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  :שערי הכניסה לחוק הפיצויי� לנפגעי תאונות דרכי�

  מגמות לא אחידות של הרחבה וצמצו�

  מאת

  *בנימי� שמואלי

המשפט העליו�  ידה מסוימת בפסיקת בית במאחידה לאבחיבור זה תוצג מגמה 
בשני� האחרונות באשר לס� הכניסה בשעריו של חוק הפיצויי� לנפגעי תאונות 

וכ� באשר ליציאה מגדר החוק , י� מכוח החוקדרכי� ומת� פיצויי� לנפגע
, בחיבור יועלו שלושה מקרי מבח� למגמה זו. פי דיני הנזיקי� ותביעה על

משמעית בשאלה א� מגמת הפסיקה בפרשנות החוק �המציגי� תמונה שאינה חד
מה , וא� המגמה אכ� אינה אחידה,  את ס� הכניסה לחוק או להרחיבולהצרהיא 

  .  זוהסיבה לחוסר אחידות
אחידות אינ� תמיד הגיוניות א� משווי� �אנסה להראות שהתוצאות של אותה אי

". תמימי�"להתייחסות לנפגעי� שאינ� " תמימי�" ההתייחסות לנפגעי� בי�
פקטו  אי� לה� יכולת דהקיימי� מקרי� שבה� , "תמימי�"באשר לנפגעי� 

, פי החוק עלונשללת מה� יכולת התביעה נגד המבטחת , לתבוע איש על נזק�
את פגיעת� , ג� א� בדוחק,  לפרשהיה אפשר א� ש,דר� פרשנות מצמצמת

הפרו כללי� ש, "תמימי�"לעומת זאת נפגעי� שאינ� . כנכללת בגדר החוק
נהיגה ללא כיסוי , כגו� נהיגה ללא רישיו�(בסיסיי� בפעולת הנהיגה ברגל גסה 

כב למטרות ביצוע שימוש ברכב כנשק ושימוש הר, נהיגה ללא רשות, ביטוחי
א� דר� החוק , הדר� לתבועלפניה� פתוחה ,  תו� כדי פעולת� זוונפגעו) פשע

זו תוצאה שלא רק שאינה צודקת אלא ג� אינה עולה בקנה אחד . וא� מחו� לו
ע� המטרה הסוציאלית של החוק וע� המדיניות שלפיה אל לו לחוטא לצאת 

  .אשונה אינטרס ציבורי ממדרגה רשהיא מדיניות –נשכר 
" תמימי�"נפגעי� של היאחוסר האחידות שאחת התוצאות של  אראה כ�

 דה פקטו א� לא אחרשנפגעו במהל� שוד רכב� אי� יכולת לתבוע כל גור� 
 לעקרו� פיזור הנזק תוצאה זו מנוגדת. יאפשרו לה� להיכנס למסגרת החוק

ורה עומדי� בפני שוקת שבנפגעי� אלה . בו נפלש הנזק במקו� ומותירה את
פרשנות כזו ג� .  שלפיה החוק לא חל עליה�, הפרשנות החדשה בפסיקהבשל

_____________________________________  

לעד� כה� , תודות לעמיעד אבנר. איל��אוניברסיטת בר, הפקולטה למשפטי�, מרצה בכיר  *
הפקולטה , "שנת המשפט"הרצאה בנדו� הועברה בכינוס . ולשמואל מרו� על עזרה במחקר

ה לקורא תוד. תודתי ליוזמי הכינוס ומארגניו. 27.10.2011, למשפטי� באוניברסיטת חיפה
ובמיוחד ליסער פליס ועפרה שוש� על הערות " די� ודברי�"למערכת כתב העת , האנונימי

  . חשובות שסייעו לשיפור המאמר
  .אלא א� נכתב אחרת, 2012כל אתרי האינטרנט המאוזכרי� להל� נצפו לאחרונה באוגוסט   
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ג� , אינה עולה בקנה אחד ע� המגמה הכללית להעצי� את זכויות הקרב�
בעיקר כשלא נותרת בידיו כל אפשרות להגשת תביעה , במשפט האזרחי

 שהפרו כללי� בסיסיי� בפעולת, "תמימי�"לעומת זאת נפגעי� שאינ� . אזרחית
" תמימי�"א� ג� נהגי� שאינ� . יקבלו פיצוי במקרי� רבי� מכוח החוק, הנהיגה

 פקודתשנפגעו אינ� נכנסי� לחוק עומדת לרשות� חלופה בדמות תביעה לפי ו
. פי החוק תביעה עלמשהיא אולי אפילו משופרת בהיבטי� מסוימי� , הנזיקי�

בשוד " תמימי�"� לנפגעי הנוגעתאציע פרשנויות אחרות לצור� שינוי התוצאה 
  .דרכי�

  
נהיגה . ג. מגמת צמצו�: נזק גו� שאירע במהל� שוד רכב. ב. פתח דבר. א

: בניגוד להגבלות הוראות ברישיו� הנהיגה השקולה לנהיגה ללא רישיו� כלל
 לחוק לתבוע מכוח פקודת 7זכאותו של מי שנכנס לגדר סעי� . ד. מגמת הרחבה

  .אחרית דבר. ה.  מגמה סוציאלית מרחיבה:הנזיקי� וללא תקרות על ראשי הנזק

  פתח דבר. א

המשפט העליו� באשר לס�  בפסיקת ביתלא אחידה בשני האחרונות ניכרת מגמה 

 ומת� פיצויי לנפגעי מכוח 1הכניסה בשעריו של חוק הפיצויי לנפגעי תאונות דרכי
ר בחוק שמטרתו מדוב. וכ� באשר ליציאה מגדר החוק ותביעה על פי דיני הנזיקי�, החוק

היה אש בתאונה ובי� ש בי� 2,פיצוי לכל מי שנפגע בגופו מתאונת דרכי –סוציאלית 

_____________________________________  

  .)החוק – להל�( 234ח "ס, �1975ה" תשל,חוק פיצויי� לנפגעי תאונות דרכי�   1
' בעמ) ב"תשע (סדרי די� וחישוב הפיצויי�, תחולת החוק: תאונת הדרכי� ,אליעזר ריבלי�   2

 ," מספר הבטי� כלכליי�–הפיצוי לנפגעי תאונות דרכי�  ",משה בורנובסקי וצבי ליבר; 3
גור� ההרתעה במלחמה  ",דניאל מור; 133' בעמ, 132 )ט"תשל�ח"תשל ( ועיוני משפט

דניאל  (לובנברג. מחקרי� לזכרו של השופט שלמה ה– ספר לובנברג ,"בתאונות דרכי�
עשור לחוק ", יעקב מל�; 287' בעמ, 257 )ח" תשמ,עורכי� –פרידמ� ויצחק שילה 

, אהר� ברק, משה ב� זאב, מנח� אלו�( ספר יצחק כה�, "הפיצויי� לנפגעי תאונות דרכי�
על ההתאמה בי�  ",ראל גלעדיש; 348) ט"תשמ,  עורכי�–נפתלי ליפשי� ומשה לנדוי 

  כגמשפטי� ,"דרכי��ההיבט הנזיקי להיבט החוזי של הסדר הפיצוי לנפגעי תאונות
כיצד דיני הפיצויי� הופכי� את העניי� לעניי�  ",פז�צחי קר�; 395 ' בעמ,389 )ד"תשנ(

דרכי� באופ� �המשפט העליו� מפרש את חוק הפיצויי� לנפגעי תאונות�ומדוע בית(? יותר
  כחעיוני משפט ,"הבאבו'  סורוקה נ2934/93א "הדי� ע�בשולי פסק –) ?עקבי�יבלת

סיפורו של חוק פיצויי� ? מהפ� או מפח ",רונ� פרי; 317' בעמ, 299 )ז"תשס�ו"תשס(
והאסמכתאות , 150' בעמ, 147 )ז"תשס�ו"תשס ( כחעיוני משפט ,"לנפגעי תאונות דרכי�

 מגמות ובעיות בחוק –' תאונות דרכי�'כי� שאינ� תאונות דר" ,קליינמ�' רו� ש; 2בהערה 
; 375 )ה"תשס ( הקרית המשפט ,"התאונה המכוונת כמקרה מבח�: הפיצויי� ובפרשנותו

; )אליהו עניי� –להל�  (503) 1(ד נז"פ, דה�' מ נ"אליהו חברה לביטוח בע 3339/00א "רע
רי המשנה לנשיא מרי� ב�  דב:ראו)" 'טהור'א� כי לא (גוו� סוציאלי "לראיית החוק כבעל 

 בס� ;547 ' בעמ,543) 4(ד לח"פ, מ" בעחברה לביטוח" סהר"' כהנקא נ 30/83נ "פורת בד
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 הכלל הוא שכל מי שנפגע 4. ללא אשחוק זה מחיל משטר של אחריות מוחלטת 3.לאש

  ובמקרי 5,זכאי לפיצוי על פי החוק מחברת הביטוחיהא בגופו בתאונת דרכי
שפירושו שא אד ניזוק ,  לחוק זה קובע ייחוד עילה8סעי�  6. מקרנית– המתאימי

על , ומכוחו בלבד, הוא יוכל לתבוע מכוחו של החוק, בגופו והסדרי החוק חלי עליו

ע זאת במקרי מסוימי החוק אינו . לפי העניי�, נזקי גופו את המבטחת או את קרנית

מטרה עונשית או תחולת החוק על אות מקרי וא בשל � מאפשר פיצוי א בשל אי

  .כפי שיצוי� להל�, הרתעתית מסוימת החלה על מיעוט המקרי המופיעי בחוק

מקרי אלה . אחידות� של איה אותה מגמ יועלו שלושה מקרי מבח� לחיבור זהב

המשפט  ביתבעיקר ב(הפסיקה משמעית בשאלה א מגמת � מציגי תמונה שאינה חד

 הסיבה יומה, ניסה לחוק או להרחיב אותו את ס� הכלהצר בפרשנות החוק היא )העליו�

  . אחידותהלחוסר 
,  לפרשנות הכניסה לחוק גישות מצמצמותקיומ� של על ו מלומדיבעבר הצביע

' פרופ 1990.7 בשנת  לחוק8' מרחיבות וגישות ביניי לאחר חקיקת תיקו� מסגישות 

ימית של יצחק אנגלרד הצביע על דר� קזואיסטית המביאה לידי חוסר הרמוניה פנ

בעיקר קושי של חוסר תיאו הדדי בי� ההגדרה הכללית , ההוראות וקשיי פרשנות גדולי

רו� קליינמ� סקר ג הוא באופ� כללי בעיות המלומד  8.לבי� הריבויי והמיעוטי

גישת פרשנות :  שלוש גישות פרשנות לחוקעל, מצדו, פרשנות כאלה בחוק והצביע

 לחוק מפורשות 1והחזקות המרבות שבסעי� " רכיתאונת ד"שלפיה הגדרת , מצמצמת

עניי� , כגו� לעניי� פריקה וטעינה(בהגדרה ש המיעוטי ולעומת זאת, בצמצו ובדווקנות

 ,מרחיבה,  גישת פרשנות אחרת; מרחיבפירושמתפרשי ) שלא נעסוק בו בחיבור זה
 לחוק שלפיה הפרשנות, גישת ביניי; המפרשת בדווקנות את המיעוטי שבהגדרה

_____________________________________  

 
על א� שיש בו ג� עקרונות �הכול קיימת הסכמה בדבר מטרתו הסוציאלית של החוק כמטרת

הסדר לפיצוי נפגעי� בתאונות : "כפי שמיטיב לתאר זאת השופט יעקב טירקל, נוספי�
כוי בריה בפני '(משפטי ' כוי, 'בשל העירוב של תפישות ושל גישות שונות,  הוא...דרכי�

ויש בו , )פ, חולי�' ...יא א� מי� חיה היא עצמה היא ולא הכריעו בה חכמי� א� מי� בהמה ה
 שנתגלו וא� מוסיפות להתגלות חדשות לבקרי� בבתי ...נקודות חולשה לא מעטות

, קרנית קר� לפיצוי נפגעי תאונות דרכי�' מ נ" למטע בעמיכו� 360/80א "ע (..."המשפט 
  .)389 ' בעמ,383) 2(ד לה"פ

  .לחוק) ג(2סעי�    3
 , ישראל גלעד:על אחריות חמורה ראו. ישראל גלעד' פרופבלשונו של , חמורה טהורה: או   4

  .1343�1157, 87�86, 81�80 ,39�38' בעמ) ב "תשע ( גבולות האחריות–דיני נזיקי� 
, ]נוסח חדש[ לפקודת ביטוח רכב מנועי �3ו) א(2לחוק בשילוב ע� סעיפי� ) א(2עי� ס   5

  .320ח "נ, �1970ל"תש
  . לחוק�12ב ו7סעיפי�    6
  .385' עמב) 2 הערה, לעיל(קליינמ� ; 151�147' בעמ) 2הערה , לעיל(ריבלי�    7
  . 73' בעמ) ה"תשס (פיצויי� לנפגעי תאונות דרכי�, יצחק אנגלרד   8
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, במרכזה מבח� הסיכו� התחבורתיכש, פי מבח� מדיניות משפטית צריכה להיקבע על

   9. מהשימוש ברכב למטרות תחבורהבדר� כללהסיכוני הנובעי הבוח� את 

המשפט העליו� בשני האחרונות במקרי  ביתו שלגישתשראה בחיבור זה א 
א� ג א . באופ� שיטתי אינה מצמצמת ואינה מרחיבה –אחידה אינה כא� שייבחנו 

אנסה להראות שהתוצאות של אותה , האחידות הוא הסיכו� התחבורתי�הרציונל לאי

" תמימי"אחידות אינ� תמיד הגיוניות א משווי את ההתייחסות לנפגעי � אי

 לנפגעי תמימי אי� היכולת דה פקטו לתבוע איש ". תמימי"להתייחסות לאלה שאינ

 ונשללת מה יכולת התביעה נגד המבטחת על פי , )וקי אחריג לא דר� ח(על נזק

את , ג א בדוחק, א� שאפשר היה לפרש, דר� פרשנות מצמצמת בפסיקה, החוק

 הנזק את  ומותירה לעקרו� פיזור הנזקתוצאה זו מנוגדת. פגיעת כנכללת בגדר החוק

 .  מכרעת ממשהיאשל נפגעי אלה פסיקה סוציאלית בעניינ ולכ� , בו נפלשבמקו

חברתיי שוברת כללי שהתנהגות ו, "תמימי"שאינ , לעומת זאת לנפגעי אחרי
למי שהחוק באופ� מדובר בתביעה דר� החוק או מחו� לו .  פתוחה הדר� לתבוע,בסיסיי

 והקנייתשערי הכניסה לחוק  מכוח הרחבת ,עקרוני לא רצה לפתוח שעריו בפניה

לא זו . במקו שאי� לעשות כ� או אי� הכרח לפרש כ�, ונהלאחר, בפסיקהפיצויי מכוחו 

) א� שאי� מטרתו המובהקת של החוק לעשות צדק דווקא(בלבד שתוצאה זו אינה צודקת 

היא א� אינה עולה בקנה אחד ע המטרה הסוציאלית של החוק וע המדיניות שלפיה 

  .ונהשהיא למעשה אינטרס ציבורי ממדרגה ראש, אל לו לחוטא לצאת נשכר

" תמימי"נפגעי של היאחוסר האחידות תוצאתו של  שאראה. ומ� הכלל אל הפרט

  דה פקטו א לא יאפשרו לה אחרשנפגעו במהל� שוד רכב אי� יכולת לתבוע כל גור

 הפרשנות החדשה בשל עומדי בפני שוקת שבורה נפגעי כאלה. להיכנס למסגרת החוק
,  לחוק1ל כניסת לחזקה הממעטת שבסעי�  בש חל עליהאינובפסיקה שלפיה החוק 

שפירושה שמי שנפגע במעשה מכוו� החוק לא , העומד בשעריו של החוק, סעי� ההגדרה

  . יחול עליו

 , שהפרו כללי בסיסיי בפעולת הנהיגה, "תמימי"לעומת זאת נפגעי שאינ

 לחוק תהא  נהגי שנפגעו ואינ נכנסיאפילו. יקבלו פיצוי במקרי רבי מכוח החוק

ואולי א� חלופה ,  הנזיקי� במקרי אחריפקודתלה חלופה בדמות תביעה לפי 

 שהיא אולי –לעניי� ההרחבה . פי החוק משופרת בהיבטי מסוימי לעומת תביעה על

 של ס� הכניסה לחוק ושל מת� פיצויי מכוח דיני הנזיקי� יהיה מדובר –לא מוצדקת 

בשערי , בצורה מסוימת,  עומד1 ולא רק סעי� 7ג סעי� , למעשה.  לחוק7בסעי� 
_____________________________________  

) 8הערה , לעיל(אנגלרד ; 242�136, 86' בעמ) 2הערה , לעיל(ריבלי� : על מבח� זה ראו   9
אריאל  (א"ספר השנה של המשפט בישראל תשנ, "דיני הנזיקי�", אריאל פורת; 74�73' בעמ
; 394�392 'עמב )2 הערה, לעיל (קליינמ�; 227�226' בעמ, 221) ב"תשנ,  עור�–צבי �רוז�
; )עוזר עניי� –להל�  (532) 3(ד נ"פ, מ"אררט חברה לביטוח בע' עוזר נ 8061/95א "רע
וברא� ' לפסק דינו של השופט ג7 פסקה, כה� נח' מ נ"כלל חברה לביטוח בע 9706/08א "רע

  ).כה� נח עניי� –להל� ) (2.2.2009, פורס� בנבו(
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א� , גדר החוקל סעי� זה כולל רשימה של מקרי הנכנסי עקרונית 10.הכניסה לחוק

נהיגה , ללא רישיו� ובה נהיגה, )או מקרנית(המבצע אות אינו זכאי לפיצוי מהמבטח 
 11.אחרבנת  מכוופגיעהרכב לביצוע פשע או ל שימוש בללא רשות אונהיגה , ללא ביטוח

קרנית חברת הביטוח או מרק במקרי שבה נפטר הנפגע יכולי תלויו לקבל פיצוי מ

 ובשניה אטע� ,7ובה פסיקות על פי סעי� שני מקרי מבח� יוצגו ). ב לחוק7לפי סעי� (

בניגוד , שכ� כא�, אולי מעבר לראוי, כי הפסיקה הרחיבה מאוד את יכולת הפיצוי לנפגע

 ולא פעל כראוי א� שבחוק אי� אלמנט של "תמי"ר בנפגע שאינו מדוב, לשוד דרכי

משוד רכב לא תהיה תביעה דה פקטו ג על " תמימי"כל זאת בעוד לנפגעי ה. אשמה

  . פי פקודת הנזיקי�

 היה מקו לנסות ולפסוע בדר� – כ� אטע� – משוד דרכי" תמי"לעניי� נפגע 

זו הייתה צריכה . לאור מילותיו של הסעי�ג כעולה ממטרת החוק וג , פרשנית אחרת
לעניינ של " תמי"נשדד �להיות התוצאה בעיקר א משווי את עניינו של אותו נפגע

   .ושיש לה חלופות אחרות תחת תביעה לפי החוק" תמימי"נפגעי שאינ

המשפט העליו�  החיבור ידו� בשתי המגמות הלכאורה סותרות הללו בפסיקת בית

 למרות המגמה הסוציאלית –  ס� הכניסה לחוקהצרתאחד ה � העבר מ.נותבשני האחרו

אפשרות �  לכדי איההמביא ,המונעת כניסתו של שוד דרכי למסגרת החוק – שבבסיסו

הרחבת ס� ) א: (שני מקריאחר � העבר המ; בפועל לקבל פיצוי בגי� נזק גו� מתקיפה

האפשרות הלא ) ב(; יו� הנהיגההכניסה לחוק באופ� דרמטי לעניי� הפרת הוראות בריש

שכ� , לפי פקודת הנזיקי� וללא הגבלות על ראשי הנזק( לתבוע  בעלילטריוויאלית

ג במקרי של כניסה לגדר ) בתביעה לפי הפקודה אי� תקרות ובתביעה לפי החוק יש
  .  כחלק ממגמה סוציאלית שהיא אולי מרחיקת לכת7סעי� 

אסקור את הפסיקה שאינה . שוד דרכימהל� בפרק ב אדו� בנזק גו� הנגר לנהג ב

במהל� שוד " תמי"לאותו נפגע רע יפקטו פיצוי במקרי נזק גו� שא  כלל דהמאפשרת

זו תהיה דוגמה .  לא רק מכוח החוק אלא למעשה ג לא מכוח פקודת הנזיקי�הרכב

 שאטע� כי אינה ראויה וכי היה צור� להגיע לתוצאה מגמת צמצו בתחולת החוקל

בפרק ג אדו� בפסיקה הנוגעת . שיקולי צדק ופיזור נזק, מכוח האינטרס הציבורי, אחרת

 באילו מקרי נהיגה בניגוד להגבלות הוראות ברישיו� הבוחנת, לחוק) 3(7סעי� ל

_____________________________________  

הציע לאחרונה ש, דוח ועדה בראשות השופט עזרא קמא: והשוו. כ� לפחות לכאורה   10
הנועל את שערי החוק בפני ,  לחוק1ל מעשה מכוו� שבסעי� להעביר את החזקה הממעטת ש

מי שנפגע עקב   פרט למקרה של7לסעי� , "תמי�"א� א� הוא , מי שנפגע ממעשה כזה
דוח וועדת המעקב לבחינת  :ראולחוק ) 1(7לחלופה השנייה המוצעת לסעי� . טעות בזיהויו

 'עמב) 2009( 1975�ה" התשל,תיקוני חקיקה נדרשי� בחוק פיצויי� לנפגעי תאונות דרכי�
  .) דוח ועדת המעקב–להל�  (23�21 ,13-14

באמצעות�  לנסות לתאר  אלאאינה לבחו� לעומק כל מקרה מבח� כזהכמוב�  כא� המטרה   11
 בשלהבחירה בשלושת מקרי המבח� הללו נעשתה ה� . אחידות כאמור�מגמה של אי

  .ת� בתקופה האחרונה נתינבשלחדשנות� והפיכת� מצב משפטי קוד� בנושא ה� 
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רבה מדי בפסיקה  מגמת הרחבה אצביע כא� על. הנהיגה שקולה לנהיגה ללא רישיו� כלל

בפרק ד אבח� את ". תמי"כלפי נפגע שאינו  תחולת החוקשל השני האחרונות לעניי� 

מכוח פקודת לתבוע עבור נזקי הגו� שלו  לחוק 7זכאותו של מי שנכנס לגדר סעי� 
אולי ,  סוציאלית מרחיבהג כא� אצביע על מגמה. הנזיקי� וללא תקרות על ראשי הנזק

  .בפרק ה אסכ". תמי"בעניינו של אותו נפגע שאינו , יתר על המידה

  מגמת צמצו�: שאירע במהל� שוד הרכבגו� נזק   .ב

 כשלעצמה ולעומת  צודקתבלתיאולי שהיא למידה ,  לאחרונההוצר הכניסה לחוקס� 

 את ממנו ניסיו� לשדוד בשל פציעה של אד בדברשרשרת פסיקות דר� , מקרי אחרי

   .הרכב
בע  ולמעשה קו, לחוק מגדיר את יסודות תאונת הדרכי1סעי� . תחילה לרקע כללי

מסגרת ההגדרה בהמקרי שאינ נכנסי . מסגרתו ואילו לאבאילו מקרי ייכנסו 

 12;כלל לפי עוולת הרשלנות בדר�( לפי פקודת הנזיקי� אפשר שיידונו לחוק 1שבסעי� 

שה� , זו חלה על הפרת הוראות התעבורהא  13,אולי ג לפי עוולת הפרת חובה חקוקה

ויהיה  15,)חוק האחריות למוצרי פגומי ובמקרי המתאימי ג דר� 14,פליליות

ברוב רוב אול .  להיבח� לפי משטר אחריות של אש ולא של אחריות מוחלטתעליה

שכ� זה אינו דורש אש ומאפשר , מסגרת החוקבשל המקרי הרצו� הוא דווקא להיכנס 

ברוב רוב מדוע . תביעה נגד חברת הביטוח או קרנית לפי משטר של אחריות מוחלטת

 אבד� ( שכ� החוק והתקנות מכוחו כוללי תקרה לראשי הנזק ?לא בכולושל המקרי
עקב אבד� השתכרות או  ומי שמפסיד מהחלת תקרות אלה 16,)השתכרות ונזק לא ממוני

