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, אשר יורה לה לבוא וליתן טעם, 1ה מוגשת בזאת עתירה למתן צו על תנאי כנגד המשיב
- ח"התשס, )17' מס( לחוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי 2מדוע לא יבוטל סעיף 

 .1970-ל"תש, )נוסח חדש(א לפקודת ביטוח רכב מנועי 3המוסיף את סעיף , 2008

  
  ".1"ב ומסומן "העתק החוק רצ

 
 הצדדים לעתירה  .א

  
נפגע בתאונת דרכים שאירעה , 25.3.61איש מכירות יליד , ")העותר: "להלן (1העותר  .1

, היה שייך למעבידואשר , 48-671-70עת נהג באופנוע מספר רישוי , 5.5.10בתאריך 
מר סימן טוב ביטח את האופנוע בביטוח חובה בו ננקב שמו של . מר סימן טוב יוסף

המעביד בחר בפוליסה הכוללת השתתפות עצמית בשעור . אופנועב  יחידהעותר כנהג
 .ועל כן זכה בהנחה בפרמיה ₪ 18,000של 

  
כולל תניית נספח להצעת הביטוח ה, "2"המקורית מסומנת ב הצעת הביטוח "רצ

  ".4" מסומנות ותעודת הביטוח" 3"השתתפות עצמית מסומן 
  

אך לא , ידע על כך שמעבידו רכש פוליסה הכוללת תניית השתתפות עצמית העותר
ועל מנת לשמור על מקום עבודתו , היתה לו כל שליטה על החלטתו של מר סימן טוב

  .הסכין עם מציאות זוהוא 
  

והאחרונה , ה לפיצויים כנגד חברת הביטוחהעותר תביעהגיש , לאחר שנפגע
הסתמכה על תניית ההשתתפות העצמית וביקשה לדחות את תביעתו ולחייבו 

  .בהוצאות המשפט
  

  ".5"מסומן , ב כתב ההגנה"רצ
  

 צפויה עמדתה של חברת הביטוח –במסגרת תביעתו זו היה ולא תיקבע לעותר נכות 
  .להתקבל והוא יוותר ללא פיצוי

  
  .להפסיק את הליכי תביעתו עד להכרעה בעתירה זו יקש העותרב, מחשש זה

  
  ."7" ותצהירו מסומן "6"ב בקשת העותר מסומנת "רצ

 

. 27-892-62רישוי ' הינה בעלת רכב מסוג דייהטסו מס") העותרת: "להלן (2העותרת  .2
 .31.12.12השימוש ברכב מבוטח בביטוח חובה העתיד לפקוע בתאריך 

  
  ".9"ב ומסומן "ותצהירה רצ" 8"ב ומסומנת "רת רצתעודת הביטוח של העות

 

אשר חוקקה את החוקים המסדירים את משטר ,  הינה כנסת ישראל1המשיבה  .3
ותיקנה את פקודת ביטוח רכב , הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים במדינת ישראל

להתיר לחברות , 4בהסכמת המשיב , 2בו הסמיכה את המשיב , 17' מנועי בתיקון מס
דמי   לכלול בפוליסות ביטוח החובה הוראות המטילות חובת תשלוםהביטוח

 . השתתפות עצמית על המבוטחים ועל הנוהגים ברכב

 

התקין תקנות המתירות לחברות הביטוח ו,  הפעיל את סמכותו האמורה2המשיב  .4
 .לכלול בפוליסות ביטוח החובה הוראות בדבר השתתפות עצמית
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הפועל מכח חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ,  הינו המפקח על הביטוח3המשיב  .5
אשר קבע את גובה ההשתתפות העצמית ואת שעורי ההנחה , 1981-א"תשמ, )ביטוח(

 . בפרמיות ביטוח החובה

  

 . כאמור3 נתן את הסכמתו להוראות שפרסם המשיב 4המשיב  .6

  
 

  לפקודת ביטוח רכב מנועי17' המסגרת הנורמטיבית והרקע לתיקון מס  .ב
  

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

 .תלות בשאלת האשם

  
  ".10"ב ומסומן "ד רצ"העתק חוק הפלת

  

ודת כאשר פק, המנגנון שנבחר על מנת למלא מטרה זו היה מנגנון של ביטוח חובה .2
אוסרת על ") פקודת הביטוח: "להלן (1970-ל"תש) נוסח חדש(ביטוח רכב מנועי 

הפרת חובה זו הינה ).  לפקודת הביטוח2' ס(שימוש ברכב ללא פוליסה בת תוקף 
 .עבירה פלילית

  
  ".11"ב ומסומן "העתק פקודת הביטוח רצ

  

וטח הנוהג המבטיח פיצוי לא רק למב, סטטוטורי- בפנינו מנגנון ביטוחי–כלומר  .3
להולכי הרגל ואפילו למי שנפגע על ידי רכב שאינו , אלא גם לנוסעים ברכב, ברכבו

 ).באמצעות קרנית(מבוטח 

  
 סדרי דין וחישוב -תאונות הדרכים "ריבלין . ד וא" לחוק הפלת12' ראה ס

 .17-19'  בערביעיתמהדורה " הפיצויים

  

, טרו מנטל הוכחת האשםאשר הופ, כנגד ההטבה שקיבלו נפגעי תאונות הדרכים .4
תקרת שילוש השכר (הגביל המחוקק את הפיצוי שישולם להם במספר רכיבים 

והגבלת , הממוצע במשק והתחשבות במס ההכנסה בעת חישוב הפסדי ההשתכרות
 ). ד" לחוק הפלת4'  ראה ס–הפיצוי בגין הנזק הלא ממוני 

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

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

  

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

ועל כן גם שלל מהנפגעים את הזכות לתבוע פיצויים על פי פקודת , דרכיםתאונות ה
 "). ייחוד העילה "–ד " לחוק הפלת8' ס(הנזיקין 

  

ואף אם היה מי שהתקומם , הסדר זה התנהל למישרין בשיטת המשפט הישראלית .6
ד או כנגד הגבלת זכות הגישה לערכאות "כנגד הגבלת סכומי הפיצוי בחוק הפלת

הוראות אלה נתפסו , כמו גם בענין החובה לרכוש ביטוח חובה, ד העילהבסעיף ייחו
, שם, אנגלרד(כבוד האדם וחירותו : מאוזנות ותואמות את חוק יסוד, כמידתיות

 ).16' בע
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התקיים מתח מתמיד , מאחר והמנגנון הסטטוטורי האמור נשען על חברות הביטוח .7
לבין חברות הביטוח , ות הביטוח לרכוש את פוליסחוייבאשר , בין ציבור המבוטחים

 .אשר מטבע הדברים דאגו לרווחיהן, הפרטיות

  

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

 : צעדים

  

 שפוליסות ביטוח החובה )לפקודת הביטוח) א (3' בס(קבע המחוקק , ראשית  .א
בכפוף . בגין כל נזקי הגוף שיגרמו להםיבטיחו לנפגעי תאונות הדרכים פיצוי 

 על לפיצוי מלאזכאים הנפגעים , ד"הקונקרטיות שנקבעו בחוק הפלת למגבלות
 . בסיס עקרונות פקודת הנזיקין

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

  .יהיה זכאי לפיצוי ככל נפגע אחר בתאונת דרכים
  

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

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

 

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

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

 

  ".12"ב ומסומן "העתק חוק הפיקוח רצ
  

אשר חברות , "לא רווחיים"ים הסדר ביטוחי גם לגבי מבוטחים  ועל מנת לקי  .ד
 ". הפול"הקים המחוקק את , הביטוח לא היו מעוניינות לבטחם

  
הסדר ביטוח שיורי ומנגנון (ותקנות ביטוח רכב מנועי  לפי פקודת הביטוח(

 מחוייבת הפול לבטח בביטוח חובה כל 2001-א"התשס) לקביעת התעריף
 ).לא השיג כיסוי ביטוחי בחברות הפרטיותמשתמש ברכב מנועי ש

  

הסמיך המחוקק את המפקח על הביטוח לשמור על עניינם של , ולבסוף  .ה
ולפקח על תנאי פוליסות הביטוח ועל תעריפי ) לחוק הפיקוח) ב (2' ס(המבוטחים 

 ). לפקודת הביטוח37-40' ס(הביטוח 

  

באופן ,  לוחצותכאשר חברות הביטוח, התנהלו הדברים למישרין, כאמור, וכך .9
, ואילו הממונה על הביטוח מגביל אותן, לכיוון של העלאת שעורי הפרמיות, טבעי

 .וממשיך לשמור על עניינם של המבוטחים

  

במסגרתה נקבעו , הונהגה רפורמה בשוק ביטוח הרכב המנועי, בשלב מסויים, והנה .10
משים ברכב והוטלו פרמיות גבוהות במיוחד על המשת, שעורי ביטוח דיפרנציאליים

 . הקימו קול זעקה והפגינו בכבישי הארץ, כמובן, האחרונים. גלגלי-דו
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  והשלכותיו17' תיקון מס  .ג
  

 את החוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי 25.3.08-חוקקה הכנסת ב, על רקע זה .1
המסמיך את הרשות , ")17' תיקון מס: "ולהלן, "1"נספח  (2008-ה"התשס) 17' מס(
להתיר לחברות הביטוח לכלול , בהסכמת שר המשפטים, ) נציגיושר האוצר או(

המוסיף את , 17'  לתיקון מס2' ס(בפוליסות ביטוח החובה תניות השתתפות עצמית 
 ). לפקודת הביטוח' א3סעיף 

  

די אם נציין שני , 17' על מנת לעמוד על משמעותו מרחיקת הלכת של תיקון מס .2
 -: אלה

  

 הביטוח לנכות את דמי ההשתתפות העצמית הרשות הוסמכה להתיר לחברות  .א
אף אם הוא עצמו אינו ( שנפגע בתאונה הנוהג ברכבמהפיצויים להם זכאי 

 בדיוק כפי שאירע במקרה של – לפקודת הביטוח) 1)(א( א3'  ס–המבוטח 
 ).לפקודת הביטוח) א(3ובניגוד לסעיף , העותר

