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מדוע לא , לבוא וליתן טעםו  יורה לאשר, מוגשת בזאת עתירה למתן צו על תנאי כנגד המשיב
תנאי חוזה ) (ביטוח(ם פיננסיים בתוספת הראשונה לתקנות הפיקוח על שירותי 9ף יבוטל סעי

 ."חובת הגילוי והפרתה"שענייננו ב 2010-ע"התש, )לביטוח חובה של רכב מנועי
  

  ".1"ב ומסומן "העתק התקנות רצ
  
  

 הצדדים לעתירה  .א
  
השימוש ברכב מבוטח . 10-520-56רישוי '  הינה בעלת רכב מסוג טויוטה מס1העותרת  .1

 .30.6.13-בביטוח חובה העתיד לפקוע ב
  

  ".3"ב ומסומן " רצ1ותצהיר העותרת " 2"ב ומסומנת "תעודת הביטוח רצ
 

 השימוש ברכב מבוטח .27-892-62רישוי ' מסדייהטסו  רכב מסוג ת בעלה הינ2 תהעותר .2
 .31.12.12-בביטוח חובה העתיד לפקוע ב

  
  ".5"ב ומסומן "רצ 2 העותרת ותצהיר "4 "תב ומסומנ"רצתעודת הביטוח 

 

בתוספת הראשונה הכוללות , אשר התקין את התקנות שבמבוא, אוצרהמשיב הינו שר ה .3
על כל ביטוחי החובה , 2-4לפי תקנות , אשר חלה, את הפוליסה התקנית לביטוח חובה

 .")הפוליסה התקנית: "להלן(לרכב במדינת ישראל 

 

 

 המסגרת הנורמטיבית   .ב
  

נועד ) "ד"פלתחוק ה: "להלן (1975-ה"התשל, חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים .1
ללא תלות , להבטיח פיצוי לכל נפגע בתאונת דרכים בגין נזקי הגוף שנגרמו לו בעטייה

 .בשאלת האשם
  

  ".6"ב ומסומן "ד רצ"העתק חוק הפלת
  

כאשר פקודת ביטוח , ביטוח חובהשנבחר על מנת למלא מטרה זו היה מנגנון של המנגנון  .2
אוסרת על שימוש ברכב ") דת הביטוחפקו: "להלן (1970-ל"תש) נוסח חדש(רכב מנועי 

  ). לפקודת הביטוח2' ס(ללא פוליסה בת תוקף 
  

  ".7"ב ומסומן "העתק פקודת הביטוח רצ
  

, המבטיח פיצוי לא רק למבוטח הנוהג ברכבו, סטטוטורי- מנגנון ביטוחי בפנינו –כלומר  .3
מבוטח רגל ואפילו למי שנפגע על ידי רכב שאינו הלהולכי , ם ברכבאלא גם לנוסעי

 ).באמצעות קרנית(
  

 " סדרי דין וחישוב הפיצויים–תאונות הדרכים "ריבלין  . ד וא" הפלתחוק ל12' ראה ס
 .17-19' מהדורה רביעית בע
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 הגביל,  הוכחת האשםנטלהופטרו מאשר , כנגד ההטבה שקיבלו נפגעי תאונות הדרכים .4
 ש השכר הממוצע במשקשילותקרת (ים מספר רכיבבהפיצוי שישולם להם   אתהמחוקק

בגין הנזק הלא והגבלת הפיצוי ,  חישוב הפסדי ההשתכרותתחשבות במס ההכנסה בעתוה
  ).ד" לחוק הפלת4'  ראה ס–ממוני 

 
 הפיצוי לנפגעי תאונות הדרכים מבוסס על עקרונות פקודת הנזיקין –מעבר לסייגים אלה 

 )"אנגלרד: "להלן(ה שלישית מהדור" פיצויים לנפגעי תאונות דרכים"אנגלרד .  י–ראה (
 .)9' בע

  

אך , פיצוי לכל נפגע בתאונת דרכים, מחד גיסא, המבטיח, בכך יצר המחוקק הסדר מאוזן .5
ועל , המחוקק לכלול את כל נפגעי תאונות הדרכיםבהסדר זה התכוון . מגביל את שיעורו

 לחוק 8' ס(פקודת הנזיקין  לתבוע פיצויים על פי  את הזכותמהנפגעים שללכן גם 
  .")ייחוד העילה "–ד "הפלת

  

ואף אם היה מי שהתקומם כנגד , בשיטת המשפט הישראליתהתנהל למישרין הסדר זה  .6
ד או כנגד הגבלת זכות הגישה לערכאות בסעיף ייחוד "לת סכומי הפיצוי בחוק הפלתבהג

, הוראות אלה נתפסו כמידתיות, כמו גם בענין החובה לרכוש ביטוח חובה, העילה
 ).16' בע, שם, אנגלרד(כבוד האדם וחירותו :  את חוק יסודות ותואמותמאוזנ

  

התקיים מתח מתמיד בין , מאחר והמנגנון הסטטוטורי האמור נשען על חברות הביטוח .7
לבין חברות הביטוח , ת הביטוחו לרכוש את פוליסחוייבאשר , ציבור המבוטחים

 .אשר מטבע הדברים דאגו לרווחיהן, הפרטיות
  

העדיף במערכת היחסים בינן לבין מנוע מחברות הביטוח לנצל את כוחן על מנת ל .8
 : נקט המחוקק מספר צעדים, שחוייבו לרכוש מהן פוליסות ביטוח לרכב, המבוטחים

  

שפוליסות ביטוח החובה יבטיחו ) לפקודת הביטוח) א (3' בס(קבע המחוקק , ראשית  .א
 בכפוף למגבלות . מו להםפיצוי בגין כל נזקי הגוף שיגר  תאונות הדרכיםפגעינל

על בסיס עקרונות  לפיצוי מלאזכאים הנפגעים , ד"ת שנקבעו בחוק הפלתוהקונקרטי
 . פקודת הנזיקין

  
יהיה , )בעל הרכב(המבוטח עצמו כי , לפקודת הביטוח) ב (3' בס, המחוקק אף הדגיש

  . בתאונת דרכיםזכאי לפיצוי ככל נפגע אחר
  

הוא , וח להתחמק מחבותן לפצות את הנפגעיםעל מנת למנוע מחברות הביט, שנית  .ב
להגביל את הביטוח מטעמים של גיל )  לפקודת הביטוח15' בס (אסר עליהן

מספר הנוסעים בו , מצב הרכב, מצבו הגופני או הנפשי, הותק שלו בנהיגה, המבוטח
 .'וכו

 

המחוקק גם אסר על חברות הביטוח לנצל את מצוקתם של המבוטחים או את חוסר   .ג
 לחוק 58' ס(על מנת לקשור עימם את הביטוח בתנאים בלתי סבירים , םנסיונ

 .")חוק הפיקוח: "ולהלן, 1981-א"תשמ) ביטוח(הפיקוח על שירותים פיננסיים 

 
  ".8"ב ומסומן "העתק חוק הפיקוח רצ

  

אשר חברות , "לא רווחיים" ועל מנת לקיים הסדר ביטוחי גם לגבי מבוטחים   .ד
 . "הפול" את  המחוקקקיםה,  לבטחםהביטוח לא היו מעוניינות

  
הסדר ביטוח שיורי ומנגנון לקביעת (תקנות ביטוח רכב מנועי ולפי פקודת הביטוח  (

 מחוייבת הפול לבטח בביטוח חובה כל משתמש ברכב מנועי 2001-א"התשס) התעריף
 ). בחברות הפרטיותשלא השיג כיסוי ביטוחי
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ח לשמור על עניינם של המבוטחים  הסמיך המחוקק את המפקח על הביטו,ולבסוף  .ה
-37' ס(ולפקח על תנאי פוליסות הביטוח ועל תעריפי הביטוח ) לחוק הפיקוח) ב (2' ס(

