד ע זאת ,איננו רשאי להסתפק בהערכות כלליות אלה .שומה עלינו להוכיח את הטענה בדבר

כישלונו של החוק באמצעות נתוני אמפיריי  .לצור כ בחרתי להסתמ על שני מדדי  .המדד הראשו
מתייחס לפרק הזמ החול $מיו התרחשותה של תאונת הדרכי ועד להשלמת הדיו בתביעה על ידי הערכאה
הראשונה – בתביעות המוגשות לבתי המשפט המחוזיי  .בחרתי בפרק הזמ האמור מכיוו שהוא מבטא את זמ
ההמתנה של הנפגע לתרופתו טוב יותר ממש הדיו בתביעהַ .הנָחתי היא שהגורמי לפער בי יו קרות
התאונה למועד הגשת התביעה )השקול לפער בי המדד הנבחר לבי מש הדיו בתביעה( לא נשתנו באורח
מהותי בעקבות חקיקת החוק .הפער תלוי בעיקר בתקופת ההחלמה של הנפגע )או בתקופה החולפת עד
ההתגברות על השכול במקרה של תאונה קטלנית( ,במשכו של המשא ומת בי התובע לנתבע עובר להגשת
התביעה ובזמ הכנת התביעה .מוב ,שלעתי ישנו עיכוב ממוש ובלתי מוסבר בהגשת התביעה ,אלא שעל פי
התרשמותי מפסיקת של בתי המשפט המחוזיי מדובר במקרי חריגי ואי יסוד להניח ששכיחות עלתה
בעקבות חקיקת החוק .ג הבחירה בתביעות שהוגשו לבתי המשפט המחוזיי אינה מקרית .השאיפה לקצר את
זמ ההמתנה לפיצוי נוגעת בעיקר לבעלי הפגיעות החמורות שמטה לחמ נשבר ,ואלה מגישי את תביעותיה
– לנוכח כללי הסמכות העניינית – לבתי המשפט המחוזיי .
 81לפירוט השלבי הדיוניי השוני להחלפתה של קביעת נכות לפי די אחר בקביעת נכות לפי סעי6 $א ראו :רע"א 863/93
התעשייה האווירית לישראל בע"מ נ' קמחי ,פ"ד מז) ,815 (4בפיסקה  8לפסק דינו של השופט אור.
 82ע"א " 516/86אררט" חברה לביטוח בע"מ נ' אזולאי ,פ"ד מ) ;711*712 ,690 (4ע"א  575/88קריכלי נ' ביה  ,פ"ד מג).602 (3
 83ת"א )י* (  1072/96גבע נ' המאגר הישראלי לביטוחי רכב בע"מ )"הפול"( ,תק*מח .2154 (2)98
 84ה"ח תשל"ג  ;406ד”כ ) 68תשל"ג(  ,4003בדברי חבר הכנסת ראוב ארזי )"מש הדיוני הממוצע בתל*אביב היה כשלוש שני ,
ובחיפה – כשנתיי "(; וכ ש  ,בעמ'  ,4012בדברי חברת הכנסת בנימי הלוי )המסתמ על דו"ח ועדת ברנזו(.
 85ד”כ ) 68תשל"ג(  4015בדברי חבר הכנסת משה נסי .
 86דו"ח תשנ"א ,לעיל הערה  ,5בעמ'  .68ראו והשוו ג  :מל ,-לעיל הערה  ,23בעמ' .353
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כבסיס להשוואה חושבו ממוצע וחציו הפער בי יו קרות התאונה ליו סיו ההלי בתביעות נזיקי
שהוגשו לבתי המשפט המחוזיי בגי תאונות שאירעו לפני חקיקת החוק על יסוד מדג של כ* 80מקרי
שנדונו בשנות השבעי  .87הממוצע עמד אז על כ* 1770ימי )כ* 4.85שני ( ,והחציו על כ* 1615ימי )כ*4.4
שני ( .88בתרשי שלהל הושוו שני הנתוני הללו לממוצעי ולחציוני השנתיי של הפער בי מועד
התרחשות התאונה ליו מת פסק הדי בהליכי שהתנהלו בבתי המשפט המחוזיי על פי חוק הפיצויי
והסתיימו במהל שנות התשעי  .לצור חישוב של הממוצעי והחציוני השנתיי נבדקו כ* 350פסקי די
שניתנו בשני הללו .89נית לראות ,כי הממוצע והחציו בכל אחת מ השני שנסקרו נמצאי מעל לקווי
הממוצע והחציו הרב*שנתיי המתייחסי לתאונות שאירעו לפני חקיקת החוק .הממוצע הרב*שנתי של זמ
ההמתנה של הנפגע לפיצוי בשנות התשעי עמד על כ* 2100ימי )כ* 5.75שני ( והחציו על כ* 1900ימי
) 5.2שני לער(.
תרשים 1
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 87המדג כולל שתי קבוצות שוות*גודל של פסקי די (1) :פסקי הדי הנוגעי לעניי שפורסמו בקוב -הפסקי של בתי המשפט
המחוזיי בשני האמורות ,ובלבד שהפרסו כולל את שני הנתוני הדרושי לחישוב .לגבי  10פסקי די שבה לא מופיע מועד
ההחלטה הנחתי שהחלטה ניתנה ב* 31למרס בשנה הלועזית שהחלה כשלושה ירחי לאחר השנה העברית שאליה מתייחס הכר בו
היא פורסמה .תארי זה מבטא בקירוב את אמצע השנה העברית הרלוונטית (2) .פסקי די הנוגעי לעניי של בתי המשפט המחוזיי
)מאות השני ( שעליה הוגש ערעור לבית המשפט העליו ,ופסק הדי בערעור פורס בקוב -פסקי הדי של בית המשפט העליו.
נית להניח ,שא הממוצע והחציו שחושבו על פי המדג שוני מ הממוצע והחציו של כלל המקרי שנדונו באותה התקופה – הרי
שהראשוני גבוהי יותר ,וזאת משני טעמי  .ראשית ,בקוב -הפסקי של בתי המשפט המחוזיי המתייחס לשנה עברית פלונית
פורסמו בדר כלל ג פסקי די שניתנו לפני תחילתה .מכא שפרקי הזמ שנלקחו בחשבו עבור פסקי די מ הקבוצה הראשונה
שבה לא מופיע מועד ההחלטה ארוכי יותר מאלה שחלפו למעשה .שנית ,שתי הקבוצות המרכיבות את המדג כוללות מקרי
מורכבי יחסית )שהדיו בה צרי להיות ממוש יחסית( .לגבי הקבוצה הראשונה :פרסומו של פסק*די בקוב -הפסיקה המחוזית
)לפחות באות שני ( עשוי לשמש ראייה למורכבותו היחסית של הדיו שקד להחלטה .לגבי הקבוצה השנייה :יש להניח ,כי פסקי
הדי שעליה הוגש ערעור לבית המשפט העליו ה – בדר כלל – מורכבי יותר מ המקרה הממוצע.
 88חישוב הממוצע והחציו בהתעל מעשרת פסקי הדי שלגביה נדרש אומד של מועד מת ההחלטה )ראו לעיל הערה  (87הניב
תוצאות כמעט זהות.
 89מאגר הנתוני כולל את פסקי הדי הנוגעי לעניי שפורסמו ב"תקדי" ,ובלבד שה מתייחסי למועד קרות התאונה .פרט לשני
חריגי כולל המאגר לפחות  20פסקי די מכל שנה .לגבי שנת  1990נמצאו רק  9פסקי די רלוונטיי  .לגבי שנת  1994נמצא רק פסק
די רלוונטי אחד ועל כ הוספו למאגר שלושה פסקי די שלא פורסמו בתקדי א הופיעו במאגר "פדאור – ביטוח ונזיקי".
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יטע הטוע ,כי הגדלת העומס הכללי על מערכת המשפט היא הגור האמיתי לעליית הפער הממוצע
בי יו התרחשות התאונה לבי מועד השלמת הדיו בתביעתו של הנפגע .לפי השערה זו החוק לא נכשל
במשימתו .הוא אמנ לא הצליח לקצר את זמ ההמתנה של הניזוק לפיצויי  ,אול לולא חקיקתו היה זמ
ההמתנה מתאר עוד יותר .ובמלי אחרות :אלמלא גדל העומס הכללי על מערכת המשפט היה זמ ההמתנה
הא>יל האינטואיטיבי שלה ,אינה
מתקצר באופ משמעותי .אול למרבה ההפתעה מסתבר כי השערה זו ,חרֶ $
נכונה מבחינה עובדתית .טענתי היא ,כי ג בניטרול השפעתו של הגידול בעומס הכולל חקיקת החוק כמעט
שלא קיצרה את זמ ההמתנה של הנפגע לפיצויי  .כדי להוכיח את הטענה ניסיתי להערי את מידת תרומתו של
השינוי בעומס להגדלת זמ ההמתנה הממוצע .לש כ בחרתי סוג אחר של תביעות שהדי המהותי לפיו ה
נדונות לא נשתנה באורח מהותי מ העשור שקד לחקיקת חוק הפיצויי ועד לסו $המאה ה* :20תביעות נזיקי
בגי תאונות עבודה .אלה מבוססות היו כבעבר על פקודת הנזיקי ,ובמיוחד על עוולת הרשלנות ועל העוולה
של הפרת חובה חקוקה .חישבתי את ממוצע הפער בי יו התרחשותה של תאונת העבודה לבי יו סיו ההלי
בתביעות נזיקי שהוגשו לבתי המשפט המחוזיי בגי תאונות עבודה שאירעו לפני חקיקת חוק הפיצויי על
יסוד מדג של  25מקרי שהוכרעו בשנות השבעי  .90הממוצע עמד אז על כ* 1685ימי )כ* 4.62שני (.91
לאחר מכ חישבתי את ממוצע הפער בי יו התאונה ליו ההכרעה בתביעות דומות שהדיו בה הסתיי בשנת
) 1999שוב ,כ* 25במספר( .92הממוצע עמד אז על כ* 2025ימי ) 5.55שני ( .93פירוש הדבר הוא שבי שנות
השבעי לבי שנת  1999עלה זמ ההמתנה של הנפגע לפיצוי ב* 340ימי  .זהו "גור העומס" .מ הנתוני
שנאספו ביחס לנפגעי תאונות דרכי עולה כי הפער בי ממוצע זמ ההמתנה בתביעות שהסתיימו בשנות
השבעי ) 1770ימי ( לבי זמ ההמתנה בתביעות שהדיו בה הסתיי בשנת ) 1999כ* 2005ימי ( עלה ב*235
ימי  .מכא שחוק הפיצויי "חס" לנפגעי המתנה זניחה של  105ימי ) 3.5חודשי מתו  6*5שני (.
המדד השני מתייחס לפרק הזמ החול $מיו התרחשותה של תאונת הדרכי ועד להכרעתו של בית
המשפט העליו בעניי ,במקרי שבה נדרשת הכרעה כזו .השימוש במדד השני נועד לתת תמונה מלאה יותר
של זמ ההמתנה לפיצויי  .הואיל ולא כל המקרי מגיעי אל בית המשפט העליו ,והיות שהגשת הערעור אינה
מעכבת באופ אוטומטי את ביצועו של פסק הדי עליו מערערי  ,מדובר במדד משני .יחד ע זאת ,הוא מסייע
להבנת פוטנציאל ההתארכות של מש ההמתנה במקרי המורכבי  .מבחינת  40פסקי*די שניתנו בשנות
השבעי ובמחצית הראשונה של שנות השמוני ועוסקי בתאונות שאירעו לפני חקיקת החוק עולה ,כי
במקרי שבה נדרשה התערבותו של בית המשפט העליו הגיע הפער בי יו התרחשות התאונה ליו ההכרעה
 90המדג כולל שתי קבוצות שוות*גודל כמבואר בהערה  87לעיל.
 91החציו 1645 :ימי .
 92המדג כולל את פסקי הדי הנוגעי לעניי שפורסמו ב"תקדי" ,ובלבד שה מתייחסי למועד קרות התאונה.
 93החציו 2035 :ימי .
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בידי אותה הערכאה לכ* 6.6שני בממוצע .94החציו עמד על  6שני לער .במקרי קצה בודדי עלה הפער
במקצת על עשר שני  .95מבדיקת  170פסקי די של בית המשפט העליו מ העשור האחרו עולה ,כי הפער
הממוצע עלה לכ* 8.1שני  ,והחציו עמד על כ* 7.6שני  .96בי מקרי הקצה נית למצוא כאלה שבה חלפו כ*
 15שני או יותר מיו קרות התאונה ועד להכרעה הסופית.97
נית ,לכאורה ,לטעו ,כי על א $שחוק הפיצויי לא קיצר את זמ ההמתנה של הנפגע לפיצוי במקרי
שבה נדרשת מעורבות שיפוטית ,תרומתו ניכרת בהגדלת שיעור הנפגעי הזוכי בפיצוי תו זמ קצר יחסית
ללא צור בהתדיינות .אול בהעדר נתוני אמפיריי לא נית להניח ,כי אחוז המקרי המוסדרי עתה מחו-
לכותלי בית המשפט גדול מבעבר .98חר $פניות חוזרות ונשנות לתאגיד "אבנר" לא קיבלתי לידיי את הנתוני
שעשויי לתמו בהנחה זו או להפריכה .יתר על כ :מ הבחינה העיונית נראה כי ההנחה ההפוכה )בדבר גידול
באחוז המקרי המגיעי להתדיינות( משכנעת יותר .את הנימוקי לטענה זו אציג בהרחבה במסגרת הערכת
תרומתו של החוק להקטנת העומס על בתי המשפט .לעת עתה די לנו בכ ,שההנחה בדבר הגדלת שיעור
הסכסוכי המיושבי ללא התדיינות משפטית אינה מתחייבת מבחינה עיונית ואינה מבוססת מבחינה אמפירית.

 .3פיזור הנזק
מנסחי החוק ומפרשיו טענו לא אחת ,כי ביסודו עומדת השאיפה לפזר את הנזקי הנובעי מתאונות דרכי .
בהקשר זה חשוב להעיר מספר הערות .בראש ובראשונה ,לא נית להתעל מ העובדה ,שג לולא נחקק חוק
הפיצויי היו מרבית נזקי תאונות הדרכי מתפזרי במידה כזו או אחרת .ראשית ,בעל רכב מנועי חויב לבטח
כל משתמש ברכב מפני חבות בגי נזקי*גו $הנובעי מ השימוש בו כבר בשלהי תקופת המנדט ,ע חקיקתה
של פקודת ביטוח רכב מנועי )סיכוני צד שלישי( במרס  .991947באופ פרדוכסלי נתחייב הביטוח מפני אחריות
לנזקי*גו $עוד לפני שהדי המקומי הכיר באחריות לנזקי כאלה .רק בחודש אפריל פסק בית המשפט העליו
 94המדג כולל את פסקי הדי הנוגעי לעניי שפורסמו בקוב -פסקי*די של בית המשפט העליו .ועיינו לעיל הערה  87לגבי הטיה
אפשרית של הממוצע והחציו.
 95ע"א  48/77עזבו המנוח יוס $פרפרה נ' ח ,פ"ד לב) ;191 (3ע"א  335/80בריגה נ' מוסטפה ,פ"ד לו) ;32 (3ע"א  709/80פרלמ נ'
לוזו ,פ"ד לו) ;273 (4ע"א  750/79קלאוזנר נ' ברקובי ,-פ"ד לז) ;449 (4ע"א  327/81ברמלי נ' חפוז ,פ"ד לח).581 (3
 96מאגר הנתוני כולל את פסקי הדי הנוגעי לעניי שפורסמו ב"תקדי" ,ובלבד שה מתייחסי למועד קרות התאונה.
 97ע"א  190/90מלאכי נ' קרנית – קר לפיצוי נפגעי תאונות דרכי  ,תק*על  ;691 (2)93ע"א  597/89טויטו נ' דוד ,פ"ד מז);874 (2
ע"א  1156/92סגל נ' סגל ,תק*על  ;1435 (1)95ע"א  7891/98סורוקה נ' הבאבו ,תק*על  ;221 (4)99ע"א  8388/99הסנה – חברה
לביטוח בע"מ נ' ב*ארי ,תק*על ) 1760 (2)02החלטתו של בית המשפט העליו ניתנה יותר מעשרי שנה לאחר התרחשות התאונה.
ההלי בבית המשפט המחוזי נמש כמעט  16שני ( .בע"א  1254/99המאירי נ' הכשרת הישוב – חברה לביטוח בע"מ ,פ"ד נד)(2
 535החליט בית המשפט העליו ביו  ,7.6.2000יותר מעשרי שנה לאחר קרות התאונה )ינואר  ,(1980להחזיר את העניי לבית
המשפט המחוזי כדי שידו בו לגופו ,אלא שהעיכוב נבע בעיקר מגילויו המאוחר של הנזק.
 98מחקרי שנעשו בשיטות אנגלו*אמריקניות מראי  ,כי דווקא תחת משטר של אחריות על בסיס אשמה יושבו  99%מסכסוכי הנזיקי
המתייחסי לתאונות דרכי מחו -לכותלי בית המשפט .ראוS. Shavell Economic Analysis of Accident Law :
] .(Cambridge, 1987) 263 [footnote 1מצאתי לפחות ראייה אחת )שעל מידת מהימנותה אפשר להתווכח( לכ ,שג אצלנו
– לפני חקיקת חוק הפיצויי – זכו לא פחות מ* 90%מנפגעי תאונות הדרכי בפיצוי במסגרת הסדר מחו -לכותלי בית המשפט .ראו
את דבריו של עור הדי ד' רוטלוי ברבעו ביטוח – בטאו הביטוח בישראל ב )תשל"ב( .20
 99פקודת ביטוח רכב מנועי )סיכוני צד שלישי( )נוסח חדש( ,התש"ל* ,1970נ"ח .320
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המנדטורי שקיימת באר -אחריות לנזקי גו $ורק באמצע יולי נכנסה לתוק $פקודת העוולות האזרחיות )היא
פקודת הנזיקי( .100מכל מקו  ,פקודת ביטוח רכב מנועי הבטיחה את פיזור הנזק במקרי שבה נפגע אד
מחמת התרשלותו של משתמש ברכב .שנית ,על א $שרק לאחר תיקונה במסגרת חוק הפיצויי הטילה פקודת
הביטוח על בעל הרכב חובה לבטח את עצמו )וכל אד הנוהג ברכב בהיתר ממנו( מפני נזק גו $שנגר לה
בתאונת דרכי  ,יש להניח שג לפני אותו המועד נהגי רבי היו מבוטחי מפני פגיעה בתאונת דרכי  .אמנ
לא דובר בביטוח חובה א האינטרס האישי סיפק תמרי -מהותי לרכישתו .101הואיל ויותר ממחצית הנפגעי
בתאונות דרכי נפגעי בעת נהיגה ברכב 102יוצא ,כי ג אילו פקודת הביטוח לא הייתה קיימת כלל היו נזקי
רבי מתפזרי באמצעות מנגנוני הביטוח .שלישית ,תאונות דרכי ה לעתי קרובות ג תאונות עבודה,103
והנזקי הנובעי מאלה מתפזרי )באופ חלקי אמנ ( באמצעות מנגנוני הביטוח הלאומי מאז  .1953רביעית,
במחצית הראשונה של שנות השבעי החל המחוקק להרחיב את מעגלי הנפגעי הזכאי לסעד מאת המוסד
לביטוח לאומי ,שאינו אלא מנגנו פיזור ממלכתי .בשנת  1973נקבע כי בעלי נכות קשה ,ובכלל זה נכות
שמקורה בתאונה ,זכאי לקצבת נכות ששיעורה נמו יחסית ,104ובשנת  1977נקבע כי אד שנפגע בתאונה
שאינה תאונת עבודה ואיבד את כושר התפקוד זכאי ל"דמי תאונה" למש תקופה מוגבלת.105
יתר על כ ,השיטה שנבחרה לפיזור הנזק אינה השיטה האופטימלית .א המחוקק סבר ש"החברה
כולה נושאת באשמה על התאונה"

106

וכי משו כ צרי הציבור כולו לשאת בעול הכלכלי של תאונות

הדרכי  ,ראוי היה שהפיזור ייעשה לא רק בי בעליה של כלי רכב מנועיי אלא בי כלל תושבי המדינה
)למשל באמצעות מנגנוני הביטוח הלאומי( .לא רק שהסדר כזה היה מבטא את תפיסת האשמה הקולקטיבית
טוב יותר מ ההסדר שנקבע בחוק ,אלא שהוא עשוי היה להגשי בצורה טובה יותר את יעדי הפיזור .ככל שנטל
הפיצוי מתפזר בי אנשי רבי יותר – הפגיעה ברווחה המצרפית שמקורה בשנאת סיכו מצטמצמת ,וישנה

 100עיינו ד”כ ) 68תשל"ג(  ;4000מל ,-לעיל הערה  ,23בעמ' .349
 101עיינו ,למשל :ע"א  489/79אליהו חברה לביטוח בע"מ נ' עזבו המנוחה ויולט צאיג ז"ל ,פ"ד לה) ,123 (2בפיסקה .6א לפסק דינו
של השופט ברק )כתוארו אז(.
 102לנתוני מ העת האחרונה ראו :הירחו הסטטיסטי לישראל  ,(7)54לוח יז .5/בשנת  1999נפגעו בתאונות דרכי  45,503בני אד
מה  23,235נהגי  .בשנת  2000נפגעו  40,278בני אד מה  20,666נהגי  .בשנת  2001נפגעו  37,589בני אד מה  19,612נהגי .
בשנת  2002נפגעו  38,204בני אד מה  20,451נהגי .
 103לנתוני סטטיסטיי הנוגעי לתקופה שבה נחקק חוק הפיצויי ראו :כהנא )עלות החוק( ,לעיל הערה  ,3בעמ' ] 376הערת שוליי
 ;[17י' כהנא "ביטוח נפגעי תאונות דרכי – באמצעות המוסד לביטוח לאומי?" רבעו לכלכלה כה ).75 ,74 (1978
 104פרק ו 2לחוק הביטוח הלאומי בנוסח המשולב הראשו )]נוסח משולב[ ,תשכ"ח* ,1968ס"ח  ;(108פרק ט )סעיפי  195ואיל(
לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ"ה* ,1995ס"ח  .210ראו ג  :כהנא )ביטוח נפגעי ת"ד( ,לעיל הערה  ,103בעמ' .76
 105פרק ג 2לחוק הביטוח הלאומי בנוסח המשולב הראשו; פרק ו )סעיפי  (157*150לנוסח המשולב הנוכחי .עובד או עובד עצמאי
יזכו ב"דמי תאונה" ששיעור כשיעור דמי הפגיעה שמקבל אד שנפגע בתאונת עבודה .אד שאינו עובד או עובד עצמאי זכאי
לתגמולי פחותי .
 106ד”כ ) 74תשל"ה( " :3955החברה כולה צריכה לשאת באחריות על אסונות התאונות בדרכי  ,שה בעיקר תוצאה של ריבוי
הרכב ,מיעוט הכבישי או כבישי שאינ מתאימי  .החברה כולה נושאת בעצ באשמה על התאונה .עניי זה ...מקי $את כל הציבור
ועליו לשאת בעול" )מפי יושב ראש ועדת חוקה חוק ומשפט ,חבר הכנסת זרח ורהפטיג( .ראו ג ד”כ ) 68תשל"ג( " :4000החברה
המרשה להוציא לכבישי הציבור מכוניות ואוטובוסי במאות אלפי השלימה בעצ מעשה זה שאכ תהיינה כ וכ תאונות דרכי ,
ושרכוש יינזק ושאנשי ייחבלו" )מפי שר המשפטי י.ש .שפירא(.
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הסתברות גבוהה יותר לכ שהניזוק יזכה בפיצוי מלא על נזקו .107א  ,לעומת זאת ,המחוקק סבר שיש לפזר את
הנזק א ורק בי המשתמשי ברכב מנועי מפאת תרומת המיידית להגדלת הסיכו ולנוכח הנאת הישירה מ
הפעילות יוצרת הסיכו ,ראוי היה לקבוע את שיעור ההשתתפות של כל משתמש – במידת האפשר – על פי שני
הפרמטרי הללו .לדוגמא :נית היה לגבות היטל מיוחד על דלק ,דבר שהיה קושר את הפרמיה להיק $הפעילות
יוצרת הסיכו ,108או לגבות מידי שנה ,יחד ע אגרת רישוי הרכב ,אגרת סיכו המותאמת לנסועה )כאשר בשנה
הראשונה בלבד ייקבע שיעור האגרה על פי קריטריו אחר(.109

 .4התשלו התכו$
מנסחי החוק ומפרשיו ראו בקביעת זכותו של הנפגע לתשלו תכו $הישג גדול .התשלו התכו $לא רק מסייע
להחלמתו ולשיקומו של הנפגע ומונע ירידה דראסטית ברמת החיי שלו ושל בני משפחתו בזמ ההתדיינות,
אלא ג מונע לח -לפשרה מצד חברות הביטוח תו ניצול מצוקתו של הנפגע .דא עקא ,שג כא הפריזו מלמדי
הזכות על ההסדר החדש בהערכת גודלו של ההישג .ראשית ,חשוב לשי לב להבדל בי נוסחו של הסעי$
הקובע את הזכות לתשלו תכו $בהצעת החוק לבי הנוסח שנתקבל בסופו של דבר .סעי)4 $ג( להצעת החוק
קבע ,כי "החייב לפצות ...ישל לנפגע מיד או יפקיד לזכותו בבית המשפט אותו חלק מהפיצויי שאי מקו
סביר לחלוק עליו"; והמונח "מיד" ,כ הובהר בדיוני מליאת הכנסת ,פירושו תו פחות מחודש מיו
התאונה .110למרבה הצער ,בדיו לקראת הקריאה השנייה והשלישית הודיע יושב ראש ועדת חוקה ,חוק ומשפט
שהוועדה לא אימצה את הנוסח המוצע וקיבלה את טענתו של ארגו חברות הביטוח ,כי "תשלו מיידי של חלק
גדול מתביעת הפיצויי יביא לסרבולו של המשפט על ידי פיצולו לשני משפטי כבדי  ,שבה יטענו אות
טענות ,יובאו אות הוכחות ,דבר שייקר ג את הוצאות המשפט" .111הוועדה הציעה ,אפוא ,לצמצ את
התשלו *התכו $להחזר הוצאות ריפוי )לרבות הוצאות אשפוז( ולתשלומי חודשיי עבור צרכי הריפוי

 107נית ,לכאורה ,לטעו ,כי בשיטה זו יחוייבו ג בעלי ההכנסות הנמוכות לשל דמי ביטוח עבור סיכוני שה אינ יוצרי כלל
)מכיוו שאי בבעלות כלי רכב( .פירוש הדבר הוא שהנזק אמנ מתפזר בי אנשי רבי יותר א בצורה בלתי צודקת .תשובתי
לטענה זו היא שהשתתפות של בעלי ההכנסה הנמוכה במימו המנגנו הייתה ממילא נמוכה יחסית )בי א היינו גובי מכל אד
שיעור קבוע מ ההכנסה ובי א היינו מחייבי את ההכנסה באורח פרוגרסיבי( ,והשתתפות זו הייתה מבטאת את תרומת הסמלית
להתרחשות של תאונות דרכי )כהולכי רגל ,נוסעי אופניי או משתמשי בתחבורה הציבורית(.
 108אנגלרד )הצעת רפורמה( ,לעיל הערה  ,23בעמ'  ;50כהנא )עלות החוק( ,לעיל הערה  ,3בעמ'  .376וראו ג Injury :
) Prevention, Rehabilitation and Compensation Act 2001 (N.Z.), §§213(3)(a), 216היטל על דלק משמש כאחד
ממקורות המימו לטיפול בנפגעי תאונות דרכי (.
 109השוו כהנא )ביטוח נפגעי ת"ד( ,לעיל הערה  ,103בעמ' .84
 110ד”כ ) 68תשל"ג( .4013
 111ד”כ ) 74תשל"ה( .3954
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והסיעוד של הנפגע וצרכי המחייה שלו ושל בני משפחתו .הצעה זו היא שנתקבלה ,לבסו ,$בקריאה השנייה
והשלישית.112
פירוש הדבר הוא שבמקו תשלו של "אותו חלק מהפיצויי שאי מקו סביר לחלוק עליו" זכאי
הנפגע א ורק להחזר הוצאות ריפוי ולתשלו עתי עבור צרכי מחייה ,ריפוי וסיעוד .הפער בי שני הסכומי
עשוי להיות עצו  .נניח ,למשל ,שנערה בת  ,20שהרוויחה  5,000שקלי בחודש ונהגה להוציא  60%משכרה
על צורכי מחיה ,113נפגעה בתאונת דרכי  .המחלוקת בינה לבי חברת הביטוח נוגעת לשיעור הנכות התפקודית.
הנפגעת טוענת שאיבדה כליל את כושר ההשתכרות ,בעוד שחברת הביטוח טוענת שהנפגעת סובלת מנכות
תפקודית בשיעור של  80%בלבד .הסכו שאי לגביו מחלוקת הוא  80%מתו מכפלת שכרה של הנפגעת ב*12
ובמקד

ההיוו המתאי

ל* 45שנות השתכרות ) 24.5187עבור ריבית שנתית של  ,(1143%דהיינו:

 1,176,898=24.5187×12×5,000×80%שקלי  .הסכו שתקבל אותה הנערה לצור מחייה יעמוד לכל היותר
על  3,000שקלי לחודש ,וא רמת חייה לא נפגעה בעקבות התאונה משו שעומדי לרשותה מקורות הכנסה
נוספי  ,היא לא תזכה בתשלו תכו $עבור צרכי מחייה .115מעיו בפסיקה עולה ,כי ס התשלומי התכופי
הוא אכ קט מאוד ביחס לסכו שנפסק בתו ההלי ,116ומכל מקו הריה משולמי לשיעורי .בנסיבות אלה
נית להניח ,שרבי מ הנפגעי – ובמיוחד בעלי הפגיעות החמורות – עדיי יעדיפו פיצוי*חסר במסגרת הסכ
פשרה על פני המתנה לסיומה של התדיינות ממושכת שתוצאותיה אינ ודאיות .ראוי להוסי ,$כי התשלו
התכו $הוא לא תמיד תכו .$לעתי חולפי חודשי רבי מיו קרות התאונה ועד לזכייתו הראשונה של הנפגע
בתשלו כזה .117משמעות הדבר היא שהפער בי מועד היווצרותו של הצור לבי מועד סיפוקו עדיי קיי  .כמו
כ ,בניגוד להצעה המקורית שהטילה על חברת הביטוח )א כי לא באופ מפורש( את החובה "לחפש את

 112סעי 5 $לחוק.
 113לפי הגדרתו של צירו $זה בתקנות פיצויי לנפגעי תאונות דרכי )תשלומי תכופי ( ,התשמ"ט* ,1989ק"ת ) 1090תקנה )3א(
קובעת שצרכי מחייה ה צרכי מזו ,לבוש ,מגורי ולימודי (.
 114ראו ד' קציר פיצויי בשל נזק גו) $מהדורה רביעית ,התשנ"ח(  ;1572ת"א )חי'(  335/91צוברי נ' נעמ"ת ,תק*מח .585 (2)99
 115ראו תקנה )3ב( לתקנות התשלומי התכופי .
 116לדוגמא :ת"א )חי'(  417/89גנאי נ' חמד ,תק*מח ) 420 (1)98שיעור הנזק הכולל  ;@ 8,177,365לטובת הנפגע נפסקו תשלומי
תכופי בס  @ 1,058,300או  12.9%מהנזק(; ת"א )חי'(  1422/93כה נ' מעוז חברה לביטוח בע"מ ,תק*מח ) 3763 (2)98נזק כולל
 ;@ 928,065תשלומי תכופי  10.6%=@ 98,521מהנזק(; ת"א )י* (  786/93טייאר נ' א.ד .רכב ונכסי  ,תק*מח ) 3530 (2)98נזק
כולל  ;@ 574,013תשלומי תכופי ] @ 33,472לא משוער[= 5.8%מהנזק(; ת"א )ב"ש(  2179/96דנינו נ' הפניקס הישראלי חברה
לביטוח בע"מ ,תק*מח ) 1781 (2)99נזק כולל  ;@ 1,011,500תשלומי תכופי  15.3%=@ 155,000מהנזק(; ת"א )ב"ש( 124/94
קרסיק נ' יאגודייב ,תק*מח ) 1035 (2)99נזק כולל  ;@ 1,099,300תשלומי תכופי  0.6%=@ 6,700מהנזק(.
 117לדוגמא :ת"א )ת"א(  65/91פרג' נ' המאגר הישראלי לביטוח רכב )הפול( ,תק*מח ) 808 (1)92התאונה התרחשה ביו 25.10.89
והתשלו התכו $נפסק ביו  ,9.1.92כעבור יותר משנתיי (; ת"א )ת"א(  40/97שינלנד נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ ,תק*מח (2)98
) 2443התאונה אירעה ביו  21.6.96והתשלו התכו $נפסק ביו  ,10.5.98כעבור כשנתיי (; ת"א )חי'(  10370/96ב שטרית נ'
המאגר הישראלי לביטוחי רכב )הפול( ,תק*מח ) 1107 (2)98התאונה אירעה ביו  24.3.94והתשלו התכו $נפסק לראשונה ביו
 ,1.6.98יותר מארבע שני לאחר קרות התאונה(.
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הנפגע" כדי לשל לו את החלק שהיא מודה בו ,118על פי הנוסח שנתקבל לבסו $צרי הנפגע עצמו ליזו
דרישת*תשלו .
הערה שנייה וחשובה לא פחות נוגעת למידת המהפכנות המיוחסת לחוק הפיצויי בשל עיגו זכותו
של הנפגע לתשלו תכו .$טענתי היא ,שלמרות שחוק זה הכיר לראשונה באופ מפורש בסמכות להורות על
תשלו תכו ,$סמכות זו הייתה קיימת ג בלעדיו .119סעי 75 $לחוק בתי המשפט 120קובע ,ש"כל בית משפט הד
בעניי אזרחי מוסמ לתת פסק די הצהרתי ,צו עשה ,צו לא*תעשה ,צו ביצוע בעי וכל סעד אחר ,ככל שיראה
לנכו בנסיבות שלפניו"; והלכה היא שסעי $זה מסמי את בתי המשפט "להמציא דרכי סעד חדשות שטר
ידענו ,לסלול מיוזמתו דרכי חדשות להושטת סעדי ככל ששינויי העיתי והנסיבות יחייבו או יצדיקו".121
בי היתר מוסמ בית המשפט לתת סעדי זמניי חדשי "ככל שיראה לנכו" .122על כ נית מבחינה עקרונית
לחייב את הנתבע לשל לתובע סכו כס $לסיפוק צרכי מיידיי עוד בטר נתבררה שאלת האחריות בבחינת
סעד*זמני .מנקודת מבטו של הנתבע אי ממילא הבדל גדול בי צו ביניי לתשלו סכומי כס $לבי סעדי
זמניי אחרי המסבי לו נזק כלכלי .השיקולי העומדי ביסוד ההכרה בזכותו של הנפגע לתשלו תכו$
במסגרת חוק הפיצויי לנפגעי תאונות דרכי עשויי  ,לדעתי ,להצדיק פסיקת תשלו תכו $ג מחו -לגבולות
החוק על יסוד סעי 75 $לחוק בתי המשפט .כ ,למשל ,כאשר ישנו חשש שבלעדי הסעד הזמני יתדרדר מצבו
של התובע באופ חסר*תקנה או שהוא ייאל -להסכי לתנאי הפשרה שמציע הנתבע מתו מצוקה .נראה ,אפוא,
שבתי המשפט היו יכולי לפסוק תשלומי תכופי לטובת נפגעי בתאונות דרכי ג לולא נחקק חוק
הפיצויי  .התנאי העיקרי לפסיקת תשלומי תכופי לפי החוק ,היינו – הצגת ראיות לכאורה לקיומה של זכות
תביעה ,הוא תנאי אופייני למת סעדי זמניי  ,123ונית היה להעמידו ביסודה של הסמכות לפסוק תשלומי
תכופי ג מחו -לחוק.
אני ער לכ ,שעד לחקיקת חוק הפיצויי לא נפסקו תשלומי תכופי לנפגעי תאונות דרכי  .אול
אני משוכנע כי הטע לכ הוא העדר הזדמנות ולא אי*רצו .השימוש בסעד כספי זמני היה מוכר בשיטות
אחרות כבר לפני שהוחל בחקיקת החוק 124ונית להניח ,כי בשלב כזה או אחר היה מתבקש ג על ידי נפגעי

 118כדבריו של שר המשפטי שפירא לפני הקריאה הראשונה )ש  ,בעמ' .(4003
 119טענה דומה עלתה ג ביחס לפיצויי העתיי  .ראו :ריבלי ,לעיל הערה  ,2בעמ' .657
] 120נוסח משולב[ ,התשמ"ד* ,1984ס"ח .198
 121ע"א  144/79יוטבי נ' מ"י ,פ"ד לד) 346 ,344 (2מפי השופט ח' כה.
 122ראו ג  :ב"ש  441/83מעו $נתיבי אויר בע"מ נ' מ"י ,פ"ד לז).732 (2
 123ראו תקנה  362לתקנות סדר הדי האזרחי ,התשמ"ד* ,1984ק"ת תשמ"ה  342כפי שתוקנו .נכו הוא ,שתקנה  362בנוסחה החדש
הותקנה רק בשנת התשס"א .אול העקרו ,לפיו מת סעד זמני מותנה בהבאת ראיות לכאורה לקיומה של עילת תביעה היה קיי ג
לפני כ .עיינו :י' זוסמ סדרי הדי האזרחי )מהדורה שביעית) 583 (1995 ,לגבי עיקול זמני() 616 ,לגבי צו מניעה זמני או צו הצהרתי
זמני(.
 124בשנת  1968פורס באנגליה דו"ח הוועדה לעניי התדיינות על נזקי גו $בראשותו של שופט בית המשפט לערעורי  ,הלורד
 ,Winnובו נכללה המלצה לאפשר לבתי המשפט לחייב צד להתדיינות בתשלומי ביניי לטובת הצד שכנגד לפני תו ההלי

22

תאונות בישראל .או אז היו בתי המשפט שוקלי את יתרונותיו וחסרונותיו ומגדירי את הנסיבות שבה ה
מוכני לתיתו .איננו רשאי להניח שבתי המשפט היו ממאני לעשות שימוש בסמכות הכללית לש פסיקת
תשלומי מיידיי  ,ולו מכיוו שכאשר נתבקשו לאחר חקיקת החוק לפסוק סעד כספי זמני במקרי שהחוק אינו
חל עליה – ה לא היססו לעשות כ.125

 .5הקלת העומס על בתי המשפט
הסברתי ,כי אחת ממטרותיו המוצהרות של חוק הפיצויי הייתה להקל את העומס המוטל על בתי המשפט עקב
הטיפול השיפוטי בתאונות דרכי  .הטענה הרווחת הייתה שהוויתור על עקרו האשמה יוביל לצמצו ניכר של
הליטיגציה .ציינתי עוד ,כי היו שהבינו מלכתחילה שויתור כזה לא יקטי את הנטל המושת על מערכת המשפט
בגי כל תביעה אלא יסיט משאבי שיפוטיי מ הדיו בשאלות של אשמה לדיו בעניי גובה הפיצוי 126ובמידה
פחותה ג בפרשנות או הוכחת של יסודות המאורע המקי את עילת התביעה .למרבה הצער התחזית
התממשה .לא זו א $זו :נראה לי ,כי נטישת יסוד האשמה הביאה לשימור ואולי אפילו להגדלת מספר התביעות
המוגשות לבתי המשפט על ידי נפגעי תאונות דרכי  .אמנ אי בידי ראיות אמפיריות לנכונותה של סברה זו
אול דומני ,כי נית לתת לה צידוק עיוני מספק .מחד גיסא ,הוויתור על דרישת האשמה מגדיל את שיעור
הזכאי לסעד מבי כלל הנפגעי
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ומשפר את התמרי -להגשת תביעה על ידי כל אד הסבור שמתקיימי

)) .(Report of the Committee on Personal Injuries Litigation, 1968, cmnd. 3691, at 29-38 (1968בעקבות
ההמלצות חוקק באנגליה ה* . Administration of Justice Act, 1969, Ch. 58סעי 20 $לחוק ,שכותרתו "Orders for
" ,Interim Paymentקבע כי נית להסמי את בתי המשפט השוני לחייב צדדי להתדיינות בתשלומי*ביניי  .בשנת  1970נקבעו
לראשונה מכוח סעי 20 $כללי שאיפשרו לבתי המשפט לפסוק תשלומי ביניי בתביעות על נזקי גו .$מקור הסמכות לפסיקת תשלומי
ביניי הוחל $במחצית הראשונה של שנות השמוני מבלי שחלו שינויי מהותיי בטיבה של הסמכותSupreme Court Act, :
.1981, Ch. 54, §§ 32, 152(4), & Sched. 7; County Courts Act, 1984, Ch. 28, §§ 50, 148(3), & Sched. 4
הנוסח האחרו של הכללי נקבע לפני שני ספורות .Civil Procedure Rules 1998, SI 3132, rr. 25.6-25.9 :ראו ג A. :
 .M. Dugdale (ed.) Clerk & Lindsell on Torts (18th ed., London, 2000) 1590-1591החוק האנגלי א $מכבד
פסקי*חו -המחייבי צד להתדיינות בתשלומי ביניי ) Foreign Judgments (Reciprocal Enforcement) Act 1933, Ch.
) .(13, §1(2) (as amendedעיינו עוד והשוו )בארצות הברית(Columbia Broadcasting Sys. v. American Society of :
).Composers, Authors and Publishers 320 F.Supp. 389, 394-395 (S.D.N.Y. 1970
 125ראו ,למשל :בש"א )י* (  8305/01דורו נ' המועצה המקומית מבשרת ציו ,תק*מח  .1814 (1)03באותו עניי נדונה שאלת
סמכותו של בית*משפט הד בתביעה כספית לתת סעד זמני ,המחייב את הנתבע להקדי ולשל לתובע סכו כס $על חשבו הסכומי
שהתובע עשוי לזכות בה בפסק הדי .התובעי היו חברי בעמותה שהוקמה כדי לבנות בתי*מגורי לחבריה והתקשרה לש כ ע
אדריכל ,שני מהנדסי וחברה קבלנית .בתו הבנייה הסתבר ,כי הבית שנבנה עבור התובעי לא היה ראוי למגורי וה דרשו פיצוי
על נזקיה  .במהל הדיו ביקשו התובעי לחייב את המשיבי לשל לה את עלות שכירת מגורי חלופיי לבית נושא התביעה עד
למת פסק*הדי ,ובית המשפט קיבל את בקשת  .ועיינו עוד :בר"ע )י* (  3248/97כה נ' מנשה ,תק*מח  ;930 (4)97בש"א )י* (
 3469/99ביט נ' גני שמש * בני פיתוח ונכסי בע"מ ,תק*מח  .29299 (3)99מעניי לציי ,כי ג בהודו לא קיימת הסמכה ספציפית
בחוק לפסיקת תשלומי תכופי ושתי ערכאות במדינת מדיה*פרדש הסכימו בכל זאת לית סעד כזה כשלנגד עיניה עומדי הכללי
האנגליי בדבר תשלומי ביניי Union of India v. Union Carbide Corp., No. 1113/1986 (D.C. Bhopal, :
).17/12/1987), affirmed Civil Revision 26/1988 (H.C. Madhya Pradesh, 14/4/1988
 126אנגלרד )הצעת חוק( ,לעיל הערה  ,3בעמ' .437
 127חשוב לזכור ,כי לא טענתי שחקיקת החוק לא הגדילה את מעגל הזכאי אלא שהצגת הפער בי המצב הקוד למצב הנוכחי הייתה
מוגזמת.
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לגביו תנאי הזכאות )שכ עלות ניהול ההלי נמוכה יותר( .128שתי התוצאות הללו עשויות ,כשה לעצמ,
להוביל להגדלת מניי התביעות .מאיד גיסא ,נית לטעו ,כי העדרו של יסוד האשמה הופ את הדי לודאי
יותר ובכ מגדיל את הסיכוי לפשרה מחו -לכותלי בית המשפט ותור להקטנת מניי התביעות .אלא שכוחה
של טענה אחרונה זו נחלש משני טעמי  .ראשית ,העדר הצור להוכיח אשמה מזה והאפשרות לזכות בתשלו
תכו $מזה עשויי לעודד את הנפגע שלא להסכי להסדר פשרה ולנסות לזכות בפיצוי ההול יותר את ציפיותיו
בבית המשפט .שנית ,שאיפתו של כל נתבע לצמצ את היק $הפיצוי ולדחות את תשלומו עדיי שרירה וקיימת,
וא נשללה ממנו דר אחת למימוש שאיפה זו יש להניח שיפנה לדר אחרת :במקו לעורר פולמוס בשאלות
של אשמה ,יתנצח ע יריבו בנושא גובה הפיצויי  .129מכל האמור עולה ,למצער ,כי הוויתור על יסוד האשמה
לא היה יכול להביא להקטנה ממשית של מניי התביעות .מסקנה זו נתמכת על ידי תחושת של שופטי ואנשי*
ספר ש"בתי המשפט בישראל מוצפי בתביעות פיצויי על נזקי גו $אשר נגרמו בתאונות דרכי " 130וש"זר
הפסיקה הוא כמעיי המתגבר" .131לסיכו  :א הוויתור על דרישת האשמה לא קיצר את מש הדיו בתביעה
בודדת ולא הקטי את מספר התביעות ,הרי שג העומס הכללי על מערכת המשפט לא פחת בזכותו .אולי דווקא
ההיפ הוא הנכו.
מעבר לכ נראה לי שחסידיו הרבי של החוק נטו ועוד נוטי להתעל מתרומת של כמה
ממאפייניו החשובי להגדלת נפח ההתדיינות .כוונתי ,בראש ובראשונה ,לשיטות הפיצוי המיוחדות .הטיפול
בבקשות לתשלומי תכופי מזה ובבקשות להגדלת תשלומי עתיי מזה הוא מקור לא אכזב להתדיינות
מרובה ,שלא הייתה קיימת כלל לפני חקיקת החוק .132בדיו שנער בכנסת לפני הקריאה השנייה והשלישית
העיר חבר הכנסת נסי אליעד ,שחקיקת החוק לא תקל את עומס העבודה בבתי המשפט מטע זה בדיוק" :אי
לי ספק שבעיות שתתעוררנה עקב שני סעיפי אלה תמלאנה את בתי המשפט בעבודה ואיני יודע א לא תרבה

 ,Shavell 128לעיל הערה  ,98בעמ' .264
 129גור נוס $להגדלת מספר התביעות חר $הוויתור על יסוד האשמה נעו -בתכונה משנית של ההסדר .סעי 16 $לחוק קובע ,כי
המועצה הארצית של לשכת עורכי הדי תקבע ,באישור שר המשפטי  ,תערי מכסימלי לשכר טירחה של עור די בעד טיפול
בתביעה לפי החוק ,ובלבד ששכר טירחה שנקבע לפי תוצאות הטיפול לא יעלה על  8%מהסכו שהוסכ לשלמו לנפגע ,וא היו
הליכי משפטיי – על  13%מהסכו שנפסק .לפי כללי לשכת עורכי הדי )תערי $מכסימלי לשכר טרחה בטיפול בתביעות לפי חוק
פיצויי לנפגעי תאונות דרכי ( ,התשל"ז* ,1977ק"ת  ,1358שכר הטירחה בעד טיפול בתביעה שהוגשה לבית משפט והסתיימה
בפשרה לא יעלה על  13%מהסכו שנפסק ,וא התביעה הסתיימה בפשרה – לא יעלה על  11%מהסכו שהוסכ עליו .פירוש הדבר
הוא שלעור הדי יש תמרי -חזק מאוד לפתוח בהליכי ולהתמיד בה  .ראו ג  ,Englardלהל הערה  ,150בעמ' .164
 130ריבלי ,לעיל הערה  ,2מתו ההקדמה למהדורה הראשונה.
 131י' אנגלרד פיצויי לנפגעי תאונות דרכי )עדכו משולב ,תשנ"ו( )להל :אנגלרד )עדכו(( .5
 132שוב ,אינני מבקש להמעיט מערכ של התשלומי התכופי או הפיצויי העתיי  .טענתי היחידה בהקשר הנוכחי היא שנית היה
לצפות שהדיו בבקשות הנוגעות לענייני אלה יתרו לא*מעט להגדלת העומס על בתי המשפט .יטע הטוע ,כי טענתי בדבר
תרומתה של ההתדיינות בעניי התשלומי התכופי להגדלת העומס על בתי המשפט אינה מתיישבת ע טענתי הקודמת בדבר
סמכותו של בית המשפט לפסוק תשלומי ביניי ג מחו -לחוק הפיצויי  ,שהרי לפי תפיסתי הנטל הנוס $של התשלומי התכופי
היה נופל על כתפיה של בתי המשפט בלאו הכי בשלב כזה או אחר .אול חשוב לדייק .הביקורת שלי מופנית כלפי התפיסה
המסורתית של החוק .תפיסה זו מניחה ,כי החוק העניק לבית המשפט סמכות חדשה ומיוחדת – היא הסמכות לפסוק תשלומי
תכופי לטובת הנפגע ,א בה בעת מתעלמת מהשפעתה של סמכות זו על העומס המוטל על בתי המשפט.
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העבודה בה מזו שהייתה עד כה" .133בקשות רבות נוספות נוגעות למינויי ולפעילות של המומחי
הרפואיי או – במקרי שבה ישנה קביעת דרגת נכות לפי די אחר – לסתירתה ,כמבואר לעיל.
בנוס $לדיו בבקשות מסוגי שלא היו קיימי קוד לכ ,תר חוק הפיצויי להגדלת מספר של
התביעות המוגשות לבתי המשפט בשלושה מישורי לפחות .134ראשית ,בשל הגדרתו המורכבת של המושג
"תאונת דרכי " עליו מושתתת עילת התביעה נעשי לא אחת ניסיונות להביא בגדרו סיטואציות עובדתיות
חדשות ,שהקשר בינ לבי תאונת הדרכי במובנה העממי יותר ויותר קלוש .135הניסיונות הללו מגדילי א
נפח ההתדיינות בשל עצ קיומ  ,אפילו כאשר ה נכשלי ואינ מובילי להגדלת מעגל הזכאי  .שנית ,החוק
עלול ליצור כפילות דיונית במקרי הרבי שבה תאונה אחת מסבה נזק לגו $ולרכוש .בעוד שהתביעה בגי
הנזק הגופני נידונה לפי החוק ,התביעה בגי הנזק לרכוש נידונה על פי פקודת הנזיקי .136שלישית ,החוק ציר$
אל סל*התובענות תביעות שיפוי מז חדש .בנוס $לתביעות השתתפות בי האחראי לנזק שנגר מחו -לכלי
הרכב בתאונה מעורבת ,137הכיר החוק בזכותו של מי ששיל פיצוי לפי החוק )חברת ביטוח או קרנית( לתבוע
שיפוי ממי שאחראי לנזק ולא היה זכאי לפיצוי אילו נפגע באותה התאונה בעצמו ,משו שמתקיימת לגביו אחת
הנסיבות המנויות בסעי .1387 $וא בכל אלה לא די ,הסתבר שהוספת סעי6 $ב לחוק ,אשר נועדה למנוע כפילות
בקביעת דרגת נכות ,הובילה להגדלה ניכרת של העומס בבתי הדי לעבודה עקב ריבוי הערעורי על החלטותיה
של הוועדה הרפואית לעררי בענייני נכות .139חשוב מאוד שלא להתעל מ הגורמי הללו כאשר בוחני את
ההשפעה הכוללת של חקיקת החוק על העומס המוטל על מערכת המשפט.140
 133ד”כ ) 74תשל"ה( .3959
" 134לפחות" משו שתחושתי היא שג הוויתור על דרישת האשמה הביא להגדלת מניי התביעות מטעמי שהובהרו לעיל.
 135לדוגמא :ע"א  680/80עיזבו המנוח צבי פריימ ז"ל נ' חברת קו צינור הנפט אילת*אשקלו בע"מ ,פ"ד לו)) 578 (2לפני תיקו
מספר  ;(8ע"א  5847/97חברה ישראלית לקירור והספקה בע"מ נ' סובח ,פ"ד נ) ;819 (3רע"א  8548/96פדידה נ' סהר חברה לביטוח
בע"מ ,פ"ד נא) ;825 (3בר"ע )חי'(  8/95בייס פייל בע"מ נ' אבו רוקו ,תק*מח  ;588 (1)95ת"א )י* (  717/94יוס $נ' יחזקאל ,תק*
מח  ;1131 (3)96ת"א )ת"א(  224/92צור נ' אביבית חברה למסחר בע"מ ,תק*מח  ;2789 (3)97ת"א )ב"ש(  2040/95חיו נ' מזל
עבודות מתכת ,תק*מח  ;2598 (3)97ת"א )חי'(  228/94מחאמיד נ' אררט חברה לביטוח בע"מ ,תק*מח .358 (4)97
 136השוו ד”כ ) 68תשל"ג(  4014בדברי חבר הכנסת אורי אבנרי .נכו הוא ,שבהרבה מקרי נזקי הרכוש )ובעיקר נזקי לכלי הרכב
המעורבי בתאונה( מכוסי א $ה על ידי פוליסת ביטוח .כאשר מעורבי בתאונה מספר כלי רכב חברות הביטוח בדר כלל
משלמות למבוטחי את הפיצוי המגיע לה בגי נזקי הרכוש ולאחר מכ מתחשבנות ביניה על פי פרמטרי מוסכמי  .אול ברי ,כי
לא לכל כלי הרכב יש ביטוח מקי ,$ומכל מקו – כלי הרכב אינ הנכס היחידי שעלול להיפגע בתאונה .נראה לי ,לפיכ ,כי
ההתדיינות ביחס לנזקי רכוש אמנ אינה גדולה מאוד ,א לא נית להתעל ממנה .לאזכור של התדיינויות בנושא נזקי רכוש הנובעי
מתאונות דרכי ראו ,למשל :בש"א  3763/96אלדור נ' שועה ,תק*על  ;924 (2)96בש"א  1023/01אביוב נתי חברה לביטוח בע"מ נ'
דרש ,תק*על  ;846 (1)01בש"א  3369/02צוק נ' גורפי ,תק*על  ;1953 (2)02ע"א )י* (  6315/99אברו נ' סהר חברה לביטוח בע"מ,
תק*מח  ;12864 (1)02ת"א )ב"ש(  2436/98ליי נ' מ"י ,תק*של  .536 (1)00הסבר אפשרי אחד לחוסר ה"נוכחות" של נזקי הרכוש
בקבצי הפסיקה עולה מדבריה של השופטת שידלובסקי*אור בבר"ע )י* (  3243/97אית חברה לביטוח בע"מ נ' גאבר ,תק*מח (2)98
" :1940נזקי רכוש הנגרמי בתאונות דרכי ה מהענייני הנפוצי הנידוני בבית משפט לתביעות קטנות" .מדובר ,א כ ,בתביעות
שכיחות ,א ה נידונות בפני ערכאה שפסקי דינה אינ מפורסמי .
 137א נפגע אד בתאונה בה היו מעורבי מספר כלי רכב ,כאשר הוא עצמו היה מצוי מחו -לה  ,כל הנהגי אחראי כלפיו יחד
ולחוד .ראו סעיפי )3ב( ו*)9ג( לחוק.
 138לדוגמא :ע"א  6736/99עשור נ' "קרנית" קר לפיצוי נפגעי תאונות דרכי  ,תק*על .2805 (2)02
 139דו"ח תשנ"א ,לעיל הערה  ,5בעמ'  .27וראו ,למשל :תב"ע )ב"ש( נו 01–287/מילמ נ' המוסד לביטוח לאומי ,תק*עב ;386 (3)97
תב"ע )ב"ש( נז 01–151/לוי נ' המוסד לביטוח לאומי ,תק*עב  ;492 (3)97תב"ע )ת"א( נו 01–608/מויאל נ' המוסד לביטוח לאומי,
תק*עב .1228 (1)97
 140לצד אות גורמי שתרמו ,כנראה ,לצמצו מסוי של מספר התביעות ,כמו העובדה שנוסע ברכב שנפגע בתאונה יכול לתבוע א
ורק גור אחד )סעי 3 $לחוק(.

25

ג .על תפקיד של חברות הביטוח בעיצובו של הסדר הפיצויי
 .1ניצחונ הראשו של חברות הביטוח
הנחת היסוד היא ,כאמור לעיל ,שחוק הפיצויי נועד להגשי תכלית סוציאלית .מטרתו היא לספק סעד מהיר
ויעיל לנפגעי תאונות דרכי על בסיס של צור אינדיבידואלי ולא על בסיס אשמה אינדיבידואלית .ביסודו
עומדת תפיסה של אחריות*קולקטיבית למימוש של סיכוני שכל אד חשו $אליה וכמעט כל אד תור
בהתנהגותו להיווצרות  .דא עקא ,שא בתכלית סוציאלית עסקינ – קשה מאוד להבי את הבחירה בהסדר של
אחריות אישית המגובה בביטוח חובה .דומה ,כי מסירת הטיפול בנפגעי תאונות הדרכי למוסד לביטוח לאומי
הייתה מגשימה טוב יותר את אותה התכלית .הטע העיקרי לכ הוא שקיי ניגוד בי המטרה הסוציאלית
לכאורה של הגנת הנפגע לבי פעילות של חברות הביטוח לש מיכסו רווחיה .141בעוד שהמוסד לביטוח
לאומי הוא גו $בעל גישה סוציאלית הגנתית ,חברות הביטוח ה חברות מסחריות שמטרת העיקרית היא עשיית
רווחי ; ושאיפה )לגיטימית( זו עלולה לסכל את התכלית הסוציאלית.
ראשית ,לחברות הביטוח הפרטיות יש אינטרס לעכב את הפיצוי לנפגע ולעתי קרובות ה מנהלות
מאבקי משפטיי מתישי כנגד הנפגעי על מנת לדחות את התשלו או להקטי את שיעורו .142תופעה זו לא
אמורה להתקיי במוסד לביטוח לאומי ,הקיי ופועל למע המבוטחי בו .אי זה פלא ,אפוא ,שזמ ההמתנה
להכרעה בתביעות המוגשות למוסד על ידי נפגעי תאונות עבודה קצר באופ ניכר מזמ ההמתנה של נפגעי
תאונות דרכי להכרעה בתביעות לפי חוק הפיצויי  .בדי וחשבו שפורס בשנת  1991נאמר ,כי מש הטיפול
בתביעות של נפגעי תאונות עבודה היה  1.6חודשי בממוצע לשכירי ו* 2.1חודשי לעצמאי  .143התדיינות
לפי חוק הפיצויי  ,לעומת זאת ,עלולה להימש שני  ,כפי שראינו לעיל.
שנית ,א אכ מדובר ברפורמה סוציאלית ,הרי שאחד מיעדיה העיקריי צרי להיות הבטחת ריפויי
ושיקומ של הנפגעי  .שיקו מקצועי ורפואי יעיל מחייב התייחסות שוטפת )ולא רק חד*פעמית( לכל נפגע,
סיוע בעי ולא רק בכס ,$יוזמה מצד הגור המטפל וכיוצא באלה; והיות שגורמי בעלי כוונת רווח לא יתעניינו
בגורלו של כל נפגע מעבר לאינטרסי הכלכליי הצרי שלה  ,לא נית להפקיד בידיה את האחריות

 141אנגלרד )הצעת רפורמה( ,לעיל הערה  ,23בעמ'  ;36אנגלרד )הצעת חוק( ,לעיל הערה  ,3בעמ'  ;435*434דו"ח תשנ"א ,לעיל
הערה  ,5בעמ' ) 71דעת המיעוט של יושב ראש הוועדה ,השופט בדימוס ברנזו(; ד”כ ) 68תשל"ג( ) 4003בדברי חבר הכנסת ראוב
ארזי( .והשווJ.D. Cummins "What's Driving Auto Insurance Rates Up" Wall St. J. (5.1.1989), A-10, col. :
3: "[I]t is increasingly difficult to reconcile the social role of auto insurance with its provision through
".the private-insurance industry
 142ראו במיוחד דו"ח תשנ"א ,לעיל הערה  ,5בעמ' ) 72דעת המיעוט של יושב ראש הוועדה ,השופט בדימוס ברנזו(.
 143דו"ח תשנ"א ,לעיל הערה  ,5בעמ' .74*73
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להגשמתו של יעד זה .144למוסד לביטוח לאומי ,לעומת זאת ,יש מנגנו מאומ ומיומ המלווה את הנפגע
ומסייע לו – באופ פעיל – בשיקו המקצועי והרפואי ,ובכ יתרונו הגדול .145על כ אי זה פלא ,שנפגעי
תאונות דרכי שאירעו במהל העבודה ,אשר טופלו על ידי המוסד ,שוקמו וחזרו לעבודה מהר יותר מנפגעי
תאונות דרכי אחרי .146
זאת ועוד :נית להניח ,כי אילו נמסר הטיפול בנפגעי תאונות דרכי למוסד לביטוח לאומי הייתה
העלות החברתית של ההסדר נמוכה באופ ניכר מזו של ההסדר הקיי  .ראשית ,עלויות התפעול של מער*
תגמולי המבוסס על ביטוח ממלכתי נמוכות מאלה של הסדר המבוסס על ביטוח מסחרי .עלות הפעלתו של
חוק פיצויי לנפגעי תאונות דרכי כוללת ,בי היתר ,את הוצאות המינהל ,התיוו והפרסו של חברות
הביטוח ,את הוצאות המשפט הגבוהות שלה ושל הנפגעי ואת ההוצאה עבור ביטוח משנה ).(reinsurance
אילו היה הנושא מועבר למוסד לביטוח לאומי היו נחסכות ,בי היתר ,עלויות התיוו ,הפרסו וביטוח המשנה,
וחלק גדול מ ההתדיינות היקרה המאפיינת את ההסדר הקיי היה נמנע .ממחקרי שנערכו בתקופות שונות
עולה ,כי מתו ההוצאה הכוללת של המוסד לביטוח לאומי על טיפול בנפגעי תאונות עבודה עומד שיעור
העלויות האדמיניסטרטיביות על כ* 5%*7%כשהיתרה ) (93%*95%מגיעה לידי הנפגעי עצמ  ,בעוד שמתו
ההוצאה הכוללת של חברות הביטוח על טיפול בנפגעי תאונות דרכי מגיע שיעור של עלויות האדמיניסטרציה
והתפעול )לרבות הוצאות משפט של הנפגעי ( ל* .14735%*46%נית א $להערי ,שהעברת הטיפול בנפגעי
תאונות דרכי למוסד לביטוח לאומי – אגב הגדלה ניכרת של מספר הנפגעי המטופלי על ידו – הייתה
מקטינה את החלק היחסי )הנמו בלאו הכי( של העלות האדמיניסטרטיבית מתו ההוצאה הכוללת לנוכח עקרו
העלות השולית הפוחתת .מוב ,כי לעלות הפעלתו של חוק הפיצויי יש להוסי $שיעור מסוי של רווח
למבטחי  ,בעוד שעלות ההפעלה של הסדר ביטוח ממלכתי אינה כוללת רכיב כזה.
שנית ,העברת ביטוח נפגעי תאונות דרכי למוסד לביטוח לאומי הייתה מביאה לצמצו עלות הטיפול
בנפגעי תאונות דרכי שה ג תאונות עבודה .כיו יכולי נפגעי המשתייכי לשתי הקבוצות לתבוע ה את
המוסד לביטוח לאומי וה את מבטחת השימוש ברכב המעורב בתאונה )או – בנסיבות מסוימות – את קרנית(.
פירוש הדבר הוא שהטיפול באותו הנפגע בעקבות אותה התאונה נעשה באמצעות שני מנגנוני נפרדי  ,כאשר
 144לא נית להניח שהנפגע יוכל להבטיח לעצמו שיקו אופטימלי באמצעות כספי הפיצויי שיקבל מחברת הביטוח .לא רק שהנפגע
במצוקתו לא תמיד מודע לדרכי השיקו הפתוחות בפניו או שאינו מסוגל לבחור את הטובה מביניה ,אלא שמרבית הגורמי שאליה
הוא עשוי לפנות לצור שיקו פועלי א $ה כאשר הרווח בראש מעייניה .
 145אנגלרד )הצעת חוק( ,לעיל הערה  ,3בעמ'  ;435*434כהנא )עלות החוק( ,לעיל הערה  ,3בעמ'  ;376רייטבלט ,לעיל הערה  ,5בעמ'
 ;26דו"ח תשנ"א ,לעיל הערה  ,5בעמ' ) 79דעת המיעוט של חברת הוועדה פליאה אלבק( .ודוקו :השיקו הרפואי מתבצע כיו
בעיקר באמצעות גופי חיצוניי )ראו סעי 89 $לחוק הביטוח הלאומי ותקנות הביטוח הלאומי )מת טיפול רפואי לנפגעי עבודה(,
התשכ"ח* ,1968ק"ת  .(935שירותי שיקו מקצועי ניתני במישרי על ידי המוסד לביטוח לאומי )סעי 90 $לחוק; תקנות הביטוח
הלאומי )שיקו מקצועי( ,התשט"ז* ,1967ק"ת .(890
 146כהנא )ביטוח נפגעי ת"ד( ,לעיל הערה  ,103בעמ' ) 79ועיינו ג ש  ,בעמ' .(85
 147כהנא )ביטוח נפגעי ת"ד( ,לעיל הערה  ,103בעמ' ] 79*80ובמיוחד הערות שוליי  19ו* ;81 ,[20דו"ח תשנ"א ,לעיל הערה ,5
בעמ'  .78 ,73ראו ג  :אנגלרד )הצעת חוק( ,לעיל הערה  ,3בעמ' ) 435המתייחס למצב בארצות הברית(.
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תרומתו השולית של חוק הפיצויי לרווחתו של הנפגע היא – בדר כלל – זניחה ,משו שתגמולי הביטוח
הלאומי מנוכי ממילא מ הפיצוי המגיע לו לפי אותו החוק .148אי ספק שביטולה של כפילות זו היה מביא
לחיסכו ניכר בעלות החברתית של הטיפול בנפגעי מסוג זה .יתר על כ" ,הלאמת" הטיפול בנפגעי תאונות
דרכי הייתה חוסכת את עלות ההתחשבנות בי המוסד לביטוח לאומי לבי חברות הביטוח הפרטיות במקרי
של תאונה דואלית .הואיל ושיעור הנפגעי בתאונות דרכי שה ג תאונות עבודה מתו כלל נפגעי תאונות
הדרכי נע במהל השני בי  15%ל* 14925%ברי ,כי העברת הטיפול בנפגעי תאונות דרכי למוסד לביטוח
לאומי הייתה מביאה לצמצו משמעותי של העלות החברתית של ההסדר כולו.
יתרונותיו של ההסדר הממלכתי לא נסתרו מעיני המחוקק .150ואמנ  ,בהתא להצעה הרשמית
הראשונה להסדרת נושא תאונות הדרכי  ,אשר פורסמה על ידי ועדת ב*זאב בשנת  ,1511966היה תחו הפיצוי
לנפגעי תאונות דרכי אמור לעבור לטיפולו של המוסד לביטוח לאומי בדומה לפיצוי בגי תאונות עבודה.152
התוכנית נתקלה בהתנגדות הנמרצת של חברות הביטוח ,ובשל כ נגנזה ההצעה למש שני אחדות .153הרעיו
של ביטוח סוציאלי לנפגעי תאונות דרכי הועלה פע נוספת בשנת  1971במסגרת הצעת תזכיר להצעת חוק

 148לעתי  ,בתו הדיו בתביעה לפי חוק הפיצויי מסתבר כי שיעור זכאותו של הנפגע לפי החוק נמו משיעור התגמולי המגיעי
לו לפי חוק הביטוח הלאומי ועל כ די התביעה להידחות .בנסיבות אלה מנגנו הפיצוי לנפגעי תאונות דרכי מופעל לריק .ראו,
לדוגמא :ת"א )י* (  241/94מצליח אמסל  ,תק*מח  ;1062 (3)96ת"א )ב"ש(  645/88הראל נ' הסנה חברה לביטוח בע"מ ,תק*מח
.64 (4)96
 149כהנא )עלות החוק( ,לעיל הערה  ,3בעמ'  ;376כהנא )ביטוח נפגעי ת"ד( ,לעיל הערה  ,103בעמ'  ;75*76דו"ח תשנ"א ,לעיל הערה
 ,5בעמ' .78 ,74
 150במאמר שפורס בשנת  1988העלה פרופסור אנגלרד הרהורי שניי לגבי עדיפותו ההסדר הממלכתי ) I. Englard "Traffic
Accident Victim Compensation in Israel: A Decade of Experience with No-Fault" in Compensation for
)Personal Injuries in Sweden and other Countries (Stockholm, C. Oldertz & E. Tidefelt eds., 1988
 .(154אלא שטעמיו אינ נראי לי משכנעי  .טענתו העיקרית הייתה שכספי שנגבו על ידי המוסד לביטוח לאומי שימשו את
הממשלה למטרות כספיות כלליות ,שאינ קשורות לתפקידי הספציפיי של ביטוח סוציאלי .לדבריו ,קיי חשש שהלאמת ענ$
ביטוח נפגעי תאונות דרכי תאפשר לממשלה לגבות פרמיות מנופחות כדי לממ פעולות אחרות )ש  ,בעמ'  .(165טענה זו נראית לי
בעייתית .א $א נקבל את ההנחה לפיה הממשלה עושה שימוש בכספי המוסד לביטוח לאומי למטרות זרות ,אי זאת אומרת שהסדר
ביטוח ממלכתי אינו עדי $על הסדר ביטוח פרטי בתחו בו עסקינ .הפג אינו נעו -בשיטה אלא בכ שנעשה בה שימוש לרעה .את
הפג הזה אפשר וצרי לתק על ידי הצבת אמות מידה נוקשות לשימוש בכספי הביטוח הלאומי ,על ידי הגברת הפיקוח על הוצאת
הכספי וכו' .מכל מקו  ,ג חברות הביטוח הפרטיות מפנות חלק ניכר מדמי הביטוח למטרות עסקיות שאינ קשורות במישרי
לפיצוי ניזוקי )כגו עמלות לסוכני  ,הוצאות הנהלה ,הוצאות פרסו  ,רווח וכיוצא באלה( .טענה נוספת של פרופסור אנגלרד הייתה,
שהעברת הטיפול בנפגעי תאונות דרכי למוסד לביטוח לאומי תביא להפחתת הפיצוי לנפגעי מאותו הסוג ,בשל הצור להשוות את
זכויותיה לאלה של נפגעי תאונות עבודה )ש  ,ש ( .ביקורתי על טענה זו מוסברת להל בהערה  .161ודוקו :אינני מנסה לעשות
אידיאליזציה למוסד לביטוח לאומי .אני ער לכ שגו $זה אינו ח $מקלקולי  .הטענה שלי היא שברמה עיונית מופשטת הגנה
סוציאלית צריכה להינת באמצעות מנגנו ממלכתי ולא באמצעות מנגנו פרטי .קלקוליו של המוסד לביטוח לאומי )אשר אינני
משוכנע שנתקיימו ג בעבר( אינ גזירה משמיי ויש לשאו $לתיקונ .
 151דו"ח הוועדה הבינמשרדית לענייני נזקי מתאונות דרכי ותאונות עבודה )ירושלי  ,תשכ"ו( .ראו ג Inter-Ministerial :
 .Committee Report on Questions of Traffic and Work Accidents (1966) 1 Isr. L. Rev. 636הוועדה מונתה
על ידי שר המשפטי ד"ר דב יוס $ושר העבודה יגאל אלו בשנת  ,1964ובראשה עמד היוע -המשפטי לממשלה משה ב זאב .לדו"ח
ועדת ב*זאב קדמה תוכנית בלתי רשמית של פרופסור ידיU. Yadin "Outline of an Automobile Compensation Plan :
.for Israel" 13 Am. J.Comp. L. (1964) 276
 152על כ אחת מ ההמלצות העיקריות של הוועדה הייתה לבטל את פקודת ביטוח רכב מנועי )סיכוני צד שלישי( ,לעיל הערה .8
 153בי היתר חובר ,לפי בקשת האיגוד הישראלי לביטוח ,מחקר ביקורתי מקי $על דו"ח ועדת ב*זאב בידי משפט אמריקני בש
 .Steefelראו אנגלרד )הצעת חוק( ,לעיל הערה  ,3בעמ' ) 431ובמיוחד הערת שוליי  ,Englard ;(4לעיל הערה  ,150בעמ' *157
.156
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הגמלאות לנפגעי תאונות דרכי  ,שפורסמה על ידי משרד המשפטי  .154פרופסור אנגלרד כתב ,כי הדיוני על
ההצעה התנהלו מאחורי דלתיי סגורות ,והציבור הרחב "לא שמע אלא הדי שמועות על התנגדות חזקה מצד
גורמי שוני  ,בראש חברות הביטוח המסחריות שהתנגדו שוב למה שמכונה בפיה 'הלאמת ענ $ביטוח
הרכב'" .155באביב  1973הופצה על ידי משרד המשפטי הצעת תזכיר חדשה ,השונה במהותה מ התוכנית
המקורית .ההצעה החדשה העמידה את חברות הביטוח הפרטיות במרכזו של הסדר הפיצוי לנפגעי תאונות
דרכי  .באר -רווחו אז שמועות ,לפיה בא השינוי בעקבות משא ומת ע חברות הביטוח ,אול לשמועות אלה
לא נית אישור רשמי כלשהו .156משרד המשפטי לא קיי דיו פומבי לפני שהחליט לסטות מ התוכנית
המקורית ומעול לא הסביר את השינוי המפתיע בעמדתו.157
כמה מחברי הכנסת עוד תהו בקול רפה בעת דיוני המליאה בהצעת החוק ,מדוע הפתרו שהוצע בסופו
של דבר אינו מבוסס על הרעיו המקורי של ביטוח סוציאלי .158אול תהיות אלה לא זכו למענה רציני .יושב
ראש ועדת החוקה חוק ומשפט ציי בתמציתיות לפני הקריאה השנייה והשלישית ,ש"תו כדי הדיוני בוועדה
קיימנו ג בירורי א אפשר וא כדאי להעביר את הטיפול והאחריות לביטוח מתאונות דרכי למוסד לביטוח
לאומי" וש"הוועדה סבורה כי יש להמשי ולהשאיר ענ $ביטוח זה בידי חברות הביטוח ,תו כדי תקווה כי
חברות הביטוח האחראיות יעשו את המאמצי הנחוצי להיות ראויי ]צ"ל – ראויות[ לאמו ולאשראי שנות
לה הציבור" .159הצעת החוק נתקבלה ביו  ,29.7.1975ובכ באה פרשה זו לסיומה .אמנ מעת לעת נשמעי

 154הנוסח המלא של ההצעה מובא ברבעו ביטוח – בטאו הביטוח בישראל ב )תשל"ב(  .8*5אנגלרד )הצעת רפורמה( ,לעיל הערה
 ,23בעמ'  35ונספח מס'  ;5אנגלרד )הצעת חוק( ,לעיל הערה  ,3בעמ'  ;431אנגלרד )ספר( ,לעיל הערה  ,3בעמ' .1
 155אנגלרד )הצעת חוק( ,לעיל הערה  ,3בעמ'  .431ראו ג  , Englardלעיל הערה  ,150בעמ'  .157עמדת של חברות הביטוח עולה
בבירור מראיונות שנערכו ע מנהליה זמ קצר לאחר פרסו ההצעה :ד' פדואל ביטוח – בטאו הביטוח בישראל ב )תשל"ב( .17*14
מידת התקיפות שבה התנגדו להצעה היא בגדר שמועה.
 156נראה ,כי בשלב זה נהנו חברות הביטוח מתמיכתה של לשכת עורכי הדי ,אשר חששה כי העברת הטיפול בנפגעי תאונות דרכי
לידי המוסד לביטוח לאומי תפגע בפרנסת חבריה .ראו :ע' זלצברגר "קשר המשפטני הישראלי :על לשכת עורכי הדי בישראל ובעלי
בריתה" משפטי לב )תשס"ב( ) 68 ,43בהערת שוליי  .(115סבורני ,ע זאת ,כי ד"ר זלצברגר מפריז בהערכת תרומתה של הלשכה
להסתלקות מרעיו ההלאמה .הכוח העיקרי שעמד מאחורי ההחלטה בדבר טבעו של ההסדר היה זה של חברות הביטוח .ולראיה :בעת
הדיו על פרטי ההסדר )לאחר שנתקבלה ההחלטה לגבי טבעו( ,כאשר נוצרו ניגודי ענייני בי חברות הביטוח לבי לשכת עורכי הדי,
הייתה תמיד יד של חברות הביטוח על העליונה ,ואילו ניסיונה של הלשכה לקד את האינטרסי של חבריה ספג קיתונות של רותחי.
ראו ,למשל :ד"כ ) 68תשל"ג(  4010בדברי חבר הכנסת ארי אנקוריו ,ובעמ'  4014בדברי חבר הכנסת אורי אבנרי.
 157אנגלרד )הצעת חוק( ,לעיל הערה  ,3בעמ'  .431*432כה ,לעיל הערה  ,18בעמ'  ;4רייטבלט ,לעיל הערה  ,5בעמ'  .29*28חשוב
להדגיש ,כי לא נית לייחס את השינוי בעמדתו של משרד המשפטי להתנגדותו של המוסד לביטוח לאומי לקלוט את התחו של
נפגעי תאונות דרכי  .אדרבה :המוסד מביע באופ עקבי )וטבעי( נכונות להשתלט על תחו זה .ראו ,למשל :סיו ,להל הערה ;219
דו"ח תשנ"א ,לעיל הערה  ,5בעמ' .79 ,23
 158ראו ,למשל ,את דברי חבר הכנסת ראוב ארזי לפני הקריאה הראשונה )ד”כ ) 68תשל"ג(  .(4003לאחר שהציג כמה מיתרונות של
הסדר הממלכתי סיכ חבר הכנסת ארזי את דבריו במלי הבאות" :אדוני השר ,הקשבתי לנימוקי שהניעו אות לשנות את דעת
בדבר מסירת בעניי למוסד לביטוח לאומי .אבל סבור אני ,כי הנימוקי בעד ההצעה הזאת עדיפי על הנימוקי נגדה .למה קיבלנו
את הדר להסדר הפיצויי במקרה של תאונות עבודה ,ולא נקבל דר זו ג במקרה של תאונות דרכי ? מהו בעצ ההבדל?" .תהיה
דומה עולה מדבריו של חבר הכנסת נסי אליעד לפני הקריאה השנייה והשלישית )ד”כ ) 74תשל"ה(  .(3960*3959יודגש ,ע זאת ,כי
חבר הכנסת אליעד לא הציע למסור למוסד לביטוח לאומי את הטיפול בכל נפגעי תאונות הדרכי אלא א ורק את הטיפול ב"אות
נפגעי תאונות הדרכי שנפגעו שלא באשמתו של הזולת" )ואינ יכולי להגיש תביעת נזיקי(.
 159ד”כ ) 74תשל"ה( .3955
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הדי קלושי להצעה המקורית של ועדת ב*זאב ,160א ככל שנוקפות השני שכיחות ועוצמת הולכות
ופוחתות.
לאחר השלמת תהלי החקיקה נעשו עוד מספר ניסיונות על ידי גורמי שוני )שמידת האובייקטיביות
שלה מוטלת בספק( להצדיק את השינוי המהותי שחל בעמדת הממשלה בי  1971ל* ,1973אלא שהנימוקי
היו מאולצי ובלתי משכנעי בעליל .161דומני ,כי העובדה שהנהנות העיקריות מ הטרנזיציה הפתאומית היו
חברות הביטוח ,אינה יכולה להותיר מקו לספק .האינטרס של חברות הביטוח באי*הלאמתו של ענ $ביטוח
החובה היה ועודנו ברור .בראש ובראשונה ,הפרמיה המשולמת על ידי מבוטחי בשוק הפרטי כוללת – על פי
רוב – רכיב של רווח*למבטח מעבר לרכיבי כיסוי החבות והוצאות המינהל .162אילו היה הטיפול בנפגעי תאונות
דרכי עובר לידי המוסד לביטוח לאומי היו חברות הביטוח הפרטיות מאבדות את אחד ממקורות הרווח
הפוטנציאליי שלה .באופ טבעי למדי דרשו החברות להבטיח לעצמ מידה מסוימת של רווחיות ג לאחר
חקיקת החוק .163אול התעקשות זו ראויה לציו מיוחד ,הואיל ובמהל הדיוני על הצעת החוק טענו נציגיה

 160ראו ,למשל ,דו"ח תשנ"א ,לעיל הערה  ,5בעמ' ) 71בדעת המיעוט של יושב ראש הוועדה ,השופט בדימוס ברנזו( :בעיה חברתית
רצינית מוטב לה שתטופל על ידי גור ממלכתי ולא על ידי גורמי פרטיי בעלי אינטרס עצמי" ,וא הדבר לא נעשה עד כה ,הרי זה
בשל ההתנגדות התקיפה של גורמי אינטרסנטי חזקי  ,שעלה ביד כל הזמ למנוע את העברת הנושא של תאונות הדרכי לטיפולו
של המוסד לביטוח לאומי".
 161ראו ,למשל" ,ראיו החודש ע ד"ר יעקב פיקר – לא הוכח ששגינו" ביטוח בישראל  .17 ,16 (1976) 16ג המרואיי )שהיה
באותה העת המפקח על הביטוח( וג הפורו )ביטאו ענ $הביטוח( אינ יכולי להיחשד באובייקטיביות יתירה .אדרבה :דברי
הקילוסי שהרעי $המחבר האנונימי על המרואיי אינ מותירי  ,לדעתי ,מקו רב לספקולציה .נראה לי ,כי האמת מתמצה כל כולה
במשפט שנכתב על ידי המראיי עצמו או על ידי העור בראשית הדברי  ,ככל הנראה בהיסח הדעת]" :המפקח[ נאל -לעמוד
במערכת הסברה ציבורית ,שוב – בנושא ההלאמה של ביטוח רכב ובשאלות מקצועיות שרק מומחי לדבר יכולי לבחו אות
ביסודיות .הוא היה 'סניגור' לחברות הביטוח" .לגופו של עניי ,נימוקיו של ד"ר פיקר לבחירה בהסדר של ביטוח פרטי נראי לי
מלאכותיי ולא משכנעי  .נימוקו הראשו היה ש"הממשלה נמנעת במידת האפשר לעסוק בעיסוקי שנית לבצע שלא במסגרת
ממלכתית" )ראו ג פ' גורדו "לא מלאימי ביטוח רכב חובה" ביטוח בישראל  .(19 ,18 (1986) 131אול ג א מדובר בהצגה כנה
ונכונה של מדיניותה הכללית של הממשלה בשנות השבעי )ואינני משוכנע שכ ה פני הדברי ( ,ברי כי ביישו מדיניות של הפרטה
מועברי לידיי פרטיות רק אות ה"עסקי " שלגביה הגברת היעילות היא השיקול העיקרי ,ורק בתנאי שהפרטת אכ צפויה
להגביר את היעילות .בענייננו לא רק שהיעילות אינה העיקר ,אלא שנית להניח ,כי ההסדר הממלכתי יעיל יותר ,מטעמי שהובהרו
לעיל .נימוקו השני של ד"ר פיקר היה ש"יש להימנע מתלות הציבור והחיכוכי הכרוכי בכ ממנגנו ממלכתי נוס ."$דא עקא,
שבמקו תלות במנגנו ממלכתי נוצרה תלות במנגנו פרטי ובמקו חיכו ע מנגנו ממלכתי נוצר חיכו ע מנגנו פרטי .אי כל
יסוד להניח שהתלות והחיכו בי הנפגע לבי המנגנו*המפצה קטני יותר כשהמנגנו הוא פרטי .אדרבה :נטיית הטבעית של חברות
הביטוח המסחריות לצמצ את הוצאותיה עלולה דווקא להגביר את ממדי החיכו .הנימוק השלישי היה ,ש"ספק א נית להשיג
בחשבו כולל חסכו ויעילות יתר בשירות לציבור ,ה בחשבו הכלכלי וה מנקודת ראות חברתית" .הביקורת על נימוק זה נובעת
במישרי מ הנימוקי שהצגתי להעדפת הסדר של ביטוח סוציאלי .נימוקו הרביעי של ד"ר פיקר היה ,ש"חוק פיצויי לנפגעי תאונות
דרכי אמנ כולל בתוכו מספר שיקולי של בטחו סוציאלי ,א בעיקרו הוא נשאר חוק ביטוח" .נראה לי שהטענה העולה מ
הדברי היא ,שהחוק הוא ממילא לא סוציאלי בעיקרו ועל כ אי הגיו במסירת הפעלתו לידי המוסד לביטוח לאומי שהוא גו$
סוציאלי )וראו טיעו דומה אצל גורדו ,ש  ,בעמ'  .(19אלא שא החוק אינו סוציאלי בעיקרו – המחוקק נכשל .תכליתו המוצהרת של
החוק היא הרי סוציאלית ,וא הוא אינו מקיי את תכליתו ראוי להחליפו .מכל מקו  ,איש לא הציע להפקיד בידי המוסד לביטוח
לאומי את הפעלת חוק הפיצויי כפי נוסחו היו  .הכוונה הייתה לקבוע הסדר דומה לזה המופעל ביחס לנפגעי תאונות עבודה .הנימוק
האחרו היה שהעברת הנושא למוסד לביטוח לאומי תחייב אחת משתיי "העלאת הפיצויי המשתלמי על פי חוק הביטוח הלאומי
לרמה שנקבעה על ידי חוק פיצויי לנפגעי תאונות דרכי  ,או הורדת רמת הפיצויי לפי החוק החדש לזו הנהוגה במוסד לביטוח
לאומי" .התשובה לטענה זו פשוטה ביותר :א ישנו צידוק ממשי להבחנה בי נפגעי תאונות דרכי לבי נפגעי תאונות עבודה )שאינ
תאונות דרכי ( אי מניעה להמשי ולקיי את ההבחנה הזו ג לאחר הלאמת הפיצוי לנפגעי תאונות דרכי )המוסד לביטוח לאומי
הרי מטפל כבר כיו בקבוצות שונות של זכאי ( .א  ,לעומת זאת ,אי צידוק ממשי להבחנה בי שני סוגי הנפגעי נימוקו של ד"ר
פיקר הופ לחסר משמעות.
 162אינני טוע ,כמוב ,שחברת הביטוח מפיקה רווח בגי כל פוליסה שהיא מוציאה .ישנ "מבוטחי הפסד" .על אחת כמה וכמה
כאשר הפרמיות נקבעות באופ אחיד על ידי הרגולטור )כפי שאירע לאחר חקיקת חוק הפיצויי ביחס לפוליסות ביטוח רכב חובה(.
א בקביעת גובה הפרמיות נית בהחלט להביא בחשבו רכיב של רווח מעבר לכיסוי החבות ולהוצאות התפעול .ברור ,ע זאת,
שחברות הביטוח עשויות לוותר על רווח "חשבוני" כזה לנוכח היתרונות הכלכליי האחרי שה מפיקות מהפעלת ענ $ביטוח
החובה ,כמבואר להל.
 163ד' חכמי "חוק נפגעי תאונות דרכי – עמדת חברות הביטוח" ביטוח בישראל .7 ,6 (1975) 7
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שענ $ביטוח תאונות דרכי אינו ענ $רווחי ,ושה מעונינות להמשי להפעילו רק משו שאינ מסוגלות לקיי
ענפי ביטוח אחרי בלעדיו .164נראה לי שהטענה בדבר העדר רווחיות נועדה להציג את חברות הביטוח
למחוקקי בעלי האספירציות הסוציאליות באור חיובי )בחינת "אי בכוונתנו לעשוק את האזרח"( ,ולהרתיע את
נציגי המדינה ,ובמיוחד את אנשי הביטוח הלאומי ,מהשתלטות על העסק ה"מפסיד" .אינני משוכנע שהטענה
אכ עולה בקנה אחד ע המציאות שקדמה לחקיקת החוק ;165ובכל מקרה ברי ,כי חברות הביטוח לא ויתרו על
שיעור מסוי של רווח מעל לעלות לאחר השלמת החקיקה.
שנית ,חברות הביטוח יכולות להפיק רווח גדול מהשקעת הסכומי העצומי המתקבלי מ
המבוטחי בפרק הזמ החול $מגביית הפרמיות ועד לתשלו התגמולי בגי התביעות המתייחסות לאות
הפרמיות .166לדוגמא :בשנת  2002נגבו פרמיות בשיעור כולל של כ* 3.6מיליארד שקלי  ,א בגי תאונות
שאירעו באותה השנה שולמו רק  93מיליו שקלי )ע צפי לתשלו של עוד  3.2מיליארד שקלי בשני
שלאחר מכ( .167שלישית ,ענ $ביטוח החובה משמש מנו $שיווקי להשגת עסקי רווחיי נוספי )ביטוח רכב
מקי $וסוגי*ביטוח אחרי ( .168רביעית ,גודלו העצו של הענ 169$מעניק לחברות הביטוח יתרונות משמעותיי
נוספי בפעילות העסקית השוטפת )כגו צמצו העלות האדמיניסטרטיבית הממוצעת למבוטח בכל הענפי ,
תנאי מימו נוחי וכולי( .לאור כל אלה נית להבי את התנגדות העזה של חברות הביטוח לתוכניתו המקורית
של משרד המשפטי  .נית א $להבי מדוע השתדלו אות החברות לנהל את המאבק כנגד רוע הגזירה הרחק מ
העי הציבורית :ההחלטה העקרונית שנתקבלה – ככל הנראה – בהשפעת הרי לא היטיבה ע הציבור .קשה
יותר להבי מדוע מידת מעורבות של חברות הביטוח בהלי החקיקה הוצנעה ג על ידי הגורמי האחרי
שנטלו בו חלק .מכל מקו  ,הוויתור על רעיו הביטוח הממלכתי לנפגעי תאונות דרכי הוא ההישג המשמעותי
ביותר של חברות הביטוח הישראליות מאז קו המדינה ,והצנעת ה"ניצחו" מאז ועד היו היא ,בוודאי ,הישג
רב*ער נוס.$

 164חכמי ,לעיל הערה  ,163בעמ'  ;7רייטבלט ,לעיל הערה  ,5בעמ'  ;28ד"כ ) 81תשל"ח( ) 744בדברי חבר הכנסת זרח ורהפטיג(.
 165ראו בדברי חברת הכנסת שולמית אלוני בד”כ ) 81תשל"ח( " :746כל הטיעוני של חברות הביטוח ]שאי ה מתעשרות על
חשבו הציבור[ ,רבותי ,הטיעוני שלה והפחד שלה מפני העברת הנושא לביטוח הלאומי ה הראיה הטובה ביותר שאי ה
מפסידי מכ .כי אילו הפסידו היו מוכני שזה יעבור לביטוח הלאומי לפי הצעות שהיו".
 166עיינו כהנא )עלות החוק( ,לעיל הערה  ,3בעמ'  ;375כהנא )ביטוח נפגעי ת"ד( ,לעיל הערה  ,103בעמ' ] 83הערת שוליי  ;[34ז'
נוימ וב' לב "תעריפי ורווחיות בענ $ביטוח הרכב בחברות ביטוח ישראליות" ביטוח – בטאו הביטוח בישראל כב )תשל"ז( .6*5 ,4
וראו ג ד”כ ) 81תשל"ח( .743
 167יהודה כהנא "הערכת תביעות תלויות לסו 2002 $לפי שנת חיתו – כלל ביטוח החובה" ,חוות דעת מיו 5.2.2003
>.<http://www.mof.gov.il/hon/2001/insurance/kahana.asp
 168עיינו ג כהנא )ביטוח נפגעי ת"ד( ,לעיל הערה  ,103בעמ' ] 83הערת שוליי  .[34לגבי הסכומי שבה מדובר ראו להל הערה
.169
 169ההכנסות שמקור בענ $זה מסתכמות כיו בכ* 3.8מיליארד שקלי לשנה ,שה יותר מ* 25%מהכנסותיה של חברות הביטוח
)שנתו סטטיסטי לישראל  (2002) 53לוח .(25.4
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 .2מבנה החוק :הישגי נוספי של חברות הביטוח
 2.1כללי
הישג העיקרי של חברות הביטוח נעו ,-כאמור ,בוויתור על העברת הטיפול בנפגעי תאונות דרכי למוסד
לביטוח לאומי ,חר $עדיפותו הברורה של הסדר כזה על ההסדר שנתקבל לבסו .$אבל טביעות האצבע של
חברות הביטוח ניכרות ג בהוראותיו הקונקרטיות של חוק הפיצויי  .אינני טוע שכל ההוראות המיטיבות ע
אות החברות נקבעו א ורק בעקבות שתדלנות ,אול אי ספק בעיניי ,שמעורבות האינטנסיבית בכל תהליכי
החקיקה תרמה לא מעט לעיצובו של החוק במתכונת המוכרת לנו כיו  .חלק מ האפיוני שאציג להל הופיעו
כבר בהצעת החוק משנת  1973אשר באה לעול  ,ככל הנראה ,בעקבות משא ומת בי נציגי חברות הביטוח
לבי נציגי הממשלה .170אחרי נוספו להצעה על ידי ועדת החוקה חוק ומשפט ,לאחר שזו קיבלה ושמעה את
נציגי חברות הביטוח פעמי רבות .171הישגי חשובי נוספי הושגו על ידי אות החברות באופ הדרגתי
במסגרת תיקוניו הרבי של החוק.

 2.2היק $הפיצוי
אחד מ היתרונות הברורי שצמחו לחברות הביטוח מחקיקת החוק הוא ,שגובה הפיצוי המגיע לכל נפגע
בתאונת דרכי – ה בגי נזקי ממוניי וה בגי נזקי שאינ ממוניי – הוכפ $להגבלות נוקשות שלא היו
קיימות קוד לכ .במישור הממוני נקבעה תחילה מגבלה "סבירה" יחסית :בחישוב הפיצוי בשל אובד
השתכרות וכושר השתכרות לא נית להביא בחשבו הכנסה העולה על שילוש השכר הממוצע במשק )"ההכנסה
המרבית"( ,וא האובד נמו ממאה*אחוזי בשיעור נתו יש להפחית ג את ההכנסה המרבית הבאה בחשבו
לצור חישוב הפיצויי באותו שיעור בדיוק .172חשוב לציי )ועל כ עוד נרחיב את הדיבור בהמש( שעילת
התביעה לפי החוק באה במקומה של עילת התביעה לפי דיני הנזיקי המסורתיי ולא מצטרפת אליה .פירוש
הדבר הוא שבניגוד לאד שנפגע בתאונת עבודה בת*עוולה ,אשר יכול להשלי את הסכו המגיע לו מ המוסד
לביטוח לאומי בגי אובד ההשתכרות וכושר ההשתכרות באמצעות תביעת נזיקי ,אד בעל הכנסה גבוהה
שנפגע בתאונת דרכי הנובעת מהתרשלות צרי להסתפק בפיצוי החלקי שמעניק לו החוק .הצבת תקרה
שרירותית וסופית להיק $זכאותו של הנפגע מנוגדת לתחושת הצדק ,במיוחד במקרי המתאימי לפרדיגמה
 170אנגלרד )הצעת חוק( ,לעיל הערה  ,3בעמ' .431*432
 171ד”כ ) 74תשל"ה( .3964 ,3958*3959 ,3953
 172סעי)4 $א() (1לחוק .בהצעת החוק לא נאמר שכאשר שיעור אובד כושר ההשתכרות נמו מ* 100%יש להפחית ג את ההכנסה
המרבית לצור חישוב הפיצויי  .מדובר ,א כ ,ב"תקלה" שתוקנה על ידי ועדת החוקה ,חוק ומשפט .אי ספק ,שהתיקו מועיל
לחברות הביטוח ,א הואיל ומדובר בתיקו צודק ,נראה שהוא היה מתקבל ג ללא כל התערבות מצד .אפשר לשער ,ע זאת ,שנציגי
החברות העירו את תשומת הלב של חברי הוועדה לתקלה.
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השכיחה של תאונת הדרכי  ,דהיינו – נהג רשל הגור נזק לעובר*אורח או נוסע תמי  .בנסיבות אלה היינו
מצפי שהדי יזכה את הנפגע בפיצוי על מלוא הנזק.
מנסחי החוק טענו ,כי אנשי שעבור התקרה אינה מספקת )למשל – כנר ידוע או מנתח ,שהפגיעה
ביד עלולה להסב לה נזק עצו ( יכולי לרכוש ביטוח אישי נוס $למקרה של תאונה .173שר המשפטי הבהיר
והדגיש ,כי "הפרמיה במקרה זה היא נמוכה למדי" .174בה בעת נטע ,כי לולא נקבעה התקרה הייתה הפרמיה
שמשל כל אחד מ המבוטחי קופצת באופ מהותי .175אלא ששתי הטענות סותרות זו את זו .א הביטוח בגי
יתרת*הנזק הוא זול ביותר כאשר העלות נופלת על כתפיה של מבוטחי בודדי )בעלי ההכנסות הגבוהות(,
הכיצד ייתכ שהוא מטיל עול כבד על ציבור המבוטחי כאשר עלותו מתפזרת בי כל בעלי הרכב?176
זאת ועוד :סכו הפיצויי בגי הפסד השתכרות וכושר השתכרות בתביעות נזיקי "רגילות" מחושב
אצלנו על פי השכר ברוטו ,177על א $שלפחות כאשר הפיצוי הוא חד*פעמי הריהו פטור ממס .178בהצעת החוק
משנת  1973נאמר ,לעומת זאת ,כי "בחישוב הפסדי הנפגע כתוצאה מאבד כושר השתכרות תובא בחשבו
הכנסתו לאחר ניכוי מס הכנסה ,ובלבד ששיעור המס שיובא בחשבו במקרה של היוו הפיצויי לא יעלה על
 15%מסכו הפיצויי על אבד כושר השתכרות" .179ועדת החוקה ,חוק ומשפט לא קיבלה את העיקרו של
ניכוי מס הכנסה בחישוב הפסדי הנפגע כתוצאה מאבד כושר השתכרות .הוועדה סברה כי די בהצבת תקרה
לפיצוי על הפסד השתכרות ,וש"ניכוי מס הכנסה יהיה בו משו הגבלה נוספת בלתי*מוצדקת וא $גורמת
לעיוותי לגבי בעלי הכנסות נמוכות בהשוואה לבעלי הכנסות גבוהות יותר" .180על כ בנוסחו הראשוני של
החוק לא נכללה הוראה בדבר ניכוי מס .הערכת הפיצוי נעשתה ,אפוא ,לפי השכר ברוטו ,כמו בתביעות
המבוססות על פקודת הנזיקי.
אול בלחצ של חברות הביטוח ,אשר טענו כי בלי קיצו -משמעותי של הפיצוי לנפגעי תידרש
העלאה משמעותית של הפרמיות ,181תוק החוק כעבור שנה ושלושה חודשי מיו כניסתו לתוק ,182$ונקבעה
בו ההוראה הבאה" :היו הפיצויי ]בגי אובד השתכרות וכושר השתכרות[ פטורי ממס הכנסה יחושבו הפסדי
הנפגע לעניי פיצויי אלה לפי הכנסתו לאחר ניכוי מס הכנסה החל עליה בעת קביעת  ,ובלבד שההפחתה בשל

 173ד”כ ) 68תשל"ג(  ;4020 ,4011 ,4002ד”כ ) 74תשל"ה(  .3957וראו ג בדברי ההסבר לסעי 6 $להצעת החוק )ה"ח תשל"ג .(408
 174ד”כ ) 68תשל"ג( .4020 ,4002
 175ד”כ ) 68תשל"ג(  ;4002ד”כ ) 74תשל"ה(  ;3956אנגלרד )הצעת חוק( ,לעיל הערה  ,3בעמ' .434
 176השוו אנגלרד )הצעת חוק( ,לעיל הערה  ,3בעמ' .434
 177ע"א  70/52גרוסמ נ' רוט ,פ"ד ו  ;1253 ,1242ע"א  81/55כוכבי נ' בקר ,פ"ד יא  ;225ע"א  650/78כלי $נ' מ"י ,פ"ד לה).242 (2
זאת בניגוד להלכה האנגלית.British Transport Commission v. Gourley [1956] A.C. 185 (H.L.) :
 178סעי (7)9 $לפקודת מס הכנסה .ועיינו :א' יור היבטי מס בפיצויי נזיקי )תשמ"ח( .33*28
 179סעי)4 $א() (2להצעת חוק פיצויי לנפגעי תאונות דרכי  ,תשל"ג* ,1973ה"ח .406
 180ד”כ ) 74תשל"ה( .3953
 181ביטוח בישראל .27 ,9*10 (1978) 38
 182חוק פיצויי לנפגעי תאונות דרכי )תיקו( ,תשל"ח* ,1977ס"ח .49
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ניכוי המס כאמור לא תעלה על  25אחוזי מ ההכנסה שלפיה יחושבו פיצויי אלה" .אי בכוונתי לשוב ולדו
ביתרונותיה ובחסרונותיה העיוניי של שיטת חישוב כזו .183א חשוב להבי ,כי בעקבות תיקונו של החוק נוצר
פער משמעותי מבחינת גובה הפיצוי בי אד שנפגע על ידי מעשה עוולה מ הז היש לבי אד שנפגע
בתאונת דרכי  .חבר הכנסת דב שילנסקי ציי בתמציתיות ,כי חברי ועדת החוקה ,חוק ומשפט חשו שחברות
הביטוח תתעשרנה עוד יותר בעקבות התיקו ,וש"תחושה זו לא נסתרה במהל הדיוני " .184למרות זאת ,לא
חלפו שבועיי ימי מ היו שבו נתקבלה הצעת התיקו בקריאה ראשונה ועד לקבלתו הסופית של החוק
המתק בקריאה שנייה ושלישית .העובדה שהתיקו נעשה בחופזה עוד בטר יבשה הדיו על נוסחו המקורי של
החוק ,ולפני שהשלכותיו הכלכליות נתבהרו די הצור

185

מעידה ,לדעתי ,על מידת האפקטיביות של הלח-

שהפעילו חברות הביטוח על הממשלה.
בשולי הדברי חשוב לציי ,כי על א $שהתיקו צמצ באופ משמעותי את גובה הפיצוי המגיע
לנפגע בתאונת דרכי עבור נזקי ממוניי  ,אינני משוכנע לחלוטי שבעקבות קבלתו הגענו אל המנוחה ואל
הנחלה .מניסיונ של שיטות משפט אחרות שבה אומ -הסדר דומה נית ללמוד ,כי חברות הביטוח עשויות
להוביל )בריש גלי או בצנעה( מהלכי להפחתה נוספת של ההכנסה המרבית בה נית להתחשב בפסיקת
הפיצויי עבור אובד השתכרות וכושר השתכרות ,186ולהגבלת הפיצוי ג בגי נזקי ממוניי אחרי )הוצאות
טיפול רפואי ,שיקו  ,עזרה וכיוצא באלה(.187
הגבלה חשובה לא פחות נוגעת לנזק הבלתי*ממוני .בהצעת החוק נקבע ,כי "לא ישול בשל נזק
שאינו נזק ממו פיצוי בסכו העולה על שלושי אל $לירות" ,188על א $שבאותה התקופה הגיע הפיצוי בגי
כאב וסבל בתביעות נזיקי עד ל* 75,000לירות .189ועדת החוקה חוק ומשפט הבינה כי לא נית לקבוע תקרה כה
נמוכה לפיצוי בגי נזקי לא ממוניי ועל כ העמידה להצבעה בקריאה השנייה שתי גרסאות .התקרה הייתה
 183עיינו ר' פרי ריקושטי כלכליי )התשס"ב(  .709*708באופ עקרוני פסיקת פיצויי לפי השכר נטו היא בגדר "הטבה" בלתי
מוצדקת למזיק ,שהרי הנזק שנגר על ידו מתבטא בהפסד השכר ברוטו )חלק מ ההפסד נגר לנפגע וחלקו האחר למדינה( .הצידוק
העיקרי לפסיקת פיצויי לפי שיטת ה"נטו" הוא שפיצויי נזיקי בסכו חד פעמי פטורי ממס ,ולכ פסיקת הפיצוי לפי השכר ברוטו
תעמיד את הניזוק במצב טוב יותר מ המצב בו היה מצוי לולא העוולה .התשובה לטענה זו היא שהטבת המס ניתנה על ידי המחוקק
לניזוק ולא למזיק .כאשר המחוקק פטר את הנפגע ממס על הפיצויי הוא התכוו ,כעניי שבמדיניות ,להיטיב עמו .ודאי שלא הייתה
כא כוונה להעניק הטבה למזיק .ראוי להוסי ,$כי מבחינה עקרונית פסיקת פיצוי לפי השכר נטו עלולה לפגוע ביעילות ההרתעה ,שכ
אובד הרווחה הנובע מ הפגיעה בכושר ההשתכרות של הניזוק מתבטא ,למצער ,בהפסד השכר ברוטו .אול טיעו זה אינו תק $ביחס
להסדר הפיצויי לנפגעי תאונות דרכי במתכונתו הראשונית ,שכ אפקט ההרתעה נזנח בו לחלוטי )המזיק לא רק שלא שיל דבר
לניזוק ,אלא שהפרמיה שלו לא נקבעה בהתא למידע על מידת זהירותו(.
 184ד”כ ) 81תשל"ח(  .918וראו ג את דבריו של חבר הכנסת שילנסקי לפני הקריאה הראשונה )ד”כ ) 81תשל"ח( " :(743כנסת
נכבדה ,הא נעשיר יותר את העשירי המופלגי כתוצאה מקיצו -לנפגע ולנכה?"
 185מ המבוטחי נגבו  815מיליו לירות "שעדיי לא יודעי כיצד יחולקו" )ד”כ ) 81תשל"ח( .(746
B. Feldthusen "Have the Politics of Rate Regulation Produced a Better No-Fault Regime for 186
 .Ontario?" Les Cahiers de Droit 39 (1998) 473, 478דומה ,כי הצעה ברוח זו הועמדה לדיו ג אצלנו זמ קצר לאחר
חקיקת החוק .ראו ד”כ ) 81תשל"ח(  740מפי סג שר האוצר פלומי" :לא מצאנו לנכו לחזור היו להצעה המקורית לפיה התקרה
לפיצוי בשל אבד השתכרות תהיה כפל השכר הממוצע בלבד".
 ,Feldthusen 187לעיל הערה  ,186בעמ' .482
 188סעי)4 $א() (3להצעת החוק )ה"ח תשל"ג .(408
 189ת"א )ת"א(  1762/71ברו נ' ב*מרג'י ,פ"מ תשל"ד )) 445 (1מיו .(23.9.73
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אמורה לעלות ל* 75,000לירות לפי הגרסה האחת ,ול* 100,000לירות לפי הגרסה השנייה ,ושתי הגרסאות
נתמכו בידי מספר שווה של חברי ועדה .190חשוב לציי כי בי מועד העמדתה של הצעת החוק לקריאה ראשונה
) (17.7.1973לבי מועד הבאתו לקריאה שנייה ושלישית ) (29.7.1975חלפו יותר משנתיי שבמהלכ עלה מדד
המחירי לצרכ בשיעור של כ* .90%פירוש הדבר הוא שהגרסה הראשונה ) (75,000הייתה גבוהה מ ההצעה
המקורית ) (30,000בכ* 30%בלבד במונחי ריאליי  .על כל פני  ,באות הימי הגיע הפיצוי בעד כאב וסבל
בתביעות נזיקי רגילות עד ל* 150,000לירות 50% ,191יותר מ הגרסה השנייה ופי  2מ הגרסה הראשונה .בסופו
של דבר )וככל הנראה בלחצ של ארגו נפגעי תאונות דרכי ולשכת עורכי הדי( נתקבלה בכנסת ברוב דחוק
) (36:32הגרסה השנייה ,192למרות שג היא נתפסה בעיני תומכיה כ"ירודה".193
בהצעת החוק המקורית לא נקבע ,כי תקרת הפיצוי בגי נזק לא ממוני תהא צמודה למדד המחירי
לצרכ ,אול שר האוצר הוסמ לשנותה באישור ועדת הכספי של הכנסת .194בתקופה שבה המדד השנתי היה
לעתי קרובות דו*ספרתי ,הימנעות מהצמדה הייתה גורמת לירידה מהירה בערכו הריאלי של הפיצוי בגי כאב
וסבל ולהפעלת לח -בלתי פוסק על שר האוצר כדי שיגדיל את הסכו המכסימלי ,כאשר כל הצעה להגדלת
הסכו הייתה ,בוודאי ,מעוררת מאבקי כוח בי בעלי העניי .195יש להניח ,כי חברות הביטוח הבינו היטב
שקבלת ההצעה המקורית עלולה – בסופו של דבר – לפעול לרעת ,שכ עדכו תדיר של הסכו המכסימלי בידי
שר האוצר היה מאל -אות להיאבק פע אחר פע כנגד הטענה בדבר שיעורו הנמו בהשוואה לסכומי
המתקבלי בתביעות נזיקי רגילות .לבסו $הוצמדה התקרה למדד המחירי לצרכ ,196וכתוצאה מכ נותרה
סמכות ההגדלה )אשר הועברה בינתיי משר האוצר אל שר המשפטי ( כאב שאי לה הופכי .עד היו לא
נעשה בה כל שימוש.
שתי הערות ה מ ההכרח .ראשית ,החוק אמנ נתקבל בקריאה שלישית ביו  ,29.7.1975אול נאמר
בו ,כי הסכו המכסימלי יהא צמוד למדד רק מיו תחילתו ,דהיינו – מיו  .25.9.1976בתקופה קצרה זו עלה
המדד בשיעור של כ* 40%ומכא שערכו הריאלי של הסכו המכסימלי צנח בשיעור חד עוד לפני שהחלה
הצמדתו למדד המחירי  .אפילו א הסכומי הנפסקי בגי כאב וסבל בתביעות שאינ מבוססות על חוק
הפיצויי היו עולי א ורק בשיעור עליית המדד ברי ,כי הפער בינ לבי הסכומי שנית לפסוק לפי חוק
הפיצויי – אשר היה גדול מאוד כבר בזמ חקיקת החוק – התרחב באופ משמעותי בשל עובדה זו .שנית,
 190ד”כ ) 74תשל"ה( .3955*3956 ,3953
 191ע"א  570/73ברו נ' ב מרג'י ,סביר ט .243
 192ד”כ ) 74תשל"ה( .3963
 193ד”כ ) 74תשל"ה( .3956
 194סעי)4 $א() (3להצעת החוק.
 195בדברי יושב ראש ועדת החוקה חוק ומשפט ,זרח ורהפטיג )ד”כ ) 74תשל"ה( .(3954
 196סעי)4 $ב( לחוק.
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הפיצוי בגי כאב וסבל בתביעות נזיקי רגילות גדל במרוצת השני בשיעור גבוה משיעור עליית המדד .197מכא
שהפער בי הסכו המרבי שבתי המשפט מוכני לפסוק בגי כאב וסבל בתביעות המבוססות על פקודת הנזיקי
לבי הסכו המכסימלי שנקבע בחוק הפיצויי המשי להתרחב .וכ ,בעוד שהפיצוי בגי נזק לא ממוני לנפגע
בתאונת דרכי כפו $כיו לתקרה של  @ 150,000לער ,הפיצוי בגי כאב וסבל בתביעות נזיקי רגילות עשוי
להגיע – במקרי הקשי – ליותר מ*.198@ 600,000
אלא שבכ לא באנו לכלל סיו  .בתביעות המבוססות על פקודת הנזיקי נית לפסוק לטובת אד
שחייו נתקצרו בעקבות הפגיעה פיצוי בגי קיצור תוחלת חיי בנוס $לפיצוי בגי כאב וסבל ,והפיצוי בראש
הנזק הנוס $עשוי להגיע לכמה מאות אלפי שקלי במקרי הקשי  .199סעיפי )2א( ו* 3לתקנות פיצויי לנפגעי
תאונות דרכי )חישוב פיצויי בשל נזק שאינו נזק ממו( 200קובעי את הנוסחה לחישוב הפיצוי על נזק לא
ממוני לנפגעי תאונות דרכי )בכפו $לתקרה הסטטוטורית( .הפרמטרי העומדי ביסודו של החישוב )דרגת
נכות ,גיל ומש אשפוז( אינ אלא תת*קבוצה של מערכת השיקולי שהנחו את בתי המשפט בפסיקת פיצויי
על כאב וסבל מאז ומעול  .לכ נית היה לחשוב ,שהחישוב שנעשה על פי התקנות נועד לקבוע את שיעור
הפיצוי בגי כאב וסבל בלבד ,ואי בו כדי לשלול פיצוי נוס $בראש הנזק של קיצור תוחלת חיי  .201אלא
שלנוכח לשונו המפורשת של החוק וכוונתו הברורה של המחוקק נאל -בית המשפט העליו לקבוע ,כי המונח
 197ד' קציר פיצויי בשל נזק גו) $מהדורה רביעית ,התשנ"ח( ] 622הערת שוליי .[54
 198בטבלה שלהל מובאות מספר דוגמאות לסכומי שנפסקו בגי כאב וסבל לבעלי פגיעות קשות בשני האחרונות .המקרי
מופיעי בסדר כרונולוגי לפי מועד פסיקת הפיצוי .התיאו נעשה על ידי השוואת המדד בסו $שנת  2002למדד ביו פסיקת הפיצויי .
מועד פסיקת הסכו
המקרה
מותא לערכי
שנפסק )ב*@( של היו )ב*@(
הפיצוי
~500,000
150,000
ע"א  283/89עיריית חיפה נ' מוסקובי ,-פ"ד מז)30.3.89 718 (2
~435,000
200,000
26.9.91
ע"א  5049/91קופת חולי נ' רחמ ,פ"ד מט)369 (2
~1,105,000
600,000
2.5.93
ע"א  2517/93בוי נ' גטהי ,תק*על *335 (2)94
~300,000
**180,000
8.5.94
ע"א  702/87מ"י נ' כה ,פ"ד מח)705 (2
~525,000
400,000
2.8.96
ע"א  6978/96עמר נ' קופת חולי  ,פ"ד נה)920 (1
~355,000
300,000
ע"א  3464/98זיו נ' איילו חברה לביטוח בע"מ ,תק* 22.4.98
על 1389 (3)99
~660,000
600,000
ע"א  398/99קופת חולי של ההסתדרות הכללית נ' 9.12.98
דיי ,פ"ד נה)765 (1
~855,000
800,000
ע"א )ב"ש(  2020/95תנעמי נ' אלתא תעשיות 3.7.01
אלקטרוניות בע"מ ,תק*מח 14145 (2)01
~535,000
500,000
11.7.01
ע"א  2055/99פלוני נ' הרב זאב ,פ"ד נה)241 (5
~639,000
600,000
ת"א )חי'(  294/94אלבז נ' עמותת בית החולי משגב 7.8.01
לד ,תק*מח 4891 (3)01
~500,000
500,000
ת"א )חי'(  1058/94מלול נ' בית חולי "כרמל" חיפה18.7.02 ,
תק*מח 12797 (2)02
* מקרה "חסר תקדי בחומרתו ,מזעזע ומעורר חלחלה".
**  $60,000לפי שער של  @ 3ל*.$
 199ראו ,למשל ,הערה  201להל ,וכ :ע"א  4022/98הטכניו נ' טויסטר ,תק*על  @ 350,000) 255 (2)99בגי קיצור תוחלת החיי ב*
 14שני (; ת"א )י* (  1686/96אברה נ' בית רפואה מעייני הישועה ,תק*מח  @ 275,000) 545 (1)03בגי קיצור תוחלת החיי ב*10
שני (.
 200תשל"ו* ,1976ק"ת .2706
 201טענה זו נתקבלה על ידי בית המשפט המחוזי בחיפה בת"א )חי'(  160/92יפרח נ' אל*על נתיבי אוויר לישראל בע"מ ,תק*מח
) 448 (1)96התובע נפגע בתאונת דרכי ונקבעו לו  100%נכות .נפסק לו הסכו המכסימלי בגי נזק לא ממוני לפי החוק וכ 175,000
@ בגי קיצור תוחלת חיי (; ובת"א )חי'(  417/89גנאי נ' חמד ,תק*מח ) 11865 (1)98התובעת נפגעה בתאונת דרכי ונקבעה לה
נכות  .100%בית המשפט המחוזי פסק פיצוי על כאב וסבל לפי אמות המידה שבתקנות ועוד  @ 700,000בגי קיצור תוחלת חיי (.
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"נזק שאינו נזק ממו" שבסעי 4 $לחוק כולל את כל הנזקי הבלתי ממוניי  ,ובכלל זה – את קיצור תוחלת
החיי  .הפיצוי שנקבע על פי החוק והתקנות ממצה ,א כ ,את הזכות לפיצוי עבור נזקי לא ממוניי .202
מסקנה בלתי נמנעת זו מרחיבה באופ ניכר את הפער הגדול ,שהיה קיי בלאו הכי ,בי הפיצוי על נזק לא ממוני
בתביעות לפי פקודת הנזיקי והפיצוי על נזק לא ממוני בתביעות לפי חוק הפיצויי .203
חר $כל האמור נעשה כבר בשלהי  ,1977במסגרת ההצעה לתיקונו הראשו של החוק ,ניסיו להפחית
את שיעור הפיצוי המכסימלי בגי נזק לא ממוני ל* 75,000לירות ,תו הצמדתו למדד רק מינואר  1978ואיל.204
באותה העת הגיע הפיצוי בראש הנזק של כאב וסבל בתביעות נזיקי רגילות עד ל* 300,000לירות
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ובתי

המשפט א $החלו להגדיל את הפיצוי הנפסק בראש הנזק של קיצור תוחלת חיי  .206התיקו המוצע נתקבל
בקריאה ראשונה – לאחר הצבעה חוזרת – ברוב דחוק של  ,20725:23אול בוטל על ידי ועדת החוקה ,חוק
ומשפט במהל הכנתה של הצעת התיקו לקריאה שנייה ושלישית .208אפשר שההצעה להפחתת הפיצוי על נזק
לא ממוני נועדה מלכתחילה לשמש קל*$מיקוח בידי הממשלה לש הבטחת קבלתו של התיקו האחר שנכלל
באותה הצעת*חוק לעניי חישוב הפסד ההשתכרות וכושר ההשתכרות על פי השכר נטו.
סיכומו של דבר :בעקבות לח -שהופעל על הממשלה על ידי חברות הביטוח נקבעו בחוק הגבלות
נוקשות על היק $הפיצוי המגיע לנפגע בתאונת דרכי  .אול ההישג לא היה של בלי הוראת האקסקלוסיביות
)"ייחוד העילה"( .אילולא קבע המחוקק ,ש"מי שתאונת דרכי מקנה לו עילת תביעה על פי חוק זה ...לא תהיה
לו עילת תביעה על פי פקודת הנזיקי בשל נזק גו"$

209

היה הנפגע בתאונת דרכי הנובעת מהתרשלות יכול

למצות את זכויותיו המוגבלות לפי החוק ולתבוע את ההפרש בי נזקו המלא לפיצוי המוגבל בעילת רשלנות.210
הואיל והפיצוי הנוס $היה נופל א $הוא על כתפי חברת הביטוח )כמבטחת השימוש ברכב הפוגע(

211

– לא

 202ע"א  2801/96אל*על נ' יפרח ,פ"ד נה) ;833*839 ,817 (1ע"א  1433/98חמד נ' גנאי  ,תק*על  .1754 (3)99והשוו :ד”כ 68
)תשל"ג(  4010בדברי חבר הכנסת ארי אנקוריו" :לידידי חבר הכנסת צדוק ,שדיבר על ראשי נזיקי נוספי  ,כגו :קיצור תוחלת חיי
או מניעת הנאה בחיי וכו' ,עלי להעיר שהצעת החוק אינה מדברת בלשו 'כאב וסבל' ,אלא מדבר על נזק שאיננו נזק ממו .זה ,ללא
ספק ,כולל ג נזק מהסוג המדובר".
 203יצויי ,כי במקרי שבה הנפגע נהרג כתוצאה מ התאונה סכו הפיצוי שמקבל העיזבו בגי נזקי לא ממוניי הוא תמיד 25%
מ הסכו המכסימלי )כ* :(@ 37,000סעי 4 $לתקנות הפיצויי לנפגעי תאונות דרכי )חישוב פיצויי בשל נזק שאינו נזק ממו(,
תשל"ו* ,1976ק"ת  .2706ניסיו לתקו $את חוקיות התקנה בטענה של חוסר סמכות נכשל בע"א  184/80אייגלר נ' המג חברה
לביטוח בע"מ ,פ"ד לה) .518 (3בתביעת נזיקי רגילה הבאה בעקבות פגיעה קטלנית זכאי עיזבונו של הנפגע לפיצוי על קיצור תוחלת
חיי וא הנפגע הספיק לחוש כאב לפני מותו – ג עבור כאב וסבל.
 204ד”כ ) 81תשל"ח( .740
 205ע"א  42/78מ"י נ' רחמי  ,פ"ד לג).208 (1
 206לדוגמא :ע"א  384/74עיזבו המנוח דוד אזולאי נ' מפעלי יציקה וולק בע"מ ,פ"ד ל) ;374 (1ע"א  402/75עיזבו ישראל משיח נ'
רוזנבלו  ,פ"ד ל).97 (3
 207ד”כ ) 81תשל"ח( .750
 208ד”כ ) 81תשל"ח( .919
 209סעי 8 $לחוק הפיצויי .
 210זהו המצב בתחו האחריות למוצרי פגומי )ככל שמדובר בנזקי גו .($חוק האחריות למוצרי פגומי  ,התש" * ,1980ס"ח 86
אמנ קובע תקרות לפיצוי על נזקי ממוניי ולא*ממוניי א אינו כולל הוראת ייחוד עילה.
 211בהנחה שההתרשלות שגרמה לתאונה היא התרשלותו של נהג הרכב הפוגע )או בעליו(.
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הייתה זו מפיקה תועלת מקיומ של התקרות הסטטוטוריות .הוראת האקסקלוסיביות מבטיחה לחברות הביטוח
שחבות הכוללת בכל מקרה תהא מוגבלת.212
סבורני שבחוק "סוציאלי" המיועד לספק סעד מוגבל ומיידי לנפגעי תאונות ,אי זה ראוי לקבוע
הוראת ייחוד עילה .א החוק אינו מפצה את הנפגע על מלוא הנזק שנגר לו ,והנזק נובע מהתרשלות ,ייחוד*
עילה שולל מ הניזוק את זכותו האוניברסלית לפיצוי מלא .213הסדר סוציאלי אמור לספק סעד ג למי שאי לו
זכות לפיצוי לפי דיני החיובי  ,ולא לשלול זכות כזו ממי שמחזיק בה .לכ מרבית הסדרי הפיצוי הסוציאליי –
ובכלל זה ההסדר הקבוע אצלנו בחוק הביטוח הלאומי ביחס לנפגעי תאונות עבודה – אינ כוללי הוראת
אקסקלוסיביות .214נראה לי ,אפוא ,שקביעתה של הוראת ייחוד עילה בחוק פיצויי לנפגעי תאונות דרכי
)לאחר הגבלת הפיצוי בראשי הנזק השוני ( באה ,בראש ובראשונה ,להג על האינטרס הכלכלי של חברות
הביטוח.215
יטע הטוע ,כי הגבלת החבות לפי החוק משרתת את האינטרס של ציבור המבוטחי דווקא ולא את
זה של המבטחי  ,היות שהיא מבטיחה שמירה על רמה נמוכה ויציבה יחסית של הפרמיות .טענה זו אי לקבל.
הטע לכ הוא שהצבת תקרה סטטוטורית נוקשה לפיצוי ניזוקי אמנ מאפשרת שמירה על גובה הפרמיות
אבל מבטיחה א ורק שמירה על רמה נמוכה ויציבה יחסית של התגמולי המשולמי על ידי חברות הביטוח.
 212נכו הוא ,כי הוראת ייחוד העילה שוללת מחברת ביטוח ששילמה פיצויי לאד שנפגע בתאונת דרכי את האפשרות להגיש
תביעת שיפוי לפי פקודת הנזיקי כנגד מי שגר או תר לקרות התאונה או להחמרת הנזק .הנימוק לכ הוא שעקרו ייחוד העילה
שולל מ הנפגע הזכאי לפיצוי לפי החוק כל עילה לפי הפקודה ,וא לנפגע אי עילת תביעה לפי הפקודה הרי שג למי שבא בנעליו
אי עילה )ע"א  3765/95חוסיי נ' טור  ,פ"ד נ) ;573 (5אנגלרד )ספר( ,לעיל הערה  ,3בעמ'  .(224*223אבל "פגיעה" זו בחברות
הביטוח בטלה בששי לעומת התועלת שה מפיקות מעקרו האקסקלוסיביות .שני טעמי לדבר .ראשית ,שיעור המקרי שבה
מבטחת ,ששילמה פיצויי לאד שנפגע על ידי אחד ממבוטחיה ,הייתה יכולה לתבוע שיפוי מגור אחר לולא הוראת ייחוד העילה
הוא ממילא נמו יחסית )פרשת חוסיי נ' טור היא ,כמוב ,מקרה כזה( .שנית ,אפילו במקרי שבה הוראת ייחוד העילה שוללת מ
הנפגע )ועל כ ג מחברת הביטוח( עילת תביעה כנגד גור שהיה נושא באחריות בלעדיה אי זאת אומרת ,שלא תהא לנפגע כל עילה
כנגד אותו גור  .בניגוד לדעתו של פרופסור אנגלרד )אנגלרד )ספר( ,לעיל הערה  ,3בעמ'  ,147המצוטט ג אצל ריבלי ,לעיל הערה
 ,2בעמ'  (419*418נראה לי ,כי הוראת ייחוד העילה שוללת – ה על פי לשונה וה על פי תכליתה – את זכות התביעה של הנפגע לפי
פקודת הנזיקי בלבד ולא לפי חוקי נזיקי אחרי )ראו ג מור )גור ההרתעה( ,לעיל הערה  ,2בעמ'  .(291בי היתר ,אי היא שוללת
)לדעתי( את זכויותיו של הנפגע לפי חוק האחריות למוצרי פגומי  ,ומכא שבמקרי שבה התאונה אירעה בגי פג ברכב או באחד
מרכיביו – יוכל המבטח לתבוע שיפוי לפי אותו החוק .מכל מקו  ,אפילו לדעתו של פרופסור אנגלרד אי בהוראת ייחוד העילה כדי
לשלול מ הנפגע )וממבטחו( עילת תביעה חוזית ,כגו זו הנתונה לו כנגד בית חולי בגי הפרת חוזה למת טיפול רפואי נאות ,או
כנגד מוס שהפר את החובה לתק בשקידה את רכבו )אנגלרד )ספר( ,לעיל הערה  ,3בעמ'  ;225 ,151*147אנגלרד )עדכו( ,לעיל
הערה  ,131בעמ'  .(113*112בשולי הדברי יצויי ,כי בסעי 7 $להצעת החוק נאמר שחברת הביטוח תוכל ,בנסיבות המתאימות,
להגיש תביעת חזרה לפי פקודת הנזיקי כנגד מי שהביא לידי מטרד או סכנה בדר על ידי עבודה שביצע בה בקרבתה או כנגד הרשות
האחראית לתחזוקת כבישי  ,אול עקרו זה נזנח לאחר מכ מטע שאינו ברור.
 213זו הייתה תמצית ביקורתו של חבר הכנסת אליעד על עקרו האקסקלוסיביות :ד”כ ) 68תשל"ג( .4004*4005
 214לדוגמא :בחוק הפיצויי לנפגעי תאונות דרכי של אונטאריו לא קיימת הוראת ייחוד עילה ,Feldthusen :לעיל הערה ,186
בעמ'  ;485 ,481*480ובגרמניה מורה סעי 16 $לחוק הפיצויי לנפגעי תאונות דרכי ) (Strassenverkehrsgesetzבאופ מפורש,
כי אי בעילת התביעה המיוחדת כדי לשלול מ הנפגע את זכויותיו לפי דיני הנזיקי הכלליי )ובמיוחד לפי סעי 823 $ל*.(BGB
בשיטות שבה קיימת הוראת ייחוד עילה אי ,בדר כלל ,תקרות לפיצוי על נזקי ממוניי ובלתי ממוניי  .ראו ,Markesinis :לעיל
הערה  ,10בעמ' ) 697מתייחס לחוק השוויצרי לפיצוי נפגעי תאונות דרכי ( .ודוקו :ישנ בכל זאת כמה הסדרי פיצוי סוציאליי
המציבי תקרה לזכאות וכוללי הוראת אקסקלוסיביות .הדוגמא הבולטת מכול היא ה* Injury Prevention, Rehabilitation
)) and Compensation Act 2001 (N.Z.ראו במיוחד סעיפי  318*317לחוק( .אול יש לזכור ,כי בשל המגבלות הללו ספג
ההסדר הניו*זילנדי ביקורת נוקבת.
 215עיינו והשוו :ד”כ ) 68תשל"ג(  4006בדברי חבר הכנסת שמואל תמיר )לעניי הגבלת הפיצוי על נזק לא ממוני(" :על מי באי
להג משרד המשפטי ומשרד האוצר? על חברות ביטוח עתירות הו? הא אי זה המש הפלירט של משרד האוצר ע ההו הכבד
במדינת ישראל? על מי הוא בא להג בחקיקה הזאת ,שתשלול מאנשי סובלי לפחות תמורה כספית?"; ד”כ ) 68תשל"ג( 4014
בדברי חבר הכנסת אורי אבנרי )לגבי הגבלת הפיצוי על הפסד השתכרות(" :נדמה לי שפה ממשי שר האוצר בקו שלו ,לפייס את
העשירי באר -על חשבו הפחות עשירי  .חברות הביטוח ה מ החברות העשירות והמפונקות ביותר במשטר הקיי באר."-
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כל עוד הפרמיות עולות בשיעורי שאינ מוצדקי לאור הנתוני הרלוונטיי להערכת הסיכו ,הגבלת החבות
משרתת בעיקר את האינטרס של המבטח .על כ אי זה פלא ,לדעתי ,שחברות הביטוח ניהלו מערכה בשתי
חזיתות .מ הצד האחד – ה פעלו לצמצו של "סעי $ההוצאות" )בעיקר על ידי הצבת תקרות לפיצוי בראשי
הנזק השוני ( ,א מ הצד האחר ה פעלו להגדלה שיטתית של "סעי $ההכנסות" כפי שאראה בחלקו השלישי
של פרק זה .הגבלת החבות מזה והגדלת הפרמיות מזה הניבה לחברות הביטוח תזרימי מזומני חיוביי
עצומי .
אבל אפילו א נניח שהגבלת החבות שמרה על שיעור הנמו של הפרמיות ברי ,כי חברות הביטוח
הפיקו ממנה תועלת .אילולא נקבעו תקרות והגבלות לפיצוי הייתה התוצאה אחת משתיי  .אפשרות אחת היא
שדמי הביטוח היו גבוהי באופ בלתי נסבל .216במקרה כזה היה הציבור מקי קול זעקה ,הגיונו של ההסדר
היה נבח מחדש וסכנת ה"הלאמה" הייתה שוב מרחפת מעל לראשיה של חברות הביטוח .האפשרות השנייה
היא שהמבטחי היו סופגי את הסיכו הנוס – $כולו או מקצתו – תו פגיעה ברווחיות .מוב ,כי עבור חברות
הביטוח שתי האפשרויות אינ נוחות .בעקבות הגבלת החבות הפכו שתיה לפחות סבירות .כאשר הסכו
המשול לכל נפגע קט יותר הסיכו המבוטח קט יותר וחברות הביטוח יכולות להפיק רווח גדול יותר מבלי
שהדבר יוביל להטלת נטל מקומ על ציבור המבוטחי  .יתר על כ ,הצבת תקרות לפיצוי בראשי הנזק השוני
מחזקת את כוח המיקוח של חברות הביטוח במשא ומת לקראת פשרה מול הנפגעי  .כאשר תוחלת הפיצוי של
הנפגע לאחר הלי יקר ומורט עצבי נמוכה יחסית קל יותר לשדלו להסכי לפיצוי*חסר במסגרת הסכ פשרה.

 2.3אופ קבלת הפיצויי
בפרק הקוד הראיתי כיצד התחלפה – בלחצ של חברות הביטוח – זכותו של הנפגע לקבל באופ מיידי את
"אותו חלק מהפיצויי שאי מקו סביר לחלוק עליו" 217באפשרות לקבל תו  60ימי מהעברת דרישתו בכתב
החזר הוצאות ריפוי ותשלומי חודשיי עבור צרכי ריפוי וסיעוד ועבור צרכי המחייה שלו ושל בני משפחתו.218
הישג נוס $של חברות הביטוח – א כי משני בחשיבותו – נוגע לאופ פסיקת הפיצויי בתו ההלי.
מלכתחילה היה ברור ,כי פסיקת הפיצוי בדר של תשלומי עתיי )כמקובל ביחס לנפגעי תאונות עבודה(
תגשי את התכלית הסוציאלית טוב יותר מתשלו חד פעמי )הנהוג במשפטי נזיקי רגילי ( .219מנקודת המבט

 216הסיכו המבוטח היה מושפע במיוחד מביטול תקרת הפיצוי על נזק לא ממוני וחישוב הפיצוי על אובד השתכרות וכושר
השתכרות לפי השכר ברוטו )כמו בתביעות נזיקי רגילות(.
 217סעי)4 $ג( להצעת החוק.
 218סעי 5 $לחוק .וראו לעיל הערות  112*110והטקסט הנילווה לה.
 219ד”כ ) 68תשל"ג( ) 4003*4004בדברי חבר הכנסת ראוב ארזי המתייחס ג להמלצות ועדת ברנזו ולהצעת התזכיר משנת ;(1971
ע' סיו "העימות על עקרונות" ביטוח בישראל  ;8 (1975) 7דו"ח תשנ"א ,לעיל הערה  ,5בעמ' .79*78

39

הסוציאלית ישנ שני חסרונות בולטי לפסיקת פיצוי חד פעמי .220ראשית ,נפגע שמקבל סכו חד פעמי גדול
עלול לבזבזו על אתר ,להשקיעו באופ בלתי מוצלח או לחלקו בי בני משפחה ולהפו תו זמ לא רב לנתמ
סעד .תשלו פריודי מבטיח שהנפגע ייהנה מ הפיצוי לאור זמ .שנית ,הפיצוי החד פעמי מתעל מהתפתחות
עתידית של צרכי קיומיי  ,רפואיי ושיקומיי שאינ ניתני לחיזוי בזמ מת פסק הדי .במוב זה הפיצוי
העתי מגשי טוב יותר ג את העיקרו של  ,restitutio in integrumשהוא עיקרו יסוד בדיני הפיצויי .221
האפשרות לפסוק פיצויי בדר של תשלומי עתיי עלתה לא אחת במהל הדיוני שנערכו לקראת
הרפורמה ,222ונכללה בי המלצות ועדת ברנזו ) .223(1972אלא שבהצעת החוק המקורית לא בא זכרה .שר
המשפטי הסביר כי "מוטב שנעשה את הרפורמה בשני צעדי  ,קוד הרפורמה כפי שמוצעת בהצעת החוק,
ובשלב שני ,כשהדבר ייראה לנכו ,יוצע להנהיג את התשלו התקופתי" .הנימוק הרשמי לכ היה ש"הדעות
מחולקות לגבי תגובת מקבלי הפיצויי בכוח .יש אומרי שהתשלומי התקופתיי ה הרצויי  ,כדי שלא יהא
אד מקבל סכו גדול כפיצויי ומבזבז אות ונופל לאחר מכ למעמסה על הציבור ,ויש הטועני לאיטיות
בהטלת אפוטרופסות על ציבורי

גדולי " .אול

הנימוק הנגדי אינו נראה לי משכנע ,שהרי אותה

ה"אפוטרופסות" הוטלה על ציבור גדול יותר – הוא ציבור נפגעי תאונות העבודה .מהו ,א כ ,ההסבר לסטייה
מהמלצות ועדת ברנזו? נראה לי ,כי נשתלבו כא שני גורמי  .ראשית ,מנקודת מבט של חברות הביטוח
פסיקת הפיצוי בתשלו חד פעמי עדיפה בדר כלל )א כי לא תמיד( על פסיקתו בתשלומי עתיי  :224לשיטה
המסורתית יש ממד של סופיות וודאות ,225ועלותה האדמיניסטרטיבית נמוכה יחסית .226שנית ,הואיל ועל פי
ההצעה הייתה חברת הביטוח אמורה לשל לנפגע באופ מיידי את אותו חלק מהפיצויי "שאי מקו סביר
לחלוק עליו" הבחירה בשיטת התשלו של הפיצוי בתו ההלי נעשתה שולית .האפשרות להורות על תשלו
 220אי זאת אומרת שאי לשיטה זו יתרונות על פני שיטת הפיצוי העתי במישורי אחרי  .לדוגמא :עלות האדמיניסטרציה נמוכה
יותר )אי צור בדיוני משפטיי חוזרי ונשני על גובה הפיצוי( .ראוW.M. Landes & R. Posner The Economic :
 .Structure of Tort Law (Cambridge, 1987) 46-47יתרו נוס $שנהוג לייחס לשיטת הפיצוי החד*פעמי הוא שיש בו כדי
לעודד את הנפגע לנקוט בצעדי לשיקו *עצמי :א נפסקי לטובתו פיצויי עתיי התלויי במצבו ,לא כדאי לו לנקוט בצעדי
כאלה שכ הדבר יוביל להפחתת שיעור זכאותו .לטענה זו אינני מסכי  .ישנ מספר דרכי להבטיח שהתמרי -לנקיטה באמצעי
לשיקו עצמי יתקיי ג בשיטת הפיצוי העתי .דוגמא אחת היא מת אפשרות לנתבע להגיש בקשות להפחתת הפיצוי העתי א
התובע לא עמד בנטל הקטנת הנזק )השוו  ,Landes & Posnerש ( .דוגמא נוספת היא שלילת האפשרות להקטנת הפיצוי העתי .א
הנפגע יודע שמאמציו לשיקו עצמי לא יובילו להפחתת הפיצוי שהוא מקבל יישמר התמרי -למאמ -כזה .שיטה זו ,אשר אומצה על
ידי המחוקק בחוק הפיצויי לנפגעי תאונות דרכי  ,אמנ עלולה להיות פחות צודקת מנקודת מבטה של חברת הביטוח ,אבל היא
שומרת על תמרי -מסוי להתנהגות רצויה של הנפגע ומגנה עליו מפני התדיינויות כפויות חוזרות ונשנות.
 221ע"א  357/80נעי נ' ברדה ,פ"ד לו) ;782*781 ,762 (3ע"א  283/89עירית חיפה נ' מוסקובי ,'-פ"ד מז) 725 ,718 (2מפי השופטת
נתניהו .ראו ג  :ד' מור "תשלומי עתיי לנפגעי תאונות דרכי " עיוני משפט ו )תשל"ז( .649*647 ,645
 222ראו בי היתר בדברי חבר הכנסת ארזי בד"כ ) 68תשל"ג( .4003*4004
 223דו"ח הוועדה לפישוט הענייני ולשיפור ההליכי בתביעות נזיקי )ירושלי  ,תשל"ג( .ראו ג  :ד”כ ) 68תשל"ג( .4002
 224למע האמת ג מרבית הנפגעי מעדיפי לקבל באופ מיידי סכו כס $גדול ,אפילו כשיש בכ משו ויתור על מקצת זכויותיה .
יש להניח שהמניעי לכ ה בעיקר פסיכולוגיי ופחות כלכליי  .הנפגע הממוצע חושש להשלי את יהבו – לאור תקופה כה
ממושכת – על חברת הביטוח .אני נוטה להאמי ,כי חברות הביטוח מעודדות את החשדנות הזו .יתר על כ ,נראה לי ,שבחירתו של
הנפגע בתשלו חד פעמי נעשית ,לא אחת ,בהשפעת עור דינו ,שלו אינטרס ברור בפסיקת סכו גדול לאלתר )משיקולי שכר טירחה(.
מכל מקו העדפתו של הנפגע את הפיצוי החד פעמי היא לעתי קרובות לא רציונלית )במוב הכלכלי(.
 225חכמי ,לעיל הערה  ,163בעמ'  ,Englard ;6לעיל הערה  ,150בעמ' .159
 226אנגלרד )ספר( ,לעיל הערה  ,3בעמ'  ,Englard ;193לעיל הערה  ,150בעמ' .159
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הפיצוי בשיטה העתית שבה ועלתה בדיוני ועדת החוקה ,חוק ומשפט ,ככל הנראה בעקבות התיקו שנעשה
בעניי התשלו התכו .$מכיוו שהשימוש בשיטה זו נועד להג על הניזוק החליטה הוועדה ,כי תשלומי עתיי
ייפסקו על ידי בית המשפט לפי בקשתו של הנפגע.227
יש להניח ,כי הואיל ויתרונה של השיטה היה נהיר לכל ,228חברות הביטוח הבינו שהתנגדות מוחלטת
לפסיקת פיצויי בשיטה זו עלולה לדחו $את המחוקק בחזרה לרעיו ה"הלאמה" ,שהרי המוסד לביטוח לאומי
רגיל בתשלו קצבאות לנפגעי תאונות .229לכ התנגדות קטגורית לא הייתה .יחד ע זאת ,חברות הביטוח דרשו
"לקבוע בחוק רק את העיקרו ...ולהשאיר את ניסוח השיטה המדויקת לתקנות" ועמדו על כ ש"הזכות לבקש
החלטה להמיר תשלו חד פעמי בתשלומי עתיי תהא נתונה לשני הצדדי – ג לתובע וג לנתבע".230
נראה ,כי הדרישה הראשונה נועדה לאפשר לחברות לנהל את המאבק על פרטי ההסדר בזירה נוחה יותר
מבחינת )מול משרד המשפטי ולא בשדה*הקרב הפרלמנטרי( ;231ואילו ביסודה של הדרישה השנייה עומדי ,
לדעתי ,שני טעמי  .ראשית ,היא מיועדת לתת בידיה של חברות הביטוח אמצעי לח -נוס $במשא ומת ע
נפגעי תאונות דרכי  .נפגע החפ -בפיצוי חד*פעמי יודע שא ידחה את הצעת הפשרה של חברת הביטוח לא רק
שההלי עלול להסתיי כעבור שני אלא שבסופו עשויה החברה לדרוש את פסיקת הפיצוי בדר של תשלומי
עתיי  .232שנית ,לעתי עדי $לחברת הביטוח שלא לשל את מלוא הפיצוי בבת אחת .א הריבית שעל פיה
נעשה ההיוו נמוכה מ התשואה הריאלית שהחברה יכולה להפיק מהשקעת הסכו הכולל במקרה של תשלו
לשיעורי ,233יש להניח שהיא תעדי $את שיטת התשלו האחרונה ,234כל עוד התועלת שבכ עולה על הסיכו
של הגדלת התשלומי הפריודיי  .מגמת ההפחתה של הריבית עליה מתבסס ההיוו
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הבהירה לחברות

הביטוח כי הפיצוי החד*פעמי עשוי להפו בהדרגה לפחות*כדאי ,והדגישה את חשיבותה של האפשרות לבקש
את פסיקת הפיצוי בשיטה העתית .זאת ועוד :חברת הביטוח )כמו כל נתבע( עשויה להעדי $לשל פיצויי
 227ד”כ ) 74תשל"ה( ) 3954מפי יושב ראש ועדת חוקה חוק ומשפט ,זרח ורהפטיג() 3958 ,מפי שר המשפטי חיי צדוק(.
 228בכפו $להערה  220לעיל והטקסט הנילווה.
 229סעיפי  117*103לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ"ה* ,1995ס"ח .210
 230חכמי ,לעיל הערה  ,163בעמ' .7
" 231מאבק" מול משרד המשפטי הוא נוח יותר מכמה סיבות .ראשית ,מכיוו שהוא רחוק יותר מאור הזרקורי  .שנית ,משו שמספר
הגורמי שאות צריכות חברות הביטוח לשכנע בעמדת קט יותר .מאמציה ממוקדי יותר ועל כ ג אפקטיביי יותר .שלישית,
היות שבעלי תפקידי במשרדי ממשלה ,פרט ,אולי ,לשרי עצמ  ,ה פחות " "accountableמנבחרי ציבור .רביעית ,הואיל ובעלי
תפקידי במשרדי ממשלה מבקשי  ,לעתי  ,ע סיו העסקת להיבנות מקשריה ע הגורמי שעימ באו במגע במהל עבודת .
 232ד”כ ) 74תשל"ה( ) 3961בדברי חבר הכנסת יור ארידור(.
 233מוב שהסכו המושקע יקט לאחר כל תשלו .
 234לדוגמא :נניח שיש לפצות את הנפגע על הפסד השתכרות )נטו( בשיעור של  @ 10,000לחודש למש  5שני  .אילו נעשה ההיוו
על בסיס ריבית של  3%לשנה היה מקד ההיוו  ,4.57970719וגובה הפיצוי החד*פעמי היה  .@ 549,565עתה נניח ,שחברת הביטוח
יכולה להשקיע את כספה באפיק המניב תשואה חודשית ריאלית של  .0.33%א החברה תשל לנפגע  @ 10,000בסו $כל חודש היא
אמנ תוציא בס הכל  @ 600,000א תוכל להפיק רווח של כ* @ 64,500על ידי השקעת הסכו שטר שול )והריבית שנצברה
עליו( מידי חודש בחודשו .מכא שההוצאה נטו תהיה רק .@ 535,500
 235מ* 6%בע"א  188/54שוורצברד נ' הולצמ ,פ"ד ח) ,1443 (2דר  5%מסו $שנות החמישי ועד לאמצע שנות השבעי )ע"א
 166/55קופרשטוק נ' תמיר ,פ"ד י) ;1116 (2ע"א  313/56חברת החשמל לא"י בע"מ נ' בלומברג ,פ"ד יא) ;1087 (2ע"א 408/59
ברנטל נ' עיזבו פסח רוזנברג ,פ"ד יד) ;527 (1ע"א  552/72חג'ג' נ' חס ,פ"ד כח) ;673 (1ע"א  553/73אליהו נ' חנח ,פ"ד כט)(2
 (341ועד ל* 3%מאמצע שנות השבעי ואיל )ע"א  469/74זדה נ' בכר ,פ"ד ל) ;169 (1ע"א  830/76סעדה נ' חמדי ,פ"ד לג);589 (1
ע"א  44/78מ"י נ' רחמי  ,פ"ד לג).(208 (1
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עתיי  ,כאשר היא משוכנעת שתוחלת חייו של הנפגע תהא קצרה מזו שהוא עצמו טוע לה ,משו שבדר זו
עשוי להצטמצ שיעור הפיצויי שהיא תיאל -לשל עבור נזקי ממוניי בגי השני  ,שסיכוייו של הנפגע
לחיות בה שנויי במחלוקת.
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לגבי הדרישה הראשונה לא נתעוררה מחלוקת מיוחדת .בהתא להצעתה של ועדת החוקה ,חוק
ומשפט )ובלי הסתייגות כלשהי( הוסמ שר המשפטי להסדיר בתקנות את האפשרות לפסוק שהפיצוי בשל
הפסד כושר השתכרות והוצאות מתמשכות ישול בתשלומי עתיי  .באופ בלתי מפתיע ניכרת בתקנות
שהותקנו רק בתחילת שנת  2371978השפעת של חברות הביטוח .בעוד שועדת ברנזו המליצה להעניק לבית
המשפט סמכות לפסוק תשלומי עתיי במקרי שבה שיעור הנכות עולה על  20%ולחייבו לפסוק פיצויי
בשיטה זו במקרי שבה שיעור הנכות עולה על  ,50%נקבע כי בית המשפט מוסמ לפסוק פיצוי עתי א
"הנפגע יפסיד כתוצאה מתאונת הדרכי  40%או יותר מכושר השתכרותו בעתיד" או ש"הפיצויי ישמשו
לנפגע מקור עיקרי למחייתו" .בית המשפט אינו חייב לפסוק פיצוי עתי בשו מקרה ,והוא רשאי לעשות כ )על
פי רוב( רק כאשר הפגיעה התפקודית קשה יחסית.238
דרישת השנייה של חברות הביטוח עוררה מחלוקת בי חברי ועדת החוקה ,חוק ומשפט .רוב החברי
תמכו בהצעה שלפיה יוסמ בית המשפט לפסוק תשלומי עתיי על פי בקשתו של הנפגע .דעת המיעוט הייתה
שיש למחוק מ הסעי $את המלי "לפי בקשת הנפגע" .שני נימוקי העלו המסתייגי  .הנימוק הראשו היה,
שראוי להותיר לבית המשפט שיקול דעת בעניי זה ,מכיוו שהנפגע לא תמיד יודע מה טוב יותר עבורו.239
נימוק זה מעורר קושי לא רק משו שהוא מניח שאנשי אינ יודעי מה טוב בשביל ומה ראוי לעשות
בכספ  ,240אלא ג מכיוו שא טובת הנפגע היא אכ העיקר אי זה מתקבל על הדעת לאפשר לחברת הביטוח

 236ראו ,למשל ,עניי חמד ,לעיל הערה  ,204בפיסקה  .2לאחר שרשימה זו נמסרה לדפוס ביטל בית המשפט העליו את ההלכה
השוללת מ הנפגע את הזכות לפיצוי בגי הפסד כושר השתכרות בשני אבודות )ע"א  140/00עזבו המנוח מיכאל אטינגר ז"ל נ'
החברה לשיקו ופיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בי* בע"מ )טר פורס  ,מיו  .((15.3.2004אול מעבר לכ שלא ברור כיצד
תיוש הפסיקה החדשה במקרי שבה הפיצוי נפסק בתשלומי עתיי  ,אי ספק ,שג א תימצא הדר לפצות נפגע שמקבל
תשלומי עתיי על הפסד השתכרות בשני אבודות ,לא יהא בכ בהכרח כדי לשלול את עדיפותו של הפיצוי העתי מנקודת המבט
של חברת הביטוח במקרי של מחלוקת על תוחלת החיי  .שני טעמי לדבר .ראשית ,הפיצוי בגי "שני אבודות" מתייחס א ורק
להפסד השתכרות .לעומת זאת ,ככל שחייו של הנפגע יהיו קצרי יותר תידרש חברת הביטוח לשל סכומי נמוכי יותר בראשי נזק
ממוניי אחרי כמו הוצאות טיפול ,עזרת צד ג' ,עזרי רפואיי והוצאות ניידות .שנית ,מ הפיצוי בגי הפסד השתכרות בשני
האבודות מנכי את ההוצאות שהיה הקרב מוציא למחייתו באות שני  .לכ לפחות במקרי שבה הניזוק סובל מנכות תפקודית
קשה יש להניח שהפיצוי בגי הפסד כושר השתכרות )ג א נכלול בו את הפיצוי בגי שני אבודות( יהא נמו יותר ככל שחייו של
הנפגע יהיו קצרי יותר בעקבות התאונה .במקרי שבה לנפגע יש תלויי נראה לי שהסכו שחברת הביטוח תצטר לשל לנפגע
עצמו בגי הפסד השתכרות בשני האבודות יהא ממילא קט יחסית בשל העובדה שהיא מחוייבת להמשי ולשל קצבה לתלוייו
לאחר מותו לפי תקנה  3לתקנות פיצויי לנפגעי תאונות דרכי )תשלומי עתיי ( ,תשל"ח* ,1978ק"ת .706
 237תקנות פיצויי לנפגעי תאונות דרכי )תשלומי עתיי (.
 238לש השוואה :לנפגע בתאונת עבודה תשול קצבה א הוא בעל דרגת נכות יציבה של  20%ומעלה או דרגת נכות בלתי יציבה של
 5%ומעלה )סעי 104 $לחוק הביטוח הלאומי(.
 239ד”כ ) 74תשל"ה( ) 3958מפי שר המשפטי חיי יוס $צדוק( .ראו ג בדברי חבר הכנסת ארי אנקוריו ,ש  ,בעמ' 3957
)"התשלו החד פעמי איננו תמיד לטובת הנפגע מפני שיש מקרי שאד מפסיד יותר מ* 50%מכושר עבודתו והוא למעשה יהיה תלוי
רק בפיצויי למחייתו .א הוא יקבל את התשלומי בבת*אחת יכול להיות שהוא יוציא אות מהר מאוד ,יכול להיות שבני המשפחה
יבואו ויוציאו ממנו חלק מהתשלומי הללו"(.
 240הנחה שעשויה ,לא אחת ,להיות הנחת אמת ,כפי שהסברתי לעיל.
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לדרוש את פסיקת הפיצוי בדר של תשלומי עתיי  .241נית היה להסמי את בית המשפט הד בתביעה לפסוק
ביוזמתו או לפי בקשת הנפגע שהפיצויי ישולמו בתשלומי עתיי  .בדר זו היינו מותירי לבית המשפט
שיקול דעת רחב מבלי לתת בידיה של חברות הביטוח כלי נוס $לקידו האינטרסי הכלכליי שלה.242
הנימוק השני ,שאינו אלא איטרציה על עמדת הגלויה של חברות הביטוח ,היה ,שהצעת הוועדה יוצרת אי*
שוויו דיוני בי הצדדי  .243אול ועדת החוקה ,חוק ומשפט כבר הציעה הסבר מניח את הדעת להבחנה בי
הצדדי  :שיטת התשלומי העתיי נועדה להג על אינטרס של הנפגע ,ועל כ הזכות לבקש את פסיקת
הפיצויי בדר זו צריכה להיות שמורה לו בלבד .בסופו של דבר התקבלה ההסתייגות ברוב של 42:34

244

והזכות לבקש פיצוי עתי הוענקה ג לחברות הביטוח .מטבע הדברי  ,כמעט שלא נעשה בה שימוש.245

 2.4תיקו מספר 8
בחמש*עשרה שנותיו הראשונות של החוק לא נמצאה בו הגדרה לצירו $המלי "שימוש ברכב מנועי" ,על א$
שמדובר ברכיב מרכזי בהגדרתה של תאונת הדרכי  .מלאכת הפרשנות הוטלה ,אפוא ,בשלמותה על כתפיו של
בית המשפט העליו .בית המשפט ניסה להרחיב את חוג הנפגעי הזכאי לפיצוי לפי החוק על ידי מת פירוש
נדיב ואינקלוסיבי לצירו" $שימוש ברכב מנועי" ,מתו אמונה שמגמה זו מתיישבת ע תכליתו הסוציאלית של
החוק .פסק הדי המנחה נית בפרשת שולמ ,246ונקבעו בו שלוש הלכות חשובות .ראשית ,שימוש "עיקרי"
ברכב הוא "בעצ ביצוע ייעודו"; לכ ברכב רב*תכליתי – ביצוע כל אחד מייעודיו )לרבות אלה שאינ
תעבורתיי ( הוא שימוש בו .247שנית ,השימוש ברכב כולל ג "שימושי לוואי" ,שה אמצעי עזר ופעולות
נלוות הדרושי לש הגשמת ייעודו )או ייעודיו( .248תחת הנחה זו לא רק שתיקוני*דר ברכב 249ה חלק מ
השימוש בו )כפי שנפסק עוד קוד לכ( ,אלא שג תיקוני בבית או במוס נחשבי לשימוש לוואי ברכב,

 241השוו :ד”כ ) 74תשל"ה( ) 3961בדברי חבר הכנסת יור ארידור(.
 242עיינו והשוו :סעי)30 $ג( לחוק בתי די מנהליי  ,התשנ"ב* ,1992ס"ח .90
 243ד”כ ) 74תשל"ה( .3957
 244ד”כ ) 74תשל"ה(  .3963הרוב הדחוק שבו נתקבלה ההסתייגות מעיד ,לדעתי ,על עוצמתה של המחלוקת בעניי ,אשר נראה,
במבט ראשו ,כעניי שולי.
 245כדאי להעיר ,כי בתי המשפט ממילא אינ ממהרי לפסוק פיצויי עתיי " :הפעלת שיטת פיצוי זו ,הלכה למעשה ,מצומצמת
ביותר והיא ננקטה רק במקרי בה נגר לנפגע נזק גופני חמור שבעטיו קיימת אי ודאות גדולה ביחס לתוחלת חייו ,יציבות מצבו
וצרכיו העתידיי " )רע"א  4932/97אסר $נ' המג חברה לביטוח בע"מ ,תק*על  ,1289 (3)99בפיסקה  9לפסק דינה של השופטת
שטרסברג*כה( .דומני ,כי עמדה זו אינה עולה בקנה אחד ע תכליתו של חוק הפיצויי .
 246ע"א  358/83שולמ נ' ציו חברה לביטוח בע"מ ,פ"ד מב).844 (2
 247ש  ,בעמ'  .858לדוגמא :חפירה המתבצעת באמצעות מחפרו היא בגדר שימוש עיקרי באותו הרכב.
 248כ ,למשל ,כניסה אל הרכב ויציאה ממנו תו פתיחת הדלת או סגירתה ה שימוש בו; הוא הדי בהחלפת גלגל; פעולת סיכה )ראו
ג ע"א  583/82וקסלר נ' אבו עקל ,פ"ד מב) ;(361 (4פעולות של רחיצה ומילוי מי במכונית; החניית הרכב וחנייתו )ראו ג ע"א
 236/81לסרי נ' "ציו" חברה לביטוח בע"מ ,פ"ד מב) ;(714 ,705 (3טעינת משאית ופריקתה )ראו ג ע"א  498/80מ"י נ' קדר ,פ"ד
לו) (492 (1וכיוצא באלה .מאיד גיסא ,שימוש ברכב כסול כדי להגיע למקו גבוה או כמשענת לירי אינו בגדר שימוש לצור החוק;
הוא הדי בנשיאת משא לכיוו הימצאו של רכב או ממקו הימצאו למקו אחר או הליכה לכיוו מכונית או ממנה והלאה .עניי
שולמ ,לעיל הערה  ,246בעמ' .858*859
 249תיקוני שנעשי אגב הנסיעה ועל מנת להבטיח את המשכה.
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מכיוו שתיקו הרכב חיוני להגשמת ייעודו התעבורתי .250שלישית ,הקשר הסיבתי המשפטי בי השימוש ברכב
לבי נזק הגו $מתקיי ג א הנזק נובע ממעשהו של גור *זר זדוני ,ובלבד שהנזק נופל למסגרת הסיכו
שהשימוש ברכב יצר .251לדוגמא :הקשר הסיבתי מתקיי ג א הנזק נובע מחבלה זדונית בבלמי הרכב,
שכתוצאה ממנה התרחשה תאונה במהל הנהיגה ,מהתפוצצות חומרי נפ -שהוטמנו ברכב ברגע ההתנעה או
במהל הנסיעה ,252מהשלכת אבני לעבר הרכב )ג א הנזק נגר על ידי רסיסי זכוכית ולא בשל השפעת
הפגיעה על הנהיגה( 253מטריקה מכוונת של דלת המשאית על רגלו של התובע 254או כיוצא באלה.
הפרשנות הליברלית של מושגי*החוק בפסיקתו של בית המשפט העליו גררה ריאקציה אגרסיבית
למדי מצד המחוקק במסגרת תיקו מספר  .2558מ הבחינה הצורנית החלי $תיקו מספר  8את הגדרת המונח
"תאונת דרכי " ואת הגדרת המושג "נפגע" והוסי $לחוק את הגדרתו של הצירו" $שימוש ברכב מנועי" .מ
הבחינה המהותית נועד התיקו לצמצ את התפיסה הרחבה של המושג "תאונת דרכי " ,כפי שנתגבשה
בפסיקתו של בית המשפט העליו ,ובמיוחד בפרשת שולמ .256בראש ובראשונה ,התיקו בא להוציא מגדרי
תחולתו של החוק תאונות שאינ נובעות משימוש ברכב למטרת תחבורה ,ג א ה נובעות מהגשמת ייעוד אחר
של הרכב .257שנית ,המחוקק צמצ את תחו הפעולות שעשויות להיחשב לשימושי "לוואי" ברכב .כ ,למשל,
הובהר כי טיפול ברכב או תיקונו ה בגדר שימוש רק א מדובר בטיפול*דר או תיקו*דר שנעשו בידי
המשתמש ברכב או בידי אד אחר שלא במסגרת עבודתו .החוק אינו משתרע עוד על תיקוני דר שבוצעו על
ידי איש מקצוע ,ולא על תיקו או טיפול במוס או בבית .258שלישית ,תיקו מספר  8הוציא מתחו תחולתו של

 250ש  ,בעמ'  .860*861ראו ג ע"א  493/86סקורי נ' איסכור שירותי פלדות בע"מ ,פ"ד מב)) 791 (2החלפת גלגל ברכב במסגרת
עבודה היא שימוש לוואי ברכב(; ע"א  720/84זכריה נ' קרור בע"מ ,פ"ד מב)) 661 (3תיקו גלגל ברכב במסגרת עבודה הוא שימוש
לוואי ברכב(; ועיינו עוד בש"א  257/88ניר נ' אסר ,$פ"ד מב)) 481 (4תיקו במוס הוא שימוש לוואי ברכב(.
 251ש  ,בעמ'  868ואיל.
 252עניי שולמ ,לעיל הערה  ;246ע"א  475/86סינה נ' נוירו -יוניו פייר אינשורנס קומפני בע"מ ,תק*על ) 576 (3)88פגיעה מחמת
פיצו -בעת התנעת הרכב היא נזק שנגר עקב השימוש ברכב מנועי(; ע"א  536/82מרלי נ' "צור" חברה לביטוח בע"מ ,תק*על (3)88
) 531פגיעה מחמת פיצו -בעת התנעת הרכב היא נזק שנגר עקב השימוש בו(.
 253ע"א  198/85קורקט נ' ירדניה חברה לביטוח בע"מ ,פ"ד מב).156 (3
 254ע"א " 547/81אליהו" חברה לביטוח בע"מ נ' מירב ,תק*על .529 (3)88
 255חוק פיצויי לנפגעי תאונות דרכי )תיקו מס'  ,(8התשנ"א* ,1990ס"ח .2
 256ד”כ ) 118התשנ"א(  ;5224מ' צלטנר "הגדרת ה'שימוש ברכב' – עצירת הסח "$הפרקליט מ )תשנ"א(  ;174 ,168אנגלרד )ספר(,
לעיל הערה  ,3בעמ'  ;3אנגלרד )עדכו( ,לעיל הערה  ,131בעמ' .48 ,15
 257הדבר נעשה על ידי הוספת הגדרה "תעבורתית" לצירו" $שימוש ברכב מנועי" )השוו בגרמניה BGH (27.5.1975) NJW
 (1975, 1886, VersR 1975, 945ועל ידי הגדרתה מחדש של תאונת הדרכי כמאורע שבו נגר לאד נזק גו $עקב שימוש
ברכב מנועי למטרות תחבורה .צמצו תחולתו של חוק הפיצויי לסיכוני תחבורתיי בלבד נתפס ,א כ ,כמטרה העיקרית של
התיקו .ראו :הצעת חוק פיצויי לנפגעי תאונות דרכי )תיקו מס'  ,(8התש"* ,1989ה"ח  ;32*33 ,31ד"כ ) 116התש"(  ;2269א'
פורת "דיני הנזיקי" ספר השנה של המשפט בישראל )תשנ"א(  ;224*225 ,222ריבלי ,לעיל הערה  ,2בעמ'  ;105*106אנגלרד
)עדכו( ,לעיל הערה  ,131בעמ'  ;67*68רע"א  8061/95עוזר נ' אררט חברה לביטוח בע"מ ,פ"ד נ) ;552 ,532 (3רע"א 8548/96
פדידה נ' סהר ,חברה ישראלית לביטוח בע"מ ,פ"ד נא) ;828*820 ,825 (3עניי לזר ,לעיל הערה  ,2בעמ' ) 951מפי השופט אור(958 ,
)מפי השופטת שטרסברג*כה( .ע זאת ,מטרת התיקו לא הושגה במלואה לנוכח החזקה המרבה בהגדרת המונח "תאונת דרכי "
לפיה יראו כתאונת דרכי ג "מאורע שנגר עקב ניצול הכוח המכני של הרכב ,ובלבד שבעת השימוש כאמור לא שינה הרכב את
ייעודו המקורי" .על אי ההתאמה בי התכלית המוצהרת של תיקו מספר  8לבי פועלה של החזקה המרבה ראו :ריבלי ,לעיל הערה
 ,2בעמ' .119*129 ,107*109
 258ע זאת ,לאחרונה פסק בית המשפט המחוזי בירושלי שג תיקו בבית על ידי בעל הרכב הוא "תיקו דר" :ע"א )י* ( 3204/02
קורנגולד נ' אישי ישיר חברה לביטוח בע"מ ,תק*מח .6792 (2)03
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החוק גרימת נזק מכוונת .להגדרת המונח "תאונת דרכי " נוספה סיפא ,שלפיה "לא יראו כתאונת דרכי מאורע
שאירע כתוצאה ממעשה שנעשה במתכוו כדי לגרו נזק לגופו או לרכושו של אותו אד  ,והנזק נגר על ידי
המעשה עצמו ולא על ידי השפעתו של המעשה על השימוש ברכב המנועי".259
מדוע נעשה התיקו? הסבר אחד היה שתיקו החוק יקל על הנפגעי לקבל את הפיצויי  ,שכ ייחס
זמ רב של דיוני בבית המשפט .260אלא שהסבר זה אינו משכנע .כלו נית היה – באמת ובתמי – לצפות
להחשת הפיצוי לנפגעי תאונות דרכי בעקבות התיקו? ההגדרות החדשות שנקבעו בתיקו מספר  8אינ
פשוטות יותר מ ההגדרות הישנות כפי שנתפרשו בפסיקתו של בית המשפט העליו .אדרבה :מדובר בהגדרות
מורכבות ,אשר עוררו ועוד מעוררות קשיי פרשנות עצומי  .261על כ לא נית היה להניח שהחסכו בזמ יבוא
בעקבות הפחתת נפח של הקושיות המשפטיות המצריכות מענה .יתר על כ :תיקו מספר  8לא שינה במאו
את היקפ ואת מידת מורכבות של הסוגיות העובדתיות המחייבות בירור ,ולא היה בו כל חידוש מ הבחינה
הפרוצדורלית .דומה ,איפוא ,כי החסכו היחיד שנית היה לצפות לו הוא החסכו שהושג עקב צמצו מעגל
התובעי בכוח .אבל לא רק שתרומתו של צמצו זה לקיצור ההליכי בתביעות לפי חוק הפיצויי נראית לי
שולית ,אלא שעבור אות הנפגעי שזכאות נשללה יש בו משו בשורת איוב דווקא.262
הנימוק העיקרי והמקובל לחקיקת החוק המתק הובהר על ידי שר המשפטי דאז ,ד מרידור .לדבריו,
הפרשנות הליברלית שניתנה למושגי החוק על ידי בית המשפט העליו פוגעת בחלק גדול של הציבור" :היא
מטילה עול כבד על ציבור הנהגי  ,החייב בתשלו פרמיה ג בעבור ביטוח פגיעות שאינ קשורות לסיכו
תחבורתי" ו"איננו חושבי שזה מוצדק" .263אלא שתפיסה זו היא תפיסה בעייתית מבחינה עיונית .חוק
הפיצויי מפזר את הנזקי הנובעי משימוש ברכב מנועי ,הלכה למעשה ,בי בעליה של כלי הרכב )ולא בי

באופ דומה הובהר ,כי החוק אינו משתרע על נזק שנגר כתוצאה מפריקה או טעינה כשהרכב עומד או חונה ,אלא א הפריקה או
הטעינה התבצעו תו ניצול הכוח המכאני של הרכב שאז מדובר במקרה הנכנס לקבוצת הריבוי בהגדרת המונח "תאונת דרכי " :רע"א
 8061/95עוזר נ' אררט חברה לביטוח בע"מ ,פ"ד נ) .532 (3לביקורת על ההבחנה בי פריקה וטעינה תו ניצול כוחו המכאני של
הרכב לבי פריקה וטעינה שאינ מתבצעות תו ניצול כוח זה ,ראו :צור ,לעיל הערה  ,18בעמ' .246*245
 259ליישו הסייג החדש ראו ,למשל :ת"א )ת"א(  1752/97אלפרו נ' הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ ,תק*מח .5816 (3)01
כוונתו של המחוקק הייתה להבדיל בי נזק שהוא תוצאה ישירה מ המעשה המכוו לבי נזק שנגר  ,למשל ,מחמת אובד שליטה על
הרכב )אנגלרד )עדכו( ,לעיל הערה  ,131בעמ'  .(54חשוב לציי ,כי על א $שבתחילה נתפסה חזקה ממעטת זו כמבטלת את ההלכות
המתייחסות לפגיעה בשל פעילות עבריינית כאל תאונות דרכי )פורת ,לעיל הערה  ,Error! Bookmark not defined.בעמ'
 ,(231*225הרי שלפי פסיקתו של בית המשפט העליו מ העת האחרונה היא חלה ג על התאבדות )עניי לזר ,לעיל הערה .(2
 260ד”כ ) 118התשנ"א(  5224בדברי יושב ראש ועדת החוקה ,חוק ומשפט אוריאל לי.
 261פרופסור אנגלרד סיכ את המצב שנוצר בעקבות התיקו בצורה קולעת" :בתי המשפט נשטפו וממשיכי להישט $בגל של בעיות
משפטיות ,שהוא פרי החקיקה הבלתי מוצלחת הזאת" )אנגלרד )עדכו( ,לעיל הערה  ,131בעמ' .(49
 262יטע הטוע ,כי נפגע שזכאותו לפי החוק נשללה יוכל להגיש תביעת נזיקי רגילה כנגד האחראי לנזקו ובכ יבוא על סיפוקו .אני
מסכי  ,כי במקרי לא מעטי אכ קיימת אפשרות כזו .אול ג לפי גישתי שלי ישנ ניזוקי שבלעדי החוק לא הייתה עומדת לה
זכות תביעה ,וע הוצאת מגדרי תחולתו נשלל מה הסיכוי האחרו לפיצוי .מכל מקו  ,חשוב לשי לב לכ ,שהטענה לפיה תיקו
מספר " 8יקל על נפגעי " נטענה על ידי אחד מנציגי התפיסה המסורתית ,למרות שדווקא לפי אותה התפיסה שלילת זכותו של נפגע
לפי החוק עלולה להסב לו נזק עצו  :לא רק שסיכוייו לזכות בפיצוי נאות יפחתו באופ ניכר ,אלא שדרכו אל הסעד הנכס $תהא דר
חתחתי )תביעה ממושכת ,העדר זכות לתשלו תכו $וכולי(.
 263ד”כ ) 116התש"( ) 2269וכ ש  ,בעמ'  .(2270ראו ג הצעת חוק פיצויי לנפגעי תאונות דרכי )תיקו מס'  ,(8התש"*,1989
ה"ח  ;32 ,31ד”כ ) 118התש"(  5057מפי יושב ראש ועדת החוקה ,חוק ומשפט; עניי לזר ,לעיל הערה  ,2בעמ'  ;952 ,951ע"א )י*
(  4439/98יהודה נ' סהר חברה ישראלית לביטוח ,תק*מח  ,3627 (2)99בפיסקה  4לפסק הדי.

45

הנהגי ( .הצידוק לבחירה בקבוצה זו הוא ,ככל הנראה ,שחבריה ה אלה שבחרו להחזיק ולהפעיל – במישרי
או בעקיפי – את האובייקטי המסוכני  ,וה ג הנהני העיקריי מקיומ  .264על פי הגיו זה לא נית לטעו
שרק כאשר הנזק נובע ממימוש של סיכו תעבורתי במוב הצר יהא זה מוצדק לפזרו באמצעות כלל בעלי כלי
הרכב .השימוש בכלי רכב מנועיי יוצר סיכוני מגווני שלא היו קיימי בעול לולא הימצאות של כלי
הרכב בו .א אנו סבורי שפיזור נזקי הנובעי ממימוש סיכוני הטבועי בכלי הרכב בי בעליה הוא צודק,
איננו יכולי לומר ,שפיזור הנזקי הנובעי ממימוש של חלק מ הסיכוני הקשורי לייעודיו הטבעיי
והרגילי של הרכב הוא בלתי צודק .ההפרדה בי סיכוני שוני הטבועי בכלי רכב מנועיי נראית לי
מלאכותית.
מעבר לקושי העיוני חשוב לשי לב לכ ,שתיקו מספר  8הוציא מתחו תחולתו של חוק הפיצויי
ג מקרי שבה נפגע אד עקב מימוש של סיכו תעבורתי )כמו תאונת דרכי הנובעת מפעולת איבה 265או
תאונה המתרחשת במהל טיפול ברכב על ידי בעל מקצוע ,(266על א $שהנימוק הרשמי לחקיקת החוק המתק
אינו יכול להצדיק זאת .267אבל ג א נקבל את הטענה לפיה אי זה צודק להשית על ציבור בעלי הרכבי את
נטל הביטוח בגי פגיעות שאינ קשורות לסיכו התעבורתי ונתעל מ התיקוני שאינ עולי בקנה אחד ע
רציונל זה ,עלינו לבדוק א תיקו מספר  8אכ הגשי את ייעודו המוצהר והקל את הנטל המושת על ציבור
המבוטחי או ,למצער ,מנע את הכבדתו .כשנה לאחר שנית פסק הדי בעניי שולמ קפצו פרמיות ביטוח

 264יש להודות ,כי ג אנשי שאי בבעלות רכב מנועי נהני מקיומ ומהפעלת של כלי רכב )כגו אוטובוסי  ,מוניות ,כלי רכב של
בני משפחה וכו'( .אול הנאתו הממוצעת של אד שאי בבעלותו כלי רכב פחותה מזו של אד שיש בבעלותו כלי רכב.
 265הגדרת המונח "נפגע" בסעי 1 $לחוק .עיינו ,למשל :ע"א )י* (  4439/98יהודה נ' סהר חברה ישראלית לביטוח ,תק*מח (2)99
 .3627נפגע פעולת איבה אמנ זכאי לסעד לפי חוק התגמולי לנפגעי פעולות איבה אבל מדובר בסעד מוגבל יחסית .ודוקו(1) :
ההבחנה הכללית הקבועה בהגדרת המונח "תאונת דרכי " בי מאורע שהתרחש כתוצאה ממעשה מכוו ,שבו נגר הנזק על ידי
המעשה עצמו )ואינו יכול להיחשב לתאונת דרכי ( ,לבי מאורע דומה שבו נגר הנזק על ידי השפעת המעשה על השימוש ברכב
)אשר יכול להיחשב לתאונת דרכי ( אינה חלה על תאונות הנובעות מפעולות איבה .פירוש הדבר הוא שאד שנפגע מפעולת איבה לא
יוכל לזכות בפיצוי ג א אותה הפעולה השפיעה על השימוש ברכב ,על א $שהסיכו שהתממש במקרה כזה הוא סיכו תעבורתי.
לדוגמא :כאשר אד מאבד שליטה על רכבו בשל ירי לכיוו הרכב ,הסיכו שנתממש הוא סיכו תעבורתי .הגור למימוש הסיכו הוא
אמנ חריג א אי בכ כדי לשנות מאופיו של הסיכו .עיינו ג אנגלרד )עדכו( ,לעיל הערה  ,131בעמ'  (2) .54זכאות לתגמולי
הקמה מכוח החזקה הקבועה בסעי 2 $לחוק התגמולי לנפגעי פעולות איבה אי בה ,כשלעצמה ,כדי לשלול את הזכות לפיצוי לפי
חוק פיצויי לנפגעי תאונות דרכי  :רק א הנתבע יוכיח בעוד $הסתברות שהתאונה נגרמה בשל פגיעת איבה תישלל הזכות לפי חוק
הפיצויי )עניי שקוי ,לעיל הערה .(2
 266הגדרת המונח "שימוש ברכב מנועי" בסעי 1 $לחוק .החוק אינו חל על תאונות שמתרחשות במהל טיפול*דר או תיקו*דר
ברכב בידי בעל מקצוע ,וא $לא על תאונות הנובעות מהתנתקות או נפילה של חלק מהרכב או מטענו במהל טיפול מקצועי ברכב.
ודוקו :תכלית החקיקה לא הייתה לשלול את תחולתו של החוק על כל תאונה המתרחשת במהל העבודה ,אלא רק על תאונות שבה
נפגעי אנשי שעוסקי באופ מקצועי בתיקו וטיפול בכלי רכב .לכ א נפגע אד מחמת התנתקות רכיב של הרכב במהל טיפול
שהיה חלק שולי או אינצידנטלי של עבודתו ,הריהו זכאי לפיצוי לפי החוק .זאת לעומת אד שעוסק בתיקו וטיפול בכלי רכב שנפגע
עקב התנתקות רכיב של רכב .ראו ע"א  3024/94יונאי נ' אררט חברה לביטוח בע"מ ,פ"ד נא).208 (5
 267נראה שלמטרה העקרונית*הרשמית של התיקו )צמצו תחולתו של החוק למימוש של סיכוני תעבורתיי ( נצטרפה מטרה
נוספת" :להוציא מתחולת החוק את כל אות המקרי  ,בה תאונת הדרכי מהווה ג אירוע אשר כיסוי החבות בגינו אפשרי במסגרת
מקבילה אחרת" כמו חוק התגמולי לנפגעי פעולות איבה ,התש"ל* ,1970ס"ח  ,126או חוק הביטוח הלאומי )צלטנר ,לעיל הערה
 ,256בעמ'  .(174השאלה היא מדוע העובדה שקיי מסלול מקביל לקבלת סעד צריכה לשלול את הזכאות לפי החוק .א הצידוק
לפיזורו של נזק מסוי בי כלל בעלי הרכב המנועי שריר וקיי )הנזק נובע ממימוש של סיכו תעבורתי( – על שו מה יש להימנע
מפיזורו בדר זו?
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החובה בשיעור ריאלי של ) 9%*10%כאשר מ הבחינה הנומינלית דובר בעלייה של יותר מ* .268(30%השאלה
היא א תיקו מספר  8השיב את הגלגל לאחור כפי שהבטיחו הוגיו ,ולו באופ חלקי .התיקו נתקבל בקריאה
שלישית ביו  .30.9.1990שלושה חודשי לאחר מכ עודכנו פרמיות ביטוח החובה .269הפרמיות החדשות היו
גבוהות מ הפרמיות שקדמו לתיקו בשיעור נומינלי של  .36.3%במונחי ריאליי דובר בעלייה נוספת של כ*
 .8.2%יטע הטוע ,כי בשלב זה תוצאותיו של תיקו מספר  8טר מצאו את ביטוי בגובה הפרמיות .דא עקא,
שבעדכו הבא של הפרמיות בקי1993 -

270

– כשלוש שני לאחר שנתקבל התיקו – עלו הפרמיות בשיעור

ריאלי של יותר מ*) 18%עלייה נומינלית של  .(62%העלייה הריאלית המצטברת של הפרמיות הגיעה מאז
חקיקתו של החוק המתק ועד לקי 1993 -ל*) 28%שה כ* 120%במונחי נומינליי ( ,על א $שהנתוני
הרלוונטיי להערכת הסיכו המבוטח )מספר הנפגעי השנתי ,היק $הפיצוי הממוצע לכל נפגע ומספר
המבוטחי ( לא היו יכולי להצדיק עלייה כזו ג לולא צומצ חוג הזכאי  .271וא כ ה פני הדברי  ,כלו
נית לומר שהתיקו היטיב ע ציבור המבוטחי ? דומני ,שכישלונו הקולוסאלי של תיקו מספר  8במבח*
התוצאה צרי לעורר תהיה בלבו של כל בר דעת .מייד לאחר שהחוק תוק כדי למנוע את הכבדת הנטל על בעלי
כלי רכב מנועיי בא מחוקק*המשנה והגדיל את דמי הביטוח בשיעור ניכר .יש להניח ,כי ההערכה לפיה התיקו
נחו -כדי למנוע את הכבדת הנטל על המבוטחי נשענה ,בי היתר ,על מצגי מטעמ של חברות הביטוח .כמו
כ ברי ,כי הדרישה להעלאת הפרמיות בשני שלאחר התיקו באה א $היא מצד חברות הביטוח )ועל כ עוד
נרחיב את הדיבור בהמש( .יוצא ,לכאורה ,כי חברות הביטוח הצליחו ,בתו זמ קצר למדי ,לקד מהל*
משולב אשר שיפר באורח מהותי את מצב.

 .3גובה הפרמיות
סעי 18 $להצעת החוק קבע ,כי לסעי4 $א)א() (4לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח ,272אשר הסמי את שר האוצר
לקבוע בתקנות – באופ כללי או לגבי ענפי ביטוח מסוימי – את השיעור המינימלי והמכסימלי של הפרמיה
המשתלמת למבטח על ידי המבוטחי אצלו ,יתווס $הסייג הבא:
"ובלבד שלעני פרמיה בעד פוליסה לפי סעי 2 $לפקודת ביטוח רכב מנועי ]נוסח חדש[ ,תש"ל* ,1970יתוא ]צ"ל
– יתואמו[ שיעור הפרמיה והשיטה לפיזור הסיכוני בי סוגי הרכב השוני אחת לשנה על ידי ועדה שימנה לכ שר
האוצר ,בהתייעצות ע שר המשפטי ושר התחבורה ,ולפי מבחני שיקבע שר האוצר בתקנות".

 268השוו :צו הפיצויי לנפגעי תאונות דרכי )שיעורי דמי ביטוח( ,התשמ"ט* ,1988ק"ת  ,18צו הפיצויי לנפגעי תאונות דרכי
)שיעור דמי ביטוח( ,התשמ"ט* ,1989ק"ת .1274
 269צו פיצויי לנפגעי תאונות דרכי )שיעורי דמי ביטוח( ,התשנ"א* ,1990ק"ת .365
 270צו פיצויי לנפגעי תאונות דרכי )שיעורי דמי ביטוח( ,התשנ"ג* ,1993ק"ת  ,1068סעי 1 $לתוספת.
 271מחישובי שערכתי על פי אמות המידה שתוצגנה בחלק  3עולה ,כי אפילו א נניח שגובה הפרמיות בשנת  1990היה מוצדק )ועל
כ עוד נרחיב את הדיבור להל( ,הרי שג לולא נתקבל תיקו מספר  8לא היה צידוק להגדלת בשיעור כה חד עד לקי.1993 -
 272תשי"א* ,1951ס"ח .221
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הבעיה העיקרית מנקודת מבט של חברות הביטוח הייתה ,שלא יועד לה תפקיד רשמי בוועדות שאמורות היו
לקבוע את גובה הפרמיות .בתזכיר שהוגש על ידי יושב ראש איגוד חברות הביטוח לועדת החוקה ,חוק ומשפט
עמדו החברות על כ ,שנציגיה יימנו על חברי הוועדה "בפרופורציה הולמת" .273בנוס $לכ דרשו ,שבמניי
השיקולי הקובעי לגבי עלות הביטוח יילקח אחוז מסוי וקבוע של רווח מעל לכל גורמי העלות ,וששיעור
הפרמיה יתוא לפחות אחת לשנה – ובמידה שיהיו הפסדי תתוא הפרמיה לשנה הבאה כ שתפצה את
חברות הביטוח על הפסדי השנה החולפת עד כדי שיעור הרווחיות שיוסכ  .בנוסח שנתקבל לבסו $נקבע ,כי
שיעור דמי הביטוח ייקבע בידי שר האוצר בהתייעצות ע שר המשפטי ושר התחבורה לאחר שמיעת הארגו
היציג של חברות הביטוח ובאישור ועדת הכספי של הכנסת .274חברות הביטוח זכו ,א כ ,למעמד רשמי
בתהלי קביעת הפרמיות .בכ אינני רואה כל פג  ,שכ אי זה מתקבל על הדעת לקבוע עבור פלוני את מחיר
המוצר או השירות המסופק על ידו מבלי להעניק לו ,למצער ,זכות להציג את טענותיו ומענותיו .מאיד גיסא
נכזבה תקוות של חברות הביטוח לייצוג הול בגו $הקובע את גובה הפרמיות .ועדת החוקה ,חוק ומשפט
העדיפה למסור את מלאכת קביעת הפרמיות לגור

"בלתי*מעוניי" )שר האוצר( ולהכפיפו לביקורת

פרלמנטרית )באמצעות ועדת הכספי של הכנסת( .דומני ,ע זאת ,כי הוועדה הפריזה בהערכת כושר העמידה
של הגורמי הממשלתיי והפרלמנטריי בפני לחצ של חברות הביטוח.
הניסיו במדינות הי מלמד ,שכאשר תעריפי הביטוח בענ $מסוי נקבעי על ידי הרגולטור ולא
בתנאי של תחרות ,הפרמיות ה גבוהות מאוד ביחס לסיכו המכוסה .275במקו להתחרות זו בזו מציגות חברות
הביטוח חזית אחידה ,רבת עוצמה ,אל מול פונקציונרי שלנוכח ארעיות משרת אינ ששי אלי קרב כנגד
בעלי המאה .ואמנ  ,בדיו על הצעת התיקו הראשו לחוק הפיצויי )בסו $שנת  (1977הודה חבר הכנסת זרח
ורהפטיג ,מתומכיו הגדולי ביותר של החוק ,כי מייד לאחר חקיקתו החלו חברות הביטוח לטעו שצריכי
להעלות את דמי הביטוח ,והחל "לח -אינטנסיבי להעלות ולהעלות ,שעה שלא היה כל צור בכ וכל בסיס
אמיתי להעלאת דמי הביטוח"" .אני חושש מאוד" הוסי $חבר הכנסת ורהפטיג "שהאוצר נמצא תחת לח -ואינו
עומד בלח -הזה של חברות הביטוח .לחברות הביטוח יש פוזיציה של כעי קרטל ,כעי מונופול .ה פועלות
ביחד ומכתיבות את התנאי " .276הלח -הבלתי פוסק מצד של חברות הביטוח ,אשר החל עוד לפני שנתקבלו

 273חכמי ,לעיל הערה  ,163בעמ' .7
 274סעי 17 $לחוק הפיצויי  .ראו ד”כ ) 74תשל"ה(  .3955*3954הסעי $בוטל רק לאחרונה )סעיפי  10ו* 16לחוק ביטוח רכב מנועי
)ביטוח בתנאי תחרות מבוקרת ,הסדרי לתקופת מעבר והוראות לעני אבנר ,התשנ"ז* ,1997ס"ח  206כפי שתוק ס"ח תש"ס ;58
ס"ח תשס"א .(228 ,108
 275ראו ,למשלR. Bovbjerg "Massachusetts No-Fault: A Note on Some Changes in the Law and in Rate :
,Markesinis ;Levels" in No-Fault Automobile Insurance in Action (A.I. Widiss et al., 1977) 247, 249
לעיל הערה  ,10בעמ' .714
 276ד”כ ) 81תשל"ח(  .744ראו ג ביטוח בישראל .27 ,10 ,9 (1978) 38
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הנתוני הראשוני לגבי הוצאותיה ,277ונמש ג בשלב שבו שיעור ההכנסות עלה בבירור על שיעור
ההוצאות ,278נשא פרי.
כדי להבהיר את מידת האפקטיביות של הלח -שהופעל על משרד האוצר על ידי חברות הביטוח עלינו
לנסות ולהבי מה הגורמי שהיו עשויי להשפיע על מידת הרווחיות שלה .ס ההוצאות תלוי בראש
ובראשונה במספר הנפגעי ) (nובגובה הממוצע של הפיצוי המשול לכל נפגע ) .279(cס ההכנסות תלוי
במספר המבוטחי ) (iובגובה הממוצע של הפרמיה המשולמת על ידי כל מבוטח ) .(pשיעור הרווח תלוי –
לפיכ – בגור  dהמוגדר באופ הבא .d=ip−nc :מיו חקיקתו של חוק הפיצויי ועד לסו $שנת  2000גדל
מספר של כלי הרכב בישראל ) (iפי  4.23לער .מספר הנהגי – ה"משתמשי " ברכב מנועי – גדל באותה
התקופה פי  .3.5היחס בי מספר כלי הרכב )ומספר הנהגי ( בכל שנה נתונה למספר בזמ חקיקת החוק מובא
בתרשי מספר  .2באות השני גדל המספר השנתי הכולל של הנפגעי בתאונות דרכי ) (nפי  1.93בלבד כפי
שנית לראות בתרשי מספר  .2803הער המרבי על הציר האנכי )ציר היחס( זהה בשני התרשימי על מנת
להדגיש את הפער העצו שבי הגידול במספר המבוטחי לבי הגידול במספר הנפגעי .

 277ד"כ ) 81תשל"ח( ) 746בדברי חבר הכנסת מרדכי וירשובסקי(.
 278בשנת  1979היו הכנסותיה של חברות הביטוח  2,700מיליו לירות ) 1,500מיליו בגי גבייה ממבוטחי ועוד  1,200מיליו בגי
השקעת כספי פרמיות שהצטברו מאז כניסת החוק לתוקפו( .באותה שנה הוציאו רק  1,100מיליו לירות על טיפול בתביעות )מזה –
 200מיליו הוצאות מינהל ו* 900מיליו תשלו לנפגעי  ,כולל תשלומי לבתי חולי  ,חוקרי  ,עורכי די וכולי( .ראו אבל ,לעיל
הערה  ,10בעמ' .159
 279אינני רואה טע לדו בהוצאות האדמיניסטרטיביות .יש להניח שלנוכח התייעלות ההדרגתית של חברות הביטוח חלק היחסי של
ההוצאות הללו מתו ההוצאה הכוללת הל ופחת.
 280ההערכות המספריות והתרשימי מבוססי על עיבוד של הנתוני המופיעי בשנתו סטטיסטי לישראל  ,(2002) 53לוח .24.1
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תרשים 2
היחס בין מספר כלי הרכב והנהגים בכל שנה למספרם
בשנת 1976
5
4.5
4
3.5
3

היחס

2.5
2
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1
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0

שנה
מספר כלי הרכב בהשוואה ל1976-
מספר הנהגים בהשוואה ל1976-

תרשים 3
היחס בין מספר הנפגעים הכולל וההרוגים בכל שנה
למספרם בשנת 1976
5
4.5
4
3.5
3

היחס

2.5
2
1.5
1
0.5

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

1988

1986

1984

1982

1980

1978

1976

1974

1972

0

שנה
מספר הנפגעים בהשוואה ל1976-
מספר ההרוגים בהשוואה ל1976-

גובה הפיצוי הממוצע המשול לכל נפגע ) (cתלוי ,ראשית ,באופ ההתפלגות של הנפגעי לפי חומרת
הפגיעה .ככל שהפגיעה חמורה יותר ,הפיצוי צרי להיות גבוה יותר .בהתא לנתוני שעל פיה נער תרשי
מספר  ,3היחס בי מספר ההרוגי בשנת  2000לבי מספר ההרוגי בשנת  1976עמד על  ,0.77בעוד שהיחס בי
מספר הכולל של הנפגעי בשנת  2000למספר בשנת  1976עמד על  .1.93מכא שחלק של ההרוגי מתו
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כלל הנפגעי קט בתקופה האמורה פי  .2.5חלק של הפצועי *קשה מתו כלל הנפגעי הצטמק בשיעור
דומה .281פירוש הדבר הוא שהפגיעה ה"ממוצעת" נעשתה פחות חמורה )הג שלא נית לתת לשינוי זה ער
מספרי( .גור חשוב נוס $המשפיע על גובה הפיצוי הממוצע הוא השינוי הריאלי ברמת השכר במשק .הטע
לכ הוא ,שהפיצוי על אובד השתכרות וכושר השתכרות )בצירו $הפסד פנסיה( הוא – בדר כלל – המרכיב
העיקרי בתביעות לפי חוק הפיצויי )ובמיוחד בתביעותיה של הנפגעי הקשי  ,שהשפעת היחסית על c

ממשית( .282בתרשי מספר  ,4אשר מציג את היחס בי השכר הממוצע במשק בכל שנה )בערכו הנוכחי( לבי
השכר הממוצע במשק בשנת ) 1977בערכו הנוכחי( נית לראות ,כי השכר הממוצע במשק גדל – במונחי
ריאליי – פי  1.6בי השני  .2832000*1977לאור נתו זה ולנוכח העובדה שהפגיעה ה"ממוצעת" נעשתה פחות
חמורה נית ,לכאורה ,להסיק ,כי גובה הפיצוי הממוצע לנפגע ) (cלא גדל )שוב ,במונחי ריאליי ( פי יותר מ*
.1.5
תרשים 4
היחס בין השכר הממוצע השנתי לבין השכר הממוצע בשנת
 ) 1977במונחים ריאליים(
1.7
1.6
1.5
1.4
היחס

1.3
1.2
1.1
1
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977

0.9

שנה

יטע הטוע ,כי מסקנה זו חוטאת לחברות הביטוח ,שכ מחיר של השירותי הרפואיי הניתני לנפגעי
תאונות דרכי עלה בשיעור ריאלי גבוה יותר משיעור הגידול הריאלי בשכר הממוצע במשק .אול דומני ,כי אי
בעובדה זו כדי להצדיק סטייה מ המסקנה המספרית הראשונית )אשר ממילא אינה מתיימרת להיות מדויקת
לחלוטי( .הטע לכ פשוט .שיעור הגידול הריאלי במרכיבי הפיצוי שאינ קשורי במישרי לשכר אינו גבוה,
 281נתו זה עולה מהשוואת הנתוני המובאי בירחו הסטטיסטי לישראל  ,(7)54לוח יז 5/לנתוני המובאי בד"כ ) 74תשל"ה(
.3955
 282מבדיקה מדגמית שערכתי עולה ,כי חלקו של רכיב זה נע בי  70%*60%מ הפיצוי הכולל לנפגעי  .ראוי להדגיש ,כי ג שיעורו
של הפיצוי בגי עזרה בבית )אשר במקרי לא מעטי הופ למרכיב משמעותי של הפיצויי ( קשור לגובה השכר הממוצע במשק.
 283ההערכות המספריות והתרשי מבוססי על עיבוד של הנתוני המופיעי בשנתו סטטיסטי לישראל  ,(1996) 47לוח 12.24
ובשנתו סטטיסטי לישראל  ,(2002) 53לוח .12.31
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או – לפחות – אינו גבוה באופ משמעותי – משיעור הגידול הריאלי בשכר הממוצע .על א $שמחיר השירותי
הרפואיי )להוציא טיפולי שיניי ( גדל ריאלית פי  3.2לער בי השני  ,2842000*1977ישנ מרכיבי פיצוי
אחרי  ,שמשקל היחסי המשות $אינו נחות מזה של הפיצוי בגי שירותי רפואיי  ,ואשר מחיר הריאלי עלה
באות השני בשיעור זניח בלבד )טיפולי שיניי ( ,לא השתנה כלל )נזק לא ממוני( ,או פחת )תרופות וציוד
רפואי ,נסיעות וניידות וכו'( .שקלול השינויי הריאליי במרכיבי הפיצוי שאינ קשורי במישרי לשכר ,כל
אחד לפי חלקו היחסי בסכו הכולל של התגמולי  ,אינו מניב – אפילו תחת הנחות נוחות במיוחד לחברות
הביטוח – מספר הגבוה מ* 1.6במידה ממשית .285וג א תוצאת השקלול גבוהה במידה מועטה מ השינוי
הריאלי בשכר הממוצע במשק הרי שהפער בי השניי מדולל עד כדי אפסות בחישוב הפיצוי הממוצע לנפגע
לנוכח הדומיננטיות של מרכיבי הפיצוי התלויי בשכר.
המשתנה האחרו במשוואה – והיחיד שנתו לרגולציה לפי חוק הפיצויי – הוא גובה הפרמיות.
שיעור דמי הביטוח נקבע ,על פי הטענה ,תחת לח -אינטנסיבי ואפקטיבי מצד חברות הביטוח .עד לכא ראינו
כי מספר כלי הרכב בישראל ) (iגדל בתקופה הרלוונטית פי  ,4.23מספר הנפגעי ) (nגדל פי  1.93והפיצוי
הממוצע לכל נפגע ) (cגדל לכל היותר פי  .1.5מבחינת המדיניות הראויה הרגולטור היה צרי לקבוע את גובה
הפרמיות כ ש* .286dy|y>1977≤d1977תחת הנחת עבודה זו היה השיעור הריאלי של הפרמיה הממוצעת ) (pצרי
לקטו בהדרגה ב* 30%לפחות עד סו $שנת  .2872000על אחת כמה וכמה לאחר תיקו מספר  ,8אשר נועד

 284החישוב מבוסס על נתוני המופיעי בשנתוני הסטטיסטיי המוזכרי בהערה  285להל.
 285את אמיתותה של טענה זו בחנתי ב* 3שלבי  .ראשית ,בדקתי את שיעור הגידול הריאלי במרכיבי הפיצוי שאינ קשורי לשכר
הממוצע במשק )פרט לפיצוי על נזק לא ממוני – אשר אינו גדל כלל במונחי ריאליי ( .בדיקה זו כללה שלוש חוליות (1) :איסו$
נתוני אודות העלייה הנומינלית במחיר של המצרכי והשירותי שאות נועד הפיצוי בראשי הנזק השוני לממ .הנתוני נלקחו
מתו שנתו סטטיסטי לישראל  ,(1977) 28לוחות י ,3/י ;4/שנתו סטטיסטי לישראל  ,(1978) 29לוחות י ,3/י ;4/שנתו סטטיסטי
לישראל  ,(1980) 31לוחות י ,3/י ;4/שנתו סטטיסטי לישראל  ,(1985) 36לוחות י ,3/י ;4/שנתו סטטיסטי לישראל ,(1986) 37
לוחות י ,3/י ;4/שנתו סטטיסטי לישראל  ,(1990) 41לוחות  ;10.4*10.3שנתו סטטיסטי לישראל  ,(1991) 42לוחות ;10.4*10.3
שנתו סטטיסטי לישראל  ,(1996) 47לוחות  ;10.4*10.3שנתו סטטיסטי לישראל  ,(1996) 52לוחות  (2) .13.5*13.4התאמת העלייה
הנומינלית למישור ייחוס אחיד )רמת המחירי בסו (3) .(1976 $תרגו העלייה הנומינלית למונחי ריאליי על ידי חלוקת העלייה
הנומינלית במחירו של כל מצר או שירות לעלייה במדד המחירי לצרכ .שנית ,בדקתי את חלקו היחסי של כל אחד ממרכיבי הפיצוי
בתו הסכו הכולל של התגמולי שמשלמות חברות הביטוח על יסוד מדג אקראי של עשרות פסקי די מתקופות שונות .כא
נתקלתי בקושי מסוי  ,מכיוו שחלק מ הפיצוי עבור הוצאות רפואיות נעשה במישרי לבתי החולי שבה מטופלי הנפגעי )ראו
במיוחד סעי 28 $לפקודת ביטוח רכב מנועי( .אי לכ נדרשתי להערי בכל מקרה מהו הסכו ששילמו חברות הביטוח בגי טיפולי
רפואיי בנפגע ואינו נזכר בפסק הדי .כא נקטתי בשני "מנגנוני הגנה" מתודולוגיי  (1) :ביססתי את חישוביי א ורק על מקרי
שנדונו בפני בתי המשפט המחוזיי  ,כלומר מקרי של פגיעות קשות במיוחד ,שהצריכו אשפוז וטיפולי רפואיי רבי ומגווני (2) .
הערכתי את עלות הטיפול הרפואי בכל נפגע על יסוד הנחות נוחות מאוד לחברות הביטוח )ה מבחינת מחיר של הטיפולי וה
מבחינת מספר ( .לצור הערכת המחיר נעזרתי בתעריפוני של משרד הבריאות )שהאחרו שבה פורס באוגוסט :2003
> .(<http://www.healthgov.il/taarifon/file_new/010803/m010803abשלישית ,שקללתי את השינויי הריאליי בכל
אחד ממרכיבי הפיצוי )פרט לאלה הקשורי לשכר הממוצע( ,כל אחד לפי חלקו היחסי בסכו הכולל של התגמולי .
 dy 286מסמל את ההפרש בי מכפלת מספר כלי הרכב בפרמיה הממוצעת לבי מכפלת מספר הנפגעי בפיצוי הממוצע בשנה .y
 dy|y>1977מסמל את ההפרש האמור בשנה  ,yכ ש*.y>1977
 287ההוכחה מובאת להל.
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לצמצ את מעגל הנפגעי הזכאי לפיצוי לפי החוק ) .(nאול בחינה שיטתית של הצווי והתקנות שבה
נקבעו שיעורי דמי הביטוח חושפת תמונה שונה לחלוטי .288במקו לרדת ,הפרמיות רק הלכו וגדלו )במונחי
ריאליי ( .מגמת הגידול*הריאלי בשיעור של פרמיות ביטוח החובה מוצגת בתרשי מספר  .2895הבחירה
בשיעורי הפרמיות שנקבעו בשנת  1980כנקודת ייחוס מחייבת הסבר .כפי שציינתי לעיל ,בינואר  1978תוק
החוק ונקבע בו כי הפיצוי על אובד השתכרות ייעשה לפי השכר נטו )בכפו $למגבלת ניכוי*מס של .(25%
תיקו זה שינה באופ משמעותי את גובה הפיצוי הממוצע לכל נפגע ) (cוהשפיע – באורח טבעי – ג על גובה
הפרמיות ) .(pלכ דמי הביטוח שנקבעו עובר לתיקו – במתכונת הגולמית – לא היו יכולי לשמש כיחידת
בסיס לבחינת השינוי הריאלי בשיעור של הפרמיות לאור השני  .בהעדר נתוני אודות ההשפעה ה"נקיה" של
התיקו על שיעור של דמי הביטוח נאלצתי להשתמש בפרמיות שנקבעו לאחר התיקו כמישור הייחוס .נראה
לי ,כי השינוי הריאלי בגובה הפרמיות בי  1977ל* 1980מבטא בקירוב את הפחתת הפיצוי בגי אובד
השתכרות וכושר השתכרות בעקבות תיקו החוק ,ועל כ אימו -הפרמיות שנקבעו בשנת  1980כנקודת הייחוס
כמעט שאינו פוגע בדיוק הממצאי .290

) i2000p2000−n2000c2000≤ i1977p1977−n1977c1977הנחת העבודה(
⇓
4.23i1977p1977x−1.93n19771.5c1977≤ i1977p1977−n1977c1977
) xהוא שיעור השינוי הריאלי בדמי הביטוח המקיים את הנחת העבודה(
⇓
x≤(i1977p1977+1.895n1977c1977)/4.23i1977p1977
בהנחה ש d 1977-הוא ערך לא שלילי i1977p1977≥n1977c1977
⇓
≤x≤(i1977p1977+1.895n1977c1977)/4.23i1977p1977
2.895i1977p1977/4.23i1977p1977=0.68
באמצעות חישוב דומה נית לראות ,כי הפרמיה הייתה צריכה לרדת בשיעור של כ* 40%עד שנת .2002
 288צו הפיצויי לנפגעי תאונות דרכי )שיעורי דמי ביטוח( )מס'  ,(2תשל"ז* ,1977ק"ת ) 1120הצו קיצ -בכ* 8%את שיעור דמי
הביטוח שנקבעו בצו שנתקבל זמ קצר לפני כניסתו לתוק $של החוק :צו הפיצויי לנפגעי תאונות דרכי )שיעורי דמי ביטוח(,
תשל"ו* ,1976ק"ת  ;(2622צו הפיצויי לנפגעי תאונות דרכי )שיעורי דמי ביטוח( ,תש" * ,1980ק"ת  ;2292צו פיצויי לנפגעי
תאונות דרכי )שיעורי דמי ביטוח( ,התשמ"ב* ,1982ק"ת  ;1663צו פיצויי לנפגעי תאונות דרכי )שיעורי דמי ביטוח( ,התשמ"ד*
 ,1984ק"ת  ;333צו פיצויי לנפגעי תאונות דרכי )שיעורי דמי ביטוח( ,התשמ"ה* ,1985ק"ת  ;470צו פיצויי לנפגעי תאונות דרכי
)שיעורי דמי ביטוח( ,התשמ"ו* ,1985ק"ת  ;326צו פיצויי לנפגעי תאונות דרכי )שיעורי דמי ביטוח( ,התשמ"ז* ,1987ק"ת  ;718צו
פיצויי לנפגעי תאונות דרכי )שיעורי דמי ביטוח( ,התשמ"ט* ,1988ק"ת  ;18צו פיצויי לנפגעי תאונות דרכי )שיעור דמי ביטוח(,
התשמ"ט* ,1989ק"ת  ;1274צו פיצויי לנפגעי תאונות דרכי )שיעורי דמי ביטוח( ,התשנ"א* ,1990ק"ת  ;365צו פיצויי לנפגעי
תאונות דרכי )שיעורי דמי ביטוח( ,התשנ"ג* ,1993ק"ת  ;1068תקנות פיצויי לנפגעי תאונות דרכי )שיעורי דמי ביטוח( ,התשנ"ח*
 ,1997ק"ת  ;140תקנות פיצויי לנפגעי תאונות דרכי )שיעורי דמי ביטוח( )מס'  ,(2התשנ"ח* ,1998ק"ת  ;1098תקנות פיצויי
לנפגעי תאונות דרכי )שיעורי דמי ביטוח( ,התשנ"ט* ,1999ק"ת  ;984תקנות פיצויי לנפגעי תאונות דרכי )שיעורי דמי ביטוח(,
התש"ס* ,2000ק"ת .824
 289הגידול בשיעור הפרמיות במונחי דולריי הוס $לתרשי לצרכי השוואה והעמקה בלבד.
 290חשוב לציי ולהדגיש ,כי צו הפיצויי לנפגעי תאונות דרכי )שיעורי דמי ביטוח( ,תש" * ,1980ק"ת  2292הוא הצו הראשו
שעדכ את שיעור הפרמיות לאחר תיקו החוק .פירוש הדבר הוא ,שבמש יותר משנתיי לאחר התיקו לא חל שינוי ריאלי בדמי
הביטוח.

53

תרשים 5
היחס בין הפרמיה השנתית הממוצעת לרכב פרטי לבין
הפרמיה הממוצעת בשנת ) 1980ערכים מתואמים(
5.5
5
4.5
4
3.5
היחס

3
2.5
2
1.5
1
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977

0.5

שנה
היחס בין דמי הביטוח ה שנתיים לדמי הביטוח ב שנת  1980במונחים דולריים
היחס בין דמי הביטוח ה שנתיים לדמי הביטוח ב שנת  1980במונחים ריאליים

התרשי מלמד ,כי חר $ציפייתנו להפחתה ריאלית הדרגתית בשיעור הפרמיות עלה שיעור – עד לסו $שנת
 – 2000פי  1.86במונחי ריאליי )ופי  4לער במונחי דולריי ( .לא זו א $זו :בשני  ,1998*1993לפני
תחילתה של הרפורמה בענ $ביטוח החובה )שעליה נרחיב את הדיבור להל( ,הפרמיות היו גבוהות – ריאלית –
פי  2.4*2.3מאלה שנקבעו בשנת  .1980אי ספק בעיניי ,שההגדלה הניכרת של הפרמיות לאור השני היא
תולדה של שתדלנות אגרסיבית מטעמ של חברות הביטוח .291אלה הצליחו – בכוחות מאוחדי – להבטיח
לעצמ תזרי מזומני אסטרונומי .מחוות דעת שנכתבה עבור "אבנר" בתחילת  2003עולה ,כי ענ $ביטוח
החובה הניב לחברות הביטוח תזרי מזומני חיובי מצטבר של כ* 17.5מיליארד שקלי בי השני 2002*1976
)בערכי של סו $שנת  ,2002כולל "גביה מיוחדת בגי הפסדי עבר" ורווחי השקעה(.292
 291עיינו ,למשל ,בני ברק "ביטוח חובה :רעפורמה" <http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L- :25.6.02 ynet
>.1961559,00.html
 292יהודה כהנא "הערכת תביעות תלויות לסו 2002 $לפי שנת חיתו – כלל ביטוח החובה" ,חוות דעת מיו 5.2.2003
> .<http://www.mof.gov.il/hon/2001/insurance/kahana.aspבמרוצת השני נהגו חברות הביטוח לטעו כי ה מצויות
בגירעו אקטוארי עצו  ,וכי משו כ אי מנוס מהגדלת הפרמיות .חשוב להעיר כמה הערות לגבי טענה זו .ראשית ,גירעו אקטוארי
אינו תזרי מזומני שלילי וא $אינו בגדר הפסד ממשי .מדובר בהערכה לגבי העתיד )לעתי עשרות שני קדימה( שיש בה הרבה מ
הספקולציה .כ ,למשל ,נטע לאחרונה על ידי נציגי האוצר ,כי הגירעו האקטוארי של קרנות הפנסיה מגיע ל* 137מיליארד @ .אול
במאמר מנומק טע המומחה ד שפרינצק ,כי הערכות אלה מנופחות .לדבריו ,הגירעו האקטוארי האמיתי של הקרנות אינו מגיע
אפילו ל* 20מיליארד @ )ד' שפרינצק "הגירעו האקטוארי בקרנות  137מיליארד @ ,או  20מיליארד @ * על כ ניטש המאבק" נטו+
כתב עת לענייני עבודה  .(38 (2003) 159שני החישובי נכוני מבחינה מתימטית .הפער העצו בי התוצאות נובע מכ שכל אחד
מהחישובי מבוסס על הנחות שונות .פירוש הדבר הוא שבעלי עניי תמיד יכולי לייצר ולנפח גירעונות אקטואריי  .שנית ,הגירעו
שהוצג לנציגי האוצר היה זה של "אבנר" .א $א נניח ,כי בשני הראשונות הפרמיות היו נמוכות מידי אי בכ כדי להסביר את
הגירעו שהציגה אבנר בסו $שנות ה* .80ייתכ שהגירעו נבע מניהול כושל פשוטו כמשמעו .נראה ,כי להיווצרותו תרמה ג העובדה,
שאבנר קיבלה כ* 70%מ הפרמיות א נשאה בשיעור גבוה יותר של התשלומי לנפגעי תאונות דרכי  ,וזאת משו שטיפלה לבדה
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תמונה עגומה זו )מנקודת מבטו של הציבור ,כמוב( הייתה אמורה להשתנות בפתחה של המאה ה*.21
בקי 1997 -נחקק חוק ביטוח רכב מנועי מנועי )ביטוח בתנאי תחרות מבוקרת והסדרי לתקופת מעבר( )להל:
חוק הביטוח( ,293שמטרתו "לקבוע כי מבטחי העוסקי בביטוח רכב מנועי יפעלו ,בתו תקופת המעבר,
בתנאי תחרות מבוקרת" .294בי היתר הורה החוק על ביטולו של סעי 17 $לחוק הפיצויי החל מיו
 ,29531.3.2001ועל צמצו הדרגתי של השתתפותה של חברת "אבנר" בפיצוי הנפגעי עד כדי ביטולה המוחלט
ביחס לנפגעי המפוצי על פי פוליסות שהוצאו מיו  1.1.2003ואיל .296יש להניח ,כי חברות הביטוח חששו
מאוד מ המעבר ממצב של פעילות בתנאי של קרטל )בחסות החוק!( למצב של תחרות .לכ אי להתפלא על
כ ,שנציגיה )יחד ע נציגי חברת "אבנר" שנדונה לכליה( עשו מאמ -רב למנוע או לפחות לעכב את ביצועה
של הרפורמה .297חברות הביטוח אמנ לא הצליחו למנוע את חקיקת החוק ,אול בעקבות משא ומת שנער
בינ לבי אג $הפיקוח על הביטוח במשרד האוצר האריכה הכנסת את תקופת המעבר וקבעה שלבי נוספי
בדר להשלמת הרפורמה.298
למרבה האירוניה נראה ,כי לפחות עד עתה התחרות לא פגעה ברווחיה של חברות הביטוח .בשלב
הראשו ) (31.12.2002*1.4.2001נקבעו הפרמיות בהתא לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )דמי ביטוח שרשאי
מבטח לגבות ממבוטחי בביטוח רכב מנועי( )הוראת שעה( .299כל מבטח הורשה לקבוע את דמי הביטוח לכל
מבוטח בטווח של  110%*90%מהסכומי שפורטו בתוספת לתקנות .עבור רוב המבוטחי היו סכומי הבסיס

בתביעות הגדולות )אנגלרד )ספר( ,לעיל הערה  ,3בעמ'  ,Englard ;92להל הערה  ,150בעמ'  .(160וחשוב מכל :ייתכ שבשמועות
אודות עישוקה של אבנר על ידי חברות הביטוח )למשל על ידי עיכוב תשלומי ( יש יותר משמ -של אמת .מכל מקו  ,עובדה היא
שלמצבה הגרוע לא היו שותפות חברות הביטוח האחרות )או ,לפחות ,לא כול( .הראיה הטובה ביותר לכ היא ניסיונה של חברת
הביטוח "אליהו" לנתק את קשריה ע אבנר בשנת  .1994ראו :ת"א )ת"א(  451/94אבנר – איגוד לביטוח נפגעי רכב בע"מ נ' אליהו –
חברה לביטוח בע"מ ,דיני מחוזי כו) .897 (6אילו היה מדובר בענ $מפסיד ,יש להניח ש"אליהו" הייתה מעדיפה לשאת רק בחלק מ
ההפסד המתייחס למבוטחיה ולא בכולו .שלישית ,בי השני  1998*1981התווס $לפרמיית ביטוח החובה רכיב של "פיצוי על הפסדי
עבר" )שאותו השמטתי בכוונת מכוו מ הניתוח של גובה הפרמיות( .אפילו לפי הנתוני שנמסרו על ידי "אבנר" ברי ,כי הס הכולל
של הפיצויי בגי הפסדי עבר ,אשר שולמו בפועל לפני שנוצר תזרי מזומני שלילי כלשהו ,היה אמור לכסות בהדרגה את מלוא
הגירעו שנטע לקיומו .עובדה זו לא מנעה את המש העלאת הפרמיות במקביל לתשלו הפיצוי על הפסדי עבר .בסו 1998 $הסתבר,
כי ג לפי נתוני אבנר הפיצוי המצטבר בגי הפסדי עבר עלה על ה"הפסד" המצטבר של חברות הביטוח בשיעור של כמעט  2מיליארד
@ .רק לאחר שהתשלו על הפסדי עבר הופסק התברר עד כמה הפרמיות מנופחות .תו  5שני בלבד ) ,(2002*1998וחר $הפחתת
הפרמיות בשנת  – 1998הגיע העוד $האקטוארי המצטבר בענ $לכ* 4.3מיליארד @ )וזאת לפי חוות הדעת שהוזמנה על ידי אבנר!(.
 293תשנ"ז* ,1997ס"ח  .205החוק תוק לאחר מכ )ס"ח תש"ס  ;58ס"ח תשס"א  (228 ,108ושינה את שמו לחוק ביטוח רכב מנועי
)ביטוח בתנאי תחרות מבוקרת ,הסדרי לתקופת מעבר והוראות לעניי אבנר(.
 294סעי 1 $לחוק הביטוח.
 295סעי 16 $לחוק הביטוח .על פי נוסחו המקורי של סעי 16 $היה סעי 17 $לחוק הפיצויי אמור להתבטל כבר ביו  .1.1.2000אלא
שסעי 16 $תוק ומועד ביטולו של סעי 17 $נדחה.
 296סעיפי 10 ,4ב לחוק הביטוח .בעבר הייתה חברת אבנר מקבלת  70%מ הפרמיות ונושאת ב* 70%מהפיצוי לנפגעי  .הסיכו של
כל חברת ביטוח עמד ,אפוא ,על  30%מנזקי מבוטחיה.
 297ראיות לכ נית למצוא בדבריה של חבר הכנסת מאיר שטרית ,שהיה שר האוצר בזמ חקיקת החוק המקורי )ד"כ ) 187התשנ"ט(
 ;850*849ד"כ ) 189התש"ס(  ;2723ד"כ ) 200התשס"א(  ,(1654*1653בדבריו של חבר הכנסת דוד טל ,שכיה כיושב ראש הוועדה
המשותפת לועדת החוקה ,חוק ומשפט ולועדת הכספי  ,אשר דנה בהצעת החוק )ד"כ ) 189התש"ס(  ,(2720ודבריו של נסי דה,
שכיה כסג שר האוצר )ד"כ ) 187התשנ"ט( .(846*845
 298הצעת חוק ביטוח רכב מנועי )ביטוח בתנאי תחרות מבוקרת והסדרי לתקופת מעבר( )תיקו מס'  ,(2התש"ס* ,2000ה"ח 299
)בדברי הסבר(; וכ בדברי שר האוצר ,אברה שוחט )ד"כ ) 200התשס"א  .(1647למסמ ההבנות שנחת בי משרד האוצר לחברות
הביטוח ביו  ,13.11.2000ראו >.<http://www.mof.gov.il/hon/2001/insurance/4_35.asp
 299התשס"א* ,2001ק"ת  .514התקנות הוצאו מכוח סעי)37 $א() (1לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח ,התשמ"א* ,1981ס"ח  ,208שכ
סעי 17 $לחוק הפיצויי כבר לא היה בתוק $במועד תחילת.
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)כולל ההעברה ל"קרנית"( גבוהי יותר במונחי ריאליי מ הסכומי שנגבו מה קוד לכ .חברות הביטוח,
מיותר לציי ,כמעט שלא ניצלו את האפשרות לגבות סכומי נמוכי מסכומי הבסיס .300בשלב השני )מיו
 (1.1.2003החלו חברות הביטוח לקבוע את תעריפי הביטוח בעצמ בהתא לנהלי שפורסמו על ידי המפקח
על הביטוח 301ובכפו $לאישורו.
מרבית החברות מסתייעות כבר עתה במאגר*מידע שהוק לצור הערכה סטטיסטית של הסיכוני
בענ $ביטוח רכב מנועי על פי פרמטרי שוני  .302כיו מותר השימוש במספר מוגבל יחסית של משתני
המתייחסי לרכב ולנוהגי בו ,303א יש להניח שהרשימה תורחב בשני הבאות .304בשלב זה הייתה התחרות
אמורה להוזיל את ביטוח החובה .אול מבדיקה מדגמית שערכתי בקי 2003 -עולה ,כי עבור חלק משמעותי מ
המבוטחי המעבר לקביעת מחירי בתנאי של "תחרות" לא הוביל להוזלה ריאלית של דמי הביטוח
)בהשוואה לתעריפי האחידי של קי 2000 -וקי .305(1999 -אדרבה :הפרמיות המשולמות בעד כלי רכב בעלי
נפח מנוע קט ובינוני )עד  1,500סמ"ק( עלו באופ ניכר ,306ומבוטחי רבי יותר )בעיקר בעלי אופנועי
ונהגי מסוכני ( מופני על ידי חברות הביטוח אל הסדר הביטוח השיורי ,שבו התעריפי גבוהי במיוחד.307
פירוש הדבר הוא שג א חלה ירידת*מה בפרמיות המשולמות על ידי קבוצות מסוימות ,הרי שהיא התקזזה –
ולו באופ חלקי – ע ייקור הפרמיות לקבוצות אחרות .סבורני ,לפיכ ,כי העובדה שחברות הביטוח יכולות

 300ראו בני ברק "הרפורמה נכשלה :תעריפי ביטוח החובה עלו ב*19.2.02 ynet "5%
> ;<http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-1677148,00.htmlבני ברק "ביטוח חובה :רעפורמה" :25.6.02 ynet
>.<http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-1961559,00.html
 301הנוסח המעודכ של הנהלי מצוי בחוזר ביטוח מספר " 2003/6דמי ביטוח בענ $ביטוח רכב חובה" מיו 18.3.2003
> ,<http://www.mof.gov.il/hon/2001/insurance/memos/2003-6.docאשר הוצא מכוח צו הפיקוח על עסקי ביטוח
)תוכניות ביטוח חדשות ושינוי תוכניות( ,התשמ"ב* ,1981ק"ת .151
 302סעי11 $א לפקודת ביטוח רכב מנועי ]נוסח חדש[ ,תש"ל* ,1970נ"ח  ,320כפי שתוקנה ס"ח תשנ"ז  ,206ס"ח תש"ס  ,59ס"ח
תשס"א .111
 303נפח המנוע של הרכב ,הימצאות כריות אוויר ברכב ,מי וגיל הנהג הצעיר ביותר הנוהג ברכב ,ותק רשיו הנהיגה של הנהג הצעיר
ביותר הנוהג ברכב ,מספר תביעות קודמות בשלוש השני האחרונות של כלל הנוהגי ברכב ומספר מקרי של שלילת רשיו*נהיגה
בשלוש השני האחרונות של כלל הנוהגי ברכב .ראו חוזר ביטוח  ,2003/6לעיל הערה  ,301וכ "השוואת תעריפי ביטוח רכב חובה
ופרמטרי בה משתמשות חברות הביטוח בקביעת תעריפי בביטוח רכב חובה ברכב פרטי נכו ליו ) "1.7.03אג $שוק ההו,
ביטוח וחסכו ,משרד האוצר ,קי .<http://www.mof.gov.il/hon/2001/insurance/4_35.asp> :(2003 -חשוב להדגיש ,כי
לא כל החברות עושות שימוש בכל הפרמטרי הללו או במקצת  .החברות "מגדל"" ,אליהו"" ,הכשרת היישוב" ו"המג" קבעו
תעריפי אחידי לכל כלי הרכב הפרטיי .
 304המאגר כולל נתוני ג אודות סוג הרכב ,היצר ,שנת הייצור ,סוג השימוש ברכב ,השכלת הנוהג ברכב וכולי )סעי 4 $לתקנות
ביטוח רכב מנועי )הקמה וניהול של מאגר מידע( ,התשס"א* ,2001ק"ת .(242
 305המסקנה מבוססת על הצעות מחיר שקיבלתי מחברות הביטוח המובילות בישראל לגבי כלי רכב פרטיי בעלי נפחי מנוע שוני .
לנציגי החברות שבה נית משקל לנתוני של נהגי הרכב מסרתי את הנתוני האישיי שלי .המסקנה נתמכת ג על ידי מסמ
שפורס בקי 2003 -על ידי אג $שוק ההו ,ביטוח וחסכו במשרד האוצר שכותרתו "השוואת תעריפי ביטוח רכב חובה ופרמטרי
בה משתמשות חברות הביטוח בקביעת תעריפי בביטוח רכב חובה ברכב פרטי נכו ליו "1.7.03
>.<http://www.mof.gov.il/hon/2001/insurance/4_35.asp
 306במוב זה התוצאה הבלתי נמנעת של הרפורמה הייתה בלתי*סוציאלית בעליל .בעלי מכוניות גדולות משלמי עתה פחות מבעבר
)על יסוד ההנחה שהנוסעי בה חשופי פחות לסכנה( ,ואילו בעלי מכוניות קטנות משלמי יותר מבעבר .בדי*וחשבו שפורס
בשנת  1999על ידי פרופסור יעקב גדיש ,אשר שימש בשעתו כראש אג $התקציבי באוצר ,נאמר ,כי הרפורמה תגרו לכ "שבצד
חוק סוציאלי מ המתקדמי ביותר בעול  ...יהיה משטר הפרמיות הרגרסיבי ביותר כלפי ההכנסה .כלומר ,ככל שההכנסה גבוהה
יותר ,הפרמיה תהיה נמוכה יותר ,ולהפ" :שילה ,לעיל הערה  ,5בעמ' .6
 307ראו תקנות ביטוח רכב מנועי )הסדר ביטוח שיורי ומנגנו לקביעת התערי ,($התשס"א* ,2001ק"ת .873

56

לקבוע את הפרמיה שתשול על ידי כל מבוטח על יסוד הערכה גסה של הסיכו הביטוחי האינדיבידואלי
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ולהפנות מבוטחי מקבוצות סיכו*גבוה אל מסלול הביטוח השיורי תאפשר לה לשמור על רווח משמעותי
בענ $ביטוח החובה ג בעתיד.

סיכו
המניע הרשמי לחקיקת חוק פיצויי לנפגעי תאונות דרכי היה מניע סוציאלי .בהתא לתפיסה המסורתית,
אשר הוצגה בפרק א ,נועד החוק להבטיח פיצוי מהיר ונאות לכל אד שנפגע בתאונת דרכי  .הוויתור על יסוד
האשמה ,הרחבתה של חובת הביטוח והקמת "קרנית" היו אמורי להפו את החזו למציאות .זאת ועוד :כדי
להקל על הנפגע את סבלו וכדי למנוע לח -לפשרה מצד חברות הביטוח העניק המחוקק לכל נפגע זכות
לתשלו תכו ,$המשול עוד לפני סיומו של ההלי .אגב הגשמת הייעוד הסוציאלי היה החוק אמור לתרו
להפחתת העומס על מערכת המשפט.
בפרק ב ראינו ,כי הצגת חוק הפיצויי כהסדר מהפכני המבטיח פיצוי מספק לנפגעי שלא היו זכאי
לסעד בלעדיו או שהיו יכולי לזכות בפיצוי חלקי בלבד היא ,למצער ,מוגזמת .מנסחי החוק ומפרשיו הפריזו
בתרומתו של הוויתור על דרישת האשמה להרחבת חוג הנפגעי שהיו יכולי לזכות בפיצוי בלעדיו לא רק מפני
שהתייחסו לדרישה זו כאל מהמורה גדולה יותר מכפי שהייתה באמת בדרכו של תובע פוטנציאלי ,אלא ג
משו שיצרו מצג מוטעה ומטעה שלפיו משטר האחריות המוחלטת מגשי את האידיאל של "פיצוי לכל
ניזוק" .הוויתור על יסוד האשמה א $לא היה יכול לפתור את בעיית המזיק הבלתי מזוהה .הפתרו שנמצא
לבעיה זו במסגרת חוק הפיצויי אינו אלא "טלאי" שכמוהו )ואפילו מוצלח הימנו( נית היה לתפור ג לדיני
הנזיקי המסורתיי  .309בנוס $לכל אלה חשוב לזכור ,כי אפילו מי שזכאי לתרופה לפי החוק לא תמיד מקבל
פיצוי ההול את נזקו .לא רק שחוק הפיצויי קובע תקרות נוקשות לפיצויי  ,אלא שנטיית של נפגעי תאונות
דרכי להסכי להסדרי פשרה בלתי מספקי עדיי שרירה וקיימת.
עוד ראינו כי ההבטחה לפיצוי מהיר הייתה מלכתחילה יומרנית מדי ,והתגלתה בדיעבד כעורבא פרח.
הסטת הדגש מנושא האשמה לעניי היק $הפיצוי ויצירת של מוקדי ההתדיינות החדשי תרמו – כצפוי –
לסיכול תכליתו המוצהרת של החוק .מש ההתדיינות לא רק שלא התקצר בהשוואה למצב שקד לחקיקתו,
 308חשוב להדגיש ,כי הפרמיה נקבעת בהתא לסיכו הביטוחי ולאו בהכרח בהתא לסיכוני שיוצר בעל הרכב בהתנהגותו .לכ
הפרמיה שמשל בעל אופנוע גבוהה מאוד ג א הוא נהג זהיר במיוחד .הטע לכ הוא שקיימת סכנה גדולה יחסית של פגיעה בו
שבגינה תידרש חברת הביטוח לשל תגמולי .
 309ראו לעיל הערה  .61האמת היא ,שנית היה למסור למוסד לביטוח לאומי את הטיפול במקרי שבה הנהג הפוגע אינו ידוע ,או
שהנהג הפוגע אינו מבוטח או שהמבטח אינו מסוגל לפצות את הנפגע ג במסגרת חוק הפיצויי  .או אז לא היה צור להקי את
"קרנית" .ע זאת ,נראה לי ,שלחברות הביטוח היה אינטרס לשמור את הטיפול באות המקרי מחו -למוסד לביטוח לאומי )למרות
שהקמת גו $נוס $לפיצוי נפגעי היא בזבזנית( ,וזאת משו שהצלחתו של טיפול כזה הייתה עלולה לחדש את הדיו באפשרות
להלאי את הענ $כולו.
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אלא התאר במידה משמעותית .באשר לשאיפה לפזר את הנזק ברי ,כי ג לולא נחקק חוק הפיצויי היו מרבית
הנזקי הנובעי מתאונות דרכי מתפזרי במידה כזו או אחרת באמצעות מנגנוני הביטוח הפרטיי או
באמצעות הביטוח הלאומי .יתר על כ ,השיטה שנבחרה לפיזור הנזק במסגרת החוק אינה השיטה האופטימלית
לאור הרציונל העומד ביסודה .ציינתי עוד ,כי לא רק שההוראות שנתקבלו לעניי התשלו התכו $היו גרועות
באופ מהותי מ ההצעה המקורית ל"פיצוי מיידי" ,310אלא שמידת החדשנות שיוחסה למחוקק בזכות הייתה
מופרזת .למרות שחוק הפיצויי הכיר לראשונה באופ מפורש בסמכותו של בית המשפט להורות על תשלו
תכו $אי ספק ,שסמכות זו הייתה קיימת ג בלעדיו .בתי המשפט אולי לא השתמשו בה עד לחקיקת החוק א
יש להניח ,שהיו עושי כ בשלב מסוי  ,כאשר התועלת שבדבר הייתה מתחוורת לה  .בנוס $לכל אלה תר
החוק להגדלת העומס על בתי המשפט – שוב בניגוד לכוונה המוצהרת של המחוקק .לא רק שבעקבות חקיקתו
נדרשי בתי המשפט לדו בבקשות רבות מסוגי שלא היו קיימי לפני כ ,אלא שמספר התביעות האזרחיות
המוגשות לבתי המשפט בגינ של תאונות דרכי גדל עד*מאוד.
בפרק ג ראינו ,כי הישג הגדול ביותר של חברות הביטוח בגיבושו של הסדר הפיצויי לנפגעי תאונות
דרכי נעו -בסיכול הכוונה למסור את הטיפול בנושא למוסד לביטוח לאומי ,על א $ש"הלאמה" כזו הייתה
מגשימה טוב יותר – ובעלות נמוכה יותר – את התכלית הסוציאלית של הרפורמה .לאחר מכ הצליחו חברות
הביטוח לשכנע את המחוקק להגביל ולצמצ את הסיכו שה חשופות לו מכוח החוק .הפיצוי המגיע לנפגע
בתאונת דרכי הוכפ $להגבלות נוקשות בעוד שעקרו ייחוד העילה שלל ממנו את האפשרות להשלמת הפיצוי
באמצעות תביעת נזיקי רגילה )תוצאה קטסטרופלית מבחינת של ניזוקי שסבל גדול וניזוקי בעלי הכנסה
גבוהה(; האפשרות לפסוק פיצויי בדר של תשלומי עתיי הוגבלה באופ משמעותי והזכות לבקש את
פסיקת הפיצויי בדר זו ניתנה ג לחברות הביטוח; ותיקו מספר  8צמצ את חוג הנפגעי הזכאי לפיצוי
לפי החוק .בד בבד ע הגבלת הסיכו וצמצומו ובמש יותר מעשרי שני הצליחו חברות הביטוח לשכנע את
שרי האוצר להגדיל את תעריפי ביטוח החובה בשיעורי חדי ובלתי מוצדקי  .בעקבות רפורמה חקיקתית
מקיפה החלה – לפני חודשי ספורי – תחרות מבוקרת בשוק ביטוח החובה ,אול לפחות בשלב זה לא נית
לומר שהרפורמה נחלה הצלחה מרובה.
שתי מסקנות עולות ,אפוא ,מ המקוב .-ראשית ,קיי פער ממשי בי האופ שבו נתפס חוק הפיצויי
בעיני הציבור ,ובמיוחד ציבור המשפטני  ,לבי מאפייניו בעול המציאות .שנית ,כמה מתכונותיו הבולטות של

 310סעי)4 $ג( להצעת החוק.
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ההסדר ה תולדה של לח -בלתי פוסק על המחוקק ועל מחוקק המשנה מצד של חברות הביטוח .311השאלה
המעניינת היא א שתי המסקנות קשורות אהדדי .אי ספק ,כי חלק מ הסדקי שנחשפו בתפיסה המסורתית
נובעי ממעורבות של חברות הביטוח בתהלי החקיקה ומ הדר שבה יישמו ה עצמ את הוראות החוק.
בדר זו נית ,למשל ,להסביר את התארכות*ההליכי ואת הפער בי ההצעה ל"פיצוי מיידי" לבי התשלו
התכו $המוגבל .אול מעבר לכ נראה לי ,כי שימור ההבנה המסורתית של מטרות החוק וההערכה הרבה
הGדרֶת המהפכנית הסוציאלית הצליחה
למהפכנותו שירת ועודנו משרת אינטרס מובהק של חברות הביטוחֶ .
להסוות היטב את העובדה שהסדר הפיצויי לנפגעי תאונות דרכי קיד  ,הלכה למעשה ,את היעדי הכלכליי
שלה עצמ .פעילות של חברות הביטוח למכסו רווחיה אמנ לא הייתה בלתי חוקית וא $לא בלתי מוסרית,
שהרי זו דרכ של חברות מסחריות .אבל ה ביקשו ,ככל הנראה ,להצניעה ,בשל החשש מפני אובד
הלגיטימציה הציבורית ,מלחצי לתיקו החוק ,או גרוע מכ – מהלאמה של ענ $ביטוח נפגעי תאונות דרכי .

 311חשוב להעיר ,במאמר מוסגר ,כי שתדלנות של חברות הביטוח אצל המחוקק ואצל מחוקק המשנה – ובמיוחד בכל הנוגע
לעיצוב של הסדרי אחריות ופיצוי – אינה תופעה ייחודית לישראל .ראו ,למשל ,Feldthusen :לעיל הערה  ,186בעמ' ;476*475
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