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הפיצוייםחוקפיעלחייבשלהחזרהזכות

הנזיקיןפקודתלפיהחייבעלדרכיםתאונותלנפגעי
ן(טורם'נחוסיין95/3765א"עלאור)

*קלהורהתמר

המשפטיתהשאלההצגת.1

רשלנותעקב,ושםחוליםלביתהובהלהשרה.בשרהפגע,רכבנהג,ראובן
שלהביטוחחברתונגדראובןנגדתביעההגישהשרה.מצבההוחמר,הרופאים

תאונותלנפגעיהפיצוייםחוקלפיפיצוייםלשלםחויבההביטוחחברת.ראובן
אתלהשיחזירהחוליםמביתלררושזכאיתראובןשלהביטוחחברתהאם.דרכימ2

שנויההייתהזושאלה?החוליםבביתלהשנגרםהנזקבגיןלשרהששילמההסכום
בשלילהכךעלהשיבהעליוןהמשפטבית.המחווייםהמשפטבתיביןבמחלוקת

הנימוקיםאת,הדיןבפסקשנקבעהההלכהאתאבחןזוברשימה.חוסייןבעניין
מרחיבההיא;מדיגורפתזוהלכה,הכבודבכל,כיואטעןהמשפטביתשנתן
;גרםשהואכנזקנושאמזיקכלפיועלהנזיקימהעיקריםהסטייהאתלנדרשמעבר

במידה,המבוטחיםציבורושלהביטוחחברותשלבקניינםלפגיעהגורמתהיא
תשובההמשיבהגישהפניהעללהעדיףישכיאטעןכןוכמו;הנדרשעלשעולה
.דלעיללשאלהחיובית

,למינהלהמכללהשלהאקדמיהמסלול,למשפטיםהספרבית,השלישיתהשנהתלמידת* .המאמרכתיבתבעתהמשפטהעתכתבמערכתוחברת
עלבירוןתמרר"לדנתונהתודתי

כהןלגיאלהודותברצוניכןכמו.זהמאמרבכתיבתלישהעניקהוהעידודההדרכה,עצותיה
.הידלכתבהמועילותהערותיועל

95/3765א"ע;("הנזיקיןפקודת":להלן)1968-ח"התשכ,[חדשנוסח]הנזיקיןפקודת1

.(חוסייןעניין:להלן)573(5)ני"פ,טורם'נחוסיין
.("הפיצוייםחוק":להלן)1975-ה"התשל,דרכיםתאונותלנפגעיהפיצוייםחוק2
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חוסייןענייןעובדלת.2

פיעלתביעההגישהוא.רגלונקטעהמכןולאחרדרכיםבתאונתנפצעהתובע

שלכמבטחת,"הסנה"חברתונגד,הפוגעברכבשנהג,המערערנגדהפיצוייםחוק
:להלן)המטפלולרופאהחוליםלביתשלחווהמערער"הסנה"חברת.המערער

בוצע,החוליםבבית,התאונהלאחרכינטעןבה,שלישילצדהודעה(המשיבים
שגרםדבר,הולםבלתיבאופןטופלכינטעןובנוסףהתובעשללקויאבחון

מהמשיביםלקבלזכאיםוהמערער"הסנה"חברתכינטעןלפיכך.רגלולקטיעת
ביקשוהמשיבים.התובעבנזקילשאתשיחויבובמקרההשתתפותדמיאושיפוי
הפיצוייםחוקפיעללנתבעעומדתלאכיבטענההסףעלההודעהאתלמחוק
הצדשלנזיקיתחבותעלמתבססתזועילהאם,'גמצדהשתתפותלתבועעילה

בהסתמכו,המשיביםעמדתאתקיבלהמחוזיהמשפטבית.הנפגעכלפיהשלישי
פיעל.הפיצוייםלחוק(א)8שבסעיף"העילהייחודעקרון"המכונההעיקרוןעל

אין,דרכיםתאונתעקב,הפיצוייםחוקפיעלתביעהעילתשישלמי,זהעיקרון
והורההמשיביםכבקשתפסקהמשפטבית.הנזיקין3פקודתפיעלתביעהעילת
"הסנה"חברתידיעלערעורהוגשזוהחלטהעל.שלישילצדההודעהמחיקתעל

.העליוןהמשפטלביתוהמערער

העליוןהמשפטבביתהמערעריםטענות.3

:הבאיםהטעמיםמןהמשיביםמאתלהשתתפותוכאיםהםכיטענוהמערערים

וכותעלהנזיקיןפקודתשלהוראותמספרמחילהפיצוייםלחוק(א)4סעיף.א
נקבעהבו,הנזיקיןלפקודת84סעיף,אמנם.הפיצוייםחוקפיעללפיצוייםהנפגע
מכלהשתתפות-דמילתבוע,חבשנמצא,מזיקיםכמהמביןאחדמזיקשלזכותו
,אלוהוראותעםנמנהלא,4(נתבעלוחבנמצאשהיהאו)חבשנמצאאחרמעוול

.להשתתפותהחוקפיעלהחייביםזכותנשללהכיללמודניתןלאמכךאך
,כלומר-דיוניתכהוראההפיצוייםלחוק(א)8סעיףאתלפרשראוי.ב

לכךזכותלויש,שתיאורטיתלמרות,התביעההגשתמהנפגעשמונעתכהוראה
שכן-לתבועזכותכלללואיןכיהקובעתהוראה-מהודותכהוראהולא-
,הדרכיםבתאונתהנפגעכלפישהתרשלמישלהאסורהמעשהאתהופךהואאין

ממעשהלפגיעהשגרםהמעשהאתהופכתמהותיתהוראה:כלומר.מותרלמעשה

תביעהלרבות,זהתוקפיעלתביעהעילתלומקנהדרכיםשתאונתמי":הסעיףנוסחלהלן3
בשלהנזיקיןפקודתפיעלתביעהעילתלותהיהלא...(2)(א)3כסעיףכאמורביטוחפיעל
."במתכווןאחראדםידיעלשנגרמהבתאונהנפגעאםזולתגוףנזק

אחרמעוולמכלהשתתפותדמילהיפרערשאיהנזקעלהחבמעוולכל":הסעיףנוסחלהלן4
."...אחרבאופןואםיחדכמעוולאם,נזקאותועל,חבהיהנתבעשאילואו,החב
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אתמהנפגעשוללתובכך,מותרלמעשה(.ק.ת-לתאונהשגרםהמעשה)אסור
,מותרלמעשהאסורמעשההופךאינולחוק(א)8שסעיףמאחר.התביעהוכות

.מהותימחסוםולאדיונימחסוםהיוצרתבהוראההמדובר
הגשתשתימנעכך,מהותימחסוםהמקימהכהוראההסעיףיפורשאם.ג

,רפואיתרשלנותעקבשנגרםלנזקשאחראיםמיכלפישיפויאוהשתתפותתביעות
מפעולותרפואייםומוסדותרופאיםהרתעת-הנזיקיןדינימתכליותאחתתיפגע

.רשלניות
החזרהבזכותהעוסק,הפיצוייםלחוק9לסעיףהתייחסהנוספתטענה.ד

ששילםמי,זהסעיףפיעל.עצמםלביןבינםהחוקפיעללחייביםהעומדת
בפיצוייםהחבאחראדםעלחזרהזכותלותהיהלא,הפיצוייםחוקלפיפיצויים

הסדראיןזהובסעיףהואיל.בסעיף5המפורטיםמקריםבמספרלמעט,החוקלפי
,הדברמלמד,הנזיקיןפקודתפיעלברשלנותהחייביםכלפיהחזרהזכותלגבי

אין)אלהחייביםכלפיחזרהזכותלשלולהייתהלאכוונתוכי,המערעריםלטענת
.(שליליבהסדרהמדובר

העליוןהמשפטביתפסיקת.4

,שביושרזכותהיאההשתתפותזכותכיקבע,אורהשופטמפי,העליוןהמשפטבית
מעקרונותיונקתהיא.כדיןשלאהתעשרותמניעתשלשיקוליםעלהמושתתת

היושר.במשפט6ולאעושרעשייתלדיני,מהותהמבחינת,ושייכתשבדיןכלליים
שלישיכלפיחבושנייםאם"לכן.מזיקיםביןשוויון-זהבמקרה,שוויוןמחייב
זכאיהראשוןיהיה...מהםאחדידיעלכךאחרסולקהוהיא,כספיתתביעהאותה
ל"הנבמקרהכי,הואהנדוןהדיןשלטעמו...השתתפותדמיממנוולגבותלחזור

חשבונועליתעשרהכספיתמהמעמסהששוחררשהחייבהצדקמןזהיהיהלא
84בסעיףמעוגנתהחזרהזכותהייתהלאאםשגם,מכאן.7"כהשנשאהחייבשל

.בה8להכירמקוםהיה,הנזיקיןלפקודת
84סעיףמהשמטתלהסיקאיןאכןכיהמערעריםטענתאתקיבלאורהשופט

,הפיצוייםחוקלפיהנפגעזכותעלשהוחלוההוראותמרשימתהנזיקיןלפקודת

השופטלדעת,נובעתלאמכך.להשתתפותהחוקפיעלהחייביםזכותנשללהכי
עלהחייביםשלההשתתפותבוכותמכירהפיצוייםחוקכי,ההפוכההמסקנה,אור
-ההשתתפותזכותלקיוםהטועניםעל.הנזיקיןפקודתפיעלחייביםכלפי,פיו

פקודתלפיביטוחלושאיןמיעל;7סעיףלפילפיצוייםזכאישאינומיעללחזורניתן5
בסעיףכאמורבוהמחזיקאוהרכבכעלעל;1970-ל"תש,[חדשנוסח]מנועירכבביטוח

.7א
.578'בע,1הערהלעיל,חוסייןעניין6
.493(ז"תשל,עורךטדסקי'ג,שנייהמהדורה)הכלליתהנזיקיןתורת-הנזיקיןדיני7
.578'בע,1הערהלעיל,חוסייןעניין8
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קיומה.כלפיהם9-החייב-להשתתפותהנתבעמצדחיובלהוכיח-הנושים
דמילשלםהנתבעשלבידו.פטורשלמקיומומושפעלהיותעשויהחזרהזכותשל

.!מהותי0במחסוםאובפטורמדובראםהנפגעכלפיהשתתפות
לחוק(א)8בסעיף"עילה"הביטויאתלפרשישכיצד-הנההשאלה
מחסוםדרכיםבתאונתהנפגעבפנימציבהעילהייחודעקרוןהאם?הפיצויים

תביעתמאפשראך,הנזיקיןפקודתפיעללתבועממנוהמונע-בלבדדיוני
מהותיבמחסוםמדוברשמאאו-החוקפיעלבפיצוייםהחייבשלהשתתפות

?תיחסםזוהשתתפותתביעתשאז,הנפגעעילתאתמעיקרההשולל-

זכותו:מהותימחסוםהנו(א)8סעיףמציבאותוהמחסוםביפסקאורהשופט
עצמוהנפגעשלבזכותו,כלקודם,תלויההחוקלפיפיצוייםששילםמזיקשל

,הנוסףמהמזיקפיצוייםלקבלזכותישלנפגעאם:הנוסףהמזיקמןפיצוייםלקבל

כלפיזכותעצמולנפגעאיןאם,זאתלעומת.הפיצוייםחוקפיעללחייבגםכך
כללמזיקהואאין,המהותיהמשפטלפיאחראיאינוהמזיקאם,היינו,נוסףמזיק

ביוצרו,(א)8סעיף.הנוסףהמזיקעללחזורהאחדלמזיקלאפשרמקוםאיןולכן
אין,לפיכך.חבהיהלא,נתבעהיהלו,הנוסףהמזיקכילכךמביא,מהותימחסום
פיעלשחייבממישיפויאוהשתתפותלתבועזכותהפיצוייםחוקפיעללחייב
.!!הנזיקיןפקודת

המשפטביתנימוקי.5

חוקשלהחקיקתיתוהתכליתהסעיףלשון:שנייםהםהמשפטביתנימוקי
.הפיצויים
שלילה,אורהשופטלדעת,עולהההוראהשלהלשוניההיבטמן:הסעיףלשון
עילתלנפגעקמהלגביואשר,נזקלכלביחסהנפגעמןבנזיקיןעילהשלמוחלטת
:החוקפיעלתביעה

בגיןגםהפיצוייםחוקמכוחעילהבעיקרוןעומדת,דרכיםבתאונתלנפגע"
פיעלעילההנפגעבידיאין...רשלנירפואיטיפולעקבשאירעהנזקהחמרת
.2ן"הרשלניהרפואילטיפולהאחראיםנגדהנזיקיןפקודת

,מכאן.לתבועהזכותעצם,אורדהשופטאליבא,משמעו"עילה"המונח
הנפגעזכותאתמאייןהוא:מהותיהנוהפיצוייםלחוק(א)8סעיףשלשפועלו

לחייבאין,ממילא.פיהעללתבועהזכותאתממנושולל,הנזיקיןפקודתפיעל

.580'בע,שם9
להתעשרותההכהלמילהשתתפותהנתבעאתשהופכתהיא.חיוניתהיאזודרישה":שם,שם10

."עליוהחזרהאפשרותאתהמצדיקההיא.צודקתבלתי
.581'בע,שם11
.583'בע,שם12
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שלו,האחרמהמזיק(שיפויאו)השתתפותדמילתבועעילההפיצוייםחוקפיעל
.הנפגעאתלפצותחייבהיההנזיקיןפקודתלפינתבעהיה

מןהמשפטביתלדעתשעולהכפי,הפיצוייםחוקתכלית:התכליתיהנימוק
ליצורהמחוקקשאיפתהנה,החוקלחקיקתשהובילההחקיקתיתההיסטוריה

המשפטיבמצבנהוגהשהייתהבשיטההכרוכיםלקשייםחשוףיהיהשלאמנגנון
מבוססהיהדרכיםבתאונתלנפגעפיצוימתן,החוקלחקיקתעד.החוקטרםששרר

הליךזההיה.(האשםשיטת)התרשלבושפגעהנהגכייוכיחשהנפגעכךעל
שגרםולנזקלתאונההנתבעאחריותאתלהוכיחהתובעקשייבשלומסורבלארוך
פיצויללאהדרכיםבתאונתהנפגעאתרבותפעמיםהותירהההליךהתמשכות.לו

לעתים.יקריםלטיפוליםונזקקבכאביםמתייסרשהואתוך,ארוכהתקופהבמשך
הנתבעאחריותאתלהוכיחבידועלהשלאמשום,כללפיצויללאהתובענותר
ויעילמהירמנגנוןליצורביקש,המשפטביתאמר,המחוקק.לושנגרםלנזק

הדיוןייתורידיעלבהןהדיוןאתולפשטלייעל,דרכיםבתאונותתביעותלבירור
:זותכליתלהגשיםנועדההעילהייחודהוראת.האחריותבשאלת

.הנפגעבפנידיונימחסוםלהציבאךביקשלאהמחוקקכי,מלמדתהיא..."
יהיהלאבה,סגורהמערכתמעיןליצורביקששהמחוקקעלמצביעההיא
בשיטתהמתעוררותוהשאלותהסוגיותלסבךלהידרשהמשפטבתיעל

חזרהתביעותשיאפשרבאופן,דיוניתכהוראהזוהוראהפרשנות...האשם
שלשאלותהכנסתויאפשרזוחקיקתיתתכליתיסכלרשלנייםמעורביםנגד

עולהאינה,ככלל,תכליתו.החוקכיווןלכךלא.'האחוריתבדלת'אשם
רשלנותעקבהוחמרהנזקאם...כמובשאלות...התדיינותעםאחדבקנה

כהוראה(א)8סעיףהוראתאתלפרשישכי,כןעל,היאדעתי.רפואית
.3ן"מעיקרהתביעהזכותהשוללתמהותית

עשויההשתתפרחתביעותבפניהדרךחסימתכיהטענהאתדחההמשפטבית
,כךלשם.מלהתרשלרופאיםהרתעת-הנזיקיןדינימתכליותבאחתלפגוע
עלותלהטלתמנגנוןביצירתהצורךבשל,חקיקתישינוינדרש,המשפטביתקבע

אוהקיימתבחקיקהעיגוןלושאיןדבר-ברשלנותלהםהגורמיםעלהנזקים
מעשההופכתשאינהמשוםדיוניתהנה(א)8סעיףהוראתכיהטענה.בתכליתה

מפנילמדינהבעברשהוענקהלחסינותהשוואהתוך,נדחתהמותרלמעשהאסור
,השופטלדברי,שם.השתתפותםתביעותומפנידרכיםבתאונותחייליםתביעות
במקרהגםוכך,מותרבמעשהמדוברכיהכוונהואיןתביעהזכותבהיעדרמדובר

הוראהכיהמשפטביתאמרהפיצוייםלחוק9בסעיףהחזרהלהוראתביחס

.587'בע,שם13
.601(2)כטד"פ,רפאל'ני"מ75/303א"עראו14
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החזרהזכויותאתממצה,לחוק(א)8לסעיףהסיפאלפיהחזרהוכותעםביחד,זו

המנוייםהמקריםעלבנוסף,מקריםעודאין,כלומר.החוקרפיעלהחייביםשבידי
.אחרמזיקעללחזורהפיצוייםחוקלפיהחייביכולבהם,9בסעיף
הערעוראתלדחותישכיהעליוןהמשפטביתהחליטאלונימוקיםסמךעל

ההודעהאתהסףעללמחוקהמחוזיהמשפטביתהחלטתאתכנהעלולהותיר

.שלישילצד

הדיןפסקעלהערות.6

זכותכיאמרחוסייןבענייןהמשפטבית:להשתתפותהזכותשלאופיה.א
גםכך.אחרמזיקכלפיהנפגעשלמזכותונפרדתזכותהנהלהשתתפותהמזיק

'נמ"בעלביטוחחברה"היישובהכשרת"93/186'בהמריבליןהשופטפיעל
בנעליבאהמזיקאין:(חוסייןבענייןלעובדותזהותהמקרהעובדות)פודגייצקי16

במקוםאוכי,הדבריםפניהיוכךלו.הנוסףהמזיקאתבמקומוותובע,הנפגע

במקרההמצבהואכךלא.למזיקגםעומדתהיאאין,תביעהזכותאיןלנפגעבו
,זאתעםיחד.!ונפרדת7עצמאיתהנההמזיקשלזכותוזהבמקרה:חזרהזכותשל

פירושואיןהתביעהעילתהיעדרכיהיישובהכשרתבענייןמדגישריבליןהשופט
:השתתפותבמשפטחבותהיעדרלאובוודאי,הנוסףהמזיקמצדאחריותהיעדר

פסקמתןבמועדאלאנולדתאינהההשתתפותבמשפטהתביעהעילת"
שהוכחהזוהיאהרלוונטיתהחבות.ההשתתפותדמיאתהתובעכנגדהדין

.18"הנפגעשבתביעתהתוצאהשליוצאפועלהיאואיןההשתתפותבמשפט
לואין,הפיצוייםחוקלפישנתבעמישלאחריותונקבעהלאעודכל:כלומר
קמהנגדודיןפסקשניתןלאחררק.אחריםממזיקיםהשתתפותדמילתבועעילה
חייבהואאזשרקמשוםזאת.נתבעושלא,המזיקיםשארכנגדתביעהעילתלו

.חשבונועלבמשפטשלאהמזיקיםשארמתעשריםאזורקהפיצוייםבתשלום
הנזיקיןדיניבספרברקהנשיאידיעלגםנתמכתריבליןהשופטשלעמדתו

:הכלליתהנזיקיןתורת~

,עצמאיתזכותהינה,המזיקמחברוהשתתפותלקבלמזיקשלזכותו"
הזכאילמזיקשעברה,הניזוקשלזכותוזואין.הדיןידיעללוהמוענקת

וטענותהגנות.הניזוקשל("בנעליו")במקומועומדאינוהמזיק.להשתתפות

.589'בע,1הערהלעיל,חוסייןעניין15
עניין:להלן)(פורסםלא)פודגייצקי'נמ"בעלביטוחחכרה"היישובהכשרת"93/186'המ16

.(היישובהכשרת
.הדיןפסקשל12פסקה,שם17
.שם,שם18
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.להשתתפותהזכאיהמזיקנגדלועומדותאינן,הניזוקנגדלמזיקהעומדות
מעוולההנובעתזכותעלהחלותחוקהוראותכיהמסקנהמתבקשתמכאן
עצמאותה...(.ק.ת-שליהדגשה)ההשתתפותזכותעלמאליהןחלותאינן
ההשתתפותזכות...תחולתהבמועדיגםמתבטאתההשתתפותזכותשל

צאתעםהמוקדםלכלאו,לניזוקהמזיקידיעלהתשלוםביצועעםנולדת
(המזיק)שלהודאתועםאו,הניזוקכלפיהמזיקבחיובהמכירהדיןפסק

.!9"באחריותו
החלהחוקהוראתלפיהלאפשרותכללמתייחסאינוהוסייןבענייןהמשפטבית
.(לשיפויאו)להשתתפותהמזיקזכותעלמאליהתחוללאלפיצויהנפגעזכותעל
המשפטביתאתשהנחובשיקוליםיתמקדזהבמאמרהביקורתעיקר,זאתעם

.מהותיהנוהפיצוייםלחוק(א)8סעיףיוצראותוהמחסוםכיבקביעתו
הכשרתבענייןפסקריבליןהשופט?שליליהסדרהאמנם-9סעיףהוראת.ב

לכךוהראיהטוטאליבאופןהחזרהזכותאתשוללאינוהפיצוייםחוקכיהיישוב

את,לעילכאמור,המסדירה,הפיצוייםלהוק9סעיףהוראתהיא-לשיטתו-
,ריבליןהשופטלדעת.עצמםלביןבינםהחוקפיעלהחייביםשלהחזרהזכות

אחראדםעלהחזרהלזכותרקנוגעת(.ק.ת-החזרהזכותשל)השלילהלשון
לפישלאבפיצוייםשחייבמיעללחזרהנוגעתואינה,הפיצוייםחוקלפיהחייב
עצמו9בסעיףשאין,מכאן.הנזיקיןפקודתפיעל,למשל,אלאהפיצוייםחוק

,החזרהזכותנשמרתעצמו(א)8סעיףפיעלגם.החזרה20זכותאתלמנועכדי
העליוןהמשפטבית.במתכווןשנגרמהבתאונהשנפגעמישלהמיוחדבמקרה
.לעומקהזואפשרותבוחןאינוחוסייןבעניין
לנפגעוהולםמהירפיצוישלהמשפטיתמהמדיניותנובעבהכרחהאם.ג

שיפורטכפי?השתתפותמחובתהנוסףהמזיקאתלפטורישכי,דרכיםבהאונות
,לנפגעוהולםמהירפיצוילהעניקגםשתאפשרפעולהבדרךלנקוטניתן,בהמשך

המוענקשהפטור,מכאן.(שיפויאו)בהשתתפותהנוסףהמזיקאתלחייבוגם
.המציאותהכרחאינוהנוסףלמזיק
התדיינותעםאחדבקנהעולהאינההפיצוייםחוקתכלית,אורהשופטלדעת.ד

האםלשאולניתן.2!רפואיתרשלנותעקבהנזקהחמרתאורשלנותשלבשאלות
ומלאמהירפיצוי-העליוןהמשפטביתידיעלשהוצגהכפי,החוקתכלית
בתאונולנפגע

"
?הפיצוייםלחוקלייחסשניתןהיחידההתכליתאכןהיא-דרכים

העומדהואהדרכיםבתאונתהנפגעאתלפצותהרצוןאם:להקשותניתןכךעל
*ו'מד,בלתוואיןהפיצוייםחוקתכליתביסוד

סוגיםכיהקובע,7סעיףלחוקהוסף,

נפגעיםשלארוכהרשימהקובע7סעיף?לפיצוייזכולאנפגעיםשלמסוימים

.494-495'בע,7הצרהלעיל19
.הדיןפסקשל7פסקה,16הערהלעיל20
.583'בע,1הערהלעיל,חוסייןענייןראוובז,שם,שם21
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ללאברכבשנהגמי;במתכווןלתאונהשגרםמי:החוקלפילפיצויזכאיםשאינם

הביאהאחרתסיבהאיזו.ארוכה22והרשימה;ביטוחללאברכבשנהגמי;רשית
לחוק7סעיףשלהוספתו?להרתיעםלרצוןפרטאלונפגעיםשלזכאותםלשלילת
הפיצוייםחוקאתלפרשבאיםכאשרכילומרניתןכי,לדעתי,מלמדתהפיצויים

.הרתעה23שיקוליגםהפיצוייםחוקתכליותביןלכלולניתןכיום
שלאחריותושאלתכיהיאהדיןפסקשלהמידיתהתוצאה:בהרתעהפגיעה.ה
הדיןפסקכתוצאתיש.לדיוןהגיעהלאכללהתובעשלמנזקולחלקהחוליםכיח
בנפגעיטיפולבעתמהתרשלותחוליםובתירופאיםלהרתיעביכולתלפגועכדי

להםיהיהלא,שגרמוהנזקבעלותנושאיםאינםשהםמכיוון.דרכיםתאונות
אתמקבליםאם.נזקיםפחותשתגרום,פחותרשלניתטיפולבדרךלנקוטתמריץ
,כללרצויהאינהזותוצאה,החוקמתכליתחלקהנםהרתעהשיקוליכיההנחה
.הפיצוייםחוקתכליתבהשגתפוגעתהיאבאשר
בנזקלשאתנאלצההביטוחחברת:הרכבביטוחעלהפרמיותעלמת.ו

כללעל,כספיתמבחינה,השלכהלהיותעשויהולכךגרםלאשלהשהמבוטח

בנזקלשאתייאלצובומצבצפולאהביטוחחברות.הרכבביטוחבעליציבור
שהציעוהפוליסהעלהפרמיותאתשתמחרובעת,מבוטחיהןידיעלנגרםשלא

,הפרמיותגובהאתלהעלותעשויותהביטוחחברות,זאתלמנועכדי.למבוטחים
שייאלצו,המבוטחיםבכלל,כמובן,יפגעהדבר.הציבורכללעלנזקןאתולפזר
שלבדרך,בחברההנכונההמשאביםהקצאתשלשיבושייגרםכך.יותרלשלם
המחוזיהמשפטבביתהועלתהזוטענה.הצדקהללא,הנהיגהפעולתייקור

,זוטענהמזכיר,העליוןהמשפטבביתדינובפסק,אורהשופט.ידו24עלונדחתה
זהו.ענייןשללגופולדיוןוראויהרציניתהנהזוטענה,לדעתי.לגופהבהדןלאאך

ביתששקלהשיקוליםבמסגרתראוימשקללויינתןכיהיהשרצוי,מעשישיקול
.חוסייןבענייןהמשפט

רפואיתרשלנותהחוליםביתכתליכיןבוצעהשאכןבהנחה.1:צדקשיקולי.ז
לדוןכללהגיעושלאמשוםתשובהללאשנותרהשאלה)הנתבעהרופאידיעל
גם:הביטוחחברתחשבוןעלכדיןשלאהתעשרההוליםשביתהרי(לגופהבה

.הפיצוייםלחוק7סעיףהוראתראו22
בתחוםמשפטיותנורמותהמנתחת,הנזיקיןלדיניהכלכליהניתוחגישתגורסתלמשלכך23

ההרתעהגורם"מור'דשלכמאמרושנאמרכפי.הרתעהשלמוצאמנקודתהדרכיםתאונות
ההרתעהעקרונותביישוםמרכזיכלי":9י2'בע257לובנברגספר"דרכיםבתאונותבמלחמה
ביטוחעבורהמשתלמיםהביטוחדמיקביעתאופןהואהדרכיםבתאונותבמלחמההכללית
.המבטחעצמועלשנוטלהסיכוןבגודלתלוישגובהםביטוחדמישלמטבעם.ברכבהשימוש

כי,גורסתהכלליתההרתעהתורת...יותרגבוהיםביטוחדמייקבעו,יותרגדולשהסיכוןככל
."תאונותלמניעתלתרוםעשויההביטוחדמיבקביעתנכוןשימושעשיית

פסקה,16הערהלעיל,השטובהכשרתבענייןריבליןהשופטידיעלגםהוזכרהזוטענה24
ולאדיוניתהוראה(א)8סעיףלהיותהפרשנותלהעדפתהשיקוליםכאחד,הדיןפסקשל13

.מהותית
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בנזקהנשיאהנטללהטלתהצדקהאין,לדעתי.בולשאתלאחרנתןוגםנזקגרם
פטורולמתן(הרעבבעליציבורעל,יוםשלובערבו)הביטוחחברותעלבשלמותו
,מכךוחמור)הדרכיםתאונותלעלויותהםאףשתורמים,החוליםולבתילרופאים
ציבורעל,דברשלבסופו,תגולגלשהעלותגםמה,(לנפגעיםפיזינזקגורמים

.המבוטחים
,המשפטביתאתמנחים,מזיקיםריבוישלבמצביםוהנזקהאחריותבייחוס.2
לושנגרמו,נזקיומלואעלמלאלפיצויזכאיהניזוק.א:הבאיםהעקרונות,ככלל
.לו25גרםשהואלנזקאלאאחראימזיקאין.ב.יחדגםהאירועיםבכל

,מזיקיםכמהמביןאחדמזיקעלכולוהנזקהטלתידיעל,אלומעקרונותסטייה
שמימקום;לחלוקהניתןאינושהנזקמקום:כגוןבמקריםהנזיקיןבדינימוכרת
.וכדומהזאתהמצדיקיםמיוחדיםשיקוליםשישנםמקום;ידועאינוהמזיקיםמבין
ידיעלברחובבלכתוהעותרהותקף,קורנהויזר26'נמלך88/15נ"בד,למשל,כך

אחדשלבעליו.גופוחלקיבכלביותרקשותלפגיעותשגרמו,כלביםשלושה
המשיביםחויבו,לעותרשנגרםהחמורהנזקולאור,ולפיכך,ידועהיהלאהכלבים

שלאלמרות,העותרשלנזקובמלואלשאת(הנותריםהכלביםשנישלבעליהם)
,הניזוקשללסבלותרופהלתתהרצון.השלישיהכלבשלבעליוהנראהככלהיו

לונגרםבטרםהיהבובמצבהעמדתוידיעל,העוולהתוצאתאתלשלולבמטרה
שאינוכנזקהדיןבפסקהוגדרהנזק.לנתבעצדק-אילמנועהרצוןעלגבר,הנזק
גםלשאתהפיצוייםחוקלפישחייבמיעלכיבקביעה.לדעתי.לחלוקה27ניתן
יתרהרתכתמשוםיש,חזרהאפשרותללא,הנזיקיןפקודתפיעלתחבשגרםבנזק
.להלןשיפורטכפי,הכרחיתשאינההרחבה-זהערכיעיקרוןשלהחריגיםשל

עוולגרימתלהצדיקכדיבלבדבכךדיהאםאך,ברורהנפגעעללהקלהרצון
להשיביש,לדעתי?השנימהמזיקהשתתפותלתבועיכולואינוששילםלמזיק

בחוקשנקבעשההסדרהעובדהרקעעלבמיוחדבולטתהיתרהרחבת.בשלילה
בנזיקיןחבותלפיוהעיקריהנזיקימהעיקרוןסטייה,כשלעצמו,מהווההפיצויים
.אשםשלכלשהימידהעלמבוססת

להביאעשויההחזרהזכותשלמשמעית-החדהשלילה:גורפתחוסייןהלכת.3
הביטוחחברתתיאלץועדיין,החוליםביתידיעלנגרםהנזקמרביתבהםלמצבים
,לאבסורדלהוליךעלולהדבר.לשיפויזכאיתהיאאםגם,הנזקבכללשאת
בבית.הנתבעשגרםדרכיםבתאונתקלותנשרטההתובעת:הבאהבדוגמאכמו

עלחיטויחומרמעטלמרוחהואשנעשהכל,רפואילטיפולהגיעהאליו,החולים
גםהאם.ביותרקשהזיהומיתבמחלהלקתההתובעת.לביתהושילחוה,הפצע

.530,538(2)מהר"פ,מ"בעלביטוחחברהרותם'נחננשויליליליעיזבון86/248א"ע25
.89(2)מדד"פ,קורנהוטר'נמלך88/15נ"ד26
שעסק,233(3)מוד"פ,גת'נמגידש86/600א"עראונוספותלדוגמאות.108'בע,שם27

א"ע;284(3)מגד"פ,וילנסקי'ננגר86/285א"ע;הנזיקיןבדיניקיבוציתאחריותבשאלת
284(2)כהד"פ,עמירהכן'נפינס70/411
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עלמלחזור,בנזקלשאתשחויבה,הנתבעשלהביטוחמחברתיימנעכזהבמקרה
שונהאינוהדין":חיוביתהתשובה,אורהשופטשלגישתופיעל?החוליםבית

תביעתבין...ההבדל.להשתתפותמתביעהלהבדיללשיפויבתביעהכשמדובר
הכוונההשתתפותכמונח...מהותיהבדלאינושיפויתביעתלכץההשתתפות

מתייחס"שיפוי"המונח.יותראושנייםביןמתחלקהכספיהנטלבולמקרההיא
.28"אחוזיםמאהשלבשיעורמלאההשתתפותמוטלתהצרדיםאחדעלבולמצב
בגלל,לתובעתשנגרםהנזקמןאחוזיםלמאהגרםהחוליםביתאםגם:כלומר

הנהגשלהביטוחחברת,דרכיםתאונתעקבהחוליםלביתהגיעהשהיאהעובדה
!פטורייצאהחוליםוביתהנזקבכללשאתתיאלץהפוגע

:29(המבוטחיםובקניין)הביטוחחברתשלבקניינהפגיעה-החוקתיההיבט.ח

.חוקתיתזכותלמדרגתוחירותו30האדםכבוד:יסודבחוקהועלתההקנייןזכות
לתכליתשנועד,ישראלמדינתשלערכיהאתההולם,בחוקאלאבזכותלפגועאין

הסמכהמכוחכאמורחוקלפיאו-הנדרשעלעולהשאינהובמידה,ראויה
.זועזכותלכבדמצוות,השופטתהרשותובכללן,השלטוןרשויותכל.בומפורשת

חוקאתבפרשנותוהמשפטביתאתלהנחותצריכותאלהחוקתיותמידהאמות
ביתשלבפסיקתואיןהאם-לשאולניתן.היסודחוקלפנישנחקקהפיצויים
שלבקניינן,הנדרשעלבמידתההעולה,פגיעהמשוםחוסייןבענייןהמשפט
,מאודגורפתבהלכההמדובר,לעילכאמור?(המבוטחיםובקניין)הביטוחחברות
,כןכמו.הנהגידיעלולאהחוליםביתידיעלנגרםהנזקרובכאשרגםהחלה
שפגיעתה,אחרתדרךלנקוטהיהניתןלאאםלבדוקמחייבהמידתיותעקרון
הכשרתבענייןריבליןהשופטידיעלהוצעהזומעיןדרך.פחותההביטוחבחברת
לצדהודעהלשלוחלהלהתירהביטוחחברתבבקשתדןריבליןהשופט.היישוב

לסבךעשוישכזוהודעהמתןכיהחששלאור,הציעהוא.החוליםלביתשלישי
לתקנות222בתקנהשימושייעשהכי,אשםשלבשאלותממושךבדיוןהנפגעאת
המהווה,שהתביעהלהורותהמשפטביתרשאיזותקנהפיעל.האזרחתיהדיןסדר
של)העיקריתבתובענההדיוןתוםלאחררקתידון,שלישילצדההודעהנושא
בנושאשהדיוןסבורהואאם,בהדיןפסקמתןלאחראו(הדרכיםבתאונתהנפגע

ביתהיהיכולחוסייןבעניין.לצורך33שלאבתובענההדיוןאתלסבךעלולההודעה
על"הסנה"חברתשלהחזרהזכותשאלתכי,222תקנהלאור,להורותהמשפט

המערערכלפיהתובעשלבתובענההדיוןשיסתייםלאחררקתידוןהחוליםבית
השופטלשיטתגםהפיצוייםחוקתכליתמושגתהייתהזובדרך."הסנה"וחברת

.582'בע,1הערהלעיל,חוסייןעניין28
.המבוטחיםכללעלהנזקופיזורהביטוחפרמיותלהעלאתהמתייחסכקטע,6ופסקהלעילראו29
.3סעיף,וחירותוהאדםכבוד:יסודחוק30
.8,11סעיפים,שם31
.(222תקנה:להלן)222תקנה,1984-ד"התשמ,האזרחיהדין-סדרתקנות32
.הדיןפסקשל15פסקה,16הערהלעיל33
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תביעת;ויעילמהירבהליךנזקובגיןמלאפיצוימקבלהיההתובע-אור
החוליםביתהיהואם,כנפרד,לגופהנדונההייתה"הסנה"חברתשלההשתתפות

עםחד'לשאתמחויבהיה,כתליוביןהתובעשלנזקולהחמרתאחראינמצא
:שלמהלהשאירהוגם,העוגהאתלאכולהיהניתןזהבאופן.בנזק"הסנה"תברח

מושגתהייתהוגם,המבוטחיםובציבורהביטוחבחברותהפגיעהנמנעתהייתה
.הרופאיםהרתעתשלהמטרה

שללאפשרותהתייחסותכלאיןחוסייןבענייןהמשפטביתשלדינובפסק
שהדברכמהעד)והולםמהירבפיצויהצורךעללענותשעשויה,הדיוןהפרדת

שלהגדולבחלקםדרכיםתאונותלנפגעי(כשלנועמוסהמשפטיתבמערכתניתן
.המקרים

סיכום.7

מחסוםמקיםהפיצוייםלחוק(א)8סעיףפיהעללעמדהכי,עולהלעילהאמורמן
,לכאורה.רביםחסרונותיש,החוקפיעלחייבשלהחזרהזכותבפנימהותי
מידתעלמקלה,המבוטחיםציבורכלעלמתפזרשהנזקהעובדהכילטעוןניתן

משום,ראשית:זהטיעוןלקבלאין.הביטוחחברותשלהקנייןבזכותהפגיעה
,שנית.(המבוטחיםלציבורבעוולהביטוחלחברותעוול)בעוולעוולמתקניםשאין
ולרשלנותדרכיםלתאונותשחשוףציבוראותוהנוהמבוטחיםשציבורמשום

העוולהמןהעתידייםהניזוקיםעללהטילצודקזהואין,לההמאוחרתהרפואית
.בעלותהלשאת
,חמורהכהאינהבהןהפגיעהולכןעמוקכיסהנןהביטוחחברותכיהטיעוןגם

העמדהעדיפהכי,הכבודבכל,סבורהאני.חוקתייםבמבחניםלדעתיעומדאינו
בפניבלבדדיונימחסוםמקיםהפיצוייםלחוק(א)8סעיףכי:דהיינו,ההפוכה
פיעלחבשהיהמיעלשלוהחזרהזכותאתשוללואינו,החוקפיעלהחייב
לשמורמאפשרתהיא:רביםיתרונותוולעמדה.נתבעהיהלו,הנזיקיןפקודת

,בבדבד.בלבדובוגרםאותובנזקנושאמזיקכלפיועל,הנזיקיהעיקרוןעל
מאפשרתהיא,האזרחיהדיןסדרלתקנות222תקנהשלהמשפטיהכליבאמצעות

לנפגעמהירפיצוימתן-אורהשופטלשיטתהפיצוייםחוקתכליתהשגתגם
שהיאמשוםהמבוטחיםציבורבקנייןפגיעהמונעתזועמדה.דרכיםבתאונת
הקבועההקנייןזכותאתמכבדתגםובכך,הפרמיותבהעלאתהצורךאתמונעת
.וחירותוהאדםכבוד:יסודבחוק

עלהיישובהבשרתבענייןשהועלו,נוספיםטעמיםשנימצטרפיםאלהלכל

:דיונימחסוםהפיצוייםלחוק(א)8בסעיףלראותרצוימדוע,ריבליןהשופטידי

בתביעתולניזוקלפסוקהמשפטביתבחירתעלמקלההחזרהזכותמתן,ראשית
היהשלו,נוסףמעוולקייםבומקום-נזקומלואאתברכבהמשתמשנגד

במלואלפצותברכבהמשתמשעליוטלשאם,החששנמנעבכך.חבהיה,נתבע
מבטלתזובחירה,שנית.חשבונועליתעשרוהמזיקיםשאר,הניזוקאתהנזק
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לאמקרהבכל.הרופאשלרבתיוהתרשלותקלההתרשלותביןההבחנהאת
;המורההייתההתרשלותואפילו,הרופאאתלתבועדרכיםבתאונתהנפגעיוכל

לתבוע,(הביטוחוחברת)ברכבהמשתמש,האחדהמזיקיוכלמקרהבכל,מנגד
היישובהכשרתבענייןהדיןפסקאיןאמנם.קלה34התרשלותואפילו,הרופאאת

ראויים,היטבמנומקיםבהיותם,ריבליןהשופטשלטעמיואך,מחייבתהלכה
שתיישלכך.הליכיםלריבוילהביאעשויזובתקנהשימוש,אמנם.להתייחסות

79אסעיףלפיפישורבהליכירבשימושלעשותניתןכיוםכי,האחת:תשובות

בטלהנו,ממשבוישבכללאם,זהחיסרוןכי,השנייה;המשפטתבתילחוק
מצדהתייחסותלכלזכולאאלוטעמיםגם.היתרונותלעומת,לדעתי,בשישים

,לדעתי,מביאיםלעילהאמוריםהדבריםכל.חוסייןבענייןהעליוןהמשפטבית
כי,האומרתהגישההעדפתולשקולמחדשחוסייןבהלכתלהרהרישכילמחשבה
דיונימחסוםאלאמהותימחסוםמקימהאינההפיצוייםלחוק(א)8סעיףהוראת

.הנזיקיןפקודתפיעלחייבעלהפיצוייםחוקפיעלחייבשלהחזרהזכותבפני

.הדיןפסקשל14פסקה,16הערהלעיל34
.1984-ד"תשמ,[משולבנוסח]המשפטבתיחוק35