 ). לפקודת הביטוח40
  
  

, באופן טבעי, כאשר חברות הביטוח לוחצות, התנהלו הדברים למישרין, כאמור, וכך .9
וממשיך , גביל אותןואילו הממונה על הביטוח מ, לכיוון של העלאת שעורי הפרמיות

 .לשמור על עניינם של המבוטחים
  

ביצע עבירה ,  ומי שנהג ללא ביטוח שכזהכחובה סטטוטוריתנתפס , כשמו, ביטוח החובה .10
מעולם , משום כך. אין כל דמיון בין ביטוח החובה לביטוח וולנטרי, מבחינה זו. פלילית

 ממילא לא ניתן .יטוחאת קבלתם לב" להצדיק"לא עמדו בעלי כלי הרכב בפני הצורך 
 .מצבם הגופני או מצבו של רכבם, ותק, יל את זכויותיהם מטעמים של גילבהיה להג

  
  ".פול"בוטח ב, מבוטח שלא נקלט באחת מחברות הביטוח המסחריות, לכל היותר

 

, רבה חדשנותו של מנגנון חובת הגילוי שהוכנס לפוליסה התקנית החדשה, על רקע זה .11
 .ד עד כה"לת לכל משטר הפרוהיה ז

 

 

 מנגנון חובת הגילוי  .ג
  

, שאלות חיתומיות לפוליסה התקנית מאפשר למבטח להציג לבעל הפוליסה 9סעיף  .1
 )). א (9' ס(ומחייב את בעל הפוליסה להשיב עליהן תשובה מלאה וכנה 

  
  : מוטלות עליו סנקציות כדלקמן, נכשל בעל הפוליסה במתן תשובה כאמור

  
בראש הנזק  ₪ 10,000 עד  לקזז חברת הביטוחרשאית עצמו מהנזקים שנגרמו לו, ראשית

  .))1)(ג(9' ס(הלא ממוני 
  

עבור כל אחד מיתר הנפגעים  ₪ 2500לשלם לחברת הביטוח על בעל הפוליסה , בנוסף
 )).2)(ג(9סעיף (נוספים  ₪ 10,000ועד , בתאונה

  
 יעברו –למו כי גם אם ילך בעל הפוליסה לעו, לפוליסה התקנית מוסיף) א (14וסעיף 

 ...חובותיו ליורש הרכב

 

לצידו של מנגנון , מנגנון חובת הגילוי הוחדר כאן לראשונה לענף ביטוח החובה .2
אשר אף הוא נעדר עד כה ממשטר )  לפוליסה התקנית4סעיף (ההשתתפות העצמית 

 . ד"הפלת
  

 17' תיקון מס(בעוד שלמנגנון ההשתתפות העצמית היה מקור סמכות סטטוטורי , ואולם
אין  למנגנון חובת הגילוי –)  א3אשר הוסיף לפקודה את סעיף , לפקודת ביטוח רכב מנועי

ואף לא שינתה , לא התייחסה הכנסת למנגנון זה, 17' בחוקקה את תיקון מס. קור דומהמ
מצב גופני או , ותק, האוסר על הגבלת הביטוח מטעמי גיל,  לפקודת הביטוח15את סעיף 

 .'מצב הרכב וכו, נפשי
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 ההליכים שקדמו לעתירה זו  .ד
  
 לפקודת 17' שכוונה הן כלפי תיקון מס) 3974/10צ "בג(הגישה עתירה קודמת העותרת  .1

והן כלפי הפוליסה ) אשר הוסיף את מנגנון ההשתתפות העצמית(ביטוח רכב מנועי 
 .בחוסר סמכות, לטענתה, שהותקנה, התקנית החדשה

  

ההשתתפות (ותרת את עתירתה לנושא החוקתי  צמצמה הע,בית המשפט' בהמלצת כב .2
 .תוך שמירת טענותיה בנושא חובת הגילוי) העצמית

  
  ."9"מסומנת , בית המשפט' ב החלטת כב"רצ

  
  

, בהמלצת בית משפט נכבד זה, העתירה בנושא החוקתי נמשכה על ידי העותרים .3
לפני .  משנהאמור לעמוד לבחינה מחודשת בתוך פחות) 17' תיקון מס(משהוברר כי החוק 

 תוגשמ ,במקביל לעתירה זו, ועל כן,  לצמיתות17' חודשים ספורים הוארך תיקון מס
 .עתירה חדשהההשתתפות העצמית בנושא 

 

מ לפרקליטות המדינה בבקשה לקבל הסבר בדבר "פנה החבעתירה הקודמת לאחר הדיון  .4
 . מקור סמכותו של המשיב להכללת מנגנון חובת הגילוי בפוליסה התקנית

  
  ."10-12"מסומנות , 1.11.11- ומ22.9.11-מ, 25.5.11-מ מ"ב פניותיו של הח"רצ

  

 ."13"ב ומסומן " אשר תצלומה רצ,מ תשובת המשיב" נשלחה אל הח21.3.12בתאריך  .5

 

 מצויכי מקור הסמכות למנגנון הגילוי , כפי שעולה מתשובה זו הינה, עמדת המשיב .6
לקבוע בתקנות הוראות בדבר תנאים אשר מסמיך אותו ,  לחוק הפיקוח38בסעיף 

 .שבחוזה ביטוח וניסוחם

 

 

 שאלת הסמכות  .ה
  
הוראות בדבר תנאים שבחוזה " לקבוע 38סמכותו של השר בסעיף , לדעתם של העותרים .1

מסמיכה ובודאי שאינה ,  ליצור הסדרים ראשונייםמסמיכה אותואינה " ביטוח וניסוחם
 .בסתירה לחוקאותו לקבוע הוראות העומדות 

  

המבוטח חייב לרכוש . הביטוח בו עסקינן הינו ביטוח חובה ולא ביטוח וולנטרי, כאמור .2
להולכי , ישולם פיצוי לכל נוסעי הרכב, הוא זכאי לכך שבמקרה של תאונהו, את הביטוח

 –לפקודת הביטוח ) א(3 כפי שקובע סעיף –פיצוי זה . רגל שנפגעו על ידיו ולנהג הרכב
אם נפגע , והמבוטח) ד"בולות שנקבעו על ידי חוק הפלתבג(צריך להיות פיצוי מלא 

 .זכאי לפיצוי ככל נפגע אחר, בתאונה
  

ואין , כל גריעה מזכות זו טעונה הסמכה מפורשת בחוק, לעניות דעתם של העותרים
 לקבוע הסדר  יש בו כדי להסמיך את המשיבכאילו,  לחוק הפיקוח38לפרש את סעיף 

  .ד" ולחוק הפלתקודת הביטוחהעומד בסתירה לפ, שכזהראשוני 
  

מצבו הגופני , לא בכדי נאסר על חברות הביטוח להגביל את הביטוח מטעמי גיל המבוטח .3
ן אחד לצעיר בן יד).  לפקודת הביטוח15' ס(' מספר הנוסעים בו וכו, מצב הרכב, או הנפשי

 8ה  הנוהג במכונית מקרטעת ואף מסיע ב80ולקשיש בן , הנוהג במכונית בטיחותית, 30
שכן עסקינן בביטוח , חברת הביטוח לא תוכל להתנער מחבותה כלפי האחרון. נוסעים

מהדורה "  סדרי דין וחישוב הפיצויים-תאונות הדרכים "ריבלין . א(חובה סטטוטורי 
 . לרכוש אותו מיוזמתוהאחרון לא בחר אשר ) 12-18' בע, שלישית
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ד את המקרים בהם ניתן יהיה לשלול " לחוק הפלת7לא בכדי גם פירט המחוקק בסעיף  .4
 .אינו נמנה עם אותם מקרים" אי גילוי. "פיצוי מנפגע בתאונת דרכים

  
 ! ות אלהלעקוף הורא, בעצם, נועדה, הכללת חובת הגילוי בפוליסה התקנית

 

בסתירה , סר סמכותהוספת חובת הגילוי לפוליסה התקנית נעשתה בחו, אשר על כן .5
לפקודת הביטוח עצמה ולכל משטר הפיצויים לנפגעי תאונות , ד"מובהקת לחוק הפלת

 .אשר נועד להבטיח פיצוי מלא לכל נפגע, דרכים
  

העובדה שבסעיף . 13ר שניתן על ידי המשיב בנספח בקשה לקבל את ההס, בכל הכבוד .6
ות עליהן לפי חוק נן להתלחוק הפיקוח נאסר על השר לפגוע בהוראות שלא נית) ב(38

אינה מקנה לו עדיין סמכות לפגוע בזכויות מכח פקודת ביטוח רכב מנועי , חוזה הביטוח
 .ד"וחוק הפלת

  

את הסעדים " שולל למעשה"הטענה שמנגנון חובת הגילוי שנקבע בפוליסה התקנית  .7
 !ה אף היא אינה נכונ– לחוק חוזה הביטוח 6-8המוקנים למבטח לפי הוראות סעיפים 

  
,  לחוק חוזה הביטוח ממילא אינם חלים על פוליסות ביטוח חובה6-8הסעדים בסעיפים 

 לחוק חוזה 73והן משום שסעיף , הן משום שמדובר בביטוח חובה ולא בביטוח וולנטרי
נוסח (הוראות חוק זה יחולו כשאין בפקודת ביטוח רכב מנועי : "הביטוח קובע במפורש

  ."ר הוראות מיוחדות לענין הנדון או בחוק אח1970- ל"התש) חדש
  

אשר נועדה ,  בטענה של חברת ביטוחד"מאז חקיקת חוק הפלתמ לא נתקל "הח, ואכן .8
 בעת כריתת בנימוק של הפרת חובת הגילוי, לגרוע מזכויותיו של נפגע בתאונת דרכים

 . חוזה הביטוח
  

תה טענתה של כשם שנדח, יהבטענה כזו היתה נדחית מיניה וכי , מ יכול רק להניח"הח
העוסק במרמה ( לחוק חוזה הביטוח 25התבסס על סעיף ל  ניסתהחברת ביטוח אשר

ב ומסומן "תצלומו רצ(  הראל. מסארווה נ 5318-04-10) חדרה. (א.בת, )בתביעת תגמולים
"14".(  
 

רכב מנועי אין הוראה המסמיכה את השר לאפשר לחברות הביטוח לגרוע בפקודת ביטוח  .9
מבטיח גם לבעל ) א(3סעיף : נהפוך הוא. בוטח בשל הפרת חובת הגילוימזכויותיו של המ

 .הפוליסה פיצוי מלא
  

) 26- ו25(כללה הפקודה שני סעיפים , בנוסחה המקורי: לא תמיד זה היה המצבאך 
במקרה בו הושגה , כי אף לאחר מקרה הביטוח יהיה המבטח פטור מחבותו, שקבעו

  .וזבתהפוליסה במרמה או תוך הצגת עובדה כ
  

  ".15 "ןמסומ, ב נוסחה המקורי של פקודת הביטוח"רצ
  

   . בוטלו סעיפים אלה,לפקודת הביטוח 1' בתיקון מס, 1973בשנת 
  

  ".16"מסומן , 1973 - ג "תשל) סיכוני צד שלישי(ב חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי "רצ
  

, הסדר שלילימהווה , של הפקודה בנוסחה העדכני בנושא הנדון" שתיקתה" ש,מכאן .10
בדלת ולהכניסן , פוליסה התקניתב" אי גילוי" סנקציות בגין לולהמונע מהשר לכ

 .האחורית
  

קט בה נואותו הסדר שלילי שנ, Lex specialis, במובן זה, פקודת ביטוח רכב מנועי היא
, המבטיח פיצוי מלא לכל הנפגעים בתאונות דרכים) א(3לצידו של סעיף , לגבי אי גילוי

מקנה לפקודה הוא עצמו אשר , בחוק חוזה הביטוח" חובת הגילוי"על פני מנגנון עדיפים 
  ). לחוק חוזה הביטוח73' ס(על פניו עדיפות מפורשת 
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אסור לכלול בפוליסות סנקציות "כי , באלו המלים, אמנם, פקודת הביטוח אינה קובעת
 הפוליסה שנפגע  גם לבעלמלאאך היא בהחלט מחייבת מתן פיצוי , "למקרה של אי גילוי

ובהחלט אוסרת על חברות הביטוח להביא בחשבון שיקולים הנוגעים ) ' ב3סעיף (
  ).15סעיף  (בעליוהרכב הנדון או של " םמידת מסוכנות"ל
  

 לחוק חוזה הביטוח על 6-8כי גם אילו חלו הוראות סעיפים , למעלה מן הצורך נציין .11
שמנגנון חובת הגילוי , ת ההסברקשה היה לקבל א, כגישתו של המבקש, ביטוחי חובה

את הסעדים המוקנים למבטח " שולל למעשה"שהוכנס על ידי השר לפוליסה התקנית 
 .לפי אותם סעיפים

  
  ?היכן זה נאמר

  
 מה ימנע מחברות הביטוח – לחוק חוזה הביטוח חלים על ביטוחי חובה 6-8אם סעיפים 

  ?ליישמן בעתיד
 

אלא לטובת ,  לחוק חוזה הביטוח אין להתנות6-8המשיב מודע לכך שעל סעיפים : ועוד .12
המנגנון שנקבע בפוליסה , לדבריו). לחוק חוזה הביטוח) ב(39כך מורה סעיף (המבוטח 
 .  עם המבוטחיםמיטיבהתקנית 

  
 ?האמנם

  
במסגרת  הרי ?לחוק חוזה הביטוח) 2(8ההגנה הניתנת למבוטח בסעיף , למשל, היכן

  .הגנה דומהן לבעל הפוליסה  התקנית אי לפוליסה9ו בסעיף פורטהסנקציות ש
  

  ?לחוק חוזה הביטוח) ב(6והיכן נעלמה ההגנה הניתנת למבוטח בסעיף 
  

  ?לחוק חוזה הביטוח) ג(7והיכן זכאותו של המבוטח לפיצוי יחסי כמובנו בסעיף 
  

  ".17"מסומן , חוק חוזה הביטוח, בית המשפט' לנוחות כב, ב"רצ
  

מנגנון חובת הגילוי שנקבע בחוק חוזה הביטוח היה חל על כי גם אם , איפוא, רואים אנו
לחוק הפיקוח היה אכן יכול להוות מקור סמכות ) א(38וגם אם סעיף , הבביטוחי חו

ביחד עם , לחוק הפיקוח) ב(38סעיף , גילוי בפוליסה התקניתהלגיטימי להכללת מנגנון 
,  בפוליסה התקנית9ף היה מונע את הכללתו של סעי, לחוק חוזה הביטוח) ב(39סעיף 

  ".מיטיב עם המבוטחים"הואיל ואין לראות בו כ
 

כאשר , נראה מוזר" מיטיב עם המבוטחים" לפוליסה התקנית כ9עצם הצגתו של סעיף  .13
או לסנקציות שהוטלו עליהם , טענה של אי גילויל  המבוטחיםלא נחשפו, עד כה, מעולם

 .בגין הפרתה

 

 כי מנגנון חובת הגילוי כפי שהוכנס לפוליסה ,לקבועבית המשפט '  מתבקש כב,לפיכך .14
 . בטל מחמת חוסר סמכות– 9התקנית בסעיף 

  
  .למען הזהירות בלבדנטען , כל הנטען בהמשך
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   וסבירות מידתיות–" חובת הגילוי"  .ו
  

וגם אילו אמרנו  , גם אילו הכללת חובת הגילוי בפוליסה התקנית היתה נעשית בסמכות .1
לא היתה עומדת הכללתה , )ד"למרות תכליתו הסותרת של חוק הפלת(שתכליתה ראויה 

 . והסבירות המידתיותנישל חובה זו בפוליסה התקנית במבח
  

דמי ההשתתפות נוסף לב( עוד נתחמתיר לחברות הביטוח לקזז " חובת הגילוי"נגנון מ .2
ב וכלל לא היה מעור,  הוא עצמו לא נפגעאםואף ,  של בעל הפוליסהכספומ) העצמית
יא הפיצויים אותם הלסייע לחברת הביטוח במימון מאפשר מנגנון זה לחייבו  –בתאונה 

 .  תאונה של במקרה, או נפגע על ידומכוניתושנסע בלמי  לשלםמחוייבת 
  

שאיש  מנגנון החדש מאפשר לחברות הביטוח להציג בפני המועמדים לביטוח שאלותה .3
היפר המבוטח . הן תשובה מלאה וכנהוהמועמד חייב יהיה להשיב עלי, אינו יודע מהן

 . יחולו עליו הסנקציות האמורות–חובה זו 
  

 חישוב שיעור דמי להשפיע עליכול "יתייחסו לנושא ה "חיתומיותהשאלות ה"די בכך ש
   ": הביטוח

  
המשתמש ברכב דרך  תאריך הלידה של הנהג הצעיר ביותר –כגון " שאלות חיתומיות"

 עבירות תעבורה בשנתיים  המבוטח האם עבר,כבהיקף הנסיעה השנתית בר, קבע
ייענו  ' וכו לאיזו מטרה עיקרית משמש הרכב,"נהג צעיר"ברכב  האם נוהג ,האחרונות

   :כמעט בכל תביעהבאופן שיאפשר העלאת טענת אי גילוי נאות 
  

די שברכב ינהג . התחלף מסיבה כלשהי בתוך תקופת הביטוח" הנהג הקבוע" ש בכךדי
בפירוט די שהנהג לא דייק . שמטרת הנהיגה תשתנהבכך די ". נהג צעיר"מסיבה כלשהי 

 די . די שיתברר שעיקר הנסיעות ברכב עסקיות ולא חברתיות.עבירות תעבורה קודמות
כנגדו את  הפעילתבקש ל חברת הביטוח –בכך שמרחק הנסיעה השנתי כפול מהמוצהר 

  .הסנקציות
  

,  וטופס הצעת ביטוח על ידי חברות הביטוחיםצפ המוניםת שאלואודוגמ, לענין זה, וראה
  ".18-21 "ניםמסומ

  

שם המבטח לא יוכל להתנער , בניגוד להפרת חובת הגילוי בחוק חוזה הביטוח - כאמור  .4
 לפוליסה 9בסעיף  –מחבותו אם אין קשר בין התשובה הלא נכונה לבין מקרה הביטוח 

 ).זה הביטוחלחוק חו) 2 (8' השווה ס (! אין כל דרישה כזוהתקנית
  

. ענה על כך בשלילה ולא דייק, נניח שהמבוטח נשאל האם הוא סובל מעודף משקל
, אין.  במהלכה רכב אחר פגע בו מאחור,במהלך תקופת הביטוח אירעה תאונת דרכים

 בהעדר דרישה של קשר –למרות זאת . התאונהכל קשר בין עודף המשקל לבין , כמובן
 ₪ 2,500ויהיה עליו לשלם לחברת הביטוח , הגילוי המבוטח היפר את חובת –סיבתי 

   ...במכוניתושנפגעו עבור כל אחד מהנוסעים 
  

 ושעמדה בבסיסהוספת חובת הגילוי לפוליסה התקנית עומדת גם כנגד מטרה נוספת  .5
 . ת בבתי המשפט הקטנת עומס ההתדיינויו–ד "של חוק הפלת

  
, ת בתי המשפט בתיקים רבים צפויה מעתה להעסיק אילויגשאלת הפרתה של חובת ה

 אשר מילאו עבור המבוטח ,נים את סוכני הביטוחמתדיי תוסיף אל מעגל ה–ומן הסתם 
 לפוליסה 9השר בנסחו את סעיף האם למצב זה כיוון ... .את שאלון ההצטרפות

  ?התקנית
  

הרבה פחות מידתית וראויה מסנקציה שתוטל על , סנקציה שממוקמת בשלב הפיצוי .6
לו קבעה כי , ההוראה היתה הרבה יותר מידתית: כלומר . בשלב החיתוםהפוליסהבעל 

לא השיב תשובה מלאה וכנה יוטלו עלויות ביטוח גבוהות יותר בעת חידוש שמבוטח על 
  .הפוליסה
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ומתלווה ,  20,000₪-ב) המשיבבשלב נסיוני זה של (ת הסנקציה בגין אי גילוי מסתכמ .7
 . תתפות העצמיתבדמי ההש ₪ 30,000-להפחתה של קרוב ל

  
   !₪ 50,000 עד על הסף תביעות ששוויין חסל למבקשמחוקק המשנה : כלומר

  
 בעצם -והכל , מדובר ביותר ממחצית מהתביעות בגין נזקי גוף הנובעים מתאונות דרכים

  ... על מנת להגן על רווחיהן של חברות הביטוח הפרטיות -
  

 הן נהנות.  פתוחה-אל מאגרי המידע דרכן . לחברות הביטוח מידע רב אודות המבוטחים .8
להתחקות במישרין אחר תוקפם  הן יכולות ם מתוכ, משרד הרישוייגישה ישירה למאגרמ

סוגם , משקלם, כלי הרכב ונתונים לגבי כלי הרכב עצמםב הבעלויות, ת הנהיגהנויושל רש
 .'וכו

  

ם  אליו זורם מידע מכל הגופים הממשלתייISO של חברת יש להן גישה למאגר
, חברות הביטוח עצמן, א"מד, דרך משטרת ישראל, החל ממשרד הרישוי, והציבוריים

  .המוסד לביטוח לאומי ועוד ועוד, משרד הפנים
  

, לקבלת מידע רלבנטי, איפוא, כלפי המועמדים לביטוח לא נועדה" שאלונים"הפניית 
  .תאונהב   כאשר יפגעו,הפיצויים להם יהיו זכאים ולנכות מ,כי אם על מנת להכשילם

    
, כל טעות של סוכן הביטוח בעת מילוי השאלוןוכל אי הבנה של המבוטח במענה לשאלות 

בין , "הגילויהפרת חובת " לחברת הביטוח להטיל על הנהג את הסנקציות בגין יאפשרו 
  .אם ההפרה תרמה לאירוע התאונה ובין אם לאו

  

אשר משקף יותר מכל את , ניתוזהו אולי ההיבט הציני ביותר של הפוליסה התק, ולבסוף .9
 - ההקפדה על כך שגם במקרה שבעל הפוליסה ילך לעולמו -הדאגה לחברות הביטוח 

א לפוליסה 14' ס... (החובות יעברו למי שיירש את המכונית... הדבר לא יעזור לו
 ).התקנית

 

דינו ,  לפוליסה התקנית נעשתה בסמכות9 של סעיף התקנתוגם אם , אשר על כן .10
 .של אי סבירותלהתבטל ב

  
  

וליתן כל , בית המשפט ליתן צו על תנאי ולהפכו למוחלט לאחר דיון' מתבקש כב, אשר על כן
  .צו או סעד כפי שיראה לנכון וצודק בנסיבות הענין

  
  .ד"ט עו"ת הוצאות משפט ושכובית המשפט לפסוק לעותר' כן מתבקש כב

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                  ______________  
  ד"עו, ילן קנרא                       
 תוכ העותר"ב                         