  
אף ,  עצמובוטחמהמהוסמכה הרשות להתיר לחברות הביטוח לגבות , בנוסף

דמי השתתפות בפיצויים אותם הן חייבות , אם זה לא היה כלל מעורב בתאונה
 א 3סעיף   תוך צמצום–ושוב  ()) !2)(א( א3' ס, שם (לכל נפגעי התאונהלשלם 

 ).לפקודת הביטוח

  

אותם הסמיך המחוקק את הרשות להטיל " ההשתתפות העצמית"שעור דמי   .ב
" שלא יעלה על הסכום הכולל של הפיצוייםבסכום "הוגבל ,  ברכבהנוהגעל 

 ".בעד אבדן השתכרות או בעד נזק שאינו נזק ממון"להם הוא זכאי 

  
" הוגבל" עצמו המבוטחשעור דמי ההשתתפות העצמית שניתן להטיל על 

בהם תחוייב חברת הביטוח בראשי " הסכום הכולל של הפיצויים"בתקרת 
 ... הרגל שנפגעו בתאונהכלפי כל נוסעי הרכב והולכיהנזק האמורים 

  

מחוקק המשנה טרם ניצל ולו מקצת מהסמכויות , כפי שנראה בהמשך, אמנם .3
 : אך בכך אין כל רבותא, 17' מרחיקות הלכת שניתנו לו בתיקון מס

 

 אינה אלא מתן סמכות בידי הרשות 17' המשמעות המעשית של תיקון מס
  .ד מתוכנו"המבצעת לרוקן את חוק הפלת

  
אשר נועד להבטיח פיצוי לכל , שהחל את דרכו כחוק סוציאלי, וק זהמימושו של ח

  .לשיקול דעתם של שר האוצר ונציגיו, הלכה למעשה, נותר, נפגעי תאונות הדרכים
  
ומעקרת את זכותו ,  שנפגע בתאונההנוהג ברכבהמוטלת על " השתתפות עצמית"

רה אותו עם הזכות מותי, לפיצויים בגין אבדן השתכרות ובגין נזקיו הלא ממוניים
שממילא מכוסות במסגרת חוק , המפוקפקת לקבלת פיצוי בגין הוצאותיו הרפואיות

  ...ביטוח בריאות ממלכתי
  
בגובה מלוא סכומי הפיצויים אותם , המבוטחהמוטלת על " השתתפות עצמית"

חייבת חברת הביטוח לשלם לכל נפגעי התאונה בגין אבדן השתכרותם ונזקיהם 
  ...הופכת את המבוטח למבטחה של חברת הביטוח, הלא ממוניים

  
לרוקן מתוכן את , הלכה למעשה, המאפשרת למחוקק המשנה, הסמכה גורפת שכזו

האם מוסמך המחוקק להאציל , מעלה את השאלה הקונסטיטוציונית, ד"חוק הפלת
עד כדי הסמכתה , "הסדרים ראשוניים"לרשות המבצעת את סמכויותיו לקביעת 

  .לפי שיקול דעתה, )ד"חוק הפלת( של הכנסת לפגוע בחוק אחר
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אשר תהו איזו ,  חברי כנסת15 התקבל במעמד 17' כי תיקון מס, בהקשר זה נעיר  .4

 -הובאה לדיון הצעה שהינה מיזוג של שתי הצעות חוק (הצעת חוק מובאת בפניהם 
חבר הכנסת גלעד ארדן הציג את ההצעה מבלי שנשמעה מפיו ). פרטית וממשלתית

בלי אף , כ" ח15וההצעה עברה ברוב של , ד"מילה אחת על הפגיעה בחוק הפלת ולו
  ...הסתייגות

  
ואילו , בהתאמה" 13"-"14"ב ומסומנות "הצעת החוק הפרטית והממשלתית רצ

  ".15"ב ומסומנים "דברי הכנסת בקריאות השניה והשלישית רצ

 

דמי "המחוקק הסמיך את הרשות להתיר לחברות הביטוח לגבות , כאמור .5
מלוא סכומי הפיצוי עד כדי , הן מהנוהג ברכב והן מהמבוטח" השתתפות עצמית

בגין אבדן השתכרות ובגין הנזקים הלא ממוניים  בהם תחוייב חברת הביטוח
 ! שנגרמו לכל הנפגעים בתאונה 

  
ותסתפק בקביעת דמי השתתפות , אם לא תנצל הרשות סמכות זו במלואה גם

  :תדגים הדוגמא הבאה את תוצאת התיקון,  25,000₪, נניח, עצמית בסכום של
  

לנהג . ואירעה תאונת דרכים, איתרע מזלו. במכוניתו של המבוטח נהג אדם אחר
אשר באו לידי ביטוי בהפסדי השתכרות ובנזק לא ממוני בשווי של , נגרמו נזקי גוף

רכש בשעתו ביטוח , אשר כלל לא היה ברכב במועד התאונה, המבוטח.  50,000₪
  . 25,000₪עם תניית השתתפות עצמית בשעור של , כאמור, וזלמ
  

 ₪ 25,000תנכה חברת הביטוח , כאשר יבקש הנהג לממש את זכויותיו, במצב זה
 - והוא יצטרך להסתפק ב, )1)א(א3מכח סעיף (מסכום הפיצויים להם הוא זכאי 

 רק משום, "השתתפות עצמית"את הסכום אותו נאלץ לספוג כ. בלבד ₪ 25,000
  ))...ט(א3ראה סעיף (לא יוכל הנהג לתבוע מאיש , "זולה"שבעל הרכב רכש פוליסה 

  
תפנה עתה בנימוס אל ,  25,000₪אשר שילמה לנהג , חברת הביטוח, לעומת זאת

,  25,000₪בסך " דמי השתתפות עצמית"ותבקשו לשלם לה , המבוטח, בעל הרכב
  ).2)(א(א3והפעם מכוחו של סעיף 

  
המבוטח שילם מכיסו ,  25,000₪צמו קיבל מחברת הביטוח הנהג ע: והתוצאה

ולתכנן ,  רק לחכך ידיים בהנאהאחרונה נותרללחברת הביטוח ואילו  ₪ 25,000
  .הסהיכן להשקיע את כספי הפרמיות שנותרו בכי

   

שהרי , אין לבעל הרכב כל תמריץ לרכוש ביטוח חובה מדוע, דוגמא זו ממחישה .6
 לשלם לחברת הביטוח את כספי הפיצויים בהם היא  בקרות התאונה ידרש–ממילא 

 ...תחוייב כלפי הנפגעים

  
הסיכון המוטל על בעל רכב שלא , בהתעלם מהעבירה הפלילית הכרוכה בכך, ואגב

תפצה את נפגעי התאונה ותחזור אליו בתביעה " קרנית"ידאג לבטחו הוא ש
  .לשפותה

  
ו הוא לפחות חוסך את שכן במסגרת, מצב זה עדיף מבחינתו, מבחינה כלכלית

  ...הפרמיה
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מבוטח שרכש פוליסה וחוייב בעקבות התאונה בתשלום דמי : יתירה מזאת .7
 ).  א ט3כהוראת סעיף (לא יוכל לגבותם מאיש , השתתפות עצמית

  
יוכל בעל הרכב , דווקא אם לא ירכוש ביטוח ויפגע בתאונת דרכים ,לעומת זאת

ולא יהיה כפוף לסעיף (על פי דיני הנזיקין , יקלתבוע את נזקי הגוף שנגרמו לו מהמז
ואם יוכיח את אשמו של האחרון אף יזכה בהם מבלי ששילם דמי , )ד" לחוק הפלת8

נבו , שליסל. אלנסארה נ 2591/09. א.ראה ע (...השתתפות עצמית או פרמיות ביטוח
– 2011.( 

  
  !!!התיקון יוצר תמריץ שלילי מובהק לאי עריכת ביטוח חובה : כלומר

  
  

 ד" לבין חוק הפלת17' היחס בין תיקון מס  .ד
  

אילו הכריז , את כל הסיטואציה המוזרה המתוארת לעיל ניתן היה עדיין להבין .1
ומעדיף הוא , ד"כי אין חפצו עוד בהסדר שיצר בחוק הפלת, המחוקק במפורש

מצב בו נדונו זכויות הצדדים על פי , להחזיר אותנו למצב המשפטי שקדם לחוק
 .נזיקיןפקודת ה

  
  : לא כך נעשה, ואולם

  
ממשיך לחסום את דרכם , נותר על כנו, על הוראת ייחוד העילה שבו, ד"חוק הפלת

, ולמען הסר ספק, של נפגעי תאונות הדרכים בפני כל אפשרות של תביעה בנזיקין
כי למבוטח ולנוהג לא תהיה זכות , 17' לתיקון מס) ט( א3המחוקק אף מדגיש בסעיף 

  ...ת דמי ההשתתפות העצמית מהמזיק לתבוע גם א
  

מוצא , המבוטח, ואילו בעל הרכב, נותר הנוהג ברכב ללא פיצוי על נזקיו, בעצם, וכך .2
ואיש מהם אינו רשאי , את עצמו אחראי לכיסוי הנזקים מפניהם ביטח את עצמו

אל , אל תחייבו אותי לרכוש פוליסות ביטוח חסרות תוכן, הניחו לי לנפשי "–לומר 
ואל , אחריות לפצות את נפגעי התאונה ללא כל אשם בכפי, המבוטח, ו עליתטיל

 ".לתבוע את זכויותי לפיצויים ממי שפגע בגופי, הנוהג ברכב, תמנעו ממני

 

ד חולל רפורמה יסודית בתחום החשוב "כי חוק הפלת, בהקשר זה, חשוב לזכור .3
 . שניםוהמאמצים לחקיקתו נמשכו יותר מעשר , והרחב של תאונות דרכים

  
אשר , 1973-ג"תשל, ראה המבוא להצעת חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים(

  ). 1' ואנגלרד בע" 16"ב ומסומן "תצלומה רצ
  

 ה המבקשת לתרגם חובה מוסרית של חברהשצחון התפייאת נ"ד מבטא "חוק הפלת
 אלה המשלמים את מחיר התחבורה - לדאוג לנפגעים בתאונות הדרכים  החובה-

מהדורה "  סדרי דין וחישוב הפיצויים-תאונות הדרכים "ריבלין . א" (יתהמודרנ
 ).4' ע, שלישית

  
נושאים . ד רבבות תביעות" שנה נדונות במסגרתו של חוק הפלת30 -במשך יותר מ

, חלקם בחקיקה וחלקם בפסיקה, משפטיים שהתגלעה לגביהם מחלוקת תוקנו
  . מו היטבד הייחודי למדינת ישראל הוכיח עצ"ומשטר הפלת

  
תוך , כי שינוי מהותי במשטר זה ייעשה לאחר דיון ציבורי מקיף, ניתן היה לצפות

 ציפייה זו -אך כפי שניתן להיווכח , שמירה על האיזונים שהושגו במסגרתו
 . התבדתה
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 העתירה הקודמת והארכת תוקף של התיקון לצמיתות  .ה
  
 ההשתתפות העצמית שמנגנון,  היתה17' הנחמה היחידה שהביא עימו תיקון מס .1

, יחד עם זאת.  שנים בלבד4שנועדה לעמוד בתוקף במשך , כהוראת שעהבו נחקק 
באישור ועדת הכלכלה של , שר האוצר "– 17' תיקון מס ל15הוסיף המחוקק בסעיף 

 " !את תוקפם לצמיתות, בצו, רשאי להאריך, הכנסת

  

רים ראשוניים את סמכותו לקביעת הסד, הלכה למעשה, המחוקק העביר: כלומר .2
אך ורק באמצעות דרישתו לאישורה של  ,ושמר על סמכותו הריבונית, לשר האוצר

 . של השרלמהלכיוועדת הכלכלה של הכנסת 

  

הסדר בדיוק בגלל אותה האצלת סמכויות לרשות המבצעת להאריך לצמיתות  .3
לא היה בשעתו מנוס מהגשת עתירה המכוונת כנגד החקיקה הראשית , ראשוני

 .3974/10צ "בבג 2- ו1ו היתה מהות עתירתם של העותרים וז, עצמה

  

אך מאחר ותוקפו של , בית משפט נכבד זה הביע דעתו על נוסחו הרחב של החוק .4
המליץ בפני , התיקון עמד לפוג ולעמוד בפני בחינה מחודשת בתוך פחות משנה

נים  ולדיו"פיילוט"ולהמתין עד לסיום ה, בשלב זה, העותרים לחזור בהם מעתירתם
 .נוספים שיתקיימו בעתיד

  
  ".17"מסומן , ב פסק הדין"רצ

  

 הודיע שר האוצר לועדת הכלכלה של הכנסת כי בדעתו להאריך את 22.2.12בתאריך  .5
עדה כי בשלב זה הוחל הסדר ההשתתפות על אופנועים ועדכן את ה, 17תיקון מספר 

 .וביקש את אישורה של הועדה להארכת ההסדר לצמיתות, בלבד

  
  ".18"מסומן ,  מכתבו של השרב"רצ

 

 .  התקיים דיון בועדה הכלכלה של הכנסת בבקשת שר האוצר28.3.12בתאריך  .6

  
משקף בדיוק את הבעייתיות הכרוכה בהעברת הסמכות , בכל הכבוד, דיון זה

  . לקביעת הסדרים ראשוניים מהכנסת לרשות המבצעת
  

ישורה של ועדת הכלכלה כי התניית פעילותו של השר בקבלת א, דיון זה גם מוכיח
על , של ממש מצידה של הרשות המחוקקתאינה מבטיחה ביקורת , של הכנסת

  .המהלכים בהם נוקט השר

 

הועדה , "19"ב ומסומן " אשר תצלומו רצ,כפי שניתן להיווכח מפרוטוקול הדיון .7
כשבוע לפני תום תקופת תוקפו של , התכנסה לישיבה מיוחדת במהלך פגרת הכנסת

הרכב הועדה כלל את ). 20'  ובע15' ר בע"ראה דברי היו(הזמן ניכר היטב לחץ . החוק
לאשר , )תרתי משמע(פה אחד , והוא זה שהחליט בסוף הדיון(!) ר הועדה בלבד "יו

 ...את הצו

  
כי הוא סבר שמשמעות התיקון , ר הועדה ניתן להיווכח"כבר מדברי הפתיחה של יו

ומשהועמד על טעותו , ) פיסקה ראשונה2' ע(הינה לגבי כלי רכב דו גלגליים בלבד 
נענה ) 14' ע" (יש כוונה לממשלה להרחיב את זה לסוגי כלי רכב נוספים"ושאל האם 

  ). למעלה15' ע"... (עד היום לא נדונה השאלה הזאת"י כ ,על ידי נציג משרד האוצר
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 ראה את מנגנון ההשתתפות העצמית  הנכבדר הועדה"כי יו, עולההמשך הדיון מ .8
וצריך היה להזכיר לו , כתוצר של חקיקה ראשית שאינו ראוי לבחינה וביקורת

 להאריך את תוקפו של מעשה ראויהאם , שהשאלה בה הועדה אמורה להכריע הינה
 ).  למעלה11- למטה ו10' ע(אם לאו , כבקשת שר האוצר, החקיקה

  
ת שרוקנו יכול להיו "–ר "ובסכמו את הדיון אמר היו, גם תזכורת זו לא הועילה

אולי זה ראוי בתיקון , אולי זה צריך להיבחן. ד"במידה מוגברת מדי את כיסוי הפלת
  ).  באמצע20' ע..." (אבל זו לא האכסניה, קשה לי לדחות את זה על הסף, חקיקה

  
והרי אותו דיון עצמו היה בדיוק האכסניה בה אמורה היתה ועדת הכלכלה לאשר 

 !ות לצמיתאת הארכת תוקפו של התיקון 

 

 על החלטותיו של שר האוצר ניתן  נוהגת להשית הועדהאשרועוד על מידת הפיקוח  .9
לפיה הנתונים שהצטברו במהלך ארבע השנים של ו, ר הועדה"ללמוד מגישתו של יו

הכנסת לא נכנסה אף פעם ולא "משום ש, לא כל כך מעניינים את הועדה" הפיילוט"
, או לא מכוסה בפועל אם הוא מכוסה ,נכנסת גם עכשיו לקביעת מידת אחוז ההנחה

 ).4' ע..." (אני לא חושב שצריך פה את הנתונים האלו. ולכן זו שאלה נפרדת
לפני דקה אמרתי שאין לנו סמכות להתערב בקביעת מידת ההנחה בגין ": ובהמשך

  ). למעלה5' ע" (השתתפות עצמית ואני עומד מאחורי זה
  

כלה של הכנסת אכן בחנה את הנסיון  אם ציפה מי מאיתנו שועדת הכל–כלומר  .10
 אל 17'  שנות תוקפו של התיקון או את השלכותיו של תיקון מס4שהצטבר במשך 

 ומי שמצפה לכך שועדת הכלכלה של הכנסת . ציפייתו התבדתה–ד "מול חוק הפלת
 –תשמש מחסום בפני מהלכים עתידיים שעשויים להינקט על ידי המשיבים 

 .יתאכזב

 

 על ידי שר 17' אושר לצמיתות תוקפו של תיקון מס, בעקבות דיון זה, בין כה ובין כה .11
 .ומכאן הצורך בעתירה זו, האוצר

  
 ".20"מסומן , ב נוסח הצו"רצ

  
 

 ד"לחוק הפלת 20' מיותר לאור תיקון מסלפקודת הביטוח  17' תיקון מס  .ו
  
בית המשפט לפגיעות החמורות בזכויות היסוד של העותרים ' בטרם נפנה את כב .1

  ולהיווכח,חשוב לשים את הדברים בפרופורציות הנכונות, 17' נובעות מתיקון מסה
, אשר מצוי בידם של המשיבים ואף ננקט על ידם, כי הבעיה ניתנת לפתרון פשוט

כך שאין בעצם כל הצדקה לחקיקה אשר משנה מן היסוד את משטר , הלכה למעשה
 .י הרכב בישראלד כולו ופוגעת בזכויות היסוד של הנהגים ובעל"הפלת

  

ד נועד להבטיח פיצוי לכל מי שנפגע בתאונת "משטר הפלת, לעיל" ב"כמפורט בפרק  .2
 . הפיצויסכומיתוך הגבלה מסויימת של , ללא הוכחת אשם, דרכים

  
גם אם לא ( נפגעי תאונות זכו בפיצוי .מנגנון זה התנהל היטב במשך עשרות שנים

  .נהפוך הוא. טטהואף חברת ביטוח לא התמו, על נזקיהם) מלא
  

אשר חוייב לערוך , המחוקק השכיל ליצור איזון בין האינטרס של ציבור המבוטחים
על מנת " הפול"את ואף הקים ,  לבין האינטרס הכלכלי של חברות הביטוח,ביטוח
  .לא רווחיים יבוטחו כלי רכב  שגםחלהבטי
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העלאה ניכרת גרמה ל, הרפורמה אשר במסגרתה נקבעו שעורי ביטוח דיפרנציאליים
ורבים מהם התעלמו מהחובה , בתשלומי הפרמיות שנגבו מבעלי רכב דו גלגלי

  .החוקית ולא רכשו ביטוחים
  

 : וזה אכן נמצא, פתרוןבעיה זו בהחלט חייבה מציאת  .3

  
המתייחס לתאונות בהן , )ג(3הוסף סעיף , 2008ד משנת " לחוק הפלת20' בתיקון מס

וקבע כי מבטחי המכונית ישלמו למבטחי הרכב הדו , מעורב רכב דו גלגלי עם מכונית
בסעיף ( אף ניתנה הסמכות 2למשיב .  מהפיצויים בהם יחוייבו האחרונים75%גלגלי 

, לשנות את יחסי חלוקת החבות בין מבטחי הרכב למבטחי האופנועים)) ד(3
 ...באישורה של ועדת הכלכלה של הכנסת

  
  ."21" מסומן, ד" לחוק הפלת20ב תיקון מספר "רצ  

 

מאזן בין חברות הביטוח , ד"פתרון זה תואם את לשונו ורוחו של חוק הפלת .4
ומעביר עומסים כלכליים ביניהן לבין , יותר או פחות" רווחיים"המבטחות כלי רכב 

 .עצמן

  

 לפקודת הביטוח 17' את תיקון מס" על הדרך"כל הצדקה להוסיף , איפוא, לא היתה .5
 ולהעביר אל שכמם של ,)ד" לחוק הפלת20' ן מספחות חודשיים לאחר חקיקת תיקו(

 .ד"המבוטחים והנוהגים חלק מעלויות חוק הפלת

  

למימון עלויות חוק " כיס" הכניס עוד גורם למשוואה ועוד 17' תיקון מס: כלומר .6
ההשתתפות "הגמישות שניתנת לשר האוצר ביישום תעריפי . ובכך חטאו, ד"הפלת

ליטול עוד חלק מעלויות המימון של ,  בכךבכל עת שיחפוץ, תאפשר לו" העצמית
ובניגוד למשטר , ללא כל שליטה או בקרה, החוק מכיסם של המבוטחים והנהגים

 .ד שנהג עד כה"הפלת

  

 

 הפגיעה החוקתית בזכות הקנין  .ז
  

כי , מקובל אף לומר. לא בנקל יקבע בית משפט נכבד זה שחוק מסויים אינו חוקתי .1
 .יינים שבמדיניות כלכליתהזהירות והריסון יפה מקומם לענ

  
לא היתה כל עילה לבית משפט נכבד זה להתערב בהחלטת , מן הסתם, אשר על כן

וכדברי , ד"אילו זה הסתפק בצמצום או אף בביטול מוחלט של חוק הפלת, המחוקק
ולא את ,  בית משפט נכבד זה אמור לבחון את חוקיות החוק–השופט ברק ' כב

  . תבונתו
  

רחיקת לכת מהסוג שתואר לעיל בזכויותיהם הקנייניות של לפגיעה מ, דא עקא .2
חייב היה להתלוות שחרורם מעולה של הוראת , הנהגים נפגעי תאונות הדרכים

ומתן האפשרות לתביעת נזקיהם במסגרת פקודת , ד"ייחוד העילה בחוק הפלת
  . הנזיקין

  
ר עליו ולאסו, הרי לא ניתן לפשוט את הניזוק מכל זכויותיו במסגרת חוק אחד

 זה בדיוק מה שאיפשר המחוקק לשר האוצר –ובעצם . לממשן במסגרת חוק אחר
 . 17' במסגרת תיקון מס, ולנציגיו לעשות
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לא יעלה על הדעת להמשיך ולחייב את בעלי הרכב המנועי לרכוש פוליסות , בדומה .3
ואף הופכות אותם לגורם המממן את נזקי , ביטוח שאינן מקנות להם כיסוי ביטוחי

במסגרת , גם לתוצאה זו הסמיך המחוקק את הרשות. הגוף של נפגעי התאונה
 .התיקון

  

ושל בעלי הרכב , בזכויותיהם הקנייניות של הנהגים נפגעי תאונות הדרכים, פגיעה זו .4
ואת הכרזתו על , היא שמצדיקה את התערבותו של בית משפט נכבד זה, המנועי

 .  לפקודת הביטוח17' בטלותו של תיקון מס

  

היא זכות חוקתית , זכות הפיצויים הבסיסית של אדם הנפגע על ידי מעשה עוולה" .5
כבוד :  לחוק יסוד4-  ו3, 2סעיפים (על גופו ועל קניינו , העולה מן ההגנה על חייו

  ). האדם וחירותו
  

 נזקי גוף היא פגיעה בזכות החוקתית על זכות פיצויים שלשלילה מוחלטת , לטעמי
משום ששלילה זו קרובה למתן היתר לגרום את , על הגוףשל ההגנה על החיים ו

  . הנזק
  

 הפקעת זכות הפיצויים היא על כל פנים פגיעה ,גם אם לא נרחיק לכת בכיוון הזה
המושגת ,  חלקית של זכות הפיצוייםדבר זה נכון אף לגבי שלילה. בקניינו של אדם

  ). 15' בע, אנגלרד( "באמצעות כללים המגבילים את היקפה
  

הזכות לפיצויים הבאים להשיב לקדמותו את מצבו של מי שניזוק בתאונת דרכים " .6
 סדרי -תאונות הדרכים "ריבלין . א..." (כמשמעותה בחוק היסוד, היא זכות קניינית

 ).932-933'  בעמהדורה שלישית" דין וחישוב הפיצויים

      
 בענין כלכלי צריכה אין העובדה שמדובר, נוכח פגיעה כה קשה בזכויות אדם מוגנות  .7

המרכז האקדמי למשפט  2605/05צ " בג–השווה (להוות מחסום מפני תוצאה זו 
 ").צ בתי הסוהר"בג" ולהלן – לפסק הדין 14' ס, שר האוצר. ועסקים נ

  
הרי שבנושא , בניגוד לנושאים כלכליים הנוגעים לקופה הציבורית: נהפוך הוא

ח הפרטיות אל ציבור המבוטחים כלכלי אשר מעביר נטל כספי מחברות הביטו
  .נדרשת שבעתיים הגנתו של בית משפט נכבד זה, ונהגי המכוניות

  
  

  הפגיעה החוקתית בזכות לשוויון  .ח
  

לבין   בין נהגים17' מפלה תיקון מס, לצד הפגיעה המתוארת לעיל בזכויות הקנין .1
 ).נוסעים ברכב או הולכי רגל(נפגעים אחרים 

  

) ב(3שאף הדגיש בסעיף ,  בפני המחוקק17'  לתיקון מסעקרון השוויון הוא שעמד עד .2
 . זכויותיהם של כל נפגעי תאונות הדרכים לפקודת הביטוח את אחידות

  
מסמיך את השר לאפשר לחברות הביטוח להטיל דמי , לעומת זאת, 17' תיקון מס

עד כדי שלילת מלוא זכויותיו , ))1)(א( א3בסעיף (השתתפות עצמית על הנוהג ברכב 
 . יצוי בגין הפסדי ההשתכרות שייגרמו לו ונזקיו הלא ממונייםלפ

  

על מנת לעודד את נהגי מדינת , גם אם ניתן היה להצדיק סטיה זו מעקרון השוויון .3
עדיין חותרת האפליה שנוצרה בינם לבין יתר נפגעי תאונות , ישראל לנהוג בזהירות

 . שם בדלת האחוריתומחזירה את רעיון הא, ד"הדרכים תחת בסיסו של חוק הפלת
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גם , דמי ההשתתפות העצמית מוטלים על הנוהג באשר הוא נוהג: יתירה מזאת .4
עובדה המקהה לא מעט ממשקלה של המטרה לעודד , אם אינו אשם כלל בתאונה
 ...את הנהגים לנהוג בזהירות

על רקע , אי הצדק בחיובו של הנוהג ברכב בדמי השתתפות עצמית בולט עוד יותר .5
לנהג עצמו אין כל שליטה בשאלה איזה סוג של פוליסה ירכוש בעל ש, העובדה

 . הרכב

  

אלא בגלל , הנוהג יחוייב בדמי השתתפות עצמית לא בגלל שנהיגתו לא היתה זהירה
שבעל הרכב החליט לרכוש פוליסה הכוללת תנית השתתפות , העובדה המקרית

  ...עצמית
  

הרי אינו יודע שמעבידו רכש , יםאשר רוכב על אחד מאופנועיו של הבעל, אותו שליח
שאם ייפגע , ואינו מסוגל להעלות בדעתו, פוליסה עם תניית השתתפות עצמית

 כמו העותר(וגם אם הוא יודע על כך . בתאונת דרכים יוותר ללא פיצוי על נזקיו
  ?האם אנו מצפים שיתקומם בפני מעבידו ויסכן את מקום עבודתו , )בענייננו

  

' ם לבין שאר נפגעי תאונות הדרכים נוצרת אפליה בתיקון מסאך לא רק בין הנהגי .6
לבין , אשר דאגו לרכוש ביטוח חובה, כי אם גם בין אותם מבוטחים שומרי חוק, 17

 .בעלי רכב שהחליטו להתעלם מחובת הביטוח

  
יוכלו לתבוע את נזקיהם , כאשר האחרונים ייפגעו בתאונת דרכים, כפי שכבר ראינו

 ראה –ד לא יהווה מחסום בדרכם " לחוק הפלת8וסעיף (קין במסגרת פקודת הנזי
  ).2011 -נבו , שליסל. אלנסארה נ 2591/09. א. וע286'  בעאנגלרד

  
לפצות את כל , מחד גיסא, הם שיהיו חייבים, דווקא שומרי החוק שרכשו פוליסה

 נזקי  יהיו מנועים מלתבוע פיצוי על–ומאידך גיסא , ))2)(א( א 3סעיף (נפגעי התאונה 
 לחוק 8מחמת סעיף , שהוטלו עליהם" דמי ההשתתפות"הגוף שלהם או השבה של 

  ...לפקודת הביטוח) ט( א 3ד וסעיף "הפלת

  

בעלי הרכב יחוייבו בדמי ההשתתפות העצמית גם אם בעת התאונה כלל לא היו  .7
 .כך שהרעיון של עידוד הזהירות בדרכים אינו תקף לגביהם, ברכב

 

פרס "מעניקה לבעלי הרכב ) 2)(א(א3הסיפא של סעיף , ובאופן מוזר למדי
שוב אין עליו לגייס כספים על , כאשר בעל הרכב עצמו נפגע בתאונה": תנחומים

מסכומי הפיצוי להם " רק"ודמי ההשתתפות ינוכו , מנת לפצות את יתר הנפגעים בה
 ... הוא עצמו זכאי

  

:  פוגע בערך השוויון המוגן אף הוא בחוק יסוד17' כי תיקון מס, איפוא, רואים אנו .8
 . כבוד האדם וחירותו

  
התיקון מפלה הן בין הנהגים לבין יתר נפגעי תאונות הדרכים והן בין בעלי הרכב 

  . שומרי החוק לבין בעלי רכב שיתעלמו מחובת רכישת הביטוח
  

שיתפתו לרכוש מי , בסופו של יום:  מפלה בין עשירים לעניים17' תיקון מס, ולבסוף
הסיכון של  וייאלצו לספוג את" לי זה לא יקרה"יניחו כי , את הפוליסות המוזלות

 .יהיו דווקא מחוסרי היכולת, דמי ההשתתפות העצמית במקרה של תאונה
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קביעת הסדרים מגבילים או אחידים לעניין חישוב הפיצויים עשויים להביא "  .9
אם בדרך של הצבת נוסחה מצרה , נפגעיםאפליית מקצת ה. לכלל הפגיעה בשוויון

או אף ואם בדרך של אפליה מחמת גיל , בשונה מנפגעים אחרים, לחישוב נזקיהם
בדרך של הפקעה מוחלטת של הזכות לפיצויים ממי ששיעור נכותו אינו מגיע לסף 

וכי , בהנחה שהשוויון הוא זכות יסוד של האדם. יש עימה פגיעה בשוויון, מסויים
בהיותה חלק מזכות היסוד , כבוד האדם וחירותו: וגנת על ידי חוק יסודזכות זו מ

. א" (כי אז עשויה פגיעה כזו לגרוע מזכות יסוד נוספת על זו הקניינית, לכבוד
  ).933' בע, מהדורה שלישית"  סדרי דין וחישוב הפיצויים-תאונות הדרכים "ריבלין 

  
  

 הפגיעה החוקתית בזכות הגישה לערכאות   .ט
  

כפי . ד מונע מנפגעי תאונות הדרכים זכויות תביעה בנזיקין" לחוק הפלת8סעיף  .1
נתפסה כמידתית , ד"כמו גם הגבלת הפיצוי בחוק הפלת, הוראה זו, שכבר אמרנו

משהוסר מעליהם , ניתנה להם הטבה משמעותית, שכן אל מול אותה פגיעה, וראויה
 .נטל הוכחת האשם

  

 : ד בכללותו"ומתעלם ממשטר הפלת, ית מפר מאזן זה בצורה דרסט17' תיקון מס .2

  
הוא מאפשר פגיעה דרסטית בהיקף זכויותיהם הכספיות של הנהגים , מן הצד האחד

 מותיר אותם -ומן הצד השני , נפגעי התאונות לפיצוי בגין נזקי הגוף שנגרמו להם
שאינו מאפשר להם לתבוע את נזקיהם על פי , ד" לחוק הפלת8תחת עולו של סעיף 

  )).ט(א 3סעיף (ואף מונע מהם לתבוע את דמי ההשתתפות העצמית , נזיקיןפקודת ה
  
הם עדיין מחוייבים לרכוש :  עגום עוד יותר– המבוטחים –מצבם של בעלי הרכב  .3

אך במקום לקבל כיסוי ביטוחי , )הפרת חובה זו הינה עבירה פלילית(ביטוח חובה 
תחת ,  נפגעי התאונההם מוצאים את עצמם אחראים לפצות את כל, בעת צרה
 הם מנועים מלתבוע מכח –ואת השבת ממונם , "דמי השתתפות עצמית"הכותרת 

  ).ט(א3סעיף 
  

שהשווה את , לפקודת הביטוח) ב(3ואם נזכור את נקודת המוצא של סעיף   
ניווכח עד , זכויותיהם הכספיות של המבוטחים עצמם לאלו של יתר נפגעי התאונה

 עד כמה חמורה שלילת –ועל רקע זה , זכויותיהםכמה מרחיקת לכת הפגיעה ב
  :זכותם לתבוע את השבת נזקיהם

  
שנשא בדמי השתתפות , בדיני הביטוח אין אח ורע לשלילה של זכותו של המבוטח  

  .לתבוע את השבתם מהמזיק, עצמית
  
  

  האם החוק הולם את ערכי מדינת ישראל  .י
  

, לא קשה להגיע למסקנה, נוכח ההשלכות המשפטיות והכספיות אותן תיארנו לעיל .1
כבוד האדם :  לפקודת הביטוח פוגע בזכויות המוגנות בחוק יסוד17' כי תיקון מס

 . וחירותו

  

מהם תישלל , הפגיעה הינה הן בזכות הקנין של הנהגים שיפגעו בתאונות דרכים .2
המחוייבים לבטח את , והן בזכות הקנין של בעלי הרכב, זכות הפיצוי על נזקיהם

 . אך עתידים להפוך למבטחיהן של חברות הביטוח, מכוניותיהם
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אל מול זכויותיהם של נפגעי תאונות , הפגיעה הינה הן בזכותם של הנהגים לשוויון .3
אל , והן באפלייתם של המבוטחים שומרי החוק, )הולכי רגל ונוסעים ברכב(אחרים 

 .מול בעלי כלי הרכב שיימנעו מלבטחם

  

אשר , לבין מעוטי היכולת,  לרכוש ביטוח יקרוהפגיעה היא בין אלו שידם משגת .4
 .יתפתו להיכנס למלכודת הדבש שמציעה להם הנחת ההשתתפות העצמית

  

הפגיעה החוקתית הינה בזכותם של הנהגים נפגעי תאונות הדרכים לתבוע , ולבסוף .5
בהם , פיצוי על נזקיהם ובזכותם של בעלי הרכב לתבוע השבתם של כספי הפיצויים

 . כל נפגעי התאונהיחוייבו כלפי 

  

אם חוק אשר מאפשר להותיר , רב בעינינו אך ספק, בחוקפגיעות אלה נעשו אמנם  .6
את נפגעי תאונות הדרכים ללא פיצוי על נזקיהם והופך את בעלי הרכב למבטחיהן 

 . הולם את ערכי מדינת ישראל, של חברות הביטוח

  
ת את ערכי מדינת האם פגיעה כה קשה בשוויון הולמ, כך גם ספק רב בעינינו

והאם חסימת דרכו של אדם לתבוע פיצוי על נזקי גופו עולה בקנה אחד עם , ישראל
  .ערכיה

   
צ בתי "בבגבית המשפט בהקשר זה ' אנו ערים לדברי כב, ובאומרנו דברים אלה

 )). לפסק הדין45' ס (הסוהר

  
  

   תכלית החוק  .יא
  

 להצעת החוק  ניתן להתחקות מדברי ההסבר17' על תכליתו של תיקון מס .1
 התייחסה לאופנועים –" 9" נספח –הצעת החוק הפרטית ") (10"נספח (הממשלתית 

 ). בלבד

  

  :בהצעת החוק מפורטות שלוש מטרות .2
  

השתתפות המבוטח בסיכון הביטוחי צפויה : " וההסבר– עידוד לנהיגה זהירה  .א
ותעודד נהיגה זהירה ושקולה , שלו למקרה הביטוח להגביר את המודעות

 .."..יותר

  
האם זו אכן תכליתו , אך ספק רב בעינינו, אין ספק שתכלית זו ראויה וחשובה  

בעיקר נוכח המטרות הנוספות המפורטות בהצעת , 17' האמיתית של תיקון מס
  ...החוק

  
באשר , כבר עמדנו על כך שהטלת דמי השתתפות עצמית על הנוהג, מכל מקום  

אינה עולה בקנה אחד עם מטרה , פוגם אם נפגע בתאונה ללא עוול בכ, הוא נוהג
כשם שלא ממש ברור הקשר בין מטרה זו לבין הטלת דמי ההשתתפות , זו

  .שכלל אינו מעורב בתאונה, העצמית על בעל הרכב
  

בעקבות הרפורמה בענף ביטוח רכב : " וההסבר– הפחתת תעריפי הביטוח  .ב
תעריפים וה, נקבעים תעריפי הביטוח בענף זה לפי שקלול של משתנים, חובה

מתן אפשרות לבעלי הרכב לרכוש , בנסיבות אלה. בענף הם דיפרנציאליים
תאפשר למבטחים , פוליסות ביטוח הכוללות מנגנון של השתתפות עצמית

 ".להפחית את דמי הביטוח
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העברת הנטל הכלכלי של פיצוי נפגעי .  פשוטה וברורה–תכלית זו , לכאורה
אכן , ם של הנהגים ובעלי הרכבתאונות הדרכים מחברות הביטוח אל שכמ

  ... תאפשר הוזלה משמעותית של הפרמיות
  

האמנם ראוי להעביר את הנטל הכלכלי של ? "ראויה"האמנם תכלית זו , ואולם
פיצוי נפגעי תאונות הדרכים משכמן של חברות הביטוח הפרטיות אל הנהג 

  ? שנפגע בתאונה או אל בעל הרכב שמילא את חובתו לרכוש ביטוח חובה 
  

באתר : כי עמדתו המסורתית של המפקח על הביטוח היתה הפוכה, מעניין לציין
הרשמי של משרד האוצר ניתן למצוא את הסבריו של המפקח לרפורמה בביטוח 

הסדרת מבנה תחרותי לענף כדי "ושם דווקא התכלית הראשונה הינה , החובה
ובתוך כך , לייעלו מבחינה כלכלית וכדי להוזיל את פרמיות הביטוח בענף

להעביר את האחריות על התוצאות הכספיות בענף מהציבור אל חברות 
  ...".הביטוח

  
  ".22"מסומן , ב המידע הרשמי המפורסם באתר המפקח על הביטוח"רצ

  
" לאפשר למבטחים להפחית את דמי הביטוח"מדוע התכלית , לא ברור גם

חי חברות הביטוח כאשר רוו, מיושמת דווקא על גבי ציבור המבוטחים והנהגים
,  מיליארד שקלים חדשים6.2-  בלא פחות מ2001-2008הסתכמו בין השנים 

  !בענף ביטוח חובה 
  
מרכיב ההעמסה (ראה דברי ההסבר להצעת חוק לתיקון פקודת רכב מנועי (

  ). בפיסקה האחרונה–שם , "23"מסומנת , 2010-ס"התש) בתעריף הביטוח
  

תכלית העומדת ביסוד החקיקה הפוגעת ההנחה מראש כי ה", בין כה ובין כה
" אינה צריכה להנחות את הבדיקה החוקתית בענייננו, בקנין היא תכלית ראויה

, מהדורה שלישית"  סדרי דין וחישוב הפיצויים-תאונות הדרכים "ריבלין . א(
חוק (כאשר החוק המתקן עומד בסתירה לחוק אחר , ולעניות דעתנו, )935' בע

 –ד כולו "הוא חותר תחת אושיות משטר הפלת, ה למעשההלכ, וכאשר) ד"הפלת
אשר החיקוק , ד"אין לבחון את תכליתו באורח מנותק מתכליתו של חוק הפלת

 . החדש פשוט מתעלם ממנו

  
באמצעות מנגנון , כי התכלית של הפחתת תעריפי הביטוח, איפוא, יוצא  

ית של חוק פוגעת בתכל, גם אילו היתה ראויה כשלעצמה, ההשתתפות העצמית
  .להבטיח פיצוי מלא לכל נפגעי תאונות הדרכים, ד"הפלת

 

השתתפות עצמית בביטוח רכב חובה : " וההסבר– הקטנת היקף התביעות בענף  .ג
 "... ערך מטרד"בעיקר אלה שב, עשויה להקטין את היקף התביעות

 

, ומשמעותה, 17' זו היתה אכן תכליתו האמיתית של תיקון מס, לעניות דעתנו
שכיום זכאים , הינה להותיר חלק נכבד מנפגעי תאונות הדרכים, ים אחרותבמיל

כפי שהתכוון המחוקק מלכתחילה בחוקקו את חוק , לפיצוי בגין נזקיהם
  ...ולתמוך בחברות הביטוח, ללא פיצוי, ד"הפלת

  
דברי ההסבר שנלוו להצעת החוק אמנם מתייחסים לאותן תביעות של : ודוק

 כי יםמלמד, והדוגמא שהבאנוומו של התיקון בפועל ואולם ייש, "ערך מטרד"
שמבחינתו של , וכלל לא בטוח... גם עשרות אלפי שקלים עונים להגדרה זו

 ". ערך מטרד"זהו , הצעיר שנפגע בתאונת דרכים
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 עצמו אינו מגביל את סמכותה של הרשות המבצעת 17' תיקון מס, מכל מקום
 אלא עד כדי נגיסה כמעט מלאה ,להטיל דמי השתתפות עצמית בערכי מטרד

ועד כדי חיובם של המבוטחים כמעט במלוא , בזכויות הפיצוי של הנהגים
  !נזקיהם שם כל נפגעי התאונה 

  
  

 מידתיותשאלת ה  .יב
 

עידוד "הינה , המטרה הראשונה הנזכרת בדברי ההסבר להצעת החוק, כפי שראינו .1
 ". לנהיגה זהירה

  
דע לכך שלא יזכה בפיצוי על נזקי גופו אם כי נהג שמו, בדוחק, ניתן אולי לסבור

, )אם כי גם רעיון זה נראה לנו מופרך( ינהג ברכב בזהירות יתירה –ייפגע בתאונה 
שישנן דרכים פחות קיצוניות על מנת לחנך את הנהגים לנסיעה , ואולם ברור מאליו

  . החמרת העונשים המוטלים על עברייני תנועה: למשל... זהירה
  

לבין הטלת דמי השתתפות עצמית , אין כל קשר בין מטרה זו, כאמור: יתירה מזאת
באשר , ואף הטלת החובה על הנהג, כאשר זה אינו נמצא כלל במכוניתו, על המבוטח

 .אינה מתיישבת עם מטרה זו, וגם כשאינו אשם באירוע התאונה, הוא נוהג

 

י היתה הפחתת תעריפ, המטרה השניה הנזכרת בדברי ההסבר להצעת החוק .2
כי העברת נטל התשלומים לנפגעי התאונות מחברות הביטוח , וברור מאליו, הביטוח

 . אכן תאפשר הוזלה של הפרמיות, הפרטיות אל שכמם

  
 –אם ממילא מטילים את הנטל הכלכלי על בעלי הרכב , השאלה המתעוררת היא

  ? לשם מה זקוקים אנו לחברות הביטוח
  

קא המבוטחים המתקשים לעמוד בנטל שדוו, האין זו תוצאה מוזרה וקיצונית
דווקא הם יישאו על כתפיהם את נטל , מוצעת להם פוליסה מוזלת ועל כן, הפרמיות

 ?מימון נזקיהם של נפגעי תאונות הדרכים

  
המאפשר , ד" לחוק הפלת20' והרי מטרה זו זוכה לפתרון מוצלח במסגרת תיקון מס

לבין מי " רווחיים"רכב ד בין מבטחי כלי "לשר להעביר את נטלי חוק הפלת
  .שנאלצים לבטח כלי רכב פחות רווחיים

  

 כאן כבר –" הקטנת היקף התביעות בענף "–ולעניין התכלית האמיתית של התיקון  .3
 האם אכן ברצונו של המחוקק להותיר את –לאמור , מדובר בשאלה עקרונית

 .הנהגים נפגעי תאונות הדרכים ללא זכות לפיצוי עבור נזקיהם

  
,  ראוי היה לאפשר לנהגים לתבוע את זכויותיהם בדרך אחרת– כוונה כזו אם אין

  .ד"ולבטל לשם כך את הוראת ייחוד העילה בחוק הפלת
  

 היא צריכה להיבחן היטב אל מול הערכים החוקתיים –ואם היתה כוונה כזו 
  . עליהם כבר עמדנו, המוגנים

  

  בהקשר של בעלי " בענףהקטנת היקף התביעות "כך גם ראוי לבחון את המטרה של  .4
  :הרכב

  
האם אכן ברצונו של המחוקק להטיל את נטל הפיצוי של נפגעי תאונות הדרכים על 

  ?שכמם
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 ראוי היה לשחררם מחובת עריכת ביטוח שממילא אינו מקנה –אם אין כוונה כזו 
  .להם זכויות

  
תיות אל מול הפגיעה בזכויות החוק,  יש לבחון אותה היטב–ואם היתה כוונה כזו 

  .המוגנות
  

   "):הקטנת היקף התביעות בענף("ועוד בשאלת המידתיות של התכלית האמורה  .5
  

מדוע הסמיך המחוקק את , הקטנות" תביעות המטרד"אם הכוונה היתה לחסל את 
 זכויותיהם לפיצוי כלשר האוצר ונציגיו לשלול מהנהגים המעורבים בתאונה את 

  ?ממונייםבגין הפסדי השתכרות ובגין נזקיהם הלא 
  

 ,ד"תכליתו היסודית של חוק הפלת, וללא כל התייחסות, והיכן אבדה בדרך
  ?להבטיח פיצוי לכל נפגעי תאונות הדרכים

  
הכוונה הבסיסית לפיה בעל הרכב שנפגע , ושוב ללא התייחסות, ולהיכן נעלמה

  ? )לפקודת הביטוח) ב (3' ס(בתאונה יהיה זכאי לפיצוי ככל נפגע אחר 
  

לבין הטלת מלוא נטל הפיצוי לו זכאים " הקטנות"בין חיסול התביעות ומה הקשר 
  ?כל נפגעי התאונה על שכמם של בעלי הרכב 

  
 הינה העברת חלק נכבד מהנטל הכלכלי 17' תוצאתו של תיקון מס, בסופו של יום  .6

. הנובע מתאונות הדרכים מחברות הביטוח הפרטיות אל ציבור הנהגים ובעלי הרכב
  .ראוי לבחון הן את תכליתו של התיקון והן את מידתיותו, צאה זוועל רקע תו

    
 

 על שאלת המידתיות" זכות הבחירה"השפעת   .יג
  
כי כאשר חברת ביטוח תציע למבוטחיה פוליסות ובהן , לפקודה מורה) ז)(א(3סעיף  .1

 .היא תהיה חייבת להציע להם גם פוליסות ללא תניה כזו, תניית השתתפות עצמית

  

אין ("מלמדת למי באמת תהיה זכות הבחירה ) ז(א3סיפא של סעיף למרות שכבר ה .2
, ...")כדי להטיל על מבטח חובה להתקשר בחוזה ביטוח בהוראות סעיף קטן זה

שיוכל להחליט אם רצונו בפוליסה , כי מתן חופש הבחירה למבוטח, יהיה מי שיטען
, תניה זוללא , או בפוליסה יקרה יותר, הכוללת דמי השתתפות עצמית, מוזלת

 .מקנה להוראת החוק את המידתיות הנדרשת

  
בין רכישת , העובדה שלמבוטח תישמר זכות הבחירה. שונה, בענין זה, דעתנו

הינה , לבין רכישת פוליסה יקרה, הכרוכה בדמי השתתפות עצמית, פוליסה זולה
  .נחמה מדומה

  

 מעוטי כי מי שצפויים להתפתות ולבחור בפוליסה המוזלת יהיו, ברור מאליו .3
ויקחו על עצמם את הסיכון כנגד , "לי זה לא יקרה "–או צעירים שיאמינו , היכולת

 . ההנחה בפרמיה

  

דוגמת ,  גם מי שייאלצו להסתפק בפוליסה המוזלת למרות שלא בחרו בכךוויהי .4
 . של העותרומקרה

  

 יידע להעריך – גם אם יקבל את מיטב ההסברים –אם המבוטח הסביר , ספק רב .5
 . את הסיכון הכלכלי אותו הוא נוטל על עצמואל נכון
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שגם ויתור מודע ומושכל על זכויותיו של , אך מעבר לכל אלה ניצבת העובדה .6
אינו עולה בקנה אחד עם מטרתו , תמורת הנחה בתשלום הפרמיה, המבוטח

 .ד"הסוציאלית של חוק הפלת

  
וכים כשם שלעובד לא ניתנת האופציה להקטין את דמי הביטוח הלאומי המנ

, בתגמולים להם יהיה זכאי אם ייפגע" דמי השתתפות עצמית"משכרו תמורת 
וכשם שלחייל לא תינתן הברירה לוותר על מקצת זכויותיו לפי חוק הנכים 

זכות "כך אין מקום לראות ב, כנגד מענק שחרור מוגדל) תגמולים ושיקום(
 .ד"ר הפלתהמוצעת למבוטחי הרכב המנועי כעולה בקנה אחד עם משט" הבחירה

  

יתירה . הוא חייב לעשות זאת. המבוטח הרי אינו חופשי להימנע מרכישת ביטוח .7
החוק מחייב אותו לדאוג לביטוח לא רק לאחרים שייפגעו כתוצאה : מזאת

אלא גם לביטוח שיבטיח פיצוי מלא לו , )הולכי רגל או נוסעים(מהשימוש במכוניתו 
 .עצמו

  

אך ורק , מוטלת על אדם בחברה חופשיתחובה פטרנליסטית כזו יכולה להיות  .8
 .להבדיל מהתקשרות כלכלית טהורה, בהתקשרות שנעשית מכוחו של חוק סוציאלי

  
כשם שהנהנה מהחוק הסוציאלי אינו יכול לוותר על זכויותיו או מקצתן , ועל כן

כך גם המבוטח בביטוח חובה לא יכול להימנע , תמורת הטבה כלכלית כזו או אחרת
את האופציה לוותר על מקצת  ולא ראוי להציב בפניו,  הביטוחכליל מרכישת

  .כנגד הנחה ברכישתו, זכויותיו
  

הוראה . הוראת ייחוד העילה, ד"במשטר הפלת, את רעיון ביטוח החובה משלימה .9
 : זו הינה הצד השני של המטבע

  
האמור להבטיח לכל נפגעי התאונה , מן הצד האחד ניצבת חובת עריכת הביטוח

ומן הצד השני משלימה אותה ההוראה , )ד"במגבלות חוק הפלת( מלאים פיצויים
המונעת מכל נפגעי התאונה לתבוע את זכויותיהם על פי פקודת הנזיקין או בכל דרך 

  .אחרת
 

אילו ניתנה למבוטח האופציה לרכוש ביטוח מוזל ולשלם דמי השתתפות עצמית 
מונע ) ט(א3אולם סעיף ו.  שאני–תוך שמירת זכותו לתבוע את השבתם מהמזיק 

 .ממנו גם זכות זו

 

המובטחת בתיקון " זכות הבחירה"כי אין ב, מהטעמים האמורים לעיל אנו סבורים .10
 . כדי לענות על דרישת המידתיות17' מס

  
 

  המהלכים הראשונים–התנהלות הרשות המבצעת לאחר התיקון   .יד
  

וצאים אנו את עד כי מ, הסמכות שהיקנה המחוקק לרשות כה גורפת ומרחיקת לכת .1
 ...עצמנו מתנחמים בכך שהאחרונה ניצלה עד כה רק מקצת מאותן סמכויות

  
' עד כמה מסוכן הוא תיקון מס, כבר מהתנהלותה עד כה ניתן להיווכח, יחד עם זאת

 וביכולה להדוף את, המותיר את בעלי הרכב ואת הנהגים תלויים בשיקול דעתה, 17
  . לרווחיהן– מטבע הדברים –ות הדואג, הלחץ הנמשך של חברות הביטוח
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, גלגלי– בא לאוויר העולם בעקבות זעקתם של בעלי הרכב הדו 17' תיקון מס, כזכור .2
 . שנדרשו לשלם פרמיות ביטוח גבוהות

 

שהסיכון האקטוארי שהיוו רוכבי האופנועים היה גבוה עד כדי פי עשרה , מסתבר
ומשנפתחה הדלת . לכןויותר משיעורן של פרמיות הביטוח שנגבו מהם קודם 

הוגדלו פרמיות הביטוח המוטלות על כלי , לקביעת שעורי ביטוח דיפרנציאליים
 אף אחת מחברות הביטוח הפרטיות לא –ועדיין , גלגליים פי חמישה-הרכב הדו

  ". פול"וכולם כאחד בוטחו ב, ניאותה לבטחם
  

גלגליים -הדואת חברות הביטוח לבטח את כלי הרכב " לפתות"ניתן , איפוא, כיצד
  ? מבלי להעלות את שעורי הפרמיות עוד יותר 

  
 קביעת השתתפות של מבטחי המכוניות בעלויות של –הטבעי והפשוט הפתרון 

  .20'  בתיקון מסכפי שאכן נעשה, מבטחי הרכב הדו גלגלי
  

וגם ממנו ניתן , "כיס עמוק" שיש עוד ,החליט מי שהחליט" על הדרך"ש, הבעיה היא
  ...בקלות יחסית, י מימון החוקליטול את כספ

  
התקין שר האוצר תקנות בהן הסמיך את חברות , מכח הסמכות שהוקנתה לו  .3   

תמורת דמי , הביטוח למכור לבעלי האופנועים פוליסות ביטוח חובה מוזלות
  . השתתפות עצמית

  
ת "ק (2008 –ט "תשס) הוראת שעה) (השתתפות עצמית(תקנות ביטוח רכב מנועי 

  ".24"ב ומסומנות "רצ) 6.10.08 מיום 6716' מסט "תשס
  

, את התעריף החדש, בהסכמת שר המשפטים, פרסם המפקח על הביטוח, במקביל  .4
 10,000תמורת ויתורם של בעלי האופנועים על ,  הנחה בתשלום הפרמיה10%שכלל 

 ועל שווים של שבעה ימי עבודה, מתוך הפיצוי לו יהיו זכאים בגין נזק לא ממוני₪ 
אם חלילה , כמובן, וזאת, מתוך הפיצויים להם יהיו זכאים עבור הפסדי השתכרות

  .יפגעו בתאונת דרכים
  

  ".25"מסומן , 8.9.08 - מ2008-1-7' ב חוזר המפקח על הביטוח מס"רצ
  

הגדיל המפקח על הביטוח את , משנוכח שבעלי האופנועים לא התפתו, וכעבור כשנה  .5
 ₪ 25,000 תמורת ויתורם של נהגי האופנועים על ,25% -ההנחה בשעור הפרמיה ל

בתוספת שוויים של שבעה , מתוך הפיצוי לו יהיו זכאים בגין נזקיהם הלא ממוניים
 .ימי עבודה מהפיצוי בגין הפסדי השתכרות

  
 ".26"מסומן , 11.11.09 - מ2009-1-15' ב חוזר המפקח על הביטוח מס"רצ   

  

 50% שאם תוצע לנהגי האופנועים הנחה של ,ניתן להניח... פתרון מעולה, אכן .6
 –כידוע , שהרי ממילא, מנזקיהם ₪ 100,000הם יסכימו לוותר גם על , מהפרמיה

 "...לי זה לא יקרה"

  

, אשר לפתע, מירוץ בין חברות הביטוח הפרטיותבעקבות מהלכים אלה החל , ואכן .7
עות לבעליהם ומצי, גלגליים-מאד מעוניינות לבטח את כלי הרכב הדו, כך מתברר

עובדה זו ממחישה יותר מכל את משמעותם הכלכלית האמיתית ... פוליסות מוזלות
, מחמת קשייהם הכלכליים, אשר המבוטחים עצמם, של דמי ההשתתפות העצמית

 ...אך חברות הביטוח מודעות לה היטב, נוטים להתעלם ממנה

  
 ".27"מסומן , ב פרסום לדוגמא"רצ
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ממחישה באיזו קלות היא יכולה , תואר לעילכפי ש, התנהלותה של הרשות .8
 .מתוכנו, נתח אחר נתח, ד"ולרוקן את חוק הפלת, להשתמש בסמכויותיה

  
  

  17'  ביטול תיקון מס–הסעד המתבקש   .טו
  

סבורים אנו כי הסעד צריך להיות מכוון כלפי , נוכח כל הפגמים המפורטים לעיל .1
  .החוק עצמו

  

 ועל השלכותיו כבר עמדנו בפרק 17'  מסעל משמעויותיו מרחיקות הלכת של תיקון .2
) פרק ד לעיל(ד מתוכנו "הראינו גם כיצד מרוקן תיקון זה את חוק הפלת. לעיל' ג

העלינו ספק בשאלה ).  לעילט-זפרקים (וכיצד הוא פוגע בזכויות חוקתיות מוגנות 
 התייחסנו לתכליתו .) לעיליפרק (האם חוק זה הולם את ערכי מדינת ישראל 

, ואף הראינו כי פתרון הבעיה המקורית הושג, )עיל ליג-פרקים יא(ותו ולמידתי
 ).פרק ו לעיל (ד" לחוק הפלת20' בתיקון מס, הלכה למעשה

  

עד היכן נמתחת סמכותו של , לדון בשאלה הקונסטיטוציונית, איפוא, נותר .3
, לרשות המבצעת" הסדרים ראשוניים"המחוקק להעביר את סמכויותיו בקביעת 

על פי , ובזכויות יסוד מוגנות) ד"חוק הפלת(סמכתה לפגוע בחוק אחר עד כדי ה
 .שיקול דעתה

  

בו המחוקק משיל מעצמו כל אחריות למוסד אותו יזם וטיפח , קשה להלום מצב .4
מוותר על תכליתו הסוציאלית של חוק זה ועל , ד"כמו חוק הפלת, שנים כה רבות

ומעביר את כל , הדרכיםמטרתו הבסיסית להבטיח פיצוי לכל נפגעי תאונות 
אותם הוא מסמיך לאפשר לחברות הביטוח , סמכויותיו לידי שר האוצר ונציגיו

ולהפוך את מבוטחיהן , הפרטיות לשלול כל פיצוי מהנוהג ברכב שנפגע בתאונה
 ...למבטחיהן

  

אם מצא לנכון לאפשר לרשות המבצעת לפגוע פגיעה , הכיצד, קשה עוד יותר להבין .5
לא הורה המחוקק , ת הנהגים נפגעי תאונות הדרכים לפיצויכה חמורה בזכויו

 . ד" לחוק הפלת8במקביל על ביטולו של סעיף 

 

האמנם התכוון המחוקק להסמיך את הרשות המבצעת להותיר את הנהגים 
  ?שייפגעו בתאונות דרכים ללא פיצוי על נזקיהם

  

ות לשנות את הסמכ, הלכה למעשה, לידי הרשות  העביר המחוקק17' בתיקון מס .6
ולרוקן אותו , ד"את ההסדר הראשוני והבסיסי שקבע הוא עצמו בחוק הפלת

 .מתוכנו

  

הן ,  השלכות נרחבות17' להסדרים אותם הוסמכה הרשות לקבוע בתיקון מס .7

 :במישור הפרטי והן בהיקף האוכלוסיה שתושפע מהם

  
כל ת  שנפגעו בתאונה אמכל הנוהגים ברכבבהסמכת הרשות לשלול , בעצם, מדובר

כל ולחייב את ,  לפיצוי בגין הפסדי השתכרות ובגין נזקיהם הלא ממונייםזכויותיהם
  !לממן את נזקיהם של כל נפגעי תאונות הדרכים בעלי הרכב 
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אשר על המחוקק עצמו " הסדר ראשוני"היקף רחב זה של סמכות ראוי להיחשב כ
מה , וסמך להפעילואשר מחוקק המשנה י" הסדר משני"ולא כ, לקבוע את גבולותיו

   !ד"בחוק הפלת, גם שמדובר בהסדר העומד בסתירה להסדר ראשוני מקביל
  
ראש . ועדת המעקב העליונה לענייני הערבים בישראל נ 1163/03צ " בג–השווה (

  ).27.2.06 –" נבו"פורסם במאגר  ( ישראלממשלת
  

צונו אם ר, ד"המחוקק עצמו רשאי ומוסמך לבטל את חוק הפלת: במלים אחרות .8
  . לעשות זאת" הרשות"אך אין ביכולתו להסמיך את , בכך

 
בהסמכת הרשות להטיל היטלים בתוך מסגרת של מינימום , בענייננו, אין מדובר .9

משרד . דוד ישראלי נ 6061/08צ "השווה בג(עם הנחיות מסודרות , ומקסימום
צ "גהשווה ב(או בהסמכתה להתלות רשיונו של עוסק בתחום מסויים , )החקלאות

כי אם בהסמכת הרשות , )481) 4(א "ד נ" פהמפקח על היהלומים. שנסי נ 2740/96
ולהפוך את בעלי , לשלול מנהגים נפגעי תאונות דרכים את כל זכויותיהם לפיצוי

והכל תוך פגיעה בזכויות הקנין , הרכב בישראל לגורם המממן את חברות הביטוח 
 .ד" הפלתותוך פגיעה בבסיסו ובמהותו של משטר, שלהם

  

,  פגע המחוקק בעקרון הפרדת הרשויות17' כי בתיקון מס, לומר, איפוא, ניתן .10
לפיו ההכרעות העקרוניות והמהותיות , בעקרון שלטון החוק ובעקרון הדמוקרטי

 3267/97צ "ראה בג(לחיי אזרחי מדינת ישראל צריכות להתקבל על ידי המחוקק 
 ).502-511, 481) 5(ב "ד נ"פ, שר הבטחון. רובינשטיין נ

  

והמבוטחים נהנו מהגנתו של המפקח ,  היה סביר17' המשטר שנהג עד לתיקון מס .11
 .על הביטוח

  
, אשר שאפו להגדיל את פרמיות הביטוח, התקיים מתח מתמיד בין חברות הביטוח

 נקלטו, ומשנפתחו השערים ונקבעו שעורי ביטוח דיפרנציאליים. לבין המפקח
 בעלי –למשל (שר חברות הביטוח לא רצו לבטחם א, "לא רווחיים"המבוטחים ה

 להעלות את תעריפי –ומטרתו המוצהרת של המפקח , "פול"ב, )גלגלי-הרכב הדו
  . נתקלה בהתנגדותם הנמרצת–הביטוח המוטלים עליהם 

  
מהם ניתן לשאוב , חדשים" שחקנים"הוסיף המחוקק לזירה , 17' בתיקון מס, כעת

את חברות הביטוח המתייסרות בשל רווחיהן , סאמחד גי, על מנת להרגיע, מימון
  .בהגדלת תעריפי הביטוח, מאידך גיסא, מבלי שיהיה צורך, הדלים

  
 הינם בעלי כלי הרכב – שתפקידם הוא כשל פרות חולבות –שחקנים חדשים אלה 

  . מאפשר להטיל את הנטל על שכמם17' אשר תיקון מס, והנהגים נפגעי התאונות
  

אך , במתינות לכאורית, לעת עתה, עושה זאת)  האוצר ונציגיושר(הרשות המוסמכת 
אינטרס אמיתי להמשיך ולהגן על ציבור המבוטחים והנהגים , בעצם, אין לה

  :דווקא
  

תפקידו הבסיסי של שר האוצר הינו להגן על כלל הציבור ולאו דווקא על ציבור 
יים את המוטל ואילו המפקח על הביטוח אינו יכול עוד לק, בעלי הרכב והנהגים

  .ולשמור על ענייננם, לחוק הפיקוח) ב (2עליו בסעיף 
  

לא ראוי היה לאפשר למחוקק להותיר את קביעת הסדרי , גם מסיבה זו
  .לשיקול דעתה של הרשות, ללא גבולות, ההשתתפות העצמית
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כי פגיעה בהיקף הפיצויים של נפגעי תאונות הדרכים , לפחות בשעתו סבר המחוקק .12
הוכנס התיקון הראשון לחוק , ח"בשנת תשל, וכך". הסדר ראשוני"הינה בגדר 

ובו ההוראה ) 1977-ח"תשל) תיקון(חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (ד "הפלת
 .בדבר ניכוי מס ההכנסה מסכום הפיצויים בשל אבדן השתכרות

  
, כאמור, אך נעשה, הדבר נעשה במטרה מוצהרת למנוע הגדלה של פרמיות הביטוח

המתחייבת מעקרון שלטון , הדרך הנכונה, לעניות דעתנו, וזו. די המחוקקעל י
  .החוק

  

. כי ביטול חקיקה ראשית על ידי בית המשפט הינה אקט קיצוני ונדיר, מובן מאליו .13
 עם החוקים המרכיבים 17' אילו ניתן היה ליישב בדרך של פרשנות את תיקון מס

ת על פני הכרזה על בטלות  בהחלט ראוי היה להעדיף זא–ד "את משטר הפלת
 .התיקון

  
 לחוק המקרקעין לבין 9בדונו ביחס בין סעיף , נהג בית משפט נכבד זה, למשל, כך

פורסם במאגר  (בריטיש וקולוניאל 2643/97. א.בע, לחוק התרופות) 4(3סעיף 
  "). נבו"
  

פרשנות ראויה : "היחס בין שני החיקוקים הוסדר באותו מקרה בדרך של פרשנות
 12' בס, שם" ( פרשנות המגשימה אחדות והרמוניה בין הסדרים חקיקתייםהיא

היא שואפת . שיטת משפט אינה קונפדרציה של תחומי משפט). "לפסק הדין
הוא חלק . דבר חקיקה ספציפי אינו עומד בבדידותו... לאחדות של שיטה ומשפט

" אחדותתוך שאיפה להרמוניה ול, הוא משתלב לתוכו. ממערכת החקיקה והמשפט
  ).14' בס, שם(
  

וכאשר החיקוק , משאין אפשרות ליישב בין שני חיקוקים בדרך של פרשנות, ואולם
, המאוחר עומד בסתירה מפורשת למערך חקיקתי קיים ולזכויות חוקתיות מוגנות

  .הכרזה על בטלותו הינה תוצאה בלתי נמנעת
  
  

  סיכום  .טז
  

 .ד"ר הפלתאשר עומד בסתירה מובהקת למשט, בפנינו מעשה חקיקה .1

  

בהחלט ראויה , מתן עדיפות לחוק שנחקק במועד מאוחר על פני חוקים קודמים .2
באותם מקרים בהם משקף החוק החדש כוונה ברורה של המחוקק לשנות את 

 .ההסדר הסטטוטורי הקיים

  
היוצרים , )ד ופקודת הביטוח"חוק הפלת(כאשר בפנינו אגד חוקים , לעומת זאת

חייב כל תיקון באחד מהם , ג במשך עשרות שניםהנוה, יחדיו משטר מסויים
  .להתחשב בהשלכותיו על ההסדר בכללותו

  

שהמחוקק אינו מוסמך לתקן את המשטר הישן או אף , כמובן, אין זאת אומרת .3
 .לבטלו כליל

  
לתכלית אשר , כאשר הוא עושה זאת באופן הפוגע בזכויות היסוד המוגנות, ואולם

אין מנוס מהתערבותו של בית משפט נכבד , מידתיובאופן לא , ספק אם היא ראויה
  .זה
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 . ד כולו"שומט את הקרקע תחת משטר הפלת, בענייננו, 17' תיקון מס .4

  
 הבטחת פיצוי לכל נפגע בתאונת דרכים בגין –ד "המטרה היסודית של חוק הפלת

  סעיף ייחוד העילה–בעוד שמנגד ,  נפגעת פגיעה אנושה–נזקי גופו במגבלות החוק 
וממשיך למנוע מנפגעי תאונות הדרכים לתבוע פיצויים בגין נזקי גופם , ותר בעינונ

  .על פי פקודת הנזיקין
  

, תוקף-האוסר על שימוש ברכב ללא פוליסת ביטוח בת, השיטה של ביטוח סטטוטרי
למבטח של , בעצם, כאשר המבוטח הופך, מאבדת את עצם ההצדקה לקיומה

  .חברות הביטוח
  

 לעמוד לנגד עיניו של – מכח חוק –אשר חייבת , של המבוטחיםהדאגה לעניינם 
  .התחלפה לה בדאגה לעניינן של חברות הביטוח, המפקח על הביטוח

 

תפקידו של בית משפט נכבד זה , וכאשר במסגרת אותו תהליך נפגעות זכויות יסוד .5
והאם , ולבחון האם ההסדר החדש הולם את ערכי מדינת ישראל, הוא להגן עליהן

 .גיעה באותן זכויות הינה מידתיתהפ

  

עצם הסמכתה של הרשות המבצעת לחוקק הסדרים ראשוניים , מבחינה חוקתית .6
, ד מנוגדת לכללי שלטון החוק"אשר משנים מקצה אל קצה את משטר הפלת

פגע המחוקק בזכויות הקנין של , 17' ובהסדר הסטטוטורי אותו יצר בתיקון מס
 .ויון ובזכות גישתם לערכאותבזכותם לשו, הנהגים ובעלי הרכב

  

מתבקש בית משפט נכבד זה ליתן צו על תנאי ולהפכו , על יסוד כל האמור לעיל .7
  .וליתן כל צו או סעד כפי שיראה לנכון וצודק בנסיבות הענין, למוחלט לאחר דיון

  
  .ד"ט עו"בית המשפט לפסוק לעותרים הוצאות משפט ושכ' מתבקש כב, בנוסף

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                           ______________  
  ד"עו, אילן קנר                              
 כ העותרים"ב                               

 