. לפי אשבכל זאת יכול להעדי� לתבוע , הגבוהי מ� התקרות הללונזק לא ממוני 

 שזה אמנ נטל כבד מתביעה על פי –ע  להוכיח אשמו של הנתבבמקרה הזה יהיה עליו

כלל ההעדפה אינה   בדר�ע זאת.  לתקרות א� כ� יוכל להיפטר מהכפיפות–החוק 

 את מי שניזוק בגופו ונכנס מחייבעילה העקרו� ייחוד ,  לחוק8שכ� בסעי� , חשובה

_____________________________________  

  ). פקודת הנזיקי�– להל� (266ח "נ, ]נוסח חדש[ לפקודת הנזיקי� 36�35סעיפי�    12
  . לפקודת הנזיקי�63סעי�    13
 –עוולת הפרת חובה חקוקה  ",תמר גדרו� ורועי אילוז :על הפרת חובה חקוקה פלילית ראו   14

 ,בנימי� שמואלי; )י�צפוי להתפרס� במשפט ועסק ("סוס הפרא שרוס� יתר על המידה
  .297�294 ' בעמ,285 )ז"תשס ( יבהמשפט ,"פיצוי נזיקי למסורבות גט"

) 8הערה , לעיל( אנגלרד: ראו ג�. 86ח "ס, ��1980"תש, חוק האחריות למוצרי� פגומי�   15
  ).2הערה , לעיל(מור ; 290�289' בעמ

חישוב פיצויי� בשל נזק (תקנות פיצויי� לנפגעי תאונות דרכי�  לחוק ו)3(� ו)1)(א(4סעי�    16
  יש הבדל ג� לעניי� שכר טרחת עורכי הדי�.2706ת "ק, �1976ו"תשל, )שאינו נזק ממו�

  ).לחוק) 2)(א(4סעי� (וכ� לעניי� חישוב מס הכנסה )  לחוק16סעי� (
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חוק א� א הוא מפסיד מקיומה של התקרה עקב ה על פיבשערי החוק לתבוע דווקא 

  . ותתקר� ה מיגבוההכרות או נזק לא ממוני אבד� השת
מוציאה מגדר החוק ,  לחוק1שבסעי� , החזקה הממעטת להגדרת תאונת דרכי

אלא א מדובר בהשפעת המעשה המכוו� ולא במעשה  (מקרי של נפגע ממעשה מכוו�

דהיינו , לאחרונה עלתה בפסיקה השאלה א נזק גו� שנגר במהל� שוד דרכי. )עצמו

כאשר המטרה המרכזית של השודד הייתה ,  לשודיהמתנגד 17או הנוסעהנהג פציעת 

השאלה הייתה למעשה א מדובר . מזכה בפיצוי לפי החוק, שוד הרכב ולא תקיפת הנהג

משמעות . המוציא את המקרה מגדר תחולת החוק דר� החזקה הממעטת, במעשה מכוו�

לא ברור א השודד הרי  ?מדוע. פיצוי� במקרי רבי איהיאהוצאת המקרה מגדר החוק 

במקרה של , או גו� אחר,  ומכיוו� שאי� מחו� לחוק הסדר של פיצוי מאת קרנית18,ייתפס

 וייתבע ייתפסהשודד ג א . לבד מהשודד בפועל אי� את מי לתבוע" פגע וברח"תאונת 
יעז לתבוע  בכלל  וא הנשדדפירעו�� לא ברור א יהיה בר19,לפי פקודת הנזיקי�

 אטע� כי מגמה זו בעייתית כשלעצמה משו המטרה הסוציאלית והחלוקתית 20.�עבריי

חברות (שלאורה יש לפסוק פיצוי ממפזרי הנזק והכיסי העמוקי , המובהקת של החוק

  . ג במקרי קשי ובעייתיי) הביטוח וקרנית

שיש , ללא כתובת לפיצוי היא תוצאה קשה מאוד, "תמי"בייחוד , הותרת נפגע

הרי מדובר ג .  כולל נקיטת פרשנויות גמישות21, כל שאפשר כדי למנוע אותהלעשות

במדינות רבות בעול ממילא . בזכות העומדת לנפגע עברה לתבוע בהלי� האזרחי

בישראל ברוב . ולכל היותר חוזרת לפוגע בתביעת שיפוי, המדינה מפצה קרבנות עברה

א לא את חברת , תבוע את קרנית ראוי לאפשר לנפגע ל22.רוב� של העברות המצב שונה
  . במקרה שאינו יכול לתבוע את המדינה וג לא את הפוגע23,הביטוח

_____________________________________  

  .וההתייחסות תכלול למעשה ג� נוסע, להל� אתייחס לנהג בלבד   17
על פי חוק , פרט לגמלאות אפשריות מהביטוח הלאומי ובסכו� קט� לעומת פיצויי� בנזיקי�   18

 )2 הערה, לעיל(קליינמ� : ג�ראו . 210ח "ס, �1995ה"תשנ, ]נוסח משולב[הביטוח הלאומי 
  .72הערה , 393' עמב

  .לחוק) ג(8סעי� : ראו   19
יהיה אפשר להורות לו לשל� פיצויי� לקרב� , באופ� עקרוני א� השודד יועמד לדי� פלילי   20

אבל פיצויי� אלה . 226ח "ס, �1977ז"תשל,  לחוק העונשי�77בהלי� הפלילי  לפי סעי� 
, כמו כ�. נתוני� לשיקול דעתו של בית המשפט ואינ� עניי� שבחובה, מוגבלי� בתקרת�

  .ואי� זה המקו� להארי� בכ�. בהלי� זה, א� בכלל, ובדר� כלל אי� נפסקי� סכומי� גבוהי�
21
 רכי� לפיצוי נפגעי תאונות ד הקר�–קרנית ' א נ'מורתג 992/03) ��מחוזי י(א "בש :והשוו   

, לעיל(קליינמ� : לדיו� ביקורתי ראו). א'מורתג עניי� –להל� ) (13.3.2003, פורס� בנבו(
   .421�418' בעמ) 2הערה 

22
 שירותי –תיקו� (כ יעל דיי� להעביר הצעת חוק זכויות נפגעי עברה " ניסתה ח2001ביולי    

זכויות נפגעי עברה  ",לסלי סבה וטלי גל מוזכר אצל (�2001א"שסת, )סיוע ופיצויי�
א� האוצר סיכל את , )195' בעמ, 157 )ג"תשס, כר� ב (מאמרי� – ספר שמגר ,"בישראל

הסבורי� שמכיוו� שהמדינה ומוסדותיה לא הצליחו יש . הכוונה לחייב את המדינה בפיצויי�
כמעי� חבות , כה לפצות קרב� עברההמדינה היא שצרידווקא , למנוע את ביצוע העברה
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בי� היתר אלה הנדוני בהמש� , מגמה זו ג אינה עולה בקנה אחד ע מקרי אחרי

שבה עשתה הפסיקה כל מאמ� להכניס את עניינו של הנפגע בגדר החוק , החיבור

 גמישות יותר א� , עוד אטע� כי פרשנויות אחרות. פחותבמקרי דומי וא� בעייתיי
מאפשרות להכניס עניינו של נפגע כזה למסגרת החוק , כאלה שבכל זאת אינ� מאולצות

יש מקו , א� א אותה פרשנות דחוקה יותר. בניגוד לפסיקת בית המשפט העליו� בנדו�

  .לאמצה לאור המטרה הסוציאלית של החוק

 נקבע כי 24כה� נח' מ נ"כלל חברה לביטוח בעעניי� ב. כעת מ� הכלל אל הפרט

 תאונת דרכי לפי בבחינת אינה �תקיפת אישה וחברתה ופציעת� במהל� גנבת רכב

כלי הרכב שימש זירה להתרחשות ,  ראשית: טעמימכמהבית המשפט קבע זאת . חוקה

, בניגוד לדעת חלק מ� הערכאות הנמוכות שסברו כי שוד דרכי,  שנית25;המאורע

קבע בית המשפט העליו� כי , נכלל בסיכוני הקיימי בשימוש ברכב, במציאות של היו

  טע ; מהשימוש ברכב למטרות תחבורהברגילהמקרה אינו מ� הסיכוני הנובעי
מוציאה  1שבסעי� החזקה הממעטת : לדעת בית המשפט העליו�, והוא העיקר, שלישי

. גרו נזק לגופו או לרכושו של אדחוק כל מעשה שנעשה בכוונה להמגדר תחולת 

הנזק שנגר לה הוא פועל ; השודדי� התוקפיל ידי עישירות הוכתה ונחבלה הניזוקה

, כוונת של התוקפי כאשר הכו אותה הייתה לגרו לה נזק. יוצא של מעשה ידיה

 הוא תוצאה ישירהנח �כה�' גבהנזק שנגר ל. להרחיקה מ� הרכב ולאחר מכ� לגנוב אותו

 26ג במקרי דומי מאוד, די� נוספי פסעו בעקבות הלכה זו פסקי. של המעשה המכוו�
_____________________________________  

 
ביטחונו על הנשענת על הנחה חוזית שעל המדינה לשמור על שלומו של האזרח והתושב ו

התייחסות מערכת : קורב� ורע לו ",אורי ינאי : ראו.משו� שזה משל� מסי� למדינה
אריה ; 184�183' בעמ, 183 )ס"תש( 57 ביטחו� סוציאלי ,"המשפט לנפגעי פשיעה אלימה

, 478' בעמ, 468 )א"תשמ ( יאמשפטי� ,"הצעה להבטחת פיצויי� לנפגעי� מפשע ",מילר' ל
 לקריאה למדינה לדאוג למנגנוני פיצוי .המסביר שמדובר למעשה ברעיו� של פיזור נזק, 499

וכ� לקריאה , רח זכות לביטחו� אישי ופיזי לכל תושב ואזולבחינה א�, לקרבנות עברה
ובכלל� הגנת הפרט מפני עבריינות ,  שוני� ובמישורי� שוני�להבטיח זכות זו בהיבטי�

שמירת ביטחו� �ותוצאותיה ושאלת הגשת תביעת נזיקי� נגד המדינה ורשויותיה עקב אי
  .34 )ד"תשנ (42 ביטחו� סוציאלי ,"הזכות לביטחו� אישי ", אורי ינאי:ראו, אישי

23
כבמקרה , בוע דווקא את קרניתבמקרה פגע וברח כמו שוד דרכי� לכאורה אי� היגיו� לת   

של תאונת פגע וברח שבה אי� ידועי� הדורס וחברת הביטוח , לחוק) א(12הקלסי לפי סעי� 
שכ� הנשדד כמוב� יודע מהי חברת , בעיקרו�, כא� התביעה מוגשת נגד המבטחת. של הרכב

 במקרה של שוד 1א� המקרה אינו נופל במסגרת החזקה הממעטת שבסעי�  .הביטוח
  . לפי החוק ולא את קרניתחברת הביטוחהדר� פתוחה לתבוע דווקא את , �דרכי

  .)9הערה , לעיל( כה� נחעניי�    24
 א� השימוש ברכב המנועי גר� לאירוע המזיק או רק שימש כזירה לאותו לדיו� בשאלה   25

 –להל�   (145) 3(ד נז"פ, מזאווי' מ נ"רות� חברה לביטוח בע 4015/99א "דנ :ראו, אירוע
  .349�347' בעמ) 2הערה , לעיל(ריבלי� ; )מזאוויעניי� 

 מסראתי' נפגעי תאונות דרכי� נקרנית קר� לפיצוי  1661/09) א"תמחוזי  (א"ע: ראו למשל   26
  ).29.12.2010,  בנבופורס�(
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נהג טנדר גר : כ� נשללו הפיצויי ג במקרי כגו� אלה. וג במקרי מעט שוני

מרכבו ואז לגנוב את לצאת נהג המונית לגרו ל כדי במונית בהתנגשו במכוו�לתאונה 
בעל רכב זינק על רכבו כשראה אד זר מנסה  27;נהג המונית ניזוק בגופו. המונית

השודד הצליח להניע את הרכב והחל לנסוע תו� פגיעה בבעל . להתניעו ולגנוב אותו

 יצאה נהגת 28;נקבע שהחוק לא יחול א� א הכוונה לא הייתה לפגוע בבעל הרכב. הרכב

גנב נס אז נכ. י הרכבצמיגאחד מקר ביתו לאחר שנאמר לה כי יש נניגשה לחזמרכבה ו

 ולאחר על מכסה המנועתחילה  היא נפלה. הוא פגע בה בנסיעתו. לנסועלרכבה והחל 

על הרכב תו� שהוא השתלט ) טרמפיסט(מזדמ� נוסע  29;מכ� נפלה אל הכביש ונפצעה

דלת הרכב כשפלג גופו באחזו ב, וזה נפגע לאחר שניסה להתנגד, דוחק את הנהג ממושבו

  30.עונפל אל הקרקהעליו� מחו� לרכב 

 הלכות אלו אינ� עולות בקנה אחד ע המגמה הסוציאלית בדר� כלל של החוק וע
דה פקטו . המגמה שבית המשפט הוא אביה של ניזוקי ושאלה לא ייוותרו ללא פיצוי

, אי� אפשרות, שכ� א השודד לא יאותר, הניזוקי יישארו ברוב המקרי ללא פיצויי

הסיכויי , א� א יאותר השודד. גור אחרלתבוע כל , פי החוק בתביעה שלא על

 נפגע תמי לא פחות שנפגע  ניקח לדוגמהלש השוואה. להיפרע ממנו אינ גבוהי

א� עומדת לו ,  תחולת החזקה הממעטתבשליוצא ג הוא מגדר החוק ה,  איבהבפיגוע

 אפילו למי שנפגע 31.זכות תביעה לפי הסדר חוק התגמולי לנפגעי פעולות איבה

א מדובר בסייג של , פי החוק ואפילו על, וע פלילי עומדת לעתי אפשרות לתבועמאיר

 לא  את נסיעתו רצה לבלווכשהנהג ,למשל חיתו� הבלמי(השפעת המעשה המכוו� 

התאונה קרתה מההתנגשות או . ברכב אחר או נפל לתהו, יכול היה והתנגש במעקה
למי אול ). צו� הרכב בעת התנעתו בשונה מפי,א� תחילתה בחיתו� הבלמי, הנפילהמ

ואי� סיבה לקפח את עניינו , שהוכה במהל� שוד הרכב אי� כל אפשרות מעשית לתבוע

  א כי לא מלאכותי מדי – לכ� צרי� להיעשות מאמ� .אחרי" תמימי"לעומת נפגעי
_____________________________________  

 
27

 .)20.12.2009, פורס� בנבו (מ''הראל חברה לביטוח בע' שמש נ 9515/09א "רע  
, פורס� בנבו(בלב� ' נ קרנית קר� לפיצוי נפגעי� בתאונות דרכי� 1117/09א "רע   28

קרנית קר� לפיצוי ' בלב� נ 8144/09א "דנבעתירה לקיומו של דיו� נוס� נדחתה ). 21.9.2009
א "רע:  והשוו.)בלב� עניי� –להל�  ()17.11.2009, פורס� בנבו( נפגעי� בתאונות דרכי�

, פורס� בנבו (קרנית קר� לפיצוי נפגעי תאונות דרכי�' בו� המנוח סאמי נעז 10907/08
  . מקרה שיידו� להל�–)סאמי עניי� –להל� ) (9.3.2009

 )27.12.2010, פורס� בנבו (אליצור' קרנית קר� לנפגעי תאונות דרכי� נ 6284/10א "רע   29
 .)אליצור עניי� –להל� (

פורס� ( ששת�בר'  לפיצוי נפגעי תאונות דרכי� נקרנית קר� 1510/09 )א"תמחוזי  (א"ע   30
  .)ששת�בר עניי� –להל�  ()1.8.2011, בנבו

, לעיל(אנגלרד :  להרחבה ראו.126ח "ס, �1970ל"תש, חוק התגמולי� לנפגעי פעולות איבה   31
אמירה שאי� : ע� זאת ראו. 364�358' בעמ) 2הערה , לעיל(ריבלי� ; 91�88 ' בעמ)8 הערה

) 9הערה , לעיל(פורת : סיבה לפזר את הנזק במקרי� כאלה על כלל ציבור המבוטחי� ראו
הערה , לעיל(מילר : ייניות ראולהצעה ליצור קר� לפיצוי על נזקי פעילויות עבר. 223' בעמ

22.(  
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 לפרש את המקרה ככזה שאינו נכנס לגדר החזקה הממעטת ומזכה בפיצוי מחברת –

עיקר א המדינה אינה דואגת למסלולי חלופיי לפיצוי כפי שעשתה ב, הביטוח

ואצביע על דרכי שונות לפרש , לטעמי הדבר אפשרי. בעניינ של נפגעי פעולות איבה
�  .כ

א מדובר בשימוש ה. המשפט העליו�  ביתהציגתחילה לשני הטעמי הראשוני ש

 בכל .בר בשימוש ברכבמדו,  לטעמי?זירה בלבדבגדר ברכב או בהיותו של הרכב 

או  לנסוע בו כדי לרכב בהיכנס השודד נסיעה ממש או הגו� בעתרע נזק יהמקרי הללו א

 1נכללי בגדר שימוש ברכב לפי הגדרת סעי� המקרי כל אלה . ביציאת הנשדד מהרכב

 המשפט העליו� קובע בית,  א� ג א מדובר בשימוש ברכב באופ� עקרוני32.לחוק

פי   כי על)שונה של המציאות בפסק דינו של בית משפט השלובניגוד לניתוח (

שימוש ברכב למטרות ל האופייניי אינו מ� הסיכוני המציאות דהיו שוד דרכי

זו . הדי� המתרבי והולכי בנדו� מוכיחי לדעתי אחרת דווקא פסקיאול . תחבורה
 מדובר אי� ג א�, נדירשבעבר נחשב  מדובר במקרה אי�מעי� תקופת ביניי שבה 

מדובר בכמה מקרי בכמה . מאוד נפו�הוא  שוד דרכי בושל ממש ש" מערב פרוע"ב

 מגיעי לערכאות אינויש להניח שעוד כמה וכמה מקרי , שני המגיעי לערכאות

דווקא מקרה ביניי כזה מתאי מאוד ). א השודד אינו מאותר, דיו� פליליוג לא ל(

 מבחינת השודדי קיימי יתרונות בשוד – שתופעה זו תגבר א� יש להניח. להחלת החוק

 הוא פתוח – הרכב זמי� :כזה על פני פריצה לרכב וגנבתו כאשר הוא עומד למשל בחניה

אי� צור� להתגבר על מנגנוני , המפתחות זמיני, המנוע אינו דומ, ואינו נעול

 ישבה ברכב ה המדוברכמו כ� במקר. המכבידי על הפריצה כגו� אזעקה או גלאי נפח

ובאותו מקרה ,  מכוחו הפיזי של השודד התוק�חלש, כ� יש להניח,  שכוחה הפיזי,אישה
 מכת "א היה מדובר ב,  נוס� על כ�. עשריכבניהיה מדובר בשלושה תוקפי צעירי

, נזקי פעולה זו, "שימוש ברכב"ובכל זאת הייתה בעיה לפרש שוד דרכי כ" מדינה

היו מפוזרי על כלל ציבור הנהגי ומעלי את , ה פעולת שימוששאולי ברגיל אינ

וגנבת רכב היא , מלבד זאת מדובר במקרה פרטי של גנבת רכב. הפרמיות עלייה ניכרת

 הגנבה תהיה שצורת ואי� הכרח 33,"מכת מדינה"בהחלט דבר שכיח עד כי הוכר כ

אפשר להבי� התנהגות ודווקא כאשר , דווקא בתקופת ביניי כזו,  על כל פני34.שכיחה

נשדד שממהר להג� על רכבו ואפילו נתלה עליו לש כ� ולא לראות �ספונטנית של ניזוק

קבלת פיצוי לא תגרו לתוספת תשלו ניכרת לפרמיה עקב , בכ� משו מקרה נדיר

_____________________________________  

אמנ� השופט ריבלי� מדגיש בספרו כי נראה לו שהשימוש נבדק לפי הנפגע ולא לפי אחרי�    32
: ראו. והיא אינה מסתמכת על פסיקה בנדו�, א� דומה כי זו דעתו. שהשתמשו ולא נפגעו

  .188' בעמ) 2 הערה, לעיל(ריבלי� 
  .624' בעמ, 589) 4(ד מט"פ, מדינת ישראל' גנימאת נ 2316/95פ "דנ: ראו למשל   33
שכנעו המזכיר זאת א� הדבר אינו מ, 43הערה , 349' בעמ) 2הערה , לעיל(ריבלי� : והשוו   34

  .ללא דיו� לעומק בנקודה זו, "שימוש ברכב"שמדובר בכל זאת ב
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ולכ� , א יאותר וייתפס, לחברת הביטוח תהיה זכות חזרה לשודד, מכל מקו. הפיזור

   35.כ� שהנזק לא יפוזר כלל בפועל על כתפי המבוטחי כולבסופו של דבר יית
דומה כי הרכב . רכב זירהבבמקרי מעי� אלה קשה לראות ? הא הרכב משמש זירה

להבדיל ממקרי כגו� פליטת כדור בתו� ,  כא� מטרה עיקרית ברורה ולא זירההיה

 משמש ש הרכב, כשהמטרה הייתה הכאתותקיפת אד היושב בתו� רכב  או 36הרכב

מבח� הסיכו� , ואכ�.  ואי� משמעות מיוחדת לשימוש ברכב למטרות תחבורה,זירה

למשל הכאת , משמש זירהאכ� התעבורתי יכול לסכל הכרה במעשי שוד שבה הרכב 

בביתו או ,  ברחובאי� שוני לעניי� זה א אותו אד ישב על ספסל. אד ברכב חונה

 בא ומכה אותו מכות נמרצות או מבצע בו ופלוני, א אד יושב ברכב חונה ":בחנות

אי� לראות בדר� כלל בסיכוני המכה או השוד משו סיכו� שהשימוש , מעשה שוד

א היה נשדד , בדומה לכ� .רורי יש להבדיל זאת מהמקרה דנ� בב37".במכונית יצרה
אכ� היה , ותו� כדי השוד או המאבק היא הייתה נחבלת בגופה, הארנק מאת הנהגת

 בי� שוד הארנק ברכב זהולא היה הבדל לצור� , שוד שבו הרכב משמש זירהמדובר ב

של הנהגת " התכליא"ייתכ� א� שעצ . ברחוב לבי� שוד הארנק על המדרכה או על ספסל

 לעומת שדידתה על השודד לבצע את זממו ולשדוד ממנה את ארנקה הקלהבתו� הרכב 

ותה מידה היה יכול לעשות כ� ובא, ברחוב ספסלבישיבתה על מדרכה או בצעדה על ה

מה שא� מגביר את , מקלה עליו" כליאה"האפשרות ש ג , בחנות או בתא מדידה

   38.הסיכו�

והשוד קל יותר מבחינת השודדי ,  השוד ומטרתוהוא מושאכאשר הרכב עצמו 

ומדובר בנזק גו� , דומני שההגדרה הבסיסית מתקיימת, נעשה שימוש ברכבדווקא כאשר 
תר תרומה אכ�   הפועלהשימוש ברכב". ב השימוש ברכב למטרות תחבורהעק"רע ישא

 ולמעשה מטרת התקיפה הייתה שלילת השימוש ברכב 39,נטית להתרחשות הנזקוורל

א הרכב . מכרעת זו נראית תרומה לא רק רלוונטית להתרחשות הנזק אלא א� 40.הנהגמ

הלכת ברחוב העיר באותו כה� נח הייתה מת' או א הגב, היה עומד באותו זמ� בחניה

א השודדי רצו לשדוד את הרכב בצורה . יש להניח שלא היה מתרחש כל נזק גו�, זמ�

_____________________________________  

, יכולתו לתבוע לפי החוק א� נפגע בעצמו בשוד�נוס� על אי, לעניי� זכות החזרה אל השודד   35
' בעמ) 8הערה , עילל (אנגלרד; 561�560, 551�550, 509' בעמ) 2הערה , לעיל(ריבלי� : ראו
371.   

הותקפה ונשלחה לביתה , נשדדה", קלירחיי�  :והשוו). 25הערה , לעיל (מזאוויעניי� : ראו   36
 /www.ynet.co.il/articles: [נית� לצפייה באתר) ynet) 13.02.09, "בלא כלו�

0,7340,L-3671392,00.html.[  
 עניי� –להל�  (869 ' בעמ,844) 2(ד מב"פ, מ"ציו� חברה לביטוח בע' שולמ� נ 358/83א "ע   37

  ).שולמ�
  ). 36 הערה, לעיל(קליר    38
דינו � לפסק8פסקה  ,חיפה – מ"כלל חברה לביטוח בע' כה� נח נ 5217/07 )'חישלו�  (א"ת   39

  .)כלל חברה לביטוח עניי� –להל�  ()21.8.2008, פורס� בנבו(של השופט לבנוני 
  ). 36 הערה, לעיל(קליר    40
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היו בוחרי בכלי רכב של מישהו אחר או לחלופי� היו פורצי לרכבה , קלה וזמינה

הרי , כה� נחבווריאציה נוספת למקרה . כשהוא בחניה ואז לא היה מתרחש כל נזק גו�

ברור , פועל והמנוע לא היה דומ�עודו ב מחו� לרכב י הנשי עומדותשל� היו שת
יש  . לאות� נשי ללא גרימת נזקגונבי אותונכנסי לרכב ובפשטות השודדי היו ש

 משמע.  שכ� השודדי לא היו מכי אות�,להניח שלא היו נגרמי לה� נזקי גו�

 – השוד – מזיקאירוע הלומכרעת נטית וותר� תרומה רלאכ� השימוש ברכב ש

  . גו� נזקשבמסגרתו אירע אותו

אביב � לעניי� זה יפי דבריו של השופט אליהו קידר מבית משפט השלו בתל

, התובעכש ו,את הרכבלאחר התדלוק הניע . תדלק את רכבו בתחנת דלקנהג במקרה שבו 

  התעל הנהג מהתובע, ניגש אל חלו� הנוסע לש גביית התשלו בגי� התדלוק,מתדלקה

התובע לפת את זרועו . � על חלו� הרכב בנסיעה פתאומית מהירה בעוד התובע שע�ופתח

א� הנהג לא עצר , של הנוסע שישב ליד הנהג באופ� אינסטינקטיבי כדי שלא ייפול
.  להפיל את התובע התלויכדינסיעתו אלא הגביר את מהירותו ועשה כל שביכולתו 

שחרר התובע את אחיזתו ,  האט הרכבשבהה  ובהזדמנות הראשונ,התובע נגרר ע הרכב

אי� חולק כי מנסיבות אלה ברור כי נעשה שימוש "השופט קובע כי . ל הכבישאונפל 

כאשר התובע נפגע , שכ� כל אותה העת מצוי היה הרכב בתנועה, ברכב על פי החוק

 ג השופט שרעבי מבית 41".כתוצאה משימוש ברכב המנועי שנעשה על ידי העברייני

 חבורת פורצי הביקשבמקרה שנדו� בפניו . ט השלו בחדרה קובע דברי דומימשפ

כב הרהוא נחבל משמשת ,  הבחי� בכ� וניגש לרכבוזהכאשר  .לגנוב את רכבו של התובע

את הטענה כי דחה השופט שרעבי . ולא ברכבו, שנמלטו מ� הזירה ברכב, של הפורצי

  42. בלבדרכב הפורצי היה זירת אירוע
הגדרתו של ב המקרה ו של כניסתהמת� הפיצוי הי�לאי, השלישי,  הטע המרכזיאול

כפי שקובע בית המשפט , החזקה הממעטת – לחוק 1בסעי� " תאונה מכוונת "נחהמו

ממילא לא תסייע לנפגע העובדה , א החזקה הממעטת מתקיימת. כה� נחהעליו� בעניי� 

 פסיקהב 43.הרכב אינו משמש זירהוש" שימוש ברכב"ובה , שהתמלאו יסודות ההגדרה

 נקבע כי מטרת החזקה הממעטת היא להוציא כל אות סיכוני של שימוש ברכב שאינ

 כשהשימוש ברכב הוא ככלי ,  קרי44. משימוש ברכב למטרות תחבורהברגילנובעי

החזקה הממעטת מוציאה מגדר תחולת , לפי ההגדרה. רכי תחבורהולגרימת נזק ולא לצ

_____________________________________  

 לפסק דינו של השופט 9פסקה  ,קרנית' ב נ'אובולונצ 35351/06) א" תו�של(א "תלטה בהח   41
  ).ב'אובולונצ עניי� –להל�  ()12.7.2007, פורס� בנבו(קידר 

 לפסק 18פסקה , קרנית קר� לפיצוי נפגעי תאונות דרכי�' בר חי נ 3143/05) ' חדו�של(א "ת   42
   .)בר חי עניי� –להל�  ()18.1.2007, פורס� בנבו (דינו של השופט שרעבי

, לעיל (עוזרעניי� ; 152' בעמ) 2הערה , לעיל(ריבלי� ; 82�81 ' בעמ)8 הערה, לעיל(אנגלרד    43
  ).9הערה 

 –להל�  (952 ' בעמ,938) 1(ד נו"פ, רשות הנמלי� והרכבות' עזבו� לזר נ 2199/99א "ע   44
  .)לזרעניי� 
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 קובע כי 1סעי� . נעשו בכוונה לגרו נזק לגופו או לרכושו של אחרחוק מעשי שה

מטרת המעשה הייתה ; בוצע מעשה מכוו�: החזקה הממעטת דורשת שלושה רכיבי
  . הנזק נגר ישירות מ� המעשה המכוו�; לגרו נזק לגופו או לרכושו של אותו אד

ב ולא להזיק לגופו עולה שאלה מה הדי� א הכוונה העיקרית הייתה לשדוד את הרכ

הא נודעת ? הא למניע לאותה כוונה יש משמעות. א� בפועל נגר נזק שכזה, של אד

א� א מהל� השוד התרחש , חשיבות לכ� שהמניע היה לשדוד רכב ולא לפגוע באד

 כמעי� כוונה –והשודד נאל� לנקוט כוח נגד הנהג המתנגד לשוד , אחרת מהצפוי

והתכנו� כלל , ת ממקרה שבו השוד תוכנ� היטב מלכתחילההא יש להבחי� זא? משנית

הא בי� אות שני מקרי עומד ? הפעלת אלימות כדי להוציא לפועל את גנבת הרכב

, הנהג הפריע לכוונה זו, שבו הכוונה המרכזית הייתה לשדוד את הרכב, מקרה נוס�

נה הראשית לא אול הכוו, וכ� הוא נפגע, והשודד רצה להזיזו הצדה כדי שלא יפריע
ודומני , המלומדי חלוקי בשאלה זו. לכל אלה משמעות, לדעתי? הייתה לפגוע בו

  .שאחת הדעות תוכל לסייע לענייננו

המלומדי ? לצור� החוק" כוונה"מהי : כדי לבחו� שאלה זו אבח� שאלה מקדימה

יכו� ולא די ביצירת ס, מסכימי שמדובר בכוונה מיוחדת ע רצו� עז שהתוצאה תתגש

לפי . א כי לא מדובר בכוונה כמו בפלילי, מודע שתיגר תאונה בהסתברות גבוהה

תכליות ומשמעותו משתנה לפי , יסוד הכוונה חוזר כמה פעמי בחוק, אנגלרד' פרופ

 ע בציבור וכוו� לפגתאנגלרד סבור למשל שאד שמ 45)).א(8, )1(7, 1(הסעיפי השוני

וכוונתו זו מוציאה את , בור השיג את מטרתומסוי ופוגע באחד מבני אותו צי

אי� זה משנה א הפגיעה כוונה כלפי קבוצת ,  כלומר46.ההתרחשות מגדר תאונת דרכי
והמזיק , א� א נפגע אד בשל טעות בזהות הנפגע. יחיד מקבוצה זוכלפי בני אד או 

 47. דרכי תאונתלמעשהאזי אי� מדובר במעשה מכוו� וזוהי , פגע במי שלא נתכוו� לו
_____________________________________  

   .80'  בעמ)8 הערה, לעיל(אנגלרד    45
) 2הערה , לעיל(ריבלי� ( ריבלי� מסכי� עמו בנקודה זו .85'  בעמ)8 הערה, לעיל(אנגלרד    46

המילה  סבור שפירוש ,246' בעמ) 8 הערה, לעיל(אנגלרד ).  והאסמכתאות ש�336' בעמ
לל פיצויי� מכוח החוק ממי שגר� לתאונה  הסעי� השו–לחוק ) 1(7בסעי� " כוונה"

נה לקרות התאונה עצמה ולא די ביצירת סיכו� מודע והוא כו –במתכוו� ונפצע בעצמו 
כגו� נהיגה ) 1(7ישללו בה� פיצויי� מכוח סעי� ישלא למקרי� הוא מביא דוגמאות . בלבד

 או או נפש אד� שניסה להציל רכוש , נערה שקפצה מרכב בשל חששה מנהג הרכב,בשכרות
או ( יש להתמקד בכוונה האחרת הבמקרי� אל. ) שנפגע בעצמו–כא�  (אד� הלוקה בנפשו

אול� חשוב לזכור שאנו . ולא בכוונה לגרו� לתאונה) עדר כוונה אצל חולה הנפשיבה
לדעת ). החזקה הממעטת (1רק אחרי שעברנו את משוכת סעי� ) 1(7 עי�לסכא� נדרשי� 
 בא להעניק לנפגע יכולת מימוש זכויות נוספת כעילה "כוו�במת"כאשר המונח , אנגלרד
) 1(�7 ו1סעיפי� שב מזה רחב פירוש כי אז יש לפרשו , לחוק8 עי�נוספת כמו בס או חלופית

  ). 81�80 'בעמ, ש�(שבאי� לשלול את הזכאות 
א "רע; 506�505, 336�335' בעמ) 2הערה , לעיל(יבלי� ר; 85'  בעמ)8 הערה, לעיל(אנגלרד    47

יש שסברו כי ). 4.4.2007, פורס� בנבו (עסא�' מ נ"מגדל חברה לביטוח בע 9384/05
דהיינו , המדיניות הראויה היא שהכוונה די לה שתהיה במובנה הכללי ולא לזהות ספציפית
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רק " ככלי לגרימת נזק" וכלי הרכב יהיה ,את הכוונה בחוק זה יש לפרש במוב� מצר

 48.של ממש בתוצאה של פגיעה בגופו או ברכושו של אד" חפצי" רצו� קייכאשר 

, הנשדד( העוסק בעיקרו בנפגע התמי ,1את יסוד הכוונה בסעי� ג ש סבור אנגלרד
שאינו חייב להזדהות ע מבחני הדי� הפלילי   מצמצפירוש יש לפרש ,)לענייננו

 אלא הכוונה צריכה להיות לגרימת נזק לגופו ,גרידאמודע  לא די ביצירת סיכו� 49.בנדו�

 בנסיבות אלו יש לראות .הוא הדי� למי שביקש להציל רכוש או נפש. או לרכושו של אד

רד חר� הדי�  יש לשי לב שזו דעתו של אנגל50.בא להציל ולא לגרו לנזקמי שבו 

נודעת כי סבור ריבלי�  . בספרואינו סבור כ� השופט ריבלי� אילוו,  שיפורט להל�בפסיקה

עוד מדובר במעשה מכוו� שגר  לכו ,עמד מאחורי הכוונה לפגועמניע שחשיבות ל

המעשה המכוו� היה מטרה כשג , לדעתו 51. יש תחולה לחזקה הממעטת–ישירות לנזק 

 והמקרה יצא ,ג אז תחול החזקה הממעטת,  הרכבגנוב אתלמשנית לכוונה העיקרית 

  52.חוקהמגדר 
קר� לפיצוי נפגעי הקרנית ' סאמי נעיזבו� בעניי� . כ� ג נקבע למעשה בפסיקה

. נפל ומצא את מותווזה אכ� , ר אד שנתלה על רכבו ביקש הנהג לנֵע53תאונות דרכי�

.  טע� שנית� לו שטר מזוי�הרכב ומי שנתלה על ,היה זה לאחר שנתבצעה עסקת סמי

 להפריד בי� רצונו של הנהג להימלט מ� המקו תו� ניעור המנוח מ� אי אפשרנקבע כי 

שהתבססה בי� היתר על , הרכב לבי� הכוונה להפיל את אותו אד שנתלה על הרכב

 קיבל את מסקנות בית 54המשפט המחוזי בית.  לעשות כ�כדיעדויות בדבר האצת הרכב 

 ה כוונהוקבע כי הוכח, שגובשה בדי� הפלילי" הנחת הכוונה"שד� ב, משפט השלו

והאירוע איננו ,  לחוק1תקיימת החזקה הממעטת הקבועה בסעי� ולפיכ� מ, לפגוע במנוח

_____________________________________  

 
די שביקש לפגוע  שבאופ� תפורש ב�נדרשת כאשר אד� ביקש לפגוע בא א� פגע בכוונה הה

; 85'  בעמ)8 הערה, לעיל ( אנגלרד:ראו. בציבור כללי מסוי� כדי לקיי� את יסוד הכוונה
, 336' בעמ) 2הערה , לעיל(ריבלי� : השוו ג�. 418�417, 405'  בעמ)2 הערה, לעיל(קליינמ� 

' עבדו נ 78696/99) א" תשלו�(א "ת:  ראו.דעה זו הובעה ג� בערכאות הנמוכות. 506
גוע בו נותר שלא התכוונו לפ" תמי�" מעמדו של הנפגע ה.)29.8.2002, פורס� בנבו( קרנית

תזכיר : אשר לטעות בזיהוי ראו ג�). 44הערה , לעיל (לזרעניי�  בבמחלוקת באמרת אגב
אפשר , �2011א"תשע, )הגדרות) (..'תיקו� מס (חוק פיצויי� לנפגעי תאונות דרכי� הצעת

; ]www.tazkirim.gov.il/Tazkirim_Attachments/41031_x_AttachFile.doc: [לצפות באתר
 ).10הערה , לעיל(דוח ועדת מעקב 

 .507, 337'  בעמ)2 הערה, לעיל(ריבלי�    48
  . 247�246, 83�82 ' בעמ)8 הערה, לעיל(אנגלרד    49
  .ש�, ש�   50
  . והאסמכתאות ש�338'  בעמ)2 הערה, לעיל (ריבלי�   51
  .ש�, ש�   52
  ).28הערה , לעיל (סאמיעניי�    53
פורס�  (קר� לפיצוי נפגעי תאונות דרכי�הקרנית ' עזבו� סאמי נ )'מחוזי חי (5008/07א "ע   54

  ).25.11.2008, בנבו
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 בית המשפט העליו� דחה את בקשת רשות . כהגדרתה בחוק"תאונת דרכי"בגדר 

הנהג ראה .  לפגוע במנוח כוונההוא הסביר כי מעובדות המקרה ברור כי הייתה. הערעור
הוא רצה לברוח מ� המקו והאי� כדי ,  ובחר שלא לעצור את הרכבאותו תלוי על הרכב

נהג  להפריד בי� רצונו של האי אפשר בית המשפט הדגיש כי. לנער את המנוח מ� הרכב

 לבי� רצונו להפיל את , נתלהשעליולברוח מ� המקו תו� ניעורו של המנוח מ� הרכב 

 להפיל את ג א רצה הנהג. בי� רצונו להפיל את המנוח לבי� כוונתו לפגוע בוו, המנוח

 שכ�,  ולא כלואי� בכ�,  קידו בריחתו מ� המקולצור� רק – ובכ� לפגוע בו –המנוח 

 אי� כל חשיבות לשאלה מהו המניע העומד מאחורי ,כפי שכבר נקבע בפסיקה בעבר

  55.הרצו� לפגוע באחר

שמטרתה לשמור ככל , דומה כי פרשנות גמישה. מסופקני? הא זו קביעה גורפת

עד כי עולה שאלה א , אפשרית ג כא�, האפשר על המטרה הסוציאלית של החוק
א מדובר  ואומר שאנגלרד' כ� מדייק פרופ. לכוונה ולמניע יש בכל זאת משמעות

 ,חב רפירוש אי� לפרש את החזקה הממעטת ,בשלילת פיצוי לנפגע עקב מעשה מכוו�

 להציל כדיכ� למשל א המתכוו� לפגוע עשה זאת . לשלול פיצוי במקרי מסוימיאי� ו

 א המזיק כ� ג 56.חוקהאי� טע לשלול ממנו או מצד שלישי פיצוי דר� , נפש או רכוש

 ג 57.כי במקרה שכזה אי� מדובר בכוונה במובנו של החוק, היה אד הלוקה בנפשו

ונראה שאנגלרד  58,א כי רק באשר ללוקה בנפשו בספרו ריבלי� סבור כ�השופט 

נקבע בפסיקה כי חולה נפש על כל פני . וריבלי� חלוקי לעניי� המניע במקרי אחרי

עדר כוונה אלא א היה חסר שליטה רצונית על תנועות י חוסה תחת הגנה עקב הינוא

אי� לומר  בעצמו כדי לפגועמעשה מכוו� של חולה הנפש ב אול כאשר מדובר 59.גופו
ג הבחנות אלה  60.כי עומדת לו כוונה למעשיו והחזקה הממעטת לא תחול במקרה זה

מבטאות פרשנות גמישה ככל האפשר אפילו במקרי של מעשה מכוו� ותחולה לכאורית 

בעיקר , המטרה היא להביא ליישו המטרה הסוציאלית של החוק. של החזקה הממעטת

יש להצר על שבמקרה שוד . זה שלפי החוקבמקרי שבה אי� למעשה נתבע מלבד 

בעיקר כאשר מה שעולה מדוגמת חולה הנפש הוא , הדרכי לא נעשה ניסיו� דומה

  !שלמעשה לכוונה יש בהחלט משמעות

_____________________________________  

  . לפסק דינו של השופט ריבלי�4בפסקה , )28הערה , לעיל (סאמיעניי�    55
  .247, 83'  בעמ)8 הערה, לעיל(אנגלרד    56
 .248�247, 84' בעמ, ש�   57
  .343–340'  בעמ)2 הערה, לעיל(ריבלי�    58
 :כ� ראו. 396) 3(ד סב"פ, פסק דינו של השופט רובינשטיי�, סבג' כרמי נ 1272/05א "רע   59

 )ה"תשס ()1( בהארת די� ,"ל חולה הנפשאחריותו בנזיקי� ש ",רונית רוזנשטיי� ויעל הפלר
  . ולא נארי� בכ� כא�.27' בעמ, 17

) א"מחוזי ת(א "ת; )21.7.2010, פורס� בנבו (עזבו� המנוח האני' רוזיצקי נ 3744/10א "רע   60
 .)24.1.2010, פורס� בנבו(מ "רכבת ישראל בע' אב� צור נ 1764/05
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ברור כי מה שעמד ביסוד , לעניי� ההשוואה בי� חולה נפש לשודד דרכי, ספציפית

  פרשנות של היעדר כוונה ייתה האכ�,  פטור זהבה נית�שהפטור לחולה הנפש במקרי

שודד רכב אשר ש לו .  חשיבות למניע ולכוונהשנודעתמכא� . מצדו לפגוע בניזוק
שכ� פעילותו באופ� כללי , אמנ אינו דומה לחולה נפשבגנבה למטרה להשיג את הרכב 

המעשה .  אינה מכוונתתקיפת הנהגא� דווקא , )ולפגוע ברכוש בפרט, בכלל(מכוונת 

והנזק לגו� הוא , די לגרו נזק לגופ של הנשדדי אלא כדי לשדוד את הרכבנעשה לא כ

יש להניח שברוב רוב של המקרי הכוונה היא . פעולת לוואי אגבית של אותו שוד

ולכ� במידת האפשר נעשה השוד ללא כוונה , לשדוד את הרכב ללא עימות כלל ע הנהג

שודד התעמת עמו כדי להקל על עצמו כמו כ� ג א הנהג יצא מהרכב וה. לפגוע בנהג

 ג במקרי אלו –או שבעת הבריחה ברכב גילה את הנהג תלוי על הרכב , את גנבת הרכב

המוציאה את המקרה מתחולת , קשה לקבוע בפה מלא שיש כא� כוונה של ממש לפגוע

לתקו� את , א� א בספונטניות וללא כוונה תחילה, מרגע שהשודד החליט, אמת. החוק
 המטרה אול. ולו למעשה עצמו ג א לא לתוצאה, כבר קשה לומר שלא התכוו�, הנהג

 את הכוונה פרשנות כזו תבח�. הסוציאלית של החוק מצריכה פרשנות מקיפה יותר

. לא כוונה לפגוע בנהגלדהיינו גנבת רכוש ותו לא , שדידת הרכב – של השודד המרכזית

הקובעי שא� במקרה שבו ,  של צלטנרדומה שהדברי עולי מעמדתו של אנגלרד וג

אי� בכ� , והיא נפגעה, שהתיישבה על מכסה המנוע, רצה שודד רכב לנער את הנהגת

שכ� לא הייתה כוונה לפגוע בנהגת אלא להורידה , משו חזקה ממעטת של מעשה מכוו�

שכ� כוונתו המרכזית , היה עושה זאת,  א היה יכול להורידה ללא נזק61.ממכסה המנוע

  !יש לאמ� זאת, בכל הכבוד. ייתה לגנוב את הרכבה

, כה� נחמשפט השלו בעניי�  לפיכ� לעניי� זה היה מקו לאמ� את מסקנת בית
שהכוונה לעניי� החזקה הממעטת צריכה להתפרש , אנגלרד' בעקבות דעתו של פרופ

 ,ולהתייחס לגרימת הנזק לגו� או לרכוש, לאור המטרה הסוציאלית של החוק, בצמצו

" מזימה ישירה"הכוונה הנדרשת צריכה לעלות כדי ש, וא� בעקבות דעתו של ריבלי�

' אי� כא� מזימה ישירה להכות את הגב, אכ� 62."מזימה עקיפה" ואי� די ב,לפגוע בגו�

כ� ג באותו מקרה שבו נגרר המתדלק ע הרכב . כה� נח אלא לשדוד את רכבה בלבד

א המשפט כי א�  ג ש קובע בית.  התדלוקשנוסעיו החליטו לברוח מבלי לשל עבור

_____________________________________  

שלו� (א "בייחוד ת( והמקרי� המנויי� בה 192הערה , 83'  בעמ)8 הערה, לעיל(אנגלרד    61
וכ� דבריו של צלטנר המובאי� ש� כביקורת , )המוזכר ש�, קדוש' קרנית נ 18346/98) א"ת

 .ועמ� מסכי� אנגלרד, על פסק הדי�
,  לפסק דינו של השופט לבנוני10 קהפסב )39 הערה, לעיל( כלל חברה לביטוחעניי�     62

ראו " מזימה ישירה"לעניי� הצור� ב. והאסמכתאות ש� מתו� ספריה� של אנגלרד וריבלי�
 פסקו, 435 ' בעמ,433) 4(ד נד"פ, מ" חברה לביטוח בע–אררט ' בנא נ 1342/99א "ע: ג�

א� לעניי� זה אי� ,  לחוק1 ולא) 1(7מדובר ש� בפסיקה לפי סעי�  .דינה של השופטת דורנר
' בעמ) 2הערה , לעיל(ריבלי� ; 51' מ בע)8הערה , לעיל(אנגלרד : ראו למשל. הבדל

  . והאסמכתאות ש�507�506
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ובכ� ג , נראה שמטרת של העברייני הייתה הימלטות מתשלו עבור מילוי הדלק

  לכדירצונ זה להיפטר ממנו אינו בשל, שנותר תלוי על הרכב, התובע� להיפטר מהנפגע
 אלא לש הגשמת) בפרשנות צרה של חפציות ורצו� להתגשמות הפגיעה בו" (כוונה"

וכ� ג במקרה של בעל רכב שנחבל  63.הפעילות העבריינית תו� כדי אדישות למצבו

). נחבל משמשת רכב שהיה במנוסה(משמשה עת הניס פורצי שרצו לגנוב את רכבו 

ג לא שוכנעתי שהגנבי שמו לה למטרה "לעניי� הכוונה קובע השופט שרעבי כי 

 –היינו . לחל� את חבר הגנב, יחידהאלא היתה לה רק מטרה אחת ו, לדרוס את התובע

 של שוד אחרי כ� נקבע ג במקרי 64."ג מבחינת אי� מדובר בתאונה במתכוו�

אביב מסכ ואומר דברי �משפט השלו בתל מביתיחיא ' השופט חאג 65.דרכי

קיי קו מפריד ברור בי� : "אנגלרד' העולי בקנה אחד ע גישתו של פרופ, כדרבנות

או , ג א היא נגרמה אגב מעשה פלילי של גניבת הרכב, ת שנגרמה במקרהפגיעה גופני
 כשהראשו� תאונת דרכי והשני ,פגיעה שהתקיימה לגביה כוונה מפורשת לגרו אותה

  66."לא תאונת דרכי

 לחזקה הממעטת הייתה מביאה ,תכליתית, ייתכ� מאוד אפוא שפרשנות אחרת

ה לגנוב את הרכב יתאורה מטרת השודד היכלש, צודקת וסוציאלית יותר, לתוצאה אחרת

א היה יכול לגנוב את הרכב ללא פציעת הנהג היה עושה , כלומר. כלל ולא לפגוע בנהג

 החזקה הממעטת זאת א� על פי שלכאורה. ולא הייתה כא� מטרה של פציעת הנהג, כ�

נגרמה מוציאה מגדר החוק לא רק פגיעה מכוונת בגופו של אד אלא ג פגיעה בגופו ש

עוד יצוי� כי בחלק מהמקרי .  כאשר רק האחרונה מכוונת– ברכב – מפגיעה ברכוש

א הרכב , על פי הפוליסה,  גנבת הרכב עצמו בשוד דרכי–אפשר לתבוע על נזקי רכוש 

_____________________________________  

באותו .  לפסק דינו של השופט קידר16בפסקה ) 41הערה , לעיל (ב'אובולונצבעניי� החלטה    63
א� השופט קידר מדגיש ג� את , מקרה התובע ג� שחרר את האחיזה מיזמתו ונפל ונחבל

  ."כוונה"שלא בשל לכדי , רצונ� של הגנבי� להיפטר מהתובע העניי� של
   . לפסק דינו של השופט שרעבי18 קהפסב) 42הערה , לעיל (בר חיעניי�    64
 לפסק דינה של 9פסקה , מ"הכשרת היישוב בע' מרדכי נ 7221/04) צ"שלו� ראשל(א "בת   65

שחלק מגופו  וכ,פתח התובע את דלת מכוניתו, )28.2.2006, פורס� בנבו(השופטת שרו� 
 נת� התובע.  את מפתחות הרכבדרשהצמיד חפ� חד לגופו ו, ניגש אליו גנב רכבובהיה כבר 

 ביניה� בניסיונו שלהתפתח מאבק . לו אות� והגנב דח� אותו בחזקה והתיישב בכיסא הנהג
 דבריה של השופטת ריבה כ�. ת רכבו והוא נגרר על הכביש ונפגעהתובע למנוע את גנב

נדמה לי שהמסקנה המתבקשת הינה . יש להפעיל כא� את מבח� השכל הישר": שרו�
וזו הייתה מטרתו האמיתית ולאו ,  ביקש לסגור את הדלת כדי לגנוב את הרכבשהשודד

לא חשב על , הג� שנית� לטעו� כי ידע או שהיה צרי� להיות מודע. דווקא פגיעה בתובע
�שהתובע עלול להפגע כתוצאה מנהיגתו הפרועה ומטריקת הדלת תו� כדי נסיעה מהירה �כ

במוב� הצר שתשמוט את ' כוונה'ת כזו כדי לבסס אי� די באפשרו. כאשר התובע תלוי עליה
  ."הקרקע מתחולת החוק על המקרה

, פורס� בנבו( 6' בעמ, מ"הראל חברה לביטוח בע' מזרחי נ 13760/05) א"ת ו�של(א "ת   66
4.2.2008(.  
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 א� שאי� להשלי� בהכרח כמוב� מתביעות בגי� 67;נחשב למאויש והייתה שליטה לגביו

זו אולי בכל זאת סיבה , ות בגי� נזקי גו� לפי החוקנזקי רכוש על פי הפוליסה לתביע

וכאמור אי� מי שיפצה , שה קשי יותר, לאפשר כא� איזה פתח שהוא ג בנזקי גו�
בעיקר נכוני הדברי במקרה כמו זה שבו התעמת הנהג ע השודד וניסה למנוע . בגינ

י מבח� של והתקי" מאויש"ובמקרי דומי כאשר הרכב נחשב למעשה ל, את הגנבה

  . לא–ופיצוי בגי� נזקי גו� לפי החוק , אז נזק רכושי היה מתקבל לפי הפוליסה, שליטה

 אלא –  ברכב–לקבוע שלא הייתה כא� כלל כוונה לפגוע ברכוש ג  אולי  אפשרהיה

ג מהיבט זה של פגיעה  ,ואז החזקה הממעטת אולי לא חלה, לגנוב אותו ולחלט אותו

אולי (כאשר מצרפי פרשנות , לדעתי. של פגיעה בגו�ברכוש ולא רק מההיבט 

 לתבוע במקרי שאפשריש מקו לקבוע ,  כזו למטרה הסוציאלית של החוק68)דחוקה

שאז ,  יותר ויותר מקרי כאלה יקרובייחוד אדבר זה ראוי  .חברת הביטוחכאלה את 

נס א� יכי ו שימלא את מבח� הסיכו� התחבורתי סיכו� שכיח יחסיתאפשר שיתהווה
מדובר  69.מסגרת תחו הסיכו� של שימוש כזהבו" שימוש ברכב"להגדרה הבסיסית של 

ג א היה . נזק לרכב עצמובמעשה מכוו� לגרימת נזק לרכוש באמצעות הרכב ולא ב

_____________________________________  

תרחק להע וָנמ�כשהוא שאיר את הרכב המבוטח לות שאל לו להפוליסות קובעבדר� כלל    67
הפסיקה קבעה . ממנו באופ� שיש בו כדי לאפשר לאד� אחר להיכנס לרכב ולנסוע מהמקו�

  הרי שבנסיבות אלו, הנהג יוצא ולוקח עמו את המפתחותא�, למשל. כא� מבח� של שליטה
ביטוחי מבלי צור� להפעיל את כל די היה בכ� כדי להעניק כיסוי , א� הרכב נגנב בכל זאת

 לא יינת� פיצוי על שלפיו ,"הרכב הבלתי מאויש"מבח� למעשה המבח� הוא  .אמצעי המיגו�
הנהג אפילו א� אזי , "מאויש"אול� כאשר הרכב היה . שכ� יש אש� לתובע, הרכב הגנוב

 פיצוית� יינ, ר עי� ומגע פיזי ע� הרכב ושמר על קשמשהו בתקינות הרכביצא לרגע לבדוק 
אליהו חברה '  נמ" בעי� תיכו� זרעי� 3547/07 )א" תחוזימ (א"ע : למשלורא. לפי הפוליסה

הבחי�  בו מבוטח אשר נהג ברכבשד� במקרה ש, )17.9.2009, פורס� בנבו (מ" בעלביטוח
 עצר את רכבו העמידו לצד הוא. עמד בצד הדר� ונהגו החלי� לו גלגל ברכב אחר אשר
, שאיר את רכבו מונע והדלת פתוחהבעוד הוא מ האחריצא לסייע לנהג ו, הרכב אשר טופל

 .ובעת שעזר בהחלפת הגלגל נגנב רכב.  להשתמש באורות הרכב כדי להאיר את המקו�כדי
 שכ� מבח� השליטה ,בית המשפט המחוזי קבע שבמקרה זה הרכב הנגנב ייחשב רכב מאויש

  .ברכב התקיי�
לקיחת טובי� שלא כדי� מהחזקתו של "( בפקודת הנזיקי� טלטלי� היא עוולהישכ� גנבת המ   68

 נזק לבעל – לפקודת הנזיקי� 31סעי� , טלטלי�יהסגת גבול במבמסגרת עוולת " אד� אחר
  .א� כי אי� צור� הכרחי לפנות כא� כמוב� לפרשנות דר� פקודת הנזיקי�, הרכוש

 השפעת המעשה ולא – ת ג� לטעו� שרלוונטי כא� הסייג לחזקה הממעט אפשרלכאורה היה   69
עצמו ולא על ידי השפעתו של המעשה על ] המכוו�[על ידי המעשה  "–המעשה עצמו 

שכ� המעשה עצמו הוא גנבת הרכב והתקיפה שגרמה לנזק הגו� , "השימוש ברכב המנועי
לנשדד יש לכאורה אפשרות לקבל , א� סייג זה חל. רק נועדה לסייע ביד� לגנוב את הרכב

, )2(7 –ואולי בכמה מחלופותיו ,  לחוק7לאור סעי� , לשודד לא(ביטוח פיצוי מחברת ה
שכ� החזקה , ה כזו ככל הנראה לא תסייע לנשדדיא� ג� קונסטרוקצי)). 5(7או ) 4(7

ואי� ספק שהמעשה נועד , הממעטת כוללת ג� כוונה לגרו� לנזק רכוש ולא רק לנזק גו�
חילוט הרכב כולו אינו כוונה לפגיעה ש, כמוצע לעיל, לגרימת נזק רכוש אלא א� נפרש

  .ברכב או בכל רכוש אחר
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כא� מדובר על נזק רכושי לאד בעל הרכב ולא על נזק רכושי , נזק לרכב עצמובמדובר 

למשל פגיעת הרכב בחלו� , כל נזק רכושי שהוא שהסעי� מדבר על א� על פי(לרכב 
, יש ללכת לכיוו� של פרשנות מקלה ע הנפגע, לטעמי). ראווה בכוונה לפגוע בחנות

  .שלא כמו שנעשה במקרה זה

 199070 לחוק בשנת 8שנקבעה בתיקו� , החזקה הממעטתמטרת אפשר ג לומר ש

הייתה למנוע פגיעה בגו�  ,בעקבות מעשי מכווני פליליי שנכנסו עד אז לגדר החוק

,  הרכב עללהשתלטכדי ולא פגיעה שנעשית ממעשה שנועד הרכב באמצעות או ברכוש 

גיו� יהה. במיוחד א עקרונית היה אפשר להשיג את ההשתלטות ג ללא פגיעה בגו�

תאונת המקרה נכנס בהגדרת אז למעשה אי� , היה שא משתמשי ברכב כנשקשבתיקו� 

אחת הראיות לכ� היא . גי אינו צרי� לשל על כ� דר� פיזור הנזקוציבור הנה, דרכי

א בסופו של דבר . השימוש ברכב המכוו� על  השפעת המעשה– הסייג לחזקה הממעטת
איבוד בלמי למשל בגלל ( נזק הגו� נגר בגלל נסיעה – למרות המעשה המכוו� –

 נשק למרות חיתו� ימשבמקרה כזה הרכב לא ש".  דרכיתאונת "הואהמקרה , )חיתוכ

 משתמשי אי�, למעשה. כלל ועיקרנשק משמש  איננובשוד דרכי הרכב . הבלמי

הנזק .  לצור� המעשה המכוו� אלא עושי מעשה כדי להשתלט עליו ולגנוב אותורכבב

כה� בעניי� .  שימוש לפי החוקשהיא, ע הכניסה לרכב, לגו� נעשה במהל� ההשתלטות

הייתה לה כוונה ברורה וברור ש, מנועאת המבלי לדומ  ברכב  הנשדדת אפילו ישבהנח

�מדובר בשימוש בהחלט לכ� ו ,התחבראת רק הורידה למעשה שכ� ,  בנסיעהלהמשי

  ".למטרות תחבורה"ברכב שהוא 

הגנב /רו� קליינמ� מעלה ספק בדבר הדי� במקרה שבו התוק�אציי� ג כי המלומד 
זה הביא זאת על עצמו כאשר ניסה להציל את אלא ש, לא התכוו� כלל לתקו� את הנהג

הא הכוונה לפגוע היא עניי� שמתבקש מלכתחילה או שמדובר בכוונה תוצאתית . רכבו

דומה שיש להקל כאשר המטרה של , אכ� 71?שדי בה שאירעה כדי להחיל את החזקה

  .ולבחו� את כוונתו של הגנב, החוק סוציאלית

, כאמור לעיל. חיש את הדברי מהיבט נוס�אמ. לכוונה צריכה להיות משמעות, אכ�

די ברור שהכוונה .  היה מדובר בהאצת הרכב ובניעור המנוח ממנו72עיזבו� סאמיבעניי� 

כא� לא הייתה רק להסתלק מ� המקו לאחר ביצוע עסקת הסמי בכלל ומת� השטר 

 אלא ג ובעיקר לפגוע באותו אד שנתלה על הרכב, בפרט) א אכ� כ� היה(המזוי� 

כאשר . ש הכוונה הייתה גנבת הרכב ותו לא, כה� נחשונה הדבר מעניי� . ולהפילו
אפשר לראות בכ� אולי , והנהגת הופלה ונחבלה, הופרעה כוונה זו לשדוד את הרכב

 –הטפלה לכוונה שבמעשה , א� די ברור שזו כוונה משנית, משו כוונה להתקיפה

� איננה מקבלת הבחנה בי� כוונה ראינו שפסיקת בית המשפט העליו. שדידת הרכב

_____________________________________  

  .2ח "ס, �1990א"תשנ, )8' תיקו� מס(חוק פיצויי� לנפגעי תאונות דרכי�    70
 .418�411'  בעמ)2 הערה, לעיל(קליינמ�    71
  ).28הערה , לעיל (סאמיעניי�    72
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ההבדל הזועק בי� . היה מקו לקבל הבחנה כזו, א� בכל הכבוד הראוי, עיקרית למשנית

� אפשר להפריד בי� הכוונה לשדוד את הרכב לתקיפת 73:שני המקרי מצביע על כ

ואי אפשר להפריד בי� הכוונה לברוח מ� המקו לאחר עסקת , כה� נחהנהגת בעניי� 
שנתלה על הרכב בעניי� , שטר שנטע� שהיה מזוי� לבי� ניעור מקבל השטרהסמי וה

ועל המטרה הסוציאלית היה להביא לידי תוצאה של , יש מקו להבחנה כזו. עזבו� סאמי

ייתכ� מאוד שאנגלרד וצלטנר היו מסכימי . כה� נחקבלת ההבחנה במקרה שוד דרכי כ

  .לתוצאה כזו

�המתוכנ� ,  א� מסוג אחר של שוד דרכיכה� נחה של יש להבחי� את עניינ. ויותר מכ

באופ� שיש בו כוונה ברורה מלכתחילה לפגוע פיזית בנהג כחלק ממהל� השוד והצלחת 

ניגשה נהגת  74אליצור' קרנית קר� לנפגעי תאונות דרכי� נבעניי� , למשל. גנבת הרכב

 גנב לרכבה והחל נכנסאז . י רכבהצמיגאחד מקר בית רכבה לאחר שנאמר לה כי יש נלחז

לאחר כמה עשרות מטרי של ו. הנהגת הועפה אל מכסה המנוע. הוא פגע בנהגת. לנסוע
ג ש נקבעה תחולתה של .  ונפגעה כשהגנב ממשי� בנסיעתואל הכבישנסיעה נפלה 

 קר� לפיצוי נפגעי –קרנית בעניי� ,  בדומה לכ�.תחולת החוק� החזקה הממעטת ואי

, אביב�המשפט המחוזי בתל  שנית� לאחרונה בבית75,ששת�יוס� בר' תאונות דרכי� נ

נסיעה השתלט הנוסע על הרכב תו� בבשלב מסוי ). טרמפיסט(אס� הנהג נוסע מזדמ� 

בניסיו� למנוע את ההשתלטות נאחז הנהג בדלת הרכב . שהוא דוחק את הנהג ממושבו

קרקע בעוד הנוסע המזדמ� נמלט ע על הנפל הוא א� , ליו� מחו� לרכבכשפלג גופו הע

זה בית המשפט המחוזי הכריע כי ג מקרה . הנפילה הסבה לנהג נזקי גו� רבי. הרכב

אליצור  – ייתכ� שיש להבחי� בי� המקרי ."תאונת דרכי "ת המונחהגדרבנופל אינו 

פציעת הנהגי הייתה חלק  ששת�ברואליצור במקרי .  מאיד�כה� נח מחד וששת�ברו
 התכנו� היה שהנהגת אליצורבמקרה . או לפחות תוצאה מסתברת שלו, מתכנו� השוד

וקיי סיכוי רב מאוד , תפתח את מכסה המנוע והגנב יתחיל לנסוע ברכב כשהנהגת ש

ש התיישבה הנהגת מיזמתה על , שלא כמו המקרה שעליו מדבר אנגלרד, שהיא תיפצע

 לפגוע בה כ� כדי לגנוב את –לא היה מדובר בחלק מתוכנ� של השוד מכסה המנוע ו

 היה ברור שדחיקת הנהג ממושבו בזמ� הנהיגה תביא ששת�ברג בעניי� . רכבה

לגנוב את הרכב ללא פגיעה :  התכנו� היה אחרכה� נחלעומת זאת בעניי� . לפציעתו

 ג א לא הייתה –וע  הכוונה לפגששת�ברואליצור לפיכ� בענייני . מלכתחילה בנהג

 א הייתה כה� נחבעניי� . כה� נח הייתה מרכזית יותר מאשר בעניי� –ראשית ממש 

היא הייתה כה משנית עד כי היה צור� לבטל אותה בפועל בעת שקילת תוצאת , כוונה

_____________________________________  

 )28הערה , לעיל (בלב� עניי�כמו ב (א� ללא עניי� האש� התור� שבהיתלות על הרכב   73
בשונה מתביעות ,  בחשבו� בתביעות לפי החוקמובאשממילא אינו , )שממנו נלמדה ההלכה

  .לפי פקודת הנזיקי�
 .)29הערה  ,לעיל(אליצור י� עני   74
  ).30הערה , לעיל (ששת�ברעניי�    75
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ע זאת . המקרה לעומת המטרה הסוציאלית של החוק ואי האפשרות להיפרע מהשודד

, רצו� לגנוב את הרכב בשלמותוהאלא א נפרש ש 76ודאי יש כא�כוונה לפגוע ברכוש בו
 פרשנות דחוקה אול –אינה פגיעה ברכוש אלא לקיחתו למעשה , למעשה לחלטו

 כמזכי ששת�ברואליצור אי� כא� קריאה שלא להכיר ג במקרי כמו : ודוק. אפשרית

 ר החזקה גדלוככאלה שאינ נכנסי , עקב השלכות המטרה הסוציאליתבפיצויי

   . בצור� לעשות כ�יותר מובהק עוד כה� נחרק הסבר שמקרה יש כא� . הממעטת

א� הנהג נתלה , לבסו� מקרי שבה היה שוד של הרכב והשודד לא פגע בנהג

ולשודד לא הייתה כלל כוונה להפילו ואולי אפילו לא השגיח , מיזמתו על הרכב ונפל

ולא להיכנס " תאונת דרכי"קרה בהגדרת על מקרי כאלה להיכנס בכל מ. בנוכחותו ש

וברור שאי אפשר לראות במי שנתלה על , הפוגע כא� אינו השודד. לגדר החזקה הממעטת

במקרי נפסק ש, ואכ�. שהרי אי� לו כוונה לפגוע בעצמו כלל, הרכב משו מתאבד
 אישה שקופצת מרכב עקב 77,שבה טרמפיסטית קופצת מהרכב עקב בהלה שאחזה בה

דרדר כדי י ואד אשר מפנה את רכבו למסלול התנגשות ע רכב מ78,ע בעלהמריבה 

 , אי� פסול מוסריה במעשי אל79. לא התכוונו לגרו במעשיה לתאונת דרכי,לעצרו

השיקול הסוציאלי להג� על קרבנות תאונת הדרכי על פני השיקול שבא ועל כ� גובר 

דומני  80.משוד דרכיבספרו חי� זאת ריבלי� מבג השופט . למנוע מעשי בלתי חוקיי

שג מקרי ההיתלות המאוחרת והנפילה שלא בגלל מעשי השודד צריכי להיכנס 

 ייתכ� ג שמדובר בתאונת .לקטגוריה זו של מקרי שהוכרו כחוסי תחת כנפי החוק

המנותק , חדש" מאורע" ההיתלות במקרי השוד הללו היא בגדר –דרכי מסיבה נוספת 
_____________________________________  

של ממש בתוצאה של פגיעה " חפצי"יש צור� ברצו� , כפי שמסביר השופט ריבלי� בספרו   76
 .337'  בעמ)2הערה  ,לעיל( ריבלי� :ראו. בגופו או ברכושו של אד�

 .221) 1(ז"מ תשמ"פ, ה'אבו אל היג' מאל נ'ג 679/83) ' חיוזימח(א "ת   77
 .485) 3(ב"מ תשנ"פ, ויצמ�' אויצמ� נ ' א 146/91) ' חיוזימח(א "ת   78
, לעיל(ריבלי� : י� ראולפירוט אות� מקר. 85�84 'בעמ) ט"תשמ (דיני ביטוח ,דוד ששו�   79

 . 337'  בעמ)2 הערה
ניתוק ההיתלות על ע� זאת במקרי� מסוימי� למצער . 338'  בעמ)2 הערה, לעיל(ריבלי�    80

 דר� ההגדרה תאונת דרכי�מגדר הרכב מהגור� שהביא לכ� עלול להוציא את המקרה 
, 349�348 ' בעמ)2הערה , לעיל ( ריבלי�:וראו. )מטרת תחבורה מדובר באי�שכ� (הבסיסית 

נופל אפילו בהגדרה הבסיסית ללא  מעשה תקיפה שבוצע ללא קשר לשימוש ברכבשלפיו 
ריבלי�  .כדוגמה) 9הערה , לעיל( כה� נח מביא את עניי� והוא, צור� ניתוח החזקה הממעטת

אילו היינו מבקשי� . ה�מעשה אחד ) הנזק(דבק בגישה שהמעשה המכוו� והתוצאה שלו 
אז   כי,)אירוע מבודד( כמעשה נפרד עצמאי  נחכה�עניי� לבחו� את מעשה התקיפה כמו ב

  ואכ� היה,קיומה של ההגדרה הבסיסית�חולת החוק עקב איהיה אפשר לשלול את תאכ� 
 כניסה –על כ� יש לענות שיש שימוש ברכב . מתייתר הצור� לבחו� את החזקה הממעטת

או עצ� הישיבה ברכב פועל כשנהגת מזומנת להמש� הנסיעה לאחר , לרכב כדי לנסוע בו
 היא שהרכב שימש א� ריבלי� שהסיבהכא� מסביר . כה� נחכבמקרה , שהורידה את חברתה

 שבמקו� היא, לעילכאמור , אנגלרד'  דעתו של פרופ מלבד זאת.כה� נחכבעניי� , זירה
כתאונת ) הנפילה מהרכב(קרי התוצאה , שאפשר לנתק בי� הנזקי� ולהתייחס לנזק השני

 .ת כ�יש לעשו, דרכי�
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ודינו צרי� להיות כדינו של כל מאורע אחר של נפילה מרכב עקב  81,ת הרכבממאורע גנב

  ".תאונת דרכי" מדובר ב–היתלות עליו 

שבו לא הייתה כוונה , אפשרות דחוקה יותר היא למצוא באירוע שוד הדרכי, לבסו�
, "תמי"משו פגיעה בנפגע , מלכתחילה לפגוע בגו� אלא לגנוב את הרכב בלבד

 א� בתזכיר חדש שהפי� משרד 82.מקרה כזה לא הוכרע בפסיקה. בזיהויבבחינת טעות 

 וכ� בדוח ועדת  �201183 א"התשע, חוק פיצויי לנפגעי תאונות דרכי הצעתלהמשפטי

א� שאי� .  מוצע להכליל נפגע כזה בגדר החוק2009,84השופט קמא שהוגש בשנת 

 השודד הייתה אפשר לומר שמטרת, במקרה דנ� טעות בזיהוי במשמעותה הפשוטה

 לא ברור כלל א גנבת הרכב היא פגיעה ברכוש , וכאמור(פגיעה ברכושו של אד

, אבל הוא פגע ג בגופו של אותו אד ללא שו כוונה לעשות כ�, )כפשוטה לפי החוק

  .בשונה ממקרי שוד מתוכנני שבה הכוונה היא לפגוע בנהג כדי לשדוד את רכבו

� ואולי ג במקרי כה� נח להכיר ג במקרה כגו� היה מקו אפוא למצוא את הדר
המזכות בפיצויי " תאונות דרכי"אחרי של שוד דרכי שבה נפצעו הנשדדי כ

א מאימו� גישותיה של אנגלרד וצלטנר וא מסיבות אחרות שהוצגו , מכוח החוק

י מצד אחד הכוונה אינה לקרוא לשלילת פיצויי במקרי שהוכרו כנכנס: ודוק. כא�

מתו� הבנת המטרה הסוציאלית א� כלפי נפגעי שאינ , במסגרת החוק או דיני הנזיקי�

"הכוונה ג אינה לקרוא לבית המשפט לסטות מכללי . 7ושנכנסו לגדר סעי� " תמימי

 –הכוונה ג אינה לאנוס את החוק , זאת ועוד. ידועי כגו� מבח� הסיכו� התחבורתי ועוד

 להכניס לתוכו ענייני שמהותית אינ אמורי להיות חלק –בש עקרו� פיזור הנזק 

 הכוונה היא לקרוא לבתי המשפט לשקול שוב בכובד ראש את האפשרות 85.ממנו

_____________________________________  

, פירושו יחידה בפני עצמה" מאורע"הסבור כי , 175 ' בעמ)8 הערה, לעיל( אנגלרד: ראו   81
דעתו צוטטה בהסכמה בעניי� . להבדיל מהלי� הדרגתי וממוש� המורכב מגורמי� שוני�

 .563' בעמ) 9הערה , לעיל (עוזר
 לפסק דינה של 4בפסקה ) 44הערה , ללעי (לזרראו הותרת הנושא בצרי� עיו� בעניי�    82

 . לפסק דינו21כה� אל מול קביעתו של השופט אור בנדו� בפסקה �השופטת שטרסברג
' בעמ) 2הערה , לעיל(קליינמ� : לסקירת אפשרויות שונות של פגיעות בתאונות כאלה ראו

) כגו� אנגלרד וריבלי� בספריה�(לדיו� ספציפי לעניי� טעות בזיהוי ולקולות . 418�411
; 192הערה , 417' בעמ, ש�: המציעי� להכניס עניינו של נפגע כזה לגדר תחולת החוק ראו

  .86�85 ' בעמ)8 הערה, לעיל(אנגלרד 
  . והאסמכתאות ש�47הערה , ראו לעיל   83
  .10הערה , ראו לעיל   84
עיקרו� שעקרו� פיזור הנזק הוא , 397'  בעמ)2 הערה, לעיל(שכ� יש להסכי� ע� קליינמ�    85

ר הנזק וע� זאת היו שראו בעקרו� פיז. ומדובר בטכניקה הכפופה להסדר המהותי, טכני
על גבולות ההרתעה  ", ישראל גלעד:ראו למשל. משו� מטרה עצמאית של דיני הנזיקי�

 גלעד רואה .492, 432'  בעמ,421)ד"תשנ�ג"תשנ( כב משפטי� ,"היעילה בדיני הנזיקי�
 מבוא לדיני נזיקי� ,עמוס הרמ�; א� כזו שמשמשת כלי חלוקתי, פיזור הנזק מטרה עצמאיתב
) 2הערה , לעיל(ריבלי� : על פיזור הנזק לעניי� החוק באופ� כללי ראו. 9�8' בעמ) ו"תשס(

 .16�14' בעמ
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להתגמש בפרשנות ג באשר לאותו מקרה של שוד דרכי שבמסגרתו נגר נזק גו� 

כפי . שאי� לו יכולת מעשית לתבוע לא רק מכוח החוק אלא ג מחו� לו" תמי"לנפגע 
לכ� הצור� בפתרו� שיעלה בקנה אחד ע המטרה . פרשנויות כאלה אפשריות, שראינו

ע זאת אי� כא� משו קריאה . הסוציאלית של החוק וע עקרו� פיזור הנזק הוא חיוני

 הוא או –באופ� גור� והכנסת כל נפגע בגופו הנותר ללא פיצויי " פתיחת השערי"ל

הצור� לקבל כא� פיצויי הוא מובהק עשרת , לדוגמה.  לגדר החוק–עיזבונו ותלוייו 

ונקבע שעיזבונו ותלוייו אינ ,  ש היה מדובר במתאבד86,לזרמוני ממקרי כגו� 

ותוצאה זו בלתי , מתאבד גר לתאונה בעצמו וג נפגע בה. זכאי לפיצויי על פי החוק

משו שגר , "תמי"למעשה הוא אינו . 1נמנעת לאור החזקה הממעטת שבסעי� 

 הוא מקרה של כה� נחא� מקרה . א� א לא פגע באד אחר לצור� כ�, לתאונה במתכוו�

 כפי שהצבענו – בדרכי פרשניות שונות –ואפשר , שלא גר לתאונה" תמי"נפגע 
להכניס את עניינו לגדר תחולת החוק וא� לראות בפגיעת גו� במהל� שוד דרכי , לעיל

  .סיכו� תחבורתי בישראל של היוברכב וחלק מ" שימוש"חלק מ

באילו מקרי� נהיגה בניגוד להגבלות הוראות ברישיו� הנהיגה   .ג
  מגמת הרחבה? היגה ללא רישיו� כללשקולה לנ

סעי� כולל רשימה של ה.  למעשה עומד בשערי הכניסה לחוק7ג סעי� , כאמור

 ולא 1ל סעי�  שכ� עברו את מסננת ההגדרות ש– גדר החוקלמקרי הנכנסי עקרונית 
או אות� חלופות אינו זכאי לפיצוי מהמבטחת א� המבצע  –נכנסו לגדר החזקה הממעטת 

אטע� כי הפסיקה . )א נפטר בעקבות התאונה, האחרונה רלוונטית רק לתלוייו (מקרנית

שכ� הוא שבר כלי והפר כללי , "תמי" שאינו הרחיבה מאוד את יכולת הפיצוי לנפגע

משוד " תמי"ואילו לקראתו של הנפגע ה, ויצאולי מעבר לר, נהיגהבסיסיי בפעולת ה

  . באותה דר�–הפסיקה  הדרכי לא הלכה

קיימת מחלוקת בשאלה מה משות� לאות מקרי . ג כא� תחילה לסקירה כללית

נהיגה ללא ביטוח , שימוש ברכב לביצוע פשע,  נהיגה ברכב ללא רשותובה, בסעי�

א המשות� למקרי אלה . ו בניגוד להוראות הרישיו� ועודנהיגה ללא רישיו� א, תק�

חמורה : או ( הרי שמדובר במובלעת של אש בתו� חוק של אחריות מוחלטת,הוא אש
  בפועלבמצב כזה משטר האחריות של החוק אינו אחריות מוחלטת אלא). טהורה

 במפורש ))ג(2בסעי� (א� שהחוק מצהיר , )או מוגברת(באש אחריות חמורה מעורבת 

מדוע הוא אינו ,  של אשמובלעת הוא 7סעי� אכ� א  .שמגמת החוק אינה בחינת אש

כולל בחינת קשר סיבתי בי� הפעולה , נבח� לפי אמות המידה הרגילות של אש ורשלנות

 מדוע לא כל מקרי האש לנזק גו� בתאונות דרכי – ומלבד זאת? לבי� הנזק לתאונה
_____________________________________  

  .)44הערה , לעיל (לזרעניי�    86
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 אש  מפני ex anteהרתעה מבח� לקיומו של הסעי� הוא א ה? 7גדר סעי� לנכנסי

 מפני התנהגות כה חמורה ex post או קביעת אלמנט עונשי 87,חמור במיוחד ולא כל אש

מדוע מקרי ?  מהו קו הגבול88,שאכ� מצדיקה תגובה עונשית חריפה כשלילת הפיצויי
נהיגה במהירות , כגו� חציית פס לב�, מסוכני וחמורי של הפרת הוראות תעבורה

השפעת בוכ� נהיגה , וחציית צומת באור אדו" עצור"עצירה בתמרור � אי, מופרזת מאוד

מכא� ?  לגדר הסעי�האינ נכנסי ג  – מקרי חמורי של אש – סמי או אלכוהול

 89.לפחות לא באופ� מכריע,  או הרתעהשהמבח� לקיומו של הסעי� ג אינו אש חמור

וזו ג לא הייתה מטרתו של סעי� ,  לא הייתה לבחו� אש תעבורתינזכיר כי מטרת החוק

אינ� יוצאות מגדר החוק עקב פגיעה בתקנת , מסוכנות ככל שה�, לכ� עברות תעבורה. 7

ולא בעברות , שהוא המבח� לשימוש ברכב, מדובר בחלק מהסיכו� התחבורתי. הציבור

  .מלכתחילה ובמתכוו�, הנעשות בידיי

בסיסיי של הכללי החריגה מהוא  7קשת המקרי שבסעי� המשות� ל, לטעמי
בניגוד לכללי כניסה  דהיינו נהיגה, נהיגה באמצעות רישיו� נהיגה וביטוח תק� ובהיתר

, ה לפי סעי� זהיעומדת נגדו סנקצי" שובר את הכלי"כל מי ש. לרכב וישיבה מול הגה

הוא אינו מקבל פיצויי לפי , 1 שהוא נכנס לגדר החוק ועבר את מסננת סעי�  על פיא�ו

 כללי בבוטותלא לאפשר פיצוי מכוח החוק למי שהפר אפוא  היאמגמת הסעי�  .החוק

 �, נהג ללא רישיו� תק�, נהג ללא ביטוח תק�": שבר כלי"בסיסיי בפעולת הנהיגה ובכ

 השתמש ברכב לגרו נזק לאחר במתכוו�, גנב את הרכב, השתמש ברכב לביצוע פשע

 ואי� בכל המקרי הללו א� א הנהג אינו אש בתאונה בסופו של דבר. )צמוונפגע בע(

שכ� הרכב יכול להיות מעורב למשל בביצוע  (קשר סיבתי הכרחי בי� פעולתו לבי� הנזק

, )והתאונה הייתה באשמת נהג אחרא� הנהיגה הייתה כראוי ולפי כללי הנהיגה , שוד בנק
לכ� אי� מדובר כא� . ס מינימלי לנהיגההוא נהג נגד הכללי שהחברה קבעה כבסי

   90.באש

  ):3(7אנו נתמקד בסעי� 

_____________________________________  

' בעמ) 2הערה , לעיל(קליינמ� ; 495' בעמ) 85הערה , לעיל (1993גלעד : ראו למשל   87
 820 )5(ד מט"פ, מ"חברה ישראלית לביטוח בע" סהר"' לביא נ 5631/94א "ע; 400�398

 לפסק דינו של השופט 16�13פסקאות ) 2הערה , לעיל (אליהועניי� ; )לביא עניי� –להל� (
  . ברק

סר ביטוח מי יפצה נוהג ח ",דניאל מור; 293, 287' בעמ) 2הערה , לעיל(מור : ראו למשל   88
מור : להל� (163 ' בעמ,141 )ב"תשמ ( במחקרי משפט ,"?אישי שנפגע בתאונת דרכי�

' בעמ) 2הערה , לעיל(קליינמ� ; 267, 248, 243 'בעמ) 8הערה , לעיל(אנגלרד ; )1982
להל�  (201' בעמ ,193) 2(ד נג"פ, נאה' צור שמיר חברה לביטוח נ 4231/97א "ע; 400�398

   .)נאה עניי� –
  .511' בעמ) 2הערה , לעיל (ריבלי�: והשוו   89
, )6' תיקו� מס(הצעת חוק פיצויי� לנפגעי תאונות דרכי�  דברי ההסבר ל:והשוו   90

 והאסמכתאות 97הערה , 399�398' בעמ) 2הערה , לעיל(קליינמ� ; 19ח "ה, �1988ח"תשמ
  . 503'  בעמ)2 הערה, לעיל(ריבלי� ; ש�
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7 .  הגבלת זכאות של נפגעי

למעט רשיו� שפקע מחמת , מי שנהג ברכב כשאי� לו רשיו� לנהוג בו) 3(
 לחוק ההוצאה 1'או מחמת הגבלה שהוטלה לפי פרק ו תשלו אגרה� אי

  .�1967 ז"התשכ, לפועל

לפיו נפגע שנהג ברכב שאי� לו רישיו� לנהוג שאת הכלל  ת של הסעי� קובעההריש

) 3(7שאלה העומדת על הפרק זה שני היא א סעי� . פי החוק בו אינו זכאי לפיצויי על

ג כאשר יש לו רישיו� שהוא חל או , כללחל רק כאשר אד נוהג ללא רישיו� נהיגה 

, משקפייבנהיגה צור� ב� כגו, שבוהוראות ההגבלות ואת ה א� הוא אינו מקיי ,נהיגה

 91.ועוד) עקב מחלת ניוו� שרירי המקשה על פעולת הידיי בנהיגה(הגה כוח , מלווה

שיו� ומגדיל בכ� את ישנוהג ללא רמטרת הסעי� פורשה כצור� להעניש ולהרתיע את מי 
כמעבר ,  א� לא את מי שהתנהגותו בכביש מסכנת את האחרי92,הסיכו� לתאונת דרכי

 93. לנהיגההכשרה�הפרה השקולה לאי, ב אלא א הפר הגבלות" ברמזור וכיובאור אדו

_____________________________________  

מטרתו להעמיד זכות ,  לחוקב7לעניי� סעי� . 517�513' בעמ) 2הערה , לעיל(ריבלי� : ראו   91
כחלק מהמטרה , א� מת ויש לו תלויי�, תביעה עצמאית א� א� לנפגע לא הייתה זכות שכזו

 . 538' בעמ) 2הערה , לעיל ( ריבלי�: ראו.הסוציאלית של החוק
א "רע; 829' בעמ) 87הערה , לעיל (לביאעניי� ; 257' בעמ) 8הערה , לעיל(אנגלרד    92

  לפסק דינו של השופט ריבלי�5פסקה , מ"אליהו חברה לביטוח בע' רביבו נ 4874/04
' א'  נ אברהי�'מ 568/04 )'חי וזימח (א"ת; )רביבו עניי� –להל�  ()8.2.2007, פורס� בנבו(
מפסיקות . )15.2.2009, פורס� בנבו( זיו� לפסק דינה של השופטת בר18פסקה , ברהי�א

 המטרה בשל, כבפלילי�, דרוש יסוד נפשי של ממשלחוק  7מסוימות עולה כי לצור� סעי� 
פסקה , מ"בע לביטוח חברה מגדל 'נ טל 1214/96) א"ת וזימח (א"ת :ראו למשל. העונשית

5 �, לעיל (אליהובעניי�  הנשיא ברק .)5.11.2006, פורס� בנבו( לפסק דינו של השופט ברו
יש לשי� לב שיש , אכ�.  מדגיש יותר את הפ� ההרתעתי ופחות את הפ� העונשי)2הערה 

דניאל מור סבור ' פרופ. ex post לבי� תכלית ענישתית ex anteהבדל בי� תכלית הרתעתית 
השולל פיצויי� מטעמי תקנת הציבור במסגרת חוק " ב� חריג", שזהו סעי� עונשי מובהק

לפי , בהקשר זה" תקנת הציבור. "163' בעמ) 88הערה , לעיל (1982מור  :ראו. אזרחי טהור
האינטרסי� והעקרונות המרכזיי� והחיוניי� אשר , הערכי�"פירושה , המשפט העליו� בית

תקנת הציבור הינה המכשיר ... לשמר ולפתח, חברה נתונה בזמ� נתו� מבקשת לקיי�
באמצעותו היא יוצרת . שלה' האני מאמי�'המשפטי אשר באמצעותו החברה מבטאת את 

טיביי� בלתי ראויי� למסגרות מסגרות נורמטיביות חדשות ומונעת חדירה של הסדרי� נורמ
) 1(ד מז"פ,  במשרד הפני�הממונה על מרש� האוכלוסי�' אפרת נ 693/91 �"בג ("הקיימות

כולל מקרי� חריגי� שבה� התנהגות הנפגע לחוק  7דומה כי סעי� , אכ�). 780' בעמ, 749
; 542 )5(ד נג"פ, אבומנה' נבולסי נ 5773/95א " ע:ראו. עולה כדי פגיעה בתקנת הציבור

ריבלי� ; 201ח "ה, �1988ח" תשמ,)6' תיקו� מס(הצעת חוק הפיצויי� לנפגעי תאונות דרכי� 
הסבור כי מדובר בהרתעה אישית ע� יסודות של תקנת , 503�502 ' בעמ)2 הערה, לעיל(

התכלית . 7לופות של סעי� ולו לחלק מהח, א� כי הוא מקשר זאת ג� לאש�, הציבור
 :ראו למשל. המונחת ביסוד תקנת הציבור בהקשר זה היא שחוטא לא יצא נשכר ממעשיו

  .519 ' בעמ,505) 3(ד לח"פ, מ"חברה ישראלית לביטוח בע" הסנה"' גולדמ� נ 91/82 א"ע
  . 511'  בעמ)2 הערה, לעיל(ריבלי� : השוו   93
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לבי�  כושר הנהיגה של הנהגמקרי שאינ פוגעי בהוראת החוק מבחינה בי� , למעשה

  94.שאר המצבי

לפרשנות רישת הסעי� ולשאלה א יש ,  פסקי די�בכמה וכמה, הפסיקה אכ� נדרשה
נהג ברכב כשאי� לו רישיו� לנהוג "גה שלו מי שלראות במי שהפר את תנאי רישיו� הנהי

בתי המשפט התלבטו אפוא בשאלה מהו סוג ההפרה שיביא לידי שלילת הזכאות  ".בו

מתו� הבנה שבשל המטרה הסוציאלית של החוק לא כל הפרה ראוי שתהיה , לפיצויי

ני המשפט העליו� את המבח  לאור� השני החלי� בית.שקולה לנהיגה ללא רישיו� כלל

  . לקיומו של הסעי�

 כיצד ייבח� ס� הכניסה היא השאלה האחת :שאלותכמה במקרה כזה עולות , למעשה

, כגו� נהיגה ע מלווה,  הפרת הוראות ומגבלות ברישיו� הנהיגה–) 3(7לסעי� 

הא המבח� לקיו הסעי� יהיה : ברכב נכה בלבד, ע הגה כוח בלבד, משקפייב

אנו ? מבח� אחרהא יש לאמ� ? ההפרה וחומרתה�הותמ� הא יהיה תלוי? אש� תלוי
תו� צמצו תחולת סעי� זה ,  של ס� הכניסה לחוקניכרתנראה כא� מגמה של הרחבה 

 צמצו הסעי� פירושו הרחבת אפשרויות קבלת הפיצויי על. המונע פיצוי על פי החוק

של , הלחשוב ג על מגמה הפוכאפשר  היה מנגד. פי החוק כחלק ממגמה סוציאלית

מגמה הפוכה כזו הייתה . 7הרחבת תחולת הסעי� והרחבת קשת המקרי הנכנסי לסעי� 

ולא התנהג לפי " שבר כלי"מי ש, מעבירה מסר שא� שמטרת החוק היא סוציאלית

 יש להחמיר עמו ולא לאפשר לו , הגהב האוחזאמות מידה מינימליות המתבקשות מאד

 לשלוח אותו להתמודד ע שאלות נזיקיות אלא לכל היותר, רות החוקליהנות מֵ#

 תמה התנהגות בשונה ממי שנפגע משוד דרכי והתנהג 95.הקיימות ברגיל מחו� לחוק

 ולמעשה שולח אותו להתמודד ע נתבע לא ידוע או ע , מג� עליואיננווהחוק , ותמימה
אה לכאורה לא נר. כא� העבריי� עצמו נהנה מפרות מעשיו, שלא בצדק, נתבע עבריי�

� לא נראה . לא נראה שהמטרה הסוציאלית של החוק נועדה לש כ�;שיש הצדקה לכ

ולמצער , שרוב המוחלט שומרי חוק, שנזקו של אד כזה צרי� להתפזר על כלל הנהגי

 אולי לא ע זאת 96.ברגל גסה את הכללי הבסיסיי של הנהיגה, כמוהו, אינ מפרי

מה שנכו� למצער בחלק מ� (אחראי לתאונה יהיה נכו� לשלול פיצויי ממי שאינו 

, )שכ� אי� קשר סיבתי הכרחי בי� הפרת ההוראה או המגבלה לפגיעה בתאונה, המקרי

 ורק באופ� אקראי חברת הביטוח או קרנית מצאו שהנהג המעורב בתאונה לא נהג ע

.  וקפצו על כ� כמוצאות שלל רב כדי לשלול לו פיצויימלווה או לא חבש את משקפיו

 � שמשמעותו מתי הפרת הוראות ברישיו� – )3(7המבח� שייקבע לקיו סעי� לפיכ
  . לעניי� זה מכריע–הנהיגה שקולות לנהיגה ללא רישיו� בכלל 

_____________________________________  

 עניי� – ש� דובר באי תשלו� קנסות שהביאו לאי חידוש רישיו� ,)88 הערה, לעיל (נאהעניי�    94
  . שאינו נוגע בכשירות לנהוג

  . וקלח) 1)(א(9משולל זכאות כזה חשו� ג� לתביעת שיפוי מכוח סעי� , 35 הערה, לעיל   95
  . א� כי קיימת זכות חזרה כלפיו   96
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לעניי� הפרת הוראות ומגבלות ברישיו� , לפני כמה שני, המבח� האחרו� שנקבע

נצמדו בתי המשפט ה לאחרונ. לחוק) 3(7של סעי� ניכרת מביא לידי ביטוי מגמת הרחבה 
כ� תרמו ב וברישיו� הנהיגהלפסיקה זו במקרי שוני של הגבלות בכמה וכמה פסיקות 

המקרי שייכנסו פי החוק ולצמצו   ס� המקרי שיפוצו עלה רבה עוד יותר שללהרחב

פי   כי שלילת הפיצויי על98,בניגוד לעבר,  נקבע97מגדל'  קרנית נבדיו� נוס�. סעי�ל

: הזהבה מדובר בהפרה של התנאי שוק תהיה מוצדקת רק במקרי לח) 3(7סעי� 

כאשר הכוונה היא להגבלות , הגבלה בדרגת הרישיו� שעניינה סוג הרכב שבו נוהג הנהג

או לתנאי המתייחסי לממדיו הפיזיי האינהרנטיי של הרכב המשליכי על דרגת 

ו� ער� הבחנה בי� הגבלות המשפט העלי בית, למעשה. הרישיו� הנדרשת לצור� נהיגה בו

קבועי בפקודת התעבורה או בתקנות ה (ה סטטוטוריישאו תנאי ברישיו� הנהיגה 

מכוח  הרישוי הנקבעי על ידי רשות, ידואלייוו אינדיתנאילבי� ) שהותקנו על פיה
 התנאי הסטטוטוריי כוללי.  כושר נהיגה לקוי של הנהגבשליו� הנהיגה חוק בריש

יגה בניגוד להגבלות על משקל הרכב שמותר לנהוג בו או בניגוד להגבלה על  נההלדוגמ

 כוללי למשל ידואלייוואינדיה התנאי. וסעי שרשאי הנהג להסיע ברכבמספר הנ

משנה לנשיא ה 99.חיוב לנהוג ברכב שבו הגה כוח או להרכיב משקפיי בעת הנהיגה

בה אי� לנהג שרק למקרי  קבע שיש לצמצ את תחולת הסעי�אור תאודור שופט ה

יש להוציא מגדרו ו, בו נהג בעת התרחשות התאונהשרישיו� לנהוג באותו סוג רכב 

  .ד לתנאי או להגבלות ברישיו� הנהיגהו הנהיגה בניגמקרי שבה הייתה

תכלית העיקרית של לדעתו ה. השופט אור מנתח את התכליות השונות של החוק

,  פיצוי לכל מי שנפגע בתאונת דרכי כהגדרתה בחוקעניינה מת�והחוק היא סוציאלית 
המשתקפת דווקא ,  תכלית נוספת של החוקא�, ללא קשר למידת אשמתו לקרות התאונה

_____________________________________  

, מ"מגדל חברה לביטוח בע'  קר� פיצויי� לנפגעי תאונות דרכי� נ–קרנית  10017/02א "דנ   97
למעשה אומ� המבח� ). מגדל' קרנית נ עניי� –להל� ( 662�651' בעמ, 639) 5(ד נח"פ

 337) 5(ד נז"פ, מ"מנורה חברה לביטוח בע'  לוי נ7576/01א " ע9121/00א "רעשנקבע ב
ש� היה מדובר בנהג שהסיע , אחד המקרי� שאוחדו לאותו דיו� נוס�, )לוי עניי� –להל� (

, מספר אנשי� רב מהמותר ברישיו� הרכב שלו א� נהג שיכור סטה והתנגש בו חזיתית
  .ה שאי� מגיע לו פיצויוחברת הביטוח טענ

ד "פ, מ"מגדל חברה לביטוח בע' גרינברג נ 9030/99א "רעלמשל בניגוד למבח� שהוכר ב   98
שהיה אחד מאות� שני מקרי� שאוחדו לדיו� נוס� בעניי� , )גרינברג עניי� –להל�  (926) 6(נו

המבח� הוא  נקבע כי גרינברגבעניי� . ובניגוד לפסיקה קודמת עוד יותר, ל" הנמגדל'  נקרנית
 שיו�ירלבחו� כל מקרה לגופו לפי סוג התנאי ב למעשה כי ישמכריע  הנשיא ברק .מהותי

ההפרה .  ברישיו�מבח� של הפרת תנאי מהותיהמבח� שנקבע הוא אפוא . שהנהג הפר אותו
 ויש לבחו� כל מקרה ,שלי� על כושרו של הנהג וכשירותו לנהוגשל תנאי הרישיו� צריכה לה

 הפסיקההדי� ו –חבות לפיצוי נפגעי תאונות דרכי�  , צלטנריכאלמ :וראו.  נסיבותיול פיע
אי� בכ� כדי לומר בהכרח שמבחני� אלה היו מוצלחי� ושלא היו . 7632'  בעמ)ז"תשמ(

  .ש לדו� בנפרדבכ� י. וחסרי ודאות, מרחיבי� מדי ומרתיעי� מדי
, פורס� בנבו (מ�' ד' מ� נ' מ 36721/03) א" תו�של(א "ת: ג�לניתוח הבחנה זו ראו    99

 .)מ� עניי� –להל�  ()10.12.2006
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מי  למנוע סיכוני מיוחדי ולהעניש את כדי,  הרתעתית או עונשיתהיא, 7בסעי� 

ב את נקודת  היא היכ� להצי לדעתושאלת המפתח . סיכוני אלהשנוהגי תו� כדי יצירת

לחוק יחול רק על הפרת תנאי או ) 3(7 סעי�  הוא קובע כי.הללוהאיזו� בי� שתי התכליות 
נאי בתהגבלות או מדובר ב.  נוהג הנהגבוש הרכב סוגבוסקת שיו� שעי הרבדרגתהגבלה 

שיו� י משליכי על דרגת הרואלה,  האינהרנטיי של הרכבהפיזייהמתייחסי לממדיו 

הפרת הגבלות או תנאי אחרי שאינ .  התעבורהרכב לפי חוקיהיגה בהנדרשת לצור� נ

,  התעבורהחוקי עברה על א� שיש בה כדי להוות, מאפייני פיזיי של הרכבנוגעי ב

ה י הסנקציבשלכי סבור אפוא השופט אור  100.אי� היא שוללת פיצויי לפי החוק

 להחיל את הסעי� על יה ראוילא יה – שלילת הפיצויי לפי החוק – )3(7החמורה בסעי� 

 בה מתעורר סיכו� בטיחותי פוטנציאלי כלשהו מהפרת התנאי או שכל קשת המקרי

 נהג הנוהג . בה הסיכו� הבטיחותי חרי� במיוחדשההגבלה ברישיו� אלא רק על מקרי

נהג הנוהג בסוג בהרבה מ מציב סיכו� גבוה מאומ� ורגיל לנהוג בובסוג רכב שאי� הוא 
 השופט אור מודה כי יישו . לו רישיו� לנהוג בו א� הוא מפר את תנאי רישיונורכב שיש

בי� היתר באחד המקרי שהיה , ההבחנה עלול להביא לתוצאות שאינ� משביעות רצו�

ש נהג אד ברכב ללא הגה כוח  – 101גרינברג עניי� –מושא אותו דיו� נוס� 

 ,חלת ניוו� שרירי שממנה סבלכשברישיונו היה תנאי שחייב אותו לעשות כ� עקב מ

ולאור המבח� החדש הוא קיבל פיצויי למרות הפרת התנאי ונהיגה ברכב בעל הגה 

  .שאינו הגה כוח

 הוא, מגדל'  קרנית נבדיו� נוס� שנקבע, סוג הרכבאנגלרד וצלטנר סברו כי מבח� 

המונע , א� יתרונו דווקא בחדות הפתרו�, פשטני וטכני יותר ממבחני קודמי

  . ולכ� בס� הכול תמכו בו102,סכסוכי
מנורה ' ספיאשוילי נ בעניי� , זמ� קצר לאחר פסיקת אותה הלכהבהמש� לכ� נקבע

, בניגוד לתנאי ברישיו�, אשר נהג ברכב ללא מלווה" נהג חדש" כי 103,חברה לביטוח

מפני שהוא עדיי� נחשב למי , )3(7גדר סעי� לפי החוק ואינו נכנס  זכאי לפיצויי על

 נקבע כא� כי מגדל' קרנית נבהמש� ישיר להלכת  .בו נהגשחזיק ברישיו� לסוג הרכב שמ

ממדיו בההגבלה המתנה את תוק� הרישיו� של נהג חדש בליווי בעת הנהיגה אינה נוגעת 

 תקנות אשר משליכי על דרגת הרישיו� הנדרשת לצור� נהיגה בו לפי, הפיזיי של הרכב

חוש� עצמו לסנקציות ונוהג ללא מלווה גבלה זו מנהג חדש המפר אמנ . התעבורה

 וסעי� ,חוקהחשב מי שנהג ללא רישיו� מבחינת נ איננוא� הוא , ת התעבורהשבפקוד

_____________________________________  

 : השוו ג�. לפסק דינו של השופט אור20בפסקה  )97 הערה, לעיל (מגדל' קרנית נעניי�   100
קרנית קר� לפיצוי נפגעי תאונות ' מ נ"אליהו חברה לביטוח בע 1003/06) 'וזי חימח(ע "בר

  .)20.5.2007, פורס� בנבו( דרכי�
  .)98הערה , לעיל (גרינברגעניי�   101
  .ש�,  בספרו של צלטנר100 והפניה להערה 265' בעמ) 8הערה , לעיל(אנגלרד   102
  .106) 6(ד נח"פ, מנורה חברה לביטוח' ספיאשוילי נ 8183/01א "ע  103
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יפות ג  – ספיאשווילי ומגדל' קרנית נ – הלכות אלה עוד יצוי� כי 104.חל עליולא ) 3(7

מרכזית של החוק  א� שכא� המטרה הסוציאלית הרכושילעניי� כיסוי ביטוחי במקרי נזק 
  105. אל מעבר לנזק גו� על פי החוקוזו הרחבה נוספת של ההלכה, אינה באה לידי ביטוי

 אכ� נשללו 106באחד מה. מעטי ה המקרי אפוא שבה יישללו הפיצויי

נהג באופנוע ללא התובע שכ� , לחוק) 3(7סעי� פיצויי על פי המבח� החדש לקיומו של 

והוא רכב  ,ק" סמ500ח של עד נפו רישיו� לנהוג באופנוע ב היה ל– רישיו� באותה דרגה

זו דוגמה שהמשנה לנשיא אור . המצרי� דרגת רישיו� שונה, על אופנוע בנפח גדול יותר

 וכא� היא יושמה ובית 107,מגדל' קרנית נא� הציג אותה במפורש בדיו� הנוס� בעניי� 

  108.ולהיתרי שלוא הרכב שבו נהג הנפגע מתאי לכישוריו המשפט אכ� בדק 

א� ברוב המקרי נעשו הרחבות של המבח� ועוד ועוד ניזוקי דווקא לא נכנסו 

לאחרונה נעשתה ,  למשל. מכוח החוק על נזק הגופנילמסגרת הסעי� וקיבלו פיצויי
כי מי שנהג ברכב בעל תיבת הילוכי בפסיקה   נקבעלאותה הלכה עתהרחבה נוספת 

מי שנהג "בל לנהיגה ברכב אוטומטי בלבד אינו בבחינת שרישיונו הוגפי ידנית א� על 

 זכאי לפיצויי לפי החוק כל עוד מדובר באותו והוא ,"ברכב כשאי� לו רישיו� לנהוג בו

  109.סוג של רכב
_____________________________________  

  .113�112' בעמ, �ש  104
, פורס� בנבו (אבו' מ נ"אריה חברה ישראלית לביטוח בע 2605/07א "רעכ� נקבע ב  105

הערה , לעיל (ספיאשויליכהרחבה של אותה הלכת , באשר לנהיגה ללא מלווה )10.3.2009
ויש להניח שכ� ייקבע ג� לשאר המקרי� של נהיגה בהפרת הוראה ברישיו� שאינה , )103

  . כה תשלו� פיצויי�נוגעת בסוג הרכב ומצרי
  .)11.3.2012, פורס� בנבו (מ"המאגר הישראלי לביטוחי רכב בע 'תאסירי נ 5405/10א "ע  106
  . לפסק דינו של השופט אור20בפסקה  )97 הערה, לעיל (מגדל' קרנית נעניי�   107
  . 516'  בעמ)2 הערה, לעיל(  ריבלי�:ראו ג�  108
קר� לפיצוי נפגעי תאונות �קרנית'  נמ" בעחברה לביטוח�הפניקס הישראלי 5308/09א "ע  109

'  נלוי� 5652�08/07  )'מחוזי מר(  א"תבכ� נקבע ג� . )19.12.2010, פורס� בנבו(דרכי� 
בי� , )לוי� עניי� – להל�) (10.5.2009, פורס� בנבו (מ"הפניקס הישראלי חברה לבטוח בע

היתר בהתחשב בכ� שקיימי� כיו� רכבי� שיש בה� אפשרות להעברה למצב גיר ידני או 
מה שמעיד שבוודאות אי� מדובר בסוגי רכב שוני� לפי המבח� שנקבע בהלכת , אוטומטי

ש� נקבע במקרה שבו , )99 הערה, לעיל(מ� עניי� :  והשוו.)97 הערה, לעיל (מגדל' קרנית נ
, ג� נהיגה ללא הגה כוח כשהייתה מגבלה כזו עקב מחלת ניוו� שרירי�, הופרו שתי מגבלות

בעלה של (הפיצויי� לנפגע , וג� נהיגה ברכב בעל תיבת הילוכי� ידנית במקו� אוטומטית
וג� עקב נימוקי� לגופו של , ות ולא אחתג� מכיוו� שהופרו כא� שתי מגבל, יישללו) הנהגת

תיבת הילוכי� אוטומטית איננה אביזר או תוספת ברכב " :עניי� באשר לתיבת ההילוכי�
רכב בעל תיבת הילוכי� רגילה ורכב בעל תיבת הילוכי� . אלא מאפיי� פיזי מהותי שלו

,  ג� למשלכ�. הינ� סוגי� שוני� של הרכב, הג� שמדובר באותו דג� של רכב, אוטומטית
מתבקשי� התלמידי� לבחור הא� ללמוד על רכב , בבוא� ללמוד נהיגה בבתי הספר לנהיגה

מבח� הנהיגה ללומד על רכב בעל . מסוג אוטומט או על רכב בעל תיבת הילוכי� רגילה
שבעוד הגה , מכא�. הילוכי� אוטומטיי� הינו ברכב כזה והרשיו� מוגבל לסוג זה של רכב

הרי שתיבת הילוכי� ,  תוספת אשר מטרתו לסייע לנהג לנווט את ריכבוכוח הינו אביזר או
". השונה מהותית מתיבת ההילוכי� הרגילה, אוטומטית היא מנגנו� מכני ותפעולי של הרכב
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א� היה בידו , כי מי שנהג במונית ללא רישיו� מתאי  לאחרונה בפסיקהעוד נקבע

) 3(7למי שנהג ללא רישיו� לעניי� סעי� אינו נחשב , )לרכב פרטי רגיל (02רישיו� מסוג 

  110.בו נהגששכ� היה בידו רישיו� לסוג הרכב , לחוק
בו נהג שרישיונו התיר שבמקרה  נפסק כי מגדל' קרנית נכשנתיי לפני קביעת הלכת 

גדול נהג בפועל באוטובוס זעיר והוא ,  שמונה אנשיעדשל לו לנהוג באוטובוס זעיר 

ולא נכנס לא יצא מגדר החוק הוא בכל זאת ,  אנשי עשרהשלבעל קיבולת מרבית , יותר

כפי , שמונה אנשיהיו באוטובוס פחות מבזמ� התאונה בפועל שכ� , )3(7לסעי� 

הא פסיקה זו תעמוד על תלה ג לאחר ההלכה  111.שיו�ימתיר לו הרלמעשה ש

 א� יש לשי לב, יש להניח שהפרשנות הסוציאלית תחול ג על מקרה זה? החדשה

 א� שונה ממנו בכ� 112)בעניי� הסעת נוסעי רבי מ� המותר (לוישהמקרה דומה לעניי� 

 הנהיגה לוי ואילו בעניי� – גדול יותר –שכא� אולי בכל זאת מדובר בסוג רכב שונה 

אלא שהנהג הפר מגבלה שנגעה למספר הנוסעי המרבי , הייתה באותו סוג של רכב
  .המותר באותו סוג רכב

בדר� כלל פוליסת ביטוח רגילה . עניי� של פסילת רישיו�) 3(7לסעי� עוד רלוונטי 

 החודשי שקדמו עשר� שני בתנאי שלנהג היה רישיו� תק� במש� הקובעת תחול

 במצב של 113.פי חוק שיו� עליר –או להחזיק  – ובתנאי שלא נפסל מלקבל ,לתאונה

הפסילה אול  114.פסילה בעת התאונה תוגש התביעה נגד קרנית ולא נגד המבטחת

לא כל הפרה של  ו115,פקיעה או ביטול, חידוש� פסילה אינה כאי: פורשה בדר� הצמצו

בלא ידיעה של בעל רישיו�  נקבע כי, למשל. שיו� מבטלת את תוק� הרישיו�יחובת הר

 מחמת ספקות נהיגה על החלטת רשות הרישוי במשרד התחבורה להתלות את רישיונו

ואי� הכיסוי הביטוחי נשלל ,  אי� הוא פסול מלנהוג,כושרו הבריאותי לנהוגל באשר

_____________________________________  

 
גישה זו נדחתה בהמש� ). 3289/06) א" תוזימח(א "ע(ערעור שהוגש על פסק הדי� נמחק 

, לוי� בעניי� ת מפורשת לפסיקת שלו� זוהתייחסו: ראו למשל (הדר� בערכאות הגבוהות
 שנקבע להפרת תנאי� ,והדבר מדגיש א� הוא את המבח� הכללי מדי ,5בפסקה , ש�

  . לחוק)3(7ברישיו� לפי סעי� 
קר� לפיצוי נפגעי תאונת  – קרנית'  נמ" בעהכשרת הישוב חברה לביטוח 1101/10א "רע  110

עולה בקנה אחד ע� קביעתו העקרונית של  למעשה הדבר .)12.5.2010, פורס� בנבו(דרכי� 
  . לפסק דינו של השופט אור20בפסקה ) 97הערה  ,לעיל(מגדל ' קרנית נהשופט אור בעניי� 

   .831) 3(ד נו"פ, שלוה' מ נ"הדר חברה לביטוח בע 9524/00א "רע  111
 מגדל' קרנית נהיה זה אחד המקרי� שאוחדו לדיו� בעניי� ). 97הערה , לעיל (לויעניי�   112

  ).97הערה , לעיל(
  .510' בעמ) 2הערה , לעיל(ריבלי� : ראו  113
פורס�  (ל"ו� מובסיסיא� זעיזב' קרנית קר� פיצוי לנפגעי תאונות דרכי� נ 4288/04א "רע  114

 ). 31.10.2007, בנבו
  . והאסמכתאות ש�522�521' בעמ) 2הערה , לעיל(ריבלי�   115
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 ההלכה הוסברה ג כפועל יוצא של חובת הרשות 116.מחמת היותו נטול רישיו� לנהוג

בייחוד , ותי התוצאות הקשות האפשרבשלבעיקר , המנהלית לפעול בהגינות כלפי האזרח
 במקרה קבלת פיצויי�  אי–שיכולות להיות להתליית הרישיו� , במישור האזרחי

די� שנית� לאחרונה בבית משפט השלו  בפסק הרחבה נוספת נעשתה 117.פגיעה

שרישיו� כבו אד נהג שאינו חל א� במקרה ) 3(7נקבע כי סעי� ש  118,אביב� בתל

 משו שלא הגיע הוא לא היה מודע לכ�א�  עקב עברה פליליתהנהיגה שלו נפסל 

  . את גזר דינולמשפט לשמוע 

 רישיו� שפקע מחמת הוראה של – הסעי� תסיפי שבלמקר להשוות זאת ג אפשר

א כי במקרי אלה הפקיעה היא עקב , תשלו אגרה� מחמת אי אוראש ההוצאה לפועל

על  119.כשירות� תשלו ולא עניי� מהותי של פסילה עקב עברה או אי� עניי� טכני של אי

, )3(7החלת סעי� בעבר כבר נקבע כי רישיו� שפקע מחמת אגרה לא יביא לידי , כל פני
ופירוש של דברי , אינו תק� שניכבר אלא א כ� מדובר ברישיו� ש,  הסעי�ת סיפלפי

ב ולכ� נוהג ללא "מחדש וכיו") טסט("שאד היה צרי� לעבור מבח� נהיגה מעשית 

? מגדל' קרנית נ כיצד יפורשו אות� הלכות לאור הדיו� הנוס� בעניי� 120.רישיו� בפועל

שכ� הפרה כזו אינה נוגעת בסוג , )3(7ע שאי� בכ� כדי להיכנס לסעי� הא ג כא� ייקב

 לכאורה מקרה כזה אפילו קל מהמקרה של אד שלא 121.זה אכ� הכיוו� בפסיקה? הרכב

_____________________________________  

 עניי� –להל�  ()11.10.2011, פורס� בנבו (מלכה' נל "ז' ג'חאדגעזבו�  7602/06  א"ע  116
, פורס� בנבו(ל "עזבו� ממו ז' מ נ"יטוח בעשומרה חברה לב 11924/05א "ע; )מלכה

 259' בעמ) 8הערה , לעיל(אנגלרד : ראו ג�). שומרה עניי� –להל�  ()20.6.2007
 .והאסמכתאות ש�

מלכה עניי�  :ראו. כדי שהפסילה תשתכלל, אודות הפסילהעל נדרשת הודעה של ממש לנהג   117
, לעיל(שומרה עניי�  :ראו ג�.  לפסק דינו של השופט מלצר24בפסקה ) 116הערה , יללע(

 .873) 1(ד מו"פ, מדינת ישראל' שיטרית נ 729/92פ "רע; )116 הערה
 .)יזדיעניי� : להל� ()2.10.2011, פורס� בנבו( דרחי' נ יזדי 153642/09 )א" תו�של (א"ת  118
' בעמ) 8הערה , לעיל(אנגלרד : לאומיי� ראו�להשוואה לעניי� תוקפ� של רישיונות זרי� וב�   119

263�260.  
) 2הערה , לעיל(ריבלי� ;  והאסמכתאות ש�258�257' בעמ) 8הערה , לעיל(אנגלרד : ראו  120

  . והאסמכתאות ש�512' בעמ
קורס  מדובר רק בחידוש אגרת הרישיו� אלא ג� בתשלו� אגרה בעקבות אי�פי הפסיקה  על  121

פורס� ( מ" חברה לביטוח בע"ציו�"' מייליח� נ 399/95) 'חימחוזי (א "תב. נהיגה מונעת
פורמלי �א� הדבר נבע מפג� טכני, לא היה לניזוק רישיו� בעת התאונה )13.7.2004, בנבו

ת והמשפט הסתמ� בי� השאר על הלכ בית. תשלו� אגרה בתו� קורס נהיגה מונעת�של אי
כי יש לפרש את   וקבע)103הערה , לעיל( ספיאשווילי ו)97 הערה, לעיל( מגדל' קרנית נ

 בפרשה אחרת . ולזכות את הנפגע בפיצויי� מחברת הביטוחמצמצ� פירוש  לחוק)3(7סעי� 
תשלו� אגרה על �י� איתשלו� אגרה לחידוש רישיו� לב�נקבע כי לצור� כ� אי� הבדל בי� אי

' ב� עמי נ 9106/02) ��שלו� י(א "ת(בשני המקרי� מדובר בפג� טכני . הרישיו� מלכתחילה
, פורס� בנבו(  לפסק דינו של השופט מוסק16פסקה , המאגר הישראלי לביטוחי רכב

בכל זאת מדובר בפג� , חידוש הרישיו� הוא מעשה לא אחראי�א� שאי. ))25.1.2006
 להשוותו למעשי� הקשי� והמתוכנני� המנויי� בחלופות ואי אפשר, הותיפורמלי ולא מ
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רישיו� שפקע מחמת א� א ה. שכ� מדובר רק בעניי� טכני, ידע שרישיונו נפסל

ברישיו� קיי טכנית וראה הפרת הלמעשה אי� מדובר ב,  לפני שני רבותפקעתשלו � אי

ואי  ,הרישיו� נית� על בסיס נתוני מסוימיש היות ,אלא בגדר נהיגה ללא רישיו� בכלל
 להסתפק בנתוני היסטוריי כבסיס להמש� תוקפו של כושר הנהיגה של אפשר

 19.5 ברכב הנהיגכי  123בירושליהמשפט המחוזי  לאחרונה קבע בית,  ואכ�122.הנוהג

 קורס מעברלא לו,  בתאונת דרכילפגיעה תוק� רישיו� הנהיגה ועד חודשי אחרי שפג

   124.לחוק) 3(7'  מצדיקה שלילת זכות לפיצוי לפי ס,ענו�יר

כולל ג ) 3(7 סעי� תשבסיפ" אי תשלו האגרה" שהמונח  בפסיקה בעבר נקבע

 כלומר עולה מאותה הלכה שא� אילו פקע רישיונו של הנהג לא עקב 125.תשלו קנס� אי

, תשלו קנסות� אלא אפילו עקב אי) כמו שכתוב במפורש בחוק(תשלו אגרה בלבד � אי

, פורמלי באופיו� הסיבה היא שמדובר בעניי� פיסקלי. עדיי� יחסה הנהג תחת כנפי החוק

ואשר אינו משלי� על כושרו של הנהג , שמטרתו דר� לגבייה יעילה של הקנסות
   126.לנהוג

שכל אחת מה� ,  מגבלות ברישיו�כמהל עוד אפשר להעלות שאלה בדבר הפרה ש

א� מעוררת תהייה א אי� לשלול את הפיצויי בשל מצבור , אינה נוגעת בסוג הרכב

דוגמה לכ� היא מקרה של נהיגה ברכב שאי� לו הגה כוח למרות תנאי ברישיו� . ההפרות

למד ואי� לו ג תיבת הילוכי אוטומטית שעליה , המחייב זאת עקב מחלת ניוו� שרירי

גבלה אחת מיותר מהפרה של א מדובר באמנ . הנהג ונבח� אלא תיבת הילוכי ידנית

, וה� אינ� אמורות להצטבר, בפני עצמהמה� יש לבחו� כל אחת בתנאי הרישיו� דומה ש

א� ההרגשה .  רק עקב כמות�מגדל' קרנית נוכ� בהצטברות� לפרו� את גדרי מבח� 

_____________________________________  

 
דינו של השופט  פסק; 513�510 ' בעמ)2הערה , לעיל( ריבלי� :והשוו. האחרות של הסעי�

  . )92 הערה, לעיל(רביבו בעניי� ריבלי� 
 .  לפסק דינו של השופט ריבלי�4בפסקה ) 92הערה , עילל (רביבועניי�   122
  ).17.3.2009, פורס� בנבו (מ"חברה לביטוח בעמנורה ' כה� נ )��ימחוזי  (2612/08א "ע  123
לשלול כדי די בכ� היה  ו,א היה כיסוי ביטוחי לפי תנאי הפוליסהבאותו מקרה לנפגעת ג� ל  124

  . מאת המבטחת שאותה תבעהויי�זכותה לפיצ
) 8הערה , לעיל(אנגלרד ;  לפסק דינו של השופט אור3בפסקה ) 88הערה , לעיל(נאה עניי�   125

  . והאסמכתאות ש�259�258' בעמ
נקבע שבעת התאונה היה הנהג זכאי לחדש את רישיו� הנהיגה  )88הערה , לעיל( נאהבעניי�   126

בדיקות או כל הלי� , ידי תשלו� הקנס ומבלי שיחויב לעבור מבחני� וזאת על, שלו שפקע
ברכב בעת  שיר לנהוגכבעיני רשות הרישוי הנהג היה :  דהיינו,אחר מטע� רשות הרישוי

קבע השופט תאודור אור כי אי� לשלול זכאותו של הנהג ו  לפסק דינ16בפסקה לכ� . התאונה
 מדובר אי�בשני המקרי� . תשלו� אגרה�דינו של נהג כזה כדי� אי. חוקהלפיצויי� לפי 

כשירות לנהוג אלא במחדל בעל אופי פיסקלי או �במחדל מהותי העולה כדי אי
 פקיעת רישיו� עקב בדבר, )118 הערה, לעיל( יזדי בעניי� הפסיקהשדומה  .טכני�פורמלי

  .תשלו� קנס� איבדברעולה בקנה אחד ע� אותה פסיקה מ� העבר , אישו� בעברה
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אפשר בהחלט לנסות ולומר  127.מקרה כזה במיוחדמיישו מבח� סוג הרכב אינה נוחה ב

 רבות ככל שהופרו הגבלותו, כי מטרת ההגבלות על הרישיו� נועדו לתכלית מסוימת
כאילו לא עמד מפר בויראה " סוג הרכב" מבח� יטה בית המשפט להגמיש אתי כ� ,יותר

� לנהוג שכ� בפועל נהג ברכב מסוג אחר מזה שהוכשר ואומ, מגדל' קרנית נבמבח� הלכת 

  .א הפר כמה מגבלות בקשר לרכב, בו

 הוא,  השקולה לנהיגה ללא רישיו�הפרת ההוראות ברישיו�עניי� ל, מבח� סוג הרכב

 .בכיווני שוני, כפי שראינו, ואכ� הפסיקה הרחיבה אותו עוד יותר, מבח� רחב מאוד

מר� וא� מת) 3(7 מבח� כזה מביא לצמצו דרמטי של ס� הכניסה לסעי� מצד אחד

ה אפשרית אמתית מצד חברת ילהפר את רוב ההוראות ברישיו� הנהיגה ללא סנקצי

 כלל ועיקר א הפר כל פיצוילפיה נהג כזה לא יזכה לשיה י מצד אחר סנקצ128.הביטוח

, ואש לא נבח� בחוק זה(אפילו לא היה אש בתאונה , ברישיו� הנהיגהשהיא הוראה 
 אחד  כזכור שהיה129,לוימקרה . אה קשההיא תוצ, )שהוא חוק של אחריות מוחלטת

הסיע ( אד הפר תנאי ברישיו� הרכב .מסביר זאת היטב, המקרי בדיו� הנוס� המאוחד

א כי הדבר נוגע בבטיחות ועלול , מינוריתזו לכאורה הפרה ). מותרמה יותראד אחד 

תאונה שבה נהג שיכור חצה פס בא� הפציעה כא� אירעה . לערער את יציבות הרכב

 תו� הפרת תנאי בשל נהיגהשלילת הפיצויי מלוי . לוירכבו של פרדה לב� והתנגש בה

ג א ( וכניסיו� של חברת הביטוח לנצל את ההפרה ברישיו� נראית בעייתית ביותר

רק א הניזוק נפטר יכולי תלוייו . לשלילת הפיצויי) באופ� לגיטימי ביותר ועל פי חוק

הוא , צמחא הוא ואפילו , א� א הוא חי, ב לחוק�7  לפי סעיחברת הביטוחלתבוע את 

המשפט העליו� חש שהדבר אינו צודק וקבע   בית130. לפי החוקלא יקבל פיצויי כלל
במקרה של הפרת הוראות ברישיו� הנהיגה ) 3(7לפיו תחולת סעי� ו, מבח� שונה לגמרי

המשפט העליו�  כ� למעשה קובע בית.  רק במקרה של נהיגה בסוג רכב שונה אפואתהיה

  131. היא ורק היא תהיה שקולה לנהיגה ללא רישיו� כלל–שנהיגה בסוג רכב שונה 
_____________________________________  

ונקבע שהפיצויי� יישללו ג� עקב כ� וג� , הופרו שתי מגבלות) 99הערה , לעיל (מ�עניי� ב  127
קביעה , י ולא אוטומטי שקולה לנהיגה בסוג רכב שונהעקב היותה של נהיגה ברכב ידנ

�לא ברור כיצד היה נפסק . בערכאות הגבוהות יותר, כאמור לעיל, שהשתנתה בהמש� הדר
והיה ברור באשר לכל אחת מה� שהיא נוגעת רק בסוג , אילו שתי המגבלות היו מופרות

   .הרכב
 הערה, לעיל( מגדל' קרנית נ עניי�בר  השופט אודעת: לעניי� סנקצייה פלילית כמרתיעה ראו  128

  .266'  בעמ)8 הערה, לעיל(אנגלרד ; )97
  ).97הערה , לעיל (לויעניי�   129
לפי דיני , בשל אשמו של האחרו�, הא� במקרה כזה יכול היה לתבוע את מי שהתנגש בו  130

  .בשאלה זו אעסוק בפרק הבא? הנזיקי�
י� כי ג� הפסיקה שקדמה לתחולת החוק עוד ו מצש�, 263' בעמ) 8הערה , לעיל (אנגלרד  131

בהכרח שקולה ת תחולת הפוליסה קבעה כי הפרת תנאי הרישיו� אינה במסגרת הוראו
 מכא� שא� במשטר של אש� עובר לחקיקת החוק היה ברור כי רק .נהיגה ללא רישיו�ל

כאשר מדובר במצב נתוני� מסוי� היה אפשר לומר כי אכ� המבוטח הפר את תנאי הרישיו� 
אזי קל וחומר שע� כניסת , )פוליסהדבר שאינו מקיי� את האירוע הביטוחי ב(ועליו האש� 
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גמה דרמטית של הרחבת ס� הכניסה לגדר החוק  מאול בסופו של דבר ניכרת כא�

 הוא הרציונל.  למע� המטרה הסוציאלית שבבסיס החוק7וצמצו מסיבי של סעי� 

של נהיגה בסוג רכב שונה , למקרי מועטי צריכה להישמר 7יה קשה כבסעי� יסנקצש
: א� התוצאה עלולה להיות קשה. שרק היא שקולה לנהיגה ללא רישיו� כלל, לחלוטי�

 חסר� ת הרתעהוא המחיר. רוב מקרי נהיגה בהפרת הוראות ברישיו� לא יצאו מגדר החוק

 של וכמעט ריקו� מתוכ�, פעולת הנהיגהב הנוגעי" שובר כלי"של מי שמפר כללי ו

באופ� דווקני יישו המודל . באשר למי שהפר הוראות ומגבלות ברישיו�) 3(7סעי� 

שכ� כדי להשיג פיזור הנזקי הללו  ,עלול לגרו לעליית פרמיות הביטוחונרחב 

המממני ,  נהגי זהיריכ� עלולי.  בסופו של דבר על כלל הנהגימגולגלי

 רגל גסה כללי בסיסיי בפעולת ששברו כלי והפרו בומסבסדי למעשה נהגי

 לעומת זאת כאשר הרחבה כזו של מסגרת החוק נוגעת בנהגי . להפסיק לנהוג,הנהיגה

יש  132.אכ� יש לה מקו, שאינ עברייני ואינ מפרי את כללי המשחק בבוטות
 של במקרי , באופ� כללי" תמימי"להבחי� בי� אות� הלכות ההולכות לטובת נפגעי

לבי� ,  ובעלי כוח כחברות הביטוח וקרניתטיי בייחוד מול גופי גדוליניזוקי פר

 ".מפרי את כללי המשחק"של נהגי עברייני ולא נורמטיביי ה, פנינולהמקרי ש

ההכרה במקרי אחרי כגו� שוד � אי, במקרה שלנו א� א יש מקו להרחבה כזו

  .הדרכי מציבה סימ� שאלה בפני הצדקת התפתחויות אלה

, שנגעו בסיכו� שהפרת המגבלה גורמת לבטיחות ברכב, בעבר היו מבחני אחרי

בחנו דווקא את סוג ה  ולמעשה, וכ� לשאלת השליטה ברכב בנהיגה תו� הפרת המגבלה

 אלה מבחני ודאיי ויציבי פחות 133.התנאי או המגבלה שהופרו ולא את סוג הרכב

כ� מאוד שמבחני אלה מרתיעי יותר א� יית. מגדל' קרנית נמהמבח� שנבחר בעניי� 
ולכ� משיגי את שלה מבחינת הוצאת מי שהפר ברגל גסה את הכללי הבסיסיי של 

_____________________________________  

 
ורק , )3(7' חוק של אחריות מוחלטת לתוק� ראוי לשקול במידה זהירה פרשנות רחבה של ס

  .במקרי� של נהיגה בסוג רכב שונה של ממש יחול הסעי�
132

 קר� לפיצוי נפגעי –  קרנית2853/96א "הלכת רעדוגמה לכ� מ� השני� האחרונות היא    
המרחיבה זכאות של נפגעי� , לחוק) 6(7לעניי� סעי� , 680) 1(ד נג"פ, פרח'  נתאונות דרכי�

א חל מפורשות דווקא על סעי� 7א� שסעי� ) 6(7א לחוק ג� לגבי סעי� 7מקרנית לפי סעי� 
לא יצא כשידיו , שלא ידע עובדתית שלנהג ברכבו שלו אי� ביטוח,  ובלבד שבעל הרכב,)5(7

באופ� ,  מרחיב מאודפירוש א לחוק�7 את סעי� המשפט העליו רש ביתיבכ� פ. על ראשו
 נפגע יוכל לקבל פיצויי� לפי החוק ג� א� לכאורה –המטרה חשובה . היוצא מידי פשוטו

�א� תו� החלה כאמור , לחוק) 5(7מתו� רציונל דומה למה שנכתב בסעי� , לא היה זכאי לכ
כנגזרת של , ש לה מקו�הרחבה זו י). 6(7 סעי� –כלל בחוק בהקשר זה לא נכתב על מקרה ש

. קיומו של ביטוח�שכ� מדובר על מי שלא ידע על אי, המטרה הסוציאלית של החוק
  ".תמי�"זהו נפגע , למעשה

  .98 הערה, לעיל ראו  133



  : שערי הכניסה לחוק הפיצויי� לנפגעי תאונות דרכי�  ג"עתש ז די� ודברי�

  מגמות לא אחידות של הרחבה וצמצו�

189  

אפשר להציע ג הצעות חלופיות . הנהיגה מגדר האפשרות לקבל פיצויי על פי החוק

   134.שכ� לא זו המטרה כא�, א� לא אארי� בכ�, וחדשות למבחני להתקיימות הסעי�

 לחוק לתבוע מכוח פקודת 7ותו של מי שנכנס לגדר סעי� זכא  .ד
  מרחיבהמגמה סוציאלית : הנזיקי� וללא תקרות על ראשי הנזק

היא א כניסה לאחת מחלופות סעי� ו 7באשר לסעי� בפרק זה נדו� בשאלה אחרת 

את מי " נועל "7דהיינו שסעי� , ללא פיצוי כללהנפגע או עיזבונו זה פירושה היוותרות 

יכול בגופו או שמא הנפגע ;  מאפשר לו פיצויי כללואיננוגדרו במסגרת החוק לס שנכנ

  .מכוח פקודת הנזיקי�את האש בנזקו לתבוע 
 פירושו שהנפגע נמצא 7שכ� לכאורה ההסדר של סעי� , זו שאלה חשובה מאוד

נפגע כזה .  לחוק1שכ� הגיע עד הלו לאחר מעבר המסננת של סעי� , במסגרת החוק

 ואיננו נכנס לחזקה הממעטת באותו 1בסעי� " תאונת דרכי"למסגרת הגדרת נכנס 

ייחוד העילה הא . יכולת לתבוע על פי החוק�יה של איי סנקצמוחלת עליו ע זאת. סעי�

שכ� החוק חל , מכוח פקודת הנזיקי�ג במקרה כזה אינו מאפשר לו לתבוע ) 8סעי� (

פי פקודת  ל לצאת מחו� לחוק ולתבוע על הוא יכוזאתשמא למרות או ? עליו עקרונית

 1 לא אוחד למעשה ע הסדרי סעי� 7מדוע סעי� , א החלופה האחרונה נכונה? הנזיקי�

לא חל א� אמנ התנהגויות שבהתקיימ� החוק חזקות ממעטות או ד של חלסעי� מאו

אחד זהו ,  ואכ�135?הנזיקי�דר� דיני לצאת לדיני הנזיקי� ולתבוע ) ג(8אפשר דר� סעי� 
חוק פיצויי לנפגעי תאונות  הצעתחדש של משרד המשפטי לתזכיר מחידושיו של 

בי� ,  התזכיר מציע שמי שנפגע בתאונה שנעשתה במתכוו��2011.136א"התשע, דרכי

 –נפגע ממעשה שאותו הוא עצמו גר במתכוו� שנפגע ממעשה מכוו� של אחר ובי� ש
_____________________________________  

שכ� המטרה כא� אינה לדו� בפתרו� חלופי ומתאי� , אותיר זאת לדיו� והרחבה במקו� אחר  134
המשפט לפרש פרשנות   רק להצביע על יכולתו של ביתהמטרה כא� היא. כרחיותר בה

א� ,  המכניסה לגדר החוק כמה שיותר מקרי� מכוח מטרתו הסוציאלית,מגמישה מאוד
שאסור היה לה� כנהגו ברכב שאלא , כלל ועיקר" תמימי�"כאשר מדובר בנפגעי� שאינ� 

  .יו צריכי� למלא ברישיונ�שהמפורשי� ולא שתו לב� לתנאי� , למעשה לעשות כ�
 לחוק 7א� כי יש לזכור שהחוק בנוסחו כיו� מאפשר לתלויי� של משוללי זכאות לפי סעי�   135

ר ואינו מאפש, ב7לפי סעי� ) או את קרנית א� אי� כיסוי ביטוחי(לתבוע את חברת הביטוח 
' בעמ) 8הערה , לעיל(אנגלרד : ראו ג�. 1זאת למשוללי זכאות לפי החזקה הממעטת בסעי� 

 לעומת המטרה 7המסביר זאת כריכו� עקב הסתירה שבי� המטרה העונשית של סעי� , 243
יש להניח . 358�357' בעמ) 2הערה , לעיל(ריבלי� : ראו ג�. הסוציאלית של החוק בכללותו

יהיה עליו לבוא לידי ביטוי , שא� ההסדרי� יאוחדו ועדיי� יהיה רצו� לשמור על הבדל זה
  . בצורה כלשהי ג� בהסדר החדש

 לרכז את – למעשה המלצה הפוכה �פט קמא ממלי דוח ועדת השו.47הערה , לעיל  136
ג� הנוהג שפגע , מי שנפגע בתאונה מכוונתל באשר,  לחוק7ההסדרי� הללו דווקא בסעי� 

  .כל עוד לא הייתה טעות בזיהוי, במתכוו� ונפגע בעצמו וג� הנפגע
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המקרה , אכ�. מי שנפגע בתאונת דרכיל לא ייחשב –) 1(7מה שהיו נכלל בגדר סעי� 

 מי – הנוכחי) 1(7לפחות לעניי� סעי� ,  ואז לא יהיה ספק1יצא משערי החוק דר� סעי� 

א� נראה שהמצב .  זהו אכ� מצב רצוי137.גר במתכוו� לתאונה ונפגע בעצמו ממנה
 מי שנפגע מתאונה מכוונת שהוא עצמו גר לה בעניינו שלולו , המצוי כיו שונה

  ).7תזכיר החדש אינו עוסק בשאר המקרי המנויי בסעי� ה(

הא יהיה הגיוני שמי שנשללה ממנו האפשרות לתבוע על פי :  זאתבעיה נוספת היא

 –לא ממוני אבד� השתכרות ועל נזק  ובחוק זה קיימות תקרות על –יה יכסנקצ, החוק

יצוי ללא תקרות כ� לקבל במקרי המתאימי פבו, יוכל לתבוע על פי פקודת הנזיקי�

לעומת , שכ� יש להוכיח במקרי כאלה אש, של ממש" פרס"אמנ אי� מדובר ב? כלל

 הנפגע הרוצה 7מקרי רבי של כניסה לסעי� כמו כ� ב. אחריות מוחלטת על פי החוק

 איננוהוא רק שבר את כללי החוק א� ; לעתי לא(לתבוע הוא עצמו אחראי לתאונה 

 איננושג הוא ,  או שיש לו אש תור,)קא הצד השני אשאש בתאונה עצמה אלא דוו
, יכול להוכיח אש של אד אחרהוא ובכל זאת א יש לו את מי לתבוע ו. קיי בחוק

 ובנקודה זו מצבו יוטב עקרונית לעומת , ללא תקרותלפי פקודת הנזיקי� יוכל לתבוע הא

לתבוע אפשר יהיה אמנ  ש,בצורה די דרמטית,  ייקבעאו שמא? פי החוק מי שתובע על

א� שלפי הפקודה אי� תקרות , לפי פקודת הנזיקי� א� ע מגבלות התקרות של החוק

ג כא� ניווכח . כדי שמצבו של אותו מפר לא יוטב לעומת מי שתובע לפי החוק, כאלה

הותרת נפגע ללא פיצוי א� � של אי, יתר על המידהמרחיבה אולי , במגמה סוציאלית

גיו� מבחינת יואי� ה, 1 ולא בסעי� 7 וכללי ועניינו מצוי בסעי� כלי שאותו נפגע שבר

  . הנזיקי�פקודתסדר הענייני בחוק לאפשר לו לתבוע לפי 

לחוק קובע כי מי שגר לתאונה במתכוו� ) 1(7סעי� . אבח� את השאלות כסדר�
משפט  בית הלאחרונה קבע. חוקה לפי יאינו זכאי לפיצויונפגע בעצמו באותה תאונה 

 פי יוכל לתבוע על )1(7נכנס לגדר סעי�  שמי ש138שליסל' אלנסארה נ עניי�ב העליו�

אותו אחד שגר  למעשה יוכל לכאורה כ� 139.פקודת הנזיקי� במקרי המתאימי

בגי� אבד� השתכרות ונזק תקרות על פיצוי   קיימותשכ� בחוק, להרוויחלתאונה במתכוו� 

שהוא פרס איזה יש כא� לכאורה  140. תקרות כללאי�פקודת הנזיקי�  ולפי ,לא ממוני

עוד יותר מאשר א היו נשארי , שעשוממעשי מכווני היוצאי נשכרי , לחוטאי

_____________________________________  

  . בחוק" נפגע" המבקש לתק� את הגדרת ,2 בסעי� ,ש�  137
' אלנסארה נ עניי� –להל�  ()22.2.2011, פורס� בנבו( יסלשל' אלנסארה נ 092591/א "ע  138

  .)שליסל
הפרשנות של הדיבור כי , עוד לפני פסיקה זו, סבור, 288 ,243 'בעמ) 8הערה , לעיל (אנגלרד  139

וללי זכאות לפי כולל ג� מש" מי שאי� לו עילת תביעה על פי חוק זה " לחוק)ג(8בסעי� 
  . להסיר כל ספקכדיבמפורש  8בסעי� ) ג(ק "לדידו המחוקק יצר את ס. 7עי� ס

סוגיות נבחרות בחוק פיצויי� לנפגעי  ", ריכרד וייס;411�410'  בעמ)2 הערה, לעיל( ריבלי�  140
 .348 ' בעמ,341 )ח"תשל�ז"תשל(א  להפרקליט ,"�1975ה"תשל, תאונות דרכי�
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לנפגע  אי� במקרי רבי מנגד 141.ומדובר בתוצאה שאינה נראית הגיונית, חוקהבגדר 

ה  מקרי שבקיימיא�  (האש הבלעדי בתאונהעצמו  הוא שכ�, את מי לתבועכזה 
יש ,  לתבועאפשרוכ� במקרי שבה , )הפר הוראות א� התאונה נגרמה בגלל אחרי

פסיקה זו  עוד אציי� כי 142.והתובע נחש� ג לטענת הגנה של אש תור, להוכיח אש

כ� נפסק , ואכ�). 1(7 על כלל חלופותיו ולא רק לסעי� 7רלוונטית כמוב� לסעי� 

   143).5(7ה ללא ביטוח לפי סעי� נהיגל באשרהמשפט המחוזי  לאחרונה בבית

 מדובר בנהגי רכב שבשניה היה, אוחדו שני תיקי שליסל' אלנסארה נ עניי�ב

 שני נהגי הרכב .ביטוח חובהב י אשר לא היה מבוטחי ופגעו באופנועתאונהשביצעו 

 .בשני המקרי נקבע כי לנהגי האופנוע לא הייתה רשלנות תורמת. הורשעו בפלילי

נהגי . חוקפי ה האופנוע לא היו מבוטחי נשללה מה העילה לתבוע על  שנהגיהיות

  . תביעה נזיקית רגילהב את בעלי הרכביהאופנוע פנו לפקודת הנזיקי� ותבעו 

סעי� ב שהרי מצד אחד כתוב ,עילהה א חל כא� ייחוד בשאלההשופט ריבלי� ד� 

לא תהיה לו עילת  ק זהמי שתאונת דרכי מקנה לו עילת תביעה על פי חו"חוק ל) א(8

אי� " קובע כי לחוק) ג(8 סעי� ומצד אחר, " בשל נזק גו�פקודת הנזיקי�תביעה על פי 

 של מי שאי� לו עילת פקודת הנזיקי�כדי לגרוע מתביעה על פי ) א(בהוראת סעי� קט� 

מי  "7השאלה א יש לראות בנפגע משולל זכאות לפי סעי� . "תביעה על פי חוק זה

_____________________________________  

,  דרכי�חוק פיצויי� לנפגעי תאונות", גבריאל קלינג; 250'  בעמ)8 הערה, לעיל(אנגלרד   141
 .149 ' בעמ,146 )ו"תשל ( להפרקליט, "�1975ה"תשל

 לחוק לבי� 7בהפרה לפי סעי� א� כי לא תמיד קיי� הכרח בקיו� קשר סיבתי בי� האש� ש  142
היו מקרי� שבה� , ואכ�. 267, 248, 243 'בעמ) 8 הערה, לעיל( אנגלרד: והשוו. התאונה

ביודעי� לבי� אש� תור� של " טסט"הפסיקה ניתקה במפורש למשל בי� נהיגה ללא ביטוח ו
עיזבו� המנוח אבו שקארה  92/08) 'נצ' מח(א "ת: ראו. קי�הניזוק בתביעה לפי פקודת הנזי

פורס� ( בפרק הרשלנות התורמת בפסק דינו של השופט עיילבוני 2פסקה , סואעד' ל נ"ז
יוכל , במקרי� כאלה א� הצד האחר אש� בתאונה). סואעד עניי� –להל�  ()30.3.2011, בנבו

א� מי שפגע בו באשמתו , החוקאותו נפגע להשתמש ג� בהקלות הראייתיות שמעמיד לו 
הדי� הפלילי  הוא יוכל לבקש להשתמש בממצאי� ובמסקנות של פסק. הועמד לדי� פלילי

, �1971א"תשל, ]נוסח חדש[לפקודת הראיות ) א(א42 סעי� לפי, שהרשיע את הנהג הפוגע
 לחוק בתי 77 סעי� לפיהוא יוכל ג� להגיש לערכאה הפלילית תביעה נגררת . 421ח "נ

 וכ� להשיג למעשה הכרה כמעט חלוטה 198ח "ס, �1984ד"תשמ, ]נוסח משולב[פט המש
 לפיהמשפט יוכל ג� להעניק לו פיצוי בהלי� הפלילי  בית.  של הפוגעתבאחריות הנזיקי

שכ� זו תוצאת מקרה של נהג , שוב עולה כא� טע� לפג� רציני.  לחוק העונשי�77סעי� 
לעומת נפגע , שבר כללי� בסיסיי� בפעולת הנהיגה כאשר  לחוק7שנפגע ונכנס לגדר סעי� 

. פקטו לפיצוי לא לפי החוק ולא לפי דיני הנזיקי� שלא יזכה דה, כמי שנשדד רכבו" תמי�"
תביעה של מי � בנוגע לאפשרות של אי"עילה בת עוולה לא תצמח תרופה"טע� של מל אשר

ואי� כא� , 270, 250' בעמ) 8 הערה, לעיל( אנגלרד: שהשתמש ברכבו לביצוע פשע ראו ג�
� עניי�ב למעשה מכריע בית המשפט העליו�נראה להל� כי ,  על כל פני�.המקו� להארי� בכ

התביעה "  נשכראחוטא יוצ"שלמרות בעיית , )138הערה , לעיל( שליסל' אלנסארה נ
 .אפשרית

  ).142הערה , לעיל (סואעדעניי�   143
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 בסופו של דבר מכריע השופט ).ג(8במוב� סעי� , "לת תביעה על פי חוק זהשאי� לו עי

חוק בשל הנפגע אשר נשללה זכאותו לתבוע על פי "ש, "ההשקפה המקובלת"ריבלי� לפי 

 זו תוצאה 144."עומדת לו הזכות לתבוע על פי דיני הנזיקי� הכלליי, 7הוראות סעי� 
 והיציאה ממנו נמצא דווקא בסעי� שכ� השער הראשי של הכניסה לחוק, שקשה לקבלה

  .7 ולא בסעי� 1

חוק הבו זכאותו של נפגע לפי  נשללהשבמקרה נגזרת היא א שאלה , על כל פני

למרות .  עליו המגבלות הנוגעות לתקרת הפיצוייחולו, פקודת הנזיקי�והוא תובע לפי 

  כפי שקבע בית,  שהתקרה לא תוגבלריבלי� מכריע השופט )החוטא יוצא נשכר(הקשיי

  .דינו  לפסקהסכימו השופטי ארבל והנדל .שפט המחוזיהמ

 . שזהו רצו� המחוקקקובעי אול ,השופטי ערי לעיוות לכאורה שהדי� יוצר

 מקרה דנ� את התביעה הנזיקית לפי ה כמובעבר הועלתה הצעת חוק להגביל במקרי

קבל  ובסופו של דבר בחר המחוקק שלא ל145,פקודת הנזיקי� לתקרת הפיצויי שבחוק
 הטע של המחוקק היה שא. ועינינו הרואות שג בית המשפט לא קיבל זאת, זאת

הרי שעומדי ,  קוד מעשה הנזיקי�פקודתבוחני את מצבו של מי שתובע במסגרת 

 ובראש היחשפות לטענת , חוקה בפני התובע על פי עומדיבפניו מכשולי שאינ

שחובטי במי " מקל"ה. האש תור וכ� קושי בהוכחת אחריות וקשיי אפשריי בגביי

ר המחוקק היה ֵע". מקל נוס�"עד שאי� לחבוט בו ב, שהפר את חובת הביטוח כבד דיו

  . לתוצאה זו ובחר בה

 המאגר הישראלי ' ל נ" המנוח עמאר אחמד זבו�עזלפסיקה דומה לאחרונה ראו ג

,  ש הובהר שמדובר בתביעה לפי הפקודה לכל דבר ועניי�146,"הפול"לביטוח רכב 

  .ב"אש תור וכיו, הלכות ניכוי, התקרותיעדר ה ובכלל זאת
בקנה אחד ע המטרה הסוציאלית של פיצוי ניזוקי ומטרת אמנ  זו עולה הלכה

בכל  7 הנכנסי לגדר סעי� בדברהמשפט העליו�   פרשנותו של בית�א, הפיצוי בכללותה

 יוצא �7  שמי שנכנס לגדר סעיה זו פירושהפסיק. נוחות� ותחושת אימעוררת קשייזאת 

 1 עבר את מסננת סעי� 7מי שנכנס לגדר סעי� . א� אי� הדבר כ�. למעשה מגדר החוק

_____________________________________  

  . לפסק דינו של השופט ריבלי�11, 7 קאות פס)138 הערה, לעיל (שליסל' אלנסארה נעניי�   144
הוועדה הראשונה בראשות השופט צבי ברנזו� הגישה " (ועדת ברנזו� השניה"כ� המליצה   145

די�  משרד המשפטי�): �1975 ואלה הפכו לבסיס לחקיקת החוק ב1971מסקנותיה בשנת 
' בעמ) 1991 (וחשבו� הועדה בנושא בדיקת יישומו של חוק הפיצויי� לנפגעי תאונות דרכי�

כ� ג� הנוסח . 38הערה , 250' בעמ) 8הערה , לעיל(אנגלרד :  ראו ג�).א)(1(פרק ה, 49
ח "ה, �1973ג"תשל, חוק פיצויי� לנפגעי תאונות דרכי�להצעת שהופיע בדברי ההסבר 

סבור שההוראה ) 141הערה , לעיל( קלינג .חוקה בנוסח הסופי של ההוראה לא נכללה. 1097
 הפרוטוקולי� עובר לחקיקת על סמ� ניתוח, השופט ריבלי� מסביר. נשמטה מנוסח החוק

 לפסק דינו של 17בפסקה ) 138 הערה, לעיל( שליסל' אלנסארה נעניי� (שלא כ� היא , החוק
 ).השופט ריבלי�

, פורס� בנבו ("הפול"הישראלי לביטוח רכב המאגר ' ל נ" זאחמד בו�עז 8552/09א "ע  146
11.9.2011(.  
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אחת ההוכחות לכ� היא תחולתו של . היאלא שעומדת נגדו סנקצי,  בגדר החוקוהוא

 –ובהיעדר כיסוי ביטוחי , חברת הביטוחזכאות כלפי (ב 7החוק על התלויי מכוח סעי� 
 בעניינ שלהוא היה יוצא לחלוטי� ג ,  יוצא מגדר החוקא המקרה היה). קרניתכלפי 

 ,7 חלופות סעי� לפיה למי שפעל כפי שפעל י סנקצישקיימת אי� זאת אלא 147.התלויי

לא ייתכ� שא :  ודוק.והוא עצמו אינו יכול לתבוע עקב אותה שבירת כלי וכללי

,  על פי פקודת הנזיקי�אי� מדובר בתביעה על פי החוק אלא, הניזוק או עיזבונו תובעי

את , ב7על פי סעי� , וה תובעי, מדובר בתביעה על פי חוק, וא התלויי תובעי

 –לא ייתכ� שאותו עניי� ג נכנס לגדר החוק . לפי העניי�, קרנית או את חברת הביטוח

 הדבר .  בעניינו של הניזוק עצמו ועיזבונו– וג יוצא מגדר החוק –בעניינ של תלויי

קיימי מקרי שבה הניזוק או עיזבונו אינ יכולי . גד לייחוד העילה ואינו הגיונימנו

 כ� לדעתי יש –לפי החוק א� על פי שהחוק חל עליה עקרונית , כסנקצייה, לתבוע
א� אי� כא� תביעה לפי פקודת הנזיקי� , התלויי יכולי לתבוע. 7להבי� את סעי� 

 . בגי� אותו אירוע ובאשר לאותו ניזוק, אחריבמקרי מסוימי ולפי החוק במקרי

כנסת במסגרת החוק כלפי נפגעי מסוימי ואינה  מקרי שאותה תאונה נקיימי, אמת

מדובר כא�  148.ולו לדעות מסוימות, נכנסת במסגרת החוק בעניינ של נפגעי אחרי

, חוקלתבוע לפי התלויי ואי� היגיו� לאפשר ל, באותה תאונהו נפגע עצמו באותו

  . לפי הפקודה–ולעיזבו� 

�גדר ב 7לו רצה המחוקק להוציא לחלוטי� את מי שנפגע ונכנס לסעי� , נוס� על כ

 1גדר סעי� להיה מכניס את עניינו , תחולת החוק א� לאפשר לו לתבוע לפי חוקי אחרי

ולא בגדר , במסגרת החזקה הממעטת הקיימת או במסגרת חזקה ממעטת חדשה, לחוק
  .7סעי� 

מוה הדבר שהפסיקה הולכת בצורה כה יוצאת דופ� לקראת נפגעי שאינ ת

"היא ג אינה , לא רק שהיא מאפשרת לה לתבוע בפועל לפי דיני הנזיקי�". תמימי

השופט . א� כי היה ברור שזה היה רצו� המחוקק וכוונתו, כבחוק, קובעת לה תקרה

שתוצאה , " שתישאר בצרי� עיו�טענה"כ, אכ� מציי�, הדי� שהסכי לתוצאת פסק, הנדל

. צדק� איונוחות � איהכפפת נפגע כזה לתקרות בכל זאת מסבה תחושות של �כזו של אי

 וזהו עניי� ,להתערבלבית המשפט אי� כל מקו , ממוניהנזק אשר לראש ה, לדבריו

נזק אשר לראש הלעומת זאת . של ראש נזק זהבשל דרכי החישוב האריתמטיות , למחוקק

 ואי� כלי  מסור לשופט שיקול דעת רחבממילא, רכיב של כאב וסבלב, לא ממוניה
ויש לדו� לדעתו בשאלה א השיקול של עדיפות לחוטא יכול להיות , מדויקי לחישוב

_____________________________________  

  .358�357'  בעמ)2הערה , לעיל (ריבלי�  147
 ה�של השופטת שטרסברג כבהערת אגב דעתה , )44הערה , לעיל(לזר עניי�  :ראו למשל  148

מגיעי� לו פיצויי� , לדידה. שלא התכוונו לפגוע בו" תמי�"מעמדו של נפגע ל באשר
 נפגע שהתכוונו ואילו,  נכנס לגדר החזקה הממעטת של מעשה מכוו�אינווהחוק במסגרת 

 בדברשלא הסכי� עמה (מסגרת החוק ג� לדעת השופט אור בלפגוע בו ופגעו בו לא ייכנס 
  ").תמי�"הנפגע ה
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אש , הקטנת הנזק" בכללי כגו� המאפשר להתחשב, שיקול בפסיקה לפי ראש נזק זה

מה שאי אפשר לעשות , "חרתתור במוב� רחב מהמקובל ותו לב בווריאציה זו או א

   149.עקב דרכי החישוב, בראש הנזק הממוני
הכוונה אינה לטעו� . א� כאמור אי� בכוונתי להביע בהכרח תרעומת על תוצאה כזו

הכוונה הייתה א� .  לפנות לתביעה לפי הפקודה7שאי� לאפשר למי שנכנס לגדר סעי� 

ג , דר� פרשנות מתאימה, ורק לציי� שהיה אפשר ללכת כברת דר� לא ארוכה ולהכיר

נשדדי . ולמצער עניינ של חלק מה, בעניינ של נשדדי דרכי כנכנס במסגרת החוק

 לא דר� החוק , שאי� לה את מי לתבוע בפועל ולמעשה" תמימי"דרכי ה נפגעי

  .וג לא דר� פקודת הנזיקי�

  אחרית דבר .ה

 יש שה נוקטי גישות ,יש שבתי המשפט נוקטי גישות מצמצמות לתחולת החוק

הסיכו� התחבורתי מובא בדר� כלל בחשבו� . מרחיבות לתחולתו ויש ג גישות ביניי

על כל . א כי החזקה הממעטת גוברת ג עליו, כפרמטר מרכזי להתמלאות ההגדרה

השאלה א חוטא יצא נשכר ויוכל לקבל פיצוי במסגרת החוק או מחו� לו א� , פני

היא פרמטר שלא , יצא כשידיו על ראשו" תמי"ולעומת זאת נפגע , "תמי"שאינו נפגע 

 פסיקות אחרונות וחדשניות לעניי� תחולת סקירתכ� עולה מ. הובא מספיק בחשבו�

  .דומה שיש כא� מקו למחשבה מחודשת. החוק

עבריינות  לחוק הוא הוצאה מגדר החוק במקרי של 7הרציונל העומד מאחורי סעי� 
מקרי מדובר ג בנהג שאינו חלק מ� הוב( מתוכננת ולכתחילית ,והפרת סדר מכוונת

יה כה קשה ידווקא במקרי כאלה החליט המחוקק להפעיל סנקצ). מיומ� בנסיבות העניי�

מדובר במקרי קשי כגו� שימוש ברכב לביצוע , אכ�. של שלילת הזכאות לפיצויי

ו קרנית יפצו במקרה שאי� א חברת הביטוח א, שא לא כ�(היעדר כיסוי ביטוחי , שוד

גיו� כא� אינו רק הגברת יהה. או נהיגה ללא רישיו� נהיגה) ?לש מה לבטח, ביטוח

, שכ� א היה זה המבח�, הסיכו� לנהגי האחרי ולהולכי הרגל ומאבק בתאונות הדרכי

 ובה , היו נכללי בגדר הסעי�של הפרת תקנות תעבורה אזי ג מקרי קשי אחרי

מקרי לשלול פיצויי בהמחוקק רצה אפוא . ב" בשכרות וכיונהיגה, גה פרועהלמשל נהי

, בוטי במיוחד של הפרת חוק מכוונת ומתוכננת ולא אינסטינקטיבית ואימפולסיבית
�או שלא הייתה , שלמעשה נהג ללא מיומנות בנסיבות העניי�,  להותיר את המפרובכ

  .ללא כל פיצוי שהוא, יכולת לבחו� את מיומנותו

 � להצר היא בכללותו 7ובעניי� סעי� ) 3(7המגמה העולה מ� הפסיקה בעניי� סעי� א

תביעה על , למקרי הנכנסי לתוכו בכל זאת,  מחד ולאפשר7את ס� הכניסה לגדר סעי� 
_____________________________________  

  .דינו של השופט הנדל�פסק )138 הערה, לעיל( שליסל' לנסארה נאעניי�   149
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שכ� נהגי שאינ , מצב זה בעייתי מאוד. פי דיני הנזיקי� וללא תקרות הקיימות בחוק

"  . שנפגעו אינ מקבלי פיצוי" תמימי"ו נהגי ואיל, מקבלי פיצוי" תמימי
פקודת פי   יוכל לקבל פיצוי על7שמי שנכנס לגדר סעי� הוא המצב כיו , אכ�

רש את האפשרות של ייש להניח שבית המשפט העליו� פ.  במקרי המתאימיהנזיקי�

ק רש כדי לאפשר לניזויפי פקודת הנזיקי� כפי שפ  לתבוע על7הניזוק שנכנס לסעי� 

 פילו איש בכ� משו הגשמת המטרה הסוציאלית הכללית של החוק. פיצויי בכל זאת

 להחיל עליושבר כלי וכללי ולא היה ראוי לאפשר לו פיצוי כזה אלא כלפי ניזוק ש

 בית המשפט ג. ב7ה מרתיעה ולפצות לכל היותר את תלוייו לפי ההסדר שבסעי� יסנקצי

הגבלה על תקרות ראשי שאלת ה –היה מנוס מפניה שלא , קשה, עמד בפני שאלה נלווית

א� הא בהא תליא ובית המשפט העדי� את המטרה . הנזק בתביעה לפי הפקודה

  .זוהי הלכה מרחיבה מאוד.  וללא תקרותהסוציאלית של פיצוי נפגע
 , בעייתית7ההלכה לעניי� אפשרות התביעה לפי פקודת הנזיקי� של מי שנכנס לסעי� 

 הפרת מגבלות והוראות ההלכה לעניי�ג . ה נשכר במקרי רביוהחוטא יוצא לפי

 היא בבחינת, מרחיבה מדי) מבח� סוג הרכב() 3(7 סעי� ברישיו� הנהיגה לפי

  .  רוב הוראות ההגבלה ברישיו� הנהיגהמתמרצת לנהוג תו� הפרת וא� חסר� תהרתע

 הותרת �� אי הליכה בלתי מסויגת לכיוו,זה קו המחשבה והרציונלאול דומני שא

 על –" תמימי"ג כשמדובר בניזוקי שאינ , הניזוק ללא פיצוי כמעט בשו מקרה

והיה צור� למצוא , משוד דרכי" תמי"היה מקו לפצות ג נפגע אחת כמה וכמה ש

יש להסתכל על החוק ועל מטרותיו  .את הדר� לתוצאה צודקת יותר ג בעניי� זה

ה יותר את הפיצוי והיקפו לנפגעי שאינ בפריזמה רחבה ולבחו� בחינה מקיפ
" כשאפשר לפרש ג אחרת לאור התכלית –הפיצוי � מחד לעומת אי" תמימי

שאי� לה יכולת לתבוע ג מחו� " תמימי" של נפגעי –הסוציאלית של החוק ובכלל 

 נותרי כה� נחכמו במקרה " תמימי"נשדדי , ואכ� .ולו בפועל ולמעשה מאיד�, לחוק

ל פיצוי שהוא למרות האינטרס הציבורי והמטרה הסוציאלית של החוק ולמרות ללא כ

  .הצור� בפיזור הנזק תחת הותרתו על כתפי הנהג בלבד

ההגיו� הפשוט והבריא ": כ�וברא� התבטא בעבר 'המשפט העליו� סלי ג שופט בית

לפיו ייש השופט את ש המדד היחיד  איננווהוא, חוקהאינו תמיד מנת חלקו של 

 אהרו� ברק השופטדבריו של כ�  150".עובדות שבפניובהוראותיו הסבוכות של חוק זה 

ובכ� , שדומה שהיה מקו להשלי� מה ולאמצ ג בעניי� שוד דרכי, שולמ� עניי�ב
  :פרשנות מקלה יותר ע הניזוקלהגיע ל

יש להעדי� פתרו� המעניק פיצוי לניזוק והמפזר את המעמסה של הפיצוי 

על פני פתרו� השולל ממנו פיצוי או המטיל את המעמסה על , על הציבור

_____________________________________  

, מ"האחי� לוינסו� מהנדסי� בע' מ נ"אגוד לביטוח נפגעי רכב בע" אבנר" 9474/02 א"ע  150
 .357' בעמ, 337) 1(ד נח"פ
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שהיה , כגו� נזק גו� מפיצו� רכב[במקרי גבול . מזיק אינדיווידואלי

פתרו� , בדר� כלל, יש להעדי� ]... []'ש' ב –הדי� �המקרה נשוא פסק

תו� פיזור הנזק על כלל , פי חוק הפיצויי� המטיל אחריות על
מת� פירוש מצמצ  ]... [זה בפרשה אחרתעמדתי על שיקול  .המשתמשי

להתחייב מהמדיניות המשפטית , לעתי, לביטוי פלוני שבחוק עשוי

כי , נראה לי. המחייב תוצאה זו, עליה מבוסס דבר החקיקה, הכללית

אינה מחייבת מת� , עליה מבוסס חוק הפיצויי, המדיניות המשפטית

הטלת הסיכו� של , רבעיקרו של דב, מדיניות זו היא. ..פירוש מצמצ

פגיעה משימוש בכלי רכב לא על הנפגע האינדיבידואלי ולא על הפוגע 

זהו העיקרו� . האינדיבידואלי אלא על כלל המשתמשי בכלי רכב במדינה

  151.'פיזור הנזק'של 

 פט עוני חבש מביתוכפי שכותב הש, לדברי משנה תוק�, כאשר מדובר בנפגע תמי

  :המשפט המחוזי בירושלי

הוצאת האירוע דנ� מהגדרת ,  א נניח שקיימת הוכחה לכוונה האמורהג

כאשר מדובר בנפגע תמי ולא באד שגר לתאונה , תאונת דרכי

עומדת בניגוד לרוחו של החוק ולמטרות לה� נועד ולשמ� , במתכוו�

 והפעלת ...לא אחת נקבע כי חוק הפיצויי הוא חוק סוציאלי. נחקק

  152.ש בה כדי לכרס במהותו של החוקהחריג על נפגע תמי י

_____________________________________  

המפנה לדבריו שלו ,  לפסק דינו של השופט ברק34בפסקה ) 37הערה , לעיל (שולמ�עניי�   151
 .204' בעמ, 197) 3(ד לה"פ, טאהא' עד נאסו 326/80א "בע
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