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 מאת

 מרופ׳ יצחלן אנגלרד

ות דרבים הוא מן נ  הצורך ברפורמה יסודית בהסדר המשפטי של פיצוי לנפגעים בתאו
הגת הסדר חדש נות החוזרים ונשנים מצד משרד המשפטים להנ ו . הנסי 1 ת ו מ ס ר ו פ מ  ה
 הביאו סוף סוף לידי פירסום הצעת חוק מטעם הממשלה ולאישורה המזורז בקריאה

 ראשונה על־ידי הכנסת היוצאת.
פת; ת הרקע המשפטי אשר ביסוד ההצעה החדשה, כי הוא ידוע י  אין צורך לתאר א

ת ההצעה על גלגוליה השונים. לדו  אך יש ענין רב בתו
ית זו, ת 1966«. תוכנ 2 פורסמה על־ידי ועדת בן־זאב בשנ ה נ ו ש א  הצעה רשמית ר
ות הדרכים לטיפול המוסד לביטוח לאומי, בדומה נ  אשר הציעה להעביר את נושא תאו
. דומה, ת הביטוח 4 ה בהתנגדותן הנמרצת של חברו ל ק ת ות עבודה, נ נ  להסדר לגבי תאו
גנזה ההצעה למשך שנים אחדות. היא זכתה לתתיה בשנת ת זו נ גדו  כי כתוצאה מהתנ
די משרד המשפטים בצורת הצעת תזכיר להצעת חוק י  1971, שעה שפורסמה ברבים עלי
. הדיונים על התוכנית הישנה־החדשה 5 ת דרכים, תשל״א-1971 ו נ  הגימלאות לנפגעי תאו
זכרת התנהלו מאחורי דלתיים סגורות והציבור הרחב לא שמע אלא הדי שמועות  הנ
ת חזקה מצד גורמים שונים, בראשם חברות הביטוח המסחריות שהתנגדו גדו  על התנ

נה בפיהן ״הלאמת ענף ביטוח הרכב״.  שוב למה שמכו
 והנה, באביב 1973 הופצה ברבים מטעם משרד המשפטים הצעת תזכיר חדשה השונה
 במהותה מן התוכנית הקודמת הנזכרת. יש להצטער על כך כי משרד המשפטים לא מצא
 לנכון להשכיל את הציבור הרחב בדבר מניעיו לשינוי הקיצוני בתפיסתו היסודית
ת הביטוח המסחריות). התוכנית החדשה ת העניין לטיפולן של חברו ר ב ע  (דהיינו — ה
 באה כהפתעה גמורה לחוגים מעוניינים, כגון עורכי הדין. חבל, כי בעניין טיב ההשתל־

 1 אנגלרד, ההסדר לפיצוי נפגעים כתאינות דרכים, עקרונות להצעת רפורמה בישראל,
 ירושלים, תשל׳׳ב.

Outline of an Automobile" קדמה לה הצעת תוכנית בלתי־רשמ־ת שלU. Yadin, 2 
. A r n . J. Comp. L . Compensation Plan for Israel," !3 (1964) 276 

 3 די״ח של הוועדה הבינמשרדית לעכיני נזקים מתאונות דרכים ותאונות עכורה, ירושלים,
 תשכ״ו.

 4 לפי בקשת האיגוד הישראלי לביטוח, חיבר משפטן אמריקאי מחקר ביקורתי על הדו״ח
A C r i t i c a l and Comparative Study of The Israel :E. C. Steefc!, של ועדת בן־זאב 
. " I n t e r - M i n i s t e r i a l Report on Questions of Traffic Accidents," 1967 

 5 הנוסח המלא מובא בספרנו הנ״ל, נספח מס׳ 5.
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ת ל חברו  שלויות חיים אנו מפי השמועה. היא אומרת, כי נוכח ההתנגדות הנמרצת ס
ית המקורית, נוהל אתן משא ומתן, בשיתוף עם גורמים ממשלתיים כנ  הביטוח לתו
ית כנ  שונים, שהביא בסופו של דבר להצעה החילופית. ועוד אומרת השמועה, כי התו
 המקורית שימשה כביכול בידי משרד המשפטים כמקל חובטין באמצעותו ״שוכנעו״
ל הדיונים ואין ת הביטוח להסכים להצעה החילופית. אין אנו יודעים פרטים ע  חברו
ת מתוך חוסר ת התיאור של ההשתלשלו ו יודעים מה מידת האמת בשמועה. הבאנו א  אנ
, כי במדינה דמוקרטית מתנהל משא ומתן בבעיה מן ו  נחת. אין זה יאה, לפי השקפתנ
געת לכלל הציבור, ללא שיתוף כל הגורמים המעוניינים וללא חשיפת ו , הנ תן י  הסוג הנ
. לדעתנו, טוב היה עושה 8 ה ל ש מ מ ת מוסדות ה  כל הנימוקים והשיקולים המדריכים א
ת הסטייה מן התוכנית המקורית, שהובאה בזמנה  משרד המשפטים לו נימק בפומבי א

 לידיעת הרבים.

ם ה י ל ת ע ר ו ק י ב ה ה ו ע צ ה  1. עיקרי ה

 בפרק זה נדון בקווי האופי היסודיים של ההצעה. לדיון בפרטי הסעיפים נקדיש פרק
ת דרכים ידועות יפה י, ו נ  מיוחד. בעיות היסוד של תוכנית רפורמה לגבי נפגעי תאו
ת ההצעה הנידונה באמצעות התשובות שמחבריה נותנים על מ ג ת מ  ואפשר לתאר א

 בעיות אלה.

 (א) דדחש לדיני הנזיקין: בלעדיות התביעה ע״פ החוק ההדש. ההצעה מטילה אחריות
ת דרכים. במקרה של תביעה על־פי החוק החדש, אין עוד כל נ  מוחלטת על גרימת תאו
 תביעה על־פי עילה לפי פקודת הנזיקין. מוצעת איפוא שיטת פיצוי אחידה ובלעדית
; ת ו י נ ות עבודה, לגביהן נוהגת ש נ  (מבחינת הנפגע»<, בהבדל מההסדר הקיים בתאו
נת עבודה עומדת, בצד זכויותיו לפי חוק הביטוח הלאומי, ת הנפגע בתאו  כלומר, לרשו
י פקודת הנזיקין. עם זאת דומה, כי באופן עקרוני רואים מציעי פ  האפשרות לתבוע על־
ת התביעה על־פי החוק החדש כתביעת נזיקין לפי מהותה. עובדה היא, כי תוחל  החוק א

 עליה שורה של הוראות הפקודה«.

יב: ההצעה קובעת תקרה לפיצוי בשל  (ב) ודנכלת הפיצויים על נזקי הגוף הדכרצי
ת ר ת ת: שילוש השכר הממוצע במשק ערב מתן פסק הדין. על י  אובדן כושר ההשתכרו

 הנזק אין לנפגע תרופה נגד האחראי לנזק.

פ: הסכום המירבי המוצע על י ־רכושי זקי הגוף הבלתי ת הפיצויים על נ ל כ ג  (ג) ה

 6 דבריו של שר המשפטים בכנסת היו כלליים ביותר. מוזכרת בהם דעדת בן־זאב, אך לא
 הצעת התזכיר משבת 1971. בכל דבריו איו זבד לעמדת חברות הביטוח, אם כי הוא מוכיח
 את לשכת עורכי הדין על מחאתה הציבורית נגד הצעת החדק. ראה ישיבות דזנככת השביעית,

 פרוסוקול סטנוגראפי, מושב רביעי, ישיבה הנ״ב, 17.7.73.
Cf. A. Tunc, "Traffic Accident Compensation: Law and Proposals," I n t e r n a t i o n a l ך 
. E n c y c l o p e d i a of Comparative L a w , Vol. XI (Torts), ch. 14, spec. sec. 187 et seq. 
 8 המצב שובה מבחינת היחס בין האחראים. תביעות השיפוי מוסדרות, במקרים בהם הן

 מוכרות, לפי דיני הנזיקין הקיימים. ראה סעיף ד(ב) להצעה,
 9 ראה סעיף 4(א) להצעה.
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 הצעת חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל״ג-1973

 מכלול הנזקים הבלתי־רכושיים הוא שלושים אלף לירות, אם כי שר האוצר רשאי,
. ת סכום זה ״ ו  באישור ועדת הכספים, לשנ

ורמות מיוחדות לחישוב הנזקים באמ בעת נ  (ד) הישוב הפיצויים: ההצעה אינה קו
י הנזיקין. נ  צעות טבלאות. הערכת הפיצויים נעשית בהתאם למבחנים המסורתיים של די
ות־דעת של ועדות מייעצות, שתקומנה  בקביעת שיעורי הפיצויים אפשר יהיה להעזר בחו
ת י ההצעה. לגבי פיצויים בשל נזקי גוף בלתי־רכושיים מסמיכה הצעת החוק א פ  על־
ים לחישוב ת מבחנ ו  שר המשפטים, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט, לקבוע בתקנ

. « ב )  הפיצויים (סעיף 4

 (ה) דרד תשלוט הפיצויים: ההצעה מקיימת את ההסדר הקיים של תשלום הד־פעמי.
 אין היא מנהיגה אפשרות של תשלומים עיתיים.

: בחישוב ההפסד מאובדן כושר ההשתכרות תובא בחשבון ההכנסה ה פ נ כ פ ה  (ו) מ
ל ראש נזק זה.  לאחר ניכוי מם ההכנסה עד לשיעור מירבי של 15% מסכום הפיצויים ע

ה על ביטוח האחריות המוחלטת הקבועה ד נ ת וביצועה: הרפורמה ב י כנ  (ז) אירגון התו
 בה. על ביטוח זה מופקדות חברות הביטוח המסחריות.

 (ח) המי׳טדן: ההצעה אינה עומקת במפורש בשאלת המימון, אך מן ההסדר עולה,
בת הביטוח, דהיינו על־ידי ית ימומן על־ידי המבוטחים, עליהם חלה חו כנ  כי עיקר התו
 בעלי הרכב. שיעור הפרמיה נתון אמנם לפיקוח האוצר (השווה סעיף 18 להצעה), אך

ה נ י ד מ  אין ההצעה מזכירה מתן סובסידיה מכספי ה

ל ההסדר סקת בנזקי רכוש, כך שלגביהם יוסיף לחו  (ט) נזקי רכוש: אין ההצעה עו
 הקיים.

: ההצעה אינה עוסקת במישרין בשאלה סבוכה זו, כך שהדין י ת פיצו רו  (י) ריבוי מקו
 הקיים יוסיף לחול עליה. סעיף 21 להצעה שומר באופן כללי על זכות החזרה של

 המיטיב במובן הרחב.
ת לדאוג למתן פיצוי לכל ת כולה עומדת, ללא ספק, השאיפה החברתי י כנ  ביסוד התו
ת מטרה זו, לפנינו רפורמה סוציאלית ברוכה. אד דומה, נ ת דרכים. מבחי נ  בפגע בתאו

 כי מציעי החוק בחרו בדרך יקרה מאוד להשגת תוצאה חשובה ורצויה.
ת נ  ההצעה משיגה לנפגע, ובכך אין להטיל ספק, הגנה בסיסית מפני הסיכון של תאו
 דרכים, ולרוב אף יותר מזה. האחריות של הנוהג ברכב היא מוחלטת והוא חייב לפצות
ת בטיב ההתנהגות ההדדית (פרט לחריגים הנדירים של סעיף 5). ת הנפגע ללא התחשבו  א
ת ביטוח. במקרה של העדר ביטוח, או במקרה ר ב יבת להיות מבוטחת אצל ח ות זו חי  אחרי
 בו נבצר מן הנפגע לממשו, זכאי הוא לתשלום פיצויים מקרן נפגעי תאונות. הנהג

י נזקי הגוף כמשמעותם בהצעה.  חייב גם הוא לבטח את עצמו מפנ
נו להקדים הערת ביקורת, שהיא, נ נה עניינית, ברצו  לפני שנבחן את ההצעה מבחי
ו לגיטימי. המוסד, נ ראה ל  בעיקרה, עיונית. השימוש במושג ״אחריות מוחלטת״ אינו נ
נה כאן ״אחריות מוחלטת״, אינו אלא ביטוי לרעיון הביטוח. מושג האחריות  המכו
ת התשלום אינה קשורה כלל בטיב ההתנהגות. ב ו  בהקשר זה ריק מכל תוכן מוסרי, כי ח
ת הדרכים, בערך כפי שהמוסד לביטוח נ  בעל הרכב או הנוהג במקרה זה ״אחראי״ לתאו

 10 בדיון בכנסת הסכים שר המשפטים להעלות את הסכום ל ־50,000 ל״י.
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ת עבודה. אין אנו רואים ברכה בעיוות המונח ״אחריות״ על־ידי נ  לאומי ״אחראי״ לתאו
ותו מכל מטען מוסרי אינדיבידואלי.  התרוקנ

יקת הביטוח, תמכת במישרין ובגלוי על טכנ , עדיף היה לו המזה ההצעה מס  לדעחנו
ת בדרך הסבוכה יותר של אחריות מוחלטת + ביטוח אחריות. מדוע לא לנסח כ ל  במקום ל
ת נ ו י נזק הגוף״, בדומה למתכ : ״כל נפגע מבוטח מפנ ך י בערך כ  את הסעיף המרכז

נות עבודה במסגרת חוק הביטוח הלאומי ך  הנהוגה לגבי נפגעי תאו
 לגבי הנהג עצמו נאלצו מציעי החוק לנקוט בדרך הביטוח (סעיף 19(3)), וכפי שנראה
, גורם הצירוף של ביטוח אחריות וביטוח אישי לקשיי פרשנות ניכרים.  בהמשך דברינו
 נעבור לתוכן הענייני של התוכנית המוצעת. ביקורת רבה הושמעה נגדה בגלל הגבלת
 הפיצויים באמצעות קביעת תקרה. בביקורת זו יש מידה מסויימת של צדק, כי הטענה
תרת הנזק, אינה משכנעת ת עצמם על י  הנגדית, שבעלי הכנסה גבוהה יכולים לבטח א

 בכל המקרים.
קי מכל  קביעת תקרה לפיצויים פוגעת ברגש הצדק, במיוחד במקום שהנפגע היה נ
 אשם, ועל שכם האחראי מוטל אשם כבד. במקרה זה אין לשלול מן הנפגע, העשוי להיות
ל תמים, את זכויותיו הקיימות, אלא על יסוד נימוקים כבדי־מיטקל או על־ידי  הולך רג
 הענקת דרך חלופה ויעילה להשגת פיצוי על מלוא הנזק. אם ביטוח פרטי נוסף הוא
 האמצעי להגנה נוספת, הרי על המחוקק לדאוג כי הוא יהיה אפשרי, לא יקר מדי וקל
ת עצמו ו הבטחון, כי הרוצה לבטח א  להשגה. בהצעה אין זכר לביטוח זה, ומנין לנ
 ימצא אפשרות סבירה לכך ? שר המשפטים, בדבריו בכנסת, נגע בנושא הביטוח הנוסף
 בציינו, כי ביטוח כזה הוא זול ביותר (לדבריו הפרמיה היא 2 אלפיות האחוז מסכום
. קשה ליישב קביעה זו בדבר הפרמיה הזולה של פוליסת ביטוח נוסף עם 1 1 ( ח ו ט י ב  ה
ו תקרה, היינו מקפיצים את הפרמיה  דבריו הנוספים של שר המשפטים: ״לולא קבענ
ד על הציבור״. אס הפרמיה היא כה זולה ליחידים ב  במידה מוחשית ומטילים עול כ

 המעוניינים בביטוח זה, כיצד אפשר, כי יהיה בו עול כבד על הציבור כולו ? !
י הציבור שום הערכה מוסמכת על עלות  האמת היא, כי משרד המשפטים לא הביא לפנ

 התוכנית המוצעת, כפי שעוד ידובר להלן.
 מלבד שאלת גובה הפרמיה של הביטוח הנוסף, יש בעיה של מקרים בהם עריכת
 ביטוח כזה אינה נראית אפשרות סבירה. ניטול לדוגמה את המקרה של נער כשרוני
סתו ד מזהיר. בשעה זו אין הוא מרוויח עדיין דבר, אך הכנ  ביותר, אשר מנבאים לו עתי
ת  הצפויה, בעתיד הלא־רחוק, תהיה מעל התקרה הקבועה בחוק. נער כזה לא יבטח א
 עצמו כבר מעתה על הכנסתו העתידה, והוא יצטרך איפוא לשאת בעצמו בנזק שעלול

ת דרכים קשה. נ ו א ת  לבוא לו כתוצאה מ
ת ביטוח מסחריות. געת להפקדת התוכנית בידיהן של חברו ו  אך, ביקורתנו העיקרית נ
ונת  קיים ניגוד מהותי בין המטרה הסוציאלית של הגנת הנפגע לבין הפעילות המכו
ת הביטוח על . אין לבוא בטרוניה אל חברו 1 2 ח ו ט י ב ת ה  לעשיית רווחים מצד חברו
ו היא, כי אין הן צריכות להיות  מטרתן העיםקית שהיא לגיטימית ורצויה במשק. טענתנ
 מופקדות על תוכנית, שאחת ממטרותיה העיקריות היא ריפויים ושיקומם של נפגעים.

, עמי 62. מ  11 ישיבות הכנסת השביעית, פרוטוקול כטנוגראםי, ־
 12 אנגלרד, שפ, 37-36.
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ד כזה. מעצם טבען,  רק מוסד ממלכתי יכול, במציאות שלנו, למלא ביעילות תפקי
נות בגורלו האישי של הנפגע מעבר לאינטרסים י י ת הביטוח המסחריות אינן מתענ  חברו
 הכלכליים שלהן. הדאגה לשיקום מקצועי וחינוכי של נפגע חייבת להשתלב במסגרת
יות לכך ו ת הביטוח אינן בנ ן קבוע ומאומן. חברו ו  ציבורית־ממלכתית, באמצעות מנגנ

 והמסגרת המתאימה והטבעית למטרה זו מצויה במוסד לביטוח לאומי.
 אולם, מלבד האספקט הסוציאלי, התומך במסירת התפקידים השיקומיים למוסד

ב על כדאיות הדרך המוצעת. , קיימים צדדים כלכליים המטילים ספק ר  ממלכתי
ת אומדן ת ת ואין ביכולתנו ל נאו  נקדים ונציין, כי אין אנו מומחים לכלכלה או לחשבו
ו לבדוק את עמדת משרד המשפטים כפי שבאה ת הרפורמה. אולם, באפשרותנ ו ל  על ע
 לידי ביטוי בדברי שר המשפטים בכנסת. האמת המתמיהה היא, כי משרד המשפטים
ית  לא הגיש אומדן מבוסס על היסודות הכספיים של התוכנית. השאלה המעשית המרכז
ית כנ ניות לפי התו  היא, כמובן, בכמה תעלינה הפרמיות שתוטלנה על ציבור בעלי המכו
סת  המוצעת. נוכח העדר חומר אחר, עלינו להתייחס לדבריו של שר המשפטים בכנ

. ג סת בשעת הדיון • כנ ־  שנגע בשאלה זו, שהועלתה אף מצד מספר חברי
יימות לגבי המצב הקיים עת עובדות מםו  בדבריו של שר המשפטים יש משום קבי

 בישראל ובעולם וכן הערכות לגבי המצב העתידי במקרה של הפעלת התוכנית.
ות הגדולות ת הדיבור על ההוצאות המינהלי  לגבי המצב הקיים הרחיב שר המשפטים א
 בשיטת הביטוח בארה״ב, מקום בו מכל דולר פרמיה מגיע לנפגע פחות ממחצית. כמו כן
ת מספר הנפגעים המפוצים עדיין לא הגענו למצב נ  מתברך שר המשפטים בכך, כי מבחי
ות דרכים אינם מקבלים כלל פיצויים. נ  של ארה״ב, בה למעלה מ־50% מן הנפגעים בתאו
, כי במקרה 1 4 ם י ט פ ש מ ית המוצעת מעריך שר ה כנ ת הפרמיה לפי התו  בקשר לעלו
בת 25%. במקרה של נה בסבי עת תקרה לפיצויים, הפרמיות תעלי ו ללא קבי ת ל ב  ק
ת המוצעות, הפרמיה תישאר כפי שהיא היום, או אפילו ית לפי התקרו כנ  הגשמת התו
ית המוצעת לפי פרטיה כנ  תרד במקצת. במלים אחרות, לדעת שר המשפטים, אימוץ התו

 לא יטיל עומס כספי נוסף על ציבור הנהגים.
 לצערנו, הערכה זו נשמעת בלתי מציאותית לגמרי.

ר משלמי הפרמיות, הרי פ ס נת מ דת מוצא את המצב הקיים מבחי קו  אם ניטול כנ
ת המוצעת הוא פונקציה של ההוצאות המינהליות, של מספר י כנ  גודל הפרמיה של התו
ת חוג  המבוטחים ושל גודל זכויותיהם. כלומר, נוכח העובדה כי אין כוונה להרחיב א
ות יציבה  משלמי הפרמיות, אם כי חוג המבוטחים מתרחב, הפרמיה יכולה להוסיף להי
ה א ו ו ש ה אי שתצומצמנה או ההוצאות המינהליות או זכויות המבוטחים ב  רק בתנ

 למצב הקיים.
ת חוג המבוטחים, דהיינו, חוג מקבלי הפיצויים. לפי נתונים י ב ח ר  קודם כל הערה על ה

 חלקיים ממחקר שדה שבידינו, טעה שר המשפטים בהנחתו כי מספר הבלתי־מפוצים
ו נראה לפי הנתונים האלה, כי מעל  לפי השיטה הקיימת קטן מזה שבארה״ב. גם אצלנ
ת דרכים אינם מקבלים כל פיצויים. נוכח הדמיון הרב בהסדר ו נ  50% מכלל נפגעי תאו

 13 ראה במיוחד את דבריו של ח״כ ח׳ צדוק.
 14 השר הסתמך על ״אדם היודע יותר ממני״. ישיבות הכ;5.מ השביעית, פרוטוקול ססינוגראפי,

 שם, עמ׳ 152.
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ו להסדר המסורתי בארה״ב, אין בכך משום הפתעה. נמצא, כי לפי  המשפטי הקיים אצלנ
ל מספר האנשים הזכאים פ כ ו  התוכנית המוצעת, המעניקה פיצויים לכל נפגע, י
ת בצימצום ת רבו ו  לפיצויים. כיצד יתבטא איפוא החסכון ן שר המשפטים תולה תקו
; הוצאות עורכי א ק  הוצאות המשפט, נוכח ביטול השאלה של קיום אחריות. אך דא ע
ת הביטוח, הכוללות בעיקר מינהל, תיווך,  הדין אינן אלא חלק מזערי מהוצאות חברו

ית המוצעת. כנ . בכל ראשי ההוצאות האלה אין שום חסכון בתו ג  פרסומת ורווח 8
 נשאר צימצום זכויות המבוטחים לעומת המצב הקיים. כיום אין תקרה לפיצויים
ית הפיצויים בשל אובדן השתכרות יוגבלו לשילוש כנ  בביטוח האחריות, בעוד שלפי התו
 המשכורת הממוצעת בניכוי 15% מס הכנסה (סביב —.3000 ל״י לחודש) ושלושים
 (או חמישים) אלף לירות לגבי נזקי גוף בלתי רכושיים. השאלה הראשונה היא, כמובן,
 מה המשמעות הכלכלית של יתרת הנזק, שתחסך לסי התוכנית, בהשוואה לכלל הנזקים

. ג ל שאלה זו • ץ נתונים ע  המבוטחים. לצערנו, א
נה עדיין אינה מלאה. מלבד הרחבת חוג המבוטחים, יש בתוכנית הגדלה  אולם, התמו
ת הנפגעים. לפי ההסדר הקיים, רבים ביותר הם הנפגעים, ו י ו כ ת משקל של ז ב  ר
ת פיצויים — אינם מקבלים פיצויים מלאים ל ב ק נית ל ל אף זכאותם העקרו ע — ר ש  א
ת פיצויים מלאים, ומן ל ב  ומספיקים. מן הצד האחד, גורע עקרון האשם התורם מזכות ק
בע ות מצד התו נ כו ע לנ ב ת נ  הצד האחר, גרמו קשיי ההוכחה בדבר קיום אשם אצל הנהג ה
 להתפשר. כתוצאה מביטולם של יסוד האשם ושל עקרון האשם התורם, יקבל הנפגע
 פיצויים מלאים (עד לתקרה) והצורך לפשרה ייעלם. גורמים אלה יביאו לידי הגדלה
ר של סכומי הפיצויים שישתלמו לחוג המוכפל של מבוטחים והם ת ו י ת ב ר כ י  נ
ת תקרה. מחובת משרד המשפטים ל ט  יכריעו ללא ספק את שיעור החסכון שיושג על־ידי ה
ת ות לעלו , יצטרכו הפרמי ו נים מדוייקים על גורמים אלה. לפי הערכתנ  היה להשיג נתו
ות הקיימות. שיעור זה נראה בעינינו עדיין באומדן זהיר,  ביותר מ־100% מעל הפרמי
בעל משמעות רבה  בהתחשב בהחשת התשלומים, המהווה מצידה גורם מייקר נוסף ו

ת הביטוח.  עבור חברו
ת בחשבון ח ק ית היא יקרה מאוד, משום שהיא חייבת ל כנ  מן האמור עולה, כי התו
ת הביטוח על ההוצאות המינהליות שלהן. דרך אגב יצויין כי  את רווחיותן של חברו
עדת בן־זאב הנזכר, יש נתונים מעניינים על ההפרש הגדול בין ההוצאות  בדו״ח של ו

, ת הביטוח לבין אלה של המוסד לביטוח לאומי ״  המינהליות של חברו
 לפי ההצעה ישאו, כאמור, בעלי המכוניות בכל הנטל הכספי של ההסדר החדש.
ת נה כלכלי ן זו אינה לגמרי צודקת. אמת, דעה נפוצה היא, כי מבחי , דרך מימו ו  לדעתנ
 מן הדין כי הפעילות המזיקה תשא בעצמה בכל ההוצאות הנגרמות על־ ידה fl1אולם. ,
ת ההגנה על כלל האוכלוםיה, מן הדין כי כל הנהנים מן התוכנית ישתתפו ב ח ר וכח ה  נ
ות י נ  במימונה, אם כי לא בחלקים שווים. עיקר העומס צריך להיות מוסל על בעלי המכו
ת נגרמות באשמת הולכי הרגל, ו ב ת ר ו נ  (בתוספת, אולי, של בעלי רשיון הנהיגה). תאו

 15 ראה את דבריו של ח׳׳כ ר׳ ארזי, בדיון בכנסת.
 16 השווה את דברינו לעיל בעבין הפרמיה של הכיסוח הנוסף.

 17 שס, עמ׳ 34.
. וכן ראה את המקורות המובאים שם. s e c . Cf. Tunc, op. et he. tit., 91 18 
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 ולכן מן הראוי כי גם הם ישאו, לפחות, בחלק מן ההוצאות. אולם, דרך מימון רחבה יותר
.  מצריכה שיתוף פעולה מצד גורם ממלכתי

ו ממטרה חשובה אחרת, שמציעי החוק מקווים ית התעלמנ כנ ו על יוקר התו  בדברנ
ות נ ת העומס על בתי המשפט, ובכך חסכון בהוצאות עקיפות הכרוכות בתאו ל ק : ה ג  להשי
ות הנזיקית, קת בדבר שאלת האחרי  דרכים. התקווה היא, כי על־ידי ביטול כל מחלו
ת אלה כ־70% זלות שאלו ת המשפט. לפי נסיון העבר — כך נאמר — גו  יוחש הדיון בבי

.  מזמן הדיון המשפטי
ב בדבר ן ספק ר ו מקנ ת זו. בלבנ ל ח ו ת ו יכולים להיות שותפים ל ץ אנ  לצערנו, א
 הגשמת הצפייה הגדולה להחשת הדיונים. לא נתפלא, אם השאלות המשפטיות והעוב־
ה בעתיד, שעה שהן פחנ  דתיות, אשר בעבר תפסו כשלושים אחוז מזמן הדיונים, תתנ
יות במחלוקת. כיום, אפשר כי מאמציהם העיקריים ו ת השנ ו ד י ח י  תהיינה השאלות ה
ות והיקפה; מחד — כל המאמצים האלה ת האחרי ל א  של בעלי הדין מכוונים לבירור ש
. 1 9 ו נ ת ש ת המידה של הערכת הפיצויים לא י עת גובה הפיצויים. אמו  יכוונו לקבי
דת מחלוקת קשה להכרעה. קו ד ישמשו נ ת בהווה וסיכויי העתי  אפשרויות ההשתכרו
 יתרה מזו, האפשרות היחידה לפסוק סכום פיצויים חד־פעמי לא תקל על בעלי הדין
ת המשך  ועל בית המשפט לקצר בדיונים. אם נוסיף לכך את מוסד הוועדות המייעצות, א
ב בזמן וה לחסכון ר זקי רכוש ולגבי תביעות שיפוי, הרי התקו  ההסדר הקיים לגבי נ

ת כאשליה גמורה. ראי ן השיפוטי נ ו  ולהקלה על המנגנ
, ות של פסיקת פיצויים בסכום חד־פעמי ת הבלעדי ה א  כאמור, הצעת החוק אינה משנ
בת האפשרות של תשלומים תקופתיים. שר המשפטים,  על אף הנימוקים החזקים לטו
דה זו קו ת הרפורמה בנ ו בכנסת, הסביר, כי עדיף לבצע א  אשר הזכיר נושא זה בדברי
ת הכרוכה בה. דומה, כי הקושי העיקרי נעוץ במסירת לל הבעיה החברתי  בשני שלבים בג
הגת תשלומים תקופתיים. ת הביטוח, שאינן בנויות כיום להנ ה חברו י ה ל ע ל ב  הטיפול ה
ן מיוחד לתשלום גימלאות ו ה אי־פעם ליצור ולקיים מנגנ ת אלה תסכמנ  ספק רב אם חברו
ך שיקולים כלכליים, ת הביטוח מעדיפות, מתו  חדשיות. הנסיון בעולם כולו הוא כי חברו

. 2 0 י מ ע פ ־ ד ת הביטוח בתשלום ח עו ת תבי  לסיים א
ת: מציעי החוק בחרו להגשים בדרך יקרה את הרפורמה י ו הכלל  בסיכום ביקורתנ
ת ה חברו י ות דרכים. מסירת העניין כולו ל נ י נפגעים בתאו  הנחוצה של ההסדר לפיצו
. עד עתה ״ ת י נ כ ו ת ת ה בות ומייקרת א געת במטרות סוציאליות חשו  הביטוח המסחריות פו
 לא בערך חישוב מוסמך של עלות הרפורמה במונחים של גובה הפרמיות הצפויות. בקודה
 זו נראית בעינינו כה חשובה ומרכזית, עד כי אנו רואים בה מכשול מעשי חמור ביותר
ת הביטוח ומצד יתר הגורמים ת התוכנית. כלומר, כאשר ייערך החשבון מצד חברו ג ה נ ה  ל
ות תהיינה כה מדהימות, עד כי הרפורמה כולה  הנוגעים בדבר, ייתכן מאוד, כי המסקנ
ת הביטוח תדרושנה העלאה עצומה של ל להיות, כי חברו  תיכשל בגללן. המצב עלו

 הפרמיות, לה משרד האוצר לא יוכל להסכים.

 19 לגבי פיצויים בלתי רכושייס מעניקה ההצעה סמכות לקבוע מבחנים בתקנות (סעיף 4(ב)),
McGregor, "Personal Injury and Death," I n t e r n a t i o n a l Encyclopedia of C o m p a r a - 20 

.live L a w , Vol. XI, ch. 9, secs. 48 et seq.; spec. sec. 62 
 21 על הצעת רפורמה אחרת בישראל ראה אנגלרד, שב.
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בר על המכשול הזה, היא לוקה בחסר בנקודה  אולם, בהנחה שהתוכנית המוצעת תתג
ת  אחרת. אין בהצעה הסדר משביע רצון לפיקוח על חברות הביטוח. אין להגשים א
 ההסדר המוצע מבלי לדאוג להוראות פיקוח מפורשות, או בחוק החדש עצמו או בחוק
 הפיקוח על עסקי ביטוח, תשי״א-1951. יש להעניק למפקח על הביטוח סמכויות מתאימות
ת דמי ות יעילות במקרה של סירוב בלתי־מוצדק לשלם א ות מינהלי ת סנקצי ל ט ה  ל

.  הביטוח במועדם ״
ת החובה לתשלום מיידי  ההוראה בסעיף 4(ג) להצעה, המטילה על הנוהג ברכב א
. בהצעה יש הוראה להקמת ועדה ״ ה ל י ע  של הפיצויים, מחטיאה את המטרה ואינה י
 לתיאום שיעור הפרמיה והשיטה לפיזור הסיכונים בין סוגי הרכב השונים (סעיף 18).
ח גם ק פ חלטת לכל תאונה, יש חשיבות גדולה כי ועדה זו ת הגת אחריות מו  נוכח הנ
ם ת (הבונוס), ותוספת־התשלו עו ת העצמית, ההטבה בגין העדר תבי  על הסדרי ההשתתפו

 בגין תביעות (המלוס) העלולים להכביד על בעל רכב הנקי מכל אשם.
ת הנגרמות לתיירים. לגביהם התקרה הנהוגה ו נ  לבסוף, אין ההצעה עוסקת בתאו
ים הגבוהה יותר  בקביעת הפיצויים עלולה להיות נמוכה מדי במטבע חוץ, נוכח רמת־החי
ת ממשכורת ות פחו  בארצות המערב. שילוש המשכורת הממוצעת בישראל עלול להי
ות הנגרמות בשטחים המוחזקים. נ ת הדעת על תאו ת א ת  ממוצעת בארצות אלה. כן יש ל

נת ישראל. לת החוק החדש מצומצמת לשטח מדי  תחו

ה ע צ ה פי ה ת לסעי  2. הערו

ת ו נ ש ר : פ ק אי ר  ס

 סעיף 1 : ״בחוק זוז—
ב שימוש או כתוצאה משימוש ק ש שבו נגדם לאדם נזק גוף ע ר י א — ׳ ם י כ ר נות ד  ׳תאו

 כד או מהחנייתו״.
ה נ ם/ מבחי נת דרכי נות דרכים׳ צ״ל ׳תאו : במקום ׳תאו פר ת סו  קודם כל נעיר על טעו
י  עניינית, מושג הגרימה בהקשר זה עלול ליצור בעיות פרשנות, נוכח העובדה כי מבחנ
. מתי ייחשב נזק גוף כנגרם עקב שימוש « ן א דת הנזיקין אינם חלים כ  הסיבתיות של פקו
תקל בהליכתו  ברכב או כתוצאה משימוש בו או מהחנייתו ? האם, למשל, הולך רגל, הנ
מה: האם רוכב אופניים, ? ושאלה דו ע צ ו מ י החוק ה פ ע על־ ית חונה יוכל לתבו נ  במכו
וסעת ית נ נ ת נפגע במובן הצעת החוק ? ועוד, מכו נ ית חונה, הוא בבחי נ  המתנגש במכו
? או שמא ה נ ו א ת ית חונה — האם שני כלי הרכב נחשבים כמעורבים ב נ גשת במכו  המתנ
נית חונה המידרדרת ממקום החנייה או שחנייתה אינה כהלכה ? ונה היא רק למכו  הכו

ת זדונית של אדם אחר ? נית המידרדרת כתוצאה מהתערבו  מה דין מכו
 גם המונח ״אירוע״ אינו נקי מספקות. האם, למשל, בהלה סתם שגרמה לנזק נפשי

 לאדם בשעת הנהיגה די בה כדי לזכותו בפיצויים ?

 22 נודע לנו כי במשרד האוצר מתנהלים דיונים על תיקון חוק הפיקוח על עסקי ביסוח. בין
 היתר מוצע להרחיב את סמכויות המפקח במקרה של נוהליש לא הוגנים מצד חברות ביטוח.

 23 ראה להלן את הערותינו לסעיף 4{ג).
 24 ראה סעיף 4(א) להצעה. סעיף 64 לפקודה לא הוחל כתוצאה מהטלת האחריות המוחלטת.
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 יש לזכור, כי לפי הסיפא של סעיף זה יש להיזקק לפקודת הביטוח לשם פירוש
דת : רכב מנועי עקב שימוש או כתוצאה משימוש (ראה סעיף 3 לפקו ן ו ם; כג נחי  המו

 הביטוח).

ת ו י ר ח : א י ק ב ר  פ

נת כ לפצות את הנפגע על נזק גוף שנגרם לו כתאו י ועי חי כ מנ כ ר : ״הנוהג כ א)  סעיף 2(
רב הרכב״.  דרכים שבה מעו

 על אף ההגדרה בפקודת הביטוח, אין זה ברור מיהו הנוהג ברכב במקרה של תאונה
ית חונה. מסתבר, כי בנסיבות אלה, הנוהג הוא האדם שהחנה את הרכב. נ די מכו י  על־

נח ״נוהג״. ת המו  מן הראוי להגדיר במפורש א
נה מושגית אין לראות אדם אחראי נה ל מבחי  מה דינו של נוהג הנפגע בעצמו בתאו
יות נ . אולם, כאשר שתי מכו 2 5 ת י מ צ  כלפי עצמו, ולכן אין סעיף זה חל על תאונה ע
נת זקי הגוף של הנוהג האחר באשר הוא בבחי ת אין ספק, כי כל נוהג אחראי לנ גשו  מתנ
 נפגע. אם כן, כיצד לתאם בין ההוראה הנידונה בדבר אחריות הנוהג לבין הביטוח
י סעיף 19(ד) להצעה) ? האם נאמר, כי לנוהג הנפגע שתי תביעות, פ ל ) ג ה ו נ  העצמי של ה
ת הביטוח שלו, והאחרת — כלפי חברת הביטוח של הנוהג השני ר ב  אחת — כלפי ח
 ק לבעיות המתעו  האחראי ז כיצד יתחלקו אז הנזקים ? אין תשובה ברורה בהצעת החו
ות  ררות במצב דברים זה, אם כי לפי רוח סעיף 3(א) להצעה הכוונה היא, כנראה, להפנ

 כל נוהג לחברת הביטוח שלו.

חלצת ומלאה, ואין נפקא מינה אב : ״האחריות לפי סעיף קצן (א) היא מו ב)  סעיף 2(
אפ היה אד לא היה אשם או אשפ תורם של אחרים״,  היה או לא היה אשפ מצד הנוהג ו

ו בפרק הקודם.  את השגותינו בדבר המושג ״אחריות מוחלטת ומלאה״ הבאנ

: ״התיר כעל רכב מנועי לאחד לנהוג ברכבו תחול האחריות גפ על כעל ג)  סעיף 2(
 הרכב״.

ו  בודה ולא נבוש, לא ירדנו לסוף דעתם של מציעי החוק בהוראה זו. מה מוסיפה לנ
? קודם כל, לפי ו ב כ ר ר לאחר לנהוג ב י ת ה ל הרכב ש ע  הטלת אחריות על ב
 סעיף 2(א) לפקודת הביטוח, על בעל הרכב חובה לדאוג כי לנוהג ברכבו ברשותו
ה (על משמעות הביטוי האחרון ראה ד ו ק פ ת ה ו ש י ר י ד ס ח ל ו ט י ת ב ס י ל ו  פ
בתו זו  סעיף 19(3) להצעה המתקן סעיף 3 לפקודת הביטוח). אם בעל הרכב מילא חו
 הרי אפשר להסתפק באחריות הנוהג המכוסה בביטוח. אחריות בעל הרכב במקרה זה
 אינה מוסיפה ולא כלום. נשאר המקרה בו בעל הרכב לא מילא את חובתו המפורשת
 והביטוח שלו אינו משתרע על נהיגתו של אדם הנוהג ברשותו. במקרה זה זכאי הנפגע
ת לפי סעיף 11 להצעה. מהי איפוא המשמעות ו נ עת פיצויים לקרן נפגעי תאו ת בתבי ו  לפנ
נית ? התשובה היא, כי היא מאפשרת לתבוע את בעל המכו ת ע צ ו מ  של ההוראה ה
ת לפי החוק המוצע, נוסף על התביעה האישית נגד הנוהג והתביעה נגד הקרן י ש י  א
גד בעל הרכב קיימת ממילא תביעה אישית (מלבד אחריותו הפלילית)  הנזכרת. אך, נ

 25 ראה להלן הערותינו לסעיף 19(3).
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ת חובה חקוקה (החובה לפי סעיף 002 לפקודת הביטוח). הבדל מםדיים ר פ  על יסוד ה
ת התביעה האישית בגלל היותה  עשוי לנבוע מלשון סעיף 6(א) להצעה, השוללת א
ת הנוהג ואת הקרן ע א ת נוכח האפשרות לתבו א , ה ן י ק י ז נ ת ה ד ו ק ססת על פ  מבו
ף י ע י ס פ  על־פי החוק המוצע. במלים אחרות, הטלת אחריות אישית על בעל הרכב ל
ע שומרת את האפשרות של תביעה אישית נגדו גם נוכח צ ו מ ק ה ו ח ) ל ג ) 2 
נה נו מציעי החוק, ועל כל פנים, מבחי ו  הוראת ייחוד העילה. ספק בעינינו אם לכד התכו

ץ בכך כל צורך. ת א  מעשי
ח ט ב מ פגע במקרה זה תביעה נגד ה י החוק היתד! להעניק לנ ת צ נת מ ו כו  אפשר ו
עה נגד קרן נפגעי תאונות. אולם, האפשרות של תביעה  של בעל הרכב, בהבדל מתבי
ליסת ות מצד בעל הרבב, אלא גם בקיום פו ד המבטח אינה מותנית רק בקיום האחרי  מ
י איפוא בנוסח הפוליסה. להוראת סעיף 2(ג) עשויה להיות  ביטוח מתאימה. הדבר תלו
ת ליסת הביטוח הוא כללי ומכסה לפי לשונה ״כל חבו  חשיבות מעשית כאשר הנוסח בפו
. במקרה היפותטי זה, בעל הרכב יהיה 2  שבעל הרכב עשוי לחוב לפי החוק המוצע״ 8
ק ו ח י ה פ ח הוראת סעיף 2(ג) הנזכרת, המטילה עליו אחריות אישית ל כ ו  מבוטח נ

ת הקרן. ת המבטח של בעל הרכב, במקום א ע א , והנפגע יכול לתבו ע צ ו מ  ה
את היחד, כוונתם של מציעי החוק (ואץ אנו משוכנעים בכך), מדוע צומצמה  אך, אם ז
ר לאחר להשתמש ברכבו. אם יש סיבה י ת ה ב ש כ ר ל ה ע ות על ב ת האחרי ל ט  ה
ק י ז ח מ ות האישית, מדוע לא להרחיבה על כל אדם ה ת האחרי  כלשהי להרחיב א
ח לאחר להשתמש ברכב, כלשון סעיף 2(א) לפקודת י נ מ , או ה ם ר ו ג  ברכב ה

.  הביטוח ״
ו יש לוותר עליה. ת ההוראה אינה נהירה לנו, ולפי דעתנ ר ט  כאמור, מ

ת האחריות בין הנוהג לבין בעל הרכב כלפי ק ל ח ת ת תוכנה לא ברור כיצד מ נ  מבחי
פגע וביחסים הפנימיים ביניהם 28.  הנ

ל על כל נוהג ת דרכים שכה מעורבים מכפר כלי רכב תחו נ : ״אירעה תאו א)  סעיף 3(
/ ח ל י הרכב ש בע ככל ל מי שנ  האחריות לפי פעיף 2 לנזקי גוף ש

: הוא מטיל אחריות על הנוהג כלפי נוסעיו. בכך אין ובי וסח באופן חי  סעיף זה מנ
ל ו ל ש  כל חידוש נוכח ההוראה הכללית המצויה בסעיף 2(א) להצעה. אם הכוונה היא ל
, יש לומר זאת ר ח א ב ה כ ר ת אחריותו של הנוהג האחד כלפי הנוסעים של ה  א

 במפורש, תוך התייחסות לשאלת קיום הביטוח.
ה בחישוב ל מ לת האחריות לגבי נוסעים של הרכב האחר עשויה להיות חשיבות ג  לשלי
ה זולה. י ליהנות מפרמי  הפרמיה. רכב כבד הפגיע פחות, אך המועד לפגוע יותר, עשו
ת לוועדה מטעם שר האוצר לפקח על הפרמיה (סעיף 18  כדי למבוע זאת, ניתנה סמכו

ר של מציעי החוק). ב ס  להצעה, ובמיוחד דברי ה

 26 השווה סעיף 19(3) להצעה בתיקון סעיף 3(א}(1) לפקודת הביטוח, וראה את הערותינו לגביו.
 27 על משמעות המונחים האלה ראה פרידמן, ביטוח רככ מנועי, חשל׳׳ב, סעיף 394 ואילך,
 וכן השווה פרידמן, ״אחריות בנזיקין בשל השארת מפתחות ברכב מנועי״, עיוני משפ5ו,

 (תשל״ג), כרך בי, 878, 886, 889 ואילך.
 28 ההצעה אינה כוללת לגבי מקרה זה לא הוראה מקבילה לזו המצויה בסעיף 3(ב) ולא

 שמירה על זכות החזרה ברות ההוראה של סעיף 7(ג) להצעה.
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ן ס לחישוב בשל אמי פגע אילולא התאונה, כבסי סת הנ  סעיף 4(א)(1): ״בחישוב הכנ
פ העולה על שילוש השכר הממוצע כמשק ן כל פכו  כושר השתכרות, לא יובא כחשבו

ב מתן פפק הדיף׳. ר י הלשפה המרכזית לפטמיפטיקה ע נ  לפי נתו
ת ר ההשתכרות. מה דינו של אבדן השתכרו ש ו  הסעיף קובע תקרה לחישוב אבדן כ
ה לגבי בזק זה ר ק , כלומר, אבדן המשכורת עד ליום פסק הדין י אם אין ת 2  בפועל 9
 ישהה הנפגע, בעל ההכנסה הגדולה, את תביעתו עד כמה שיוכל כדי לקבל את מלוא

ת ואבדן כושר השתכרות״. : ״אבדן השתכרו ב ו ת כ  הפיצויים. יש ל

בא בחשבון ת תו ע כתוצאה מאבדן כושר השתכרו ג פ : ״בחישוב הפפדי מ (2)  סעיף 4(א)
ן כמקרה של היוון פ שיובא כחשבו צ ד ששיעור ה ב ל ב פ הכנפה, ו פתו לאחר ניכוי מ  הכנ

פ הפיצדייפ על אבדן כושר השתכרות״,  הפיצוייפ לא יעלה על 15% מפכו

ל על ההכנסה העתידית ך נוסח סעיף זה עולה, כי הניכוי של מס ההכנסה ח  גם מתו
 ולא על זד שאבדה עד לתאריך פסק הדין. והראיה: מדובר על היוון הפיצויים, דהיינו,
געת לפיצויים על תשלום עתידי בלבד. ושוב נשאלת השאלה, מה דין ו  פעולה הנ
 ההכנסה שאבדה עד לתאריך פסק הדין ? האם לגביה לא ינוכה כלל מם הכנסה ? י׳3.
, צריך להיות הסדר אחיד לניכוי המם, הן לגבי ההכנסה בעבר והן לגבי זו בעתיד. ו  לדעתנ
נית של חישוב ההכנסה נטו או ברוטו, שאלה שהעסיקה  לא נדון כאן בשאלה העקרו
ו להתחשב נ נ ו ובארצות העולם. אולם, בהנחה כי ברצו ת סופרים ושופטים אצלנ  רבו
בהנחה הנוספת, כי ר אבדן כושר ההשתכרות, ו  במם הכנסה בחישוב הפיצויים עבו
ה מסויימת, הרי נראה כי ההוראות המוצעות אינן שלמות ר ק  ההתחשבות היא עד ת

 ואינן מוצלחות.
ת ה אחידה לכל מקרה (15% מסכום הפיצויים) היא בעלת משמעו ר ק עת ת  קודם כל, קבי
סת ו בכנ ת יותר. שר המשפטים הזכיר נקודה זו בדברי הו ת גבו  רגרסיבית לגבי הכנסו
י גודל ההכנסה. אך, ההוראה המוצעת לוקה בחסרון פ ת האחוז ל  והביע בבובות לדרג א
 נוסף. היא קושרת את אחוז התקרה לא לשיעור המם, אלא לסכום הפיצויים המהוון.
 והנה, אין כל קשר בין אחוזי ההיוון לבין גודל החיוב במס הכנסה. אחוז ההיוון בקבע
פה ומידת הסבירות של אירועים עתידיים המשפיעים על גובה  בעיקר לפי אורך התקו
סתו אינה גבוהה י נפגעים, ראובן ושמעון. ראובן, אשר הכנ  ההכנסה. ניטול לדוגמה שנ
קבע ל־50%. נניח כי סכום הפיצויים ד הכנסה למשך שבים רבות, כך שאחוז ההיוון נ  מפסי
פת סתו היא גבוהה, אך תקו ת זאת, הכנ מ ו ע  המהוון הוא בסך —.50,000 ל״י. שמעון, ל
 ההפסד קצרה ביותר, כך שאחוז ההיוון הוא נמוך, כגון 10%. נניח כי גם אצלו סכום
 הפיצויים המהוון הוא בסך —.50,000 ל״י. לשניהם ינוכו איפוא לפי ההצעה —.7,500
 ל״י, שהם 15% מסכום הפיצויים. אולם, אצל ראובן הניכוי מהווה לאמיתו של דבר
 סכום כפול, נוכח אחוז ההיוון הגבוה. נמצא, כי ההתייחסות לסכום הפיצויים המהוון
ד הרגרסיביות הבגרמת כתוצאה מן הדירוג בשיעורי המס. ב ל ר עיוות בוסף, מ ו מ  עשויה ל

סה ברוטו לפני ההיוון. ן הוא, כך נראה, להגביל את הניכוי באחוזים מסכום ההכנ  הפתרו

 29 על ההבחנה בין אובדן השתכרות ואובדן כושר השתכרות השווה טדםקי, אנגלרד, ברק,
 חשין, דיני הנזיקין, תורת הנזיקין הכללית, תש׳׳ל, 360%.

 30 אס המונח אובדן כושר ההשתכרות יובן ככולל אובדן הכנסה בפועל, אפשר לטעון, כי
 על הכנסה זו ינוכה המס במלואו לפי לשון הסעיף, למרות שלא לכד התכוונו מציעי החוק.
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 הערות לחקיקה

? מצדן פיצוי בפבזפ העולה על שלושים ז ; ו ת א ל נדי, ש ע : ״לא ישולם כ (3)  סעיף 4(א)
ות סכום זה״. ; שר האוצר רשאי, כאישור ועדת הכפפיפ של הכנפה, לשנ ת מ י  אלף ל

, נוכח קשיי ׳ נזק־גוף בלתיירכושי ־נזק־ממוך עדיף לומר ׳ ו נ  במקום המונח ׳בזק־שאי
. s ל המונח ׳נזק ממון׳ בפקודת הנזיקין 1 ות ש  הפרשנ

ת ת כאמור כסעיף 2 ישלם לנפגע מיד או יפקיד לזכותו בכי : ״החייב לפצו ( ג  סעיף 4(
ר לחלוק עליו״.  המשפט אותו חלק מהפיצדייפ שאין מקוב כבי

 סעיף קטן זה מעורר תמיהה רבה. לפי דברי ההסבר, מטרתו להבטיח לנפגע תשלום
כנה אין ת סנקציה ובתו ר ס י שתתברר מלוא תביעתו. אך ההוראה היא ח  ראשון עוד לפנ
ב אין ת המצב המשפטי הקיים לגבי כל חוב רגיל, וכי קיומו של חו מ ו ע  שום חידוש ל
? או שמא מציעי החוק בדעה, כי בדרך כלל חיוב ד י  פירושו שעל החייב לשלם מ
וב י אתמהה! בצורתה המוצעת ההוראה אינה אלא  לתשלום כסף במועד ידוע אינו חי
נת אשליה של מתן תרופה יעילה. כי מה יקרה לחייב אם אינו ממלא אחריה ?  בבחי
 הוא יתחייב בסנקציה הרגילה של תשלום ריבית בשיעור המקובל. יתירה מזו, המציאות
 הרגילה היא כי החייב, הלוא הוא הנוהג ברכב, אינו בעל אמצעים לשאת בעומס הכספי
נית ו  של הנזק. התשלום בפועל יתבצע איפוא על־ידי המבטח. נמצא, כי הדרך ההגי
ד את הפיצויים המגיעים לנפגע. י  והיעילה היתד. לדאוג לכך, כי המבטח ישלם מ
 מדוע לו למחוקק להיטפל למבוטח כדי שהלה ילחץ על המבטח ? יש למחוק את ההוראה
ה הוראה כללית, המעניקה למפקח על הביטוח סמכות מינהלית ת ח  המוצעת ולהעמיד ת
 להענשת מבטחים, אשר ללא צידוק סביר, משהים את תשלום דמי הביטוח. אם אין השעה
ת מפורשת ת המשפט סמכו י ב ג זה, הרי מן הראוי להעניק ל ת מסו  נוחה להוראה כללי
ר את אחוזי הריבית שעל המבטח לשלם במקרה של שיהוי כ י ן נ פ ו א  להגדיל ב

 בלתי מוצדק בתשלום הפיצויים 82,
. . . : ה  סעיף 5 : ״נפגעים אלה איגפ זכאים לפיצויים לפי חוק ז

כ כשהוא יודע שמשתמשים כד תוף הפרת החוק לתיקון דיני כ ר  (2) מי שהיה מצוי ב
ב אץ כ ר , תשכ״ד-4»19, או כשהוא מדע שלנהג ה  העונשין (שימוש ברכב ללא רשות)

; ה ר ג ת אי־תשלזם א מ ח , למעט רשיון שפקע מ המה  רשיון נ
.  (3) כד שניזק בעת ביצוע פשע שהשתתף בו, אז ברדפו למקום הפשע או מנהר׳

 הוראות אלה מקובלות, אם כי אפשר להטיל ספק בצדקתן במקרים מסויימים ומנקודת
עת נזיקין רגילה ת סוציאלית. נכון אמנם כי לנפגע עדיין פתוחה הדרך לתבי  ראו
 (סעיף 6(ב)), אך זו אינה קיימת במקרה של תאונה עצמית. הספק בצדקת ההסדר

יה בו. ל משפחתו התלו פלת ע ו  נוגע בעיקר למקרה בו נהרג העבריין והסנקציה נ
 הנוסח של סעיף קטן (3) נראה רחב מדי. הוא תופס אף הולך רגל שבין מעשהו
נה אין כל קשר מהותי. ניפול לדוגמה פקיד, המבצע מעילה ממושכת  הפלילי לבין התאו
ת דרכים בדרכו נ ו הזכות לפיצויים אם נפגע בתאו ע תישלל ממנ ח  במקום עבודתו. מ

 לעבודה וממנה ?

 31 ראה דיני הנזיקין, §113.
Uniform Motor Vehicle Accident Reparations 32 השווה הוראה דומה בהצעה בארה״ב 
Act, Official Draft, National Conference of Commissioners on Uniform State 

.Laws, San Francisco, August 4-1!, 1972 (sec. 23b) 
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ק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל״ג-1973  הצעת חו

ה כדי ץ כ פגע עילת תביעה על פי חוק זה, א ה לנ ת הדדכיפ המקנ מ א ת : ״  סעיף 6(א)
דת הנזיקץ״. לת תפיעה על פי פקו ת לו עי ו  להקנ

ונת ההוראה היא לשלול אפשרות של תביעה נוספת, המסתמכת על עילה אחרת.  כו
 אולם, נוסחה מעורר מספר בעיות.

ח: ״עילת תביעה על פי חוק זה״. בעוד נ ת המו וגעת למשמעו  הבעיה הראשונה נ
נח זה, שאלה היא אם יש ות כלולה במו נ גד קרן נפגעי תאו  שנראה כי אפשרות תביעה נ
ת בזכותו של נוהג כלפי מבטחו בגין פגיעתו העצמית, עילה על פי החוק. כי הרי  לראו
ל ביטוח אישי, דהיינו, על עילה חוזית. ססת לא על ביטוח אחריות אלא ע  זכותו זו מבו
ו ת הנוהג לערוך ביטוח כזה (סעיף 19(3)). נתאר לעצמנ יבת א  ההצעה איבת אלא מחי
ה בפגע הנוהג ברכב. אם נראה ת דרכים ב נ ו א ת  מקרה בו גורם הולך רגל באשמו ל
גד ת מן הנוהג העילה נ ל ל ש לת תביעה על פי החוק המוצע, הרי נ  בביטוח האישי עי
ע את מבטחו עשוי  הולך הרגל והוא חייב להסתפק בביטוח האישי. הנפגע הצריך לתבו
נוס ת העצמית והפסד בוםף ייגרם לו על־ידי שיטת הבו ת דמי ההשתתפו  להפסיד א

 והמלוס.

נת החוק המוצע לשלול את תביעת הנזיקין גם במקרה זה, עליו ו  על כל פנים, אם בכו
 לפרט זאת במפורש מן הטעם הפורמלי הנזכר.

לת תביעה על־פי פקודת געת להיקף השלילה. ההוראה מדברת על עי ו  בעיה אחרת נ
זק גוף בלבד. ברי כי נזקי וגעת לנ  הנזיקין באופן כללי, אם כי הכוונה היא לתביעה הנ
ספת המלים די הו י ת הוראה זו ולכן רצוי להבהיר זאת על־ ח  רכוש אינם נופלים ת

לת תביעה] בגין נזק גוף״. פא: ״[עי  בסי
 לפי לשון הסעיף נשללת עילת תביעה אף כלפי אנשים אחרים, מלבד האחראי לפי
 החוק, כגון אדם האחראי למעשי הנוהג לפי פקודת הנזיקין. אולם, מה יהא דינו של
ב  מזיק מאוחר יותר, כגון רופא המתרשל בטיפול הנפגע וגורם להחמרת הנזק. ספק ר

ת דרכים״ 83. נ זק מאוחר זה, נוכח ההגדרה המצומצמת של ״תאו  אם הנוהג אחראי לנ
דת הנזיקין ואשר, ת על פקו ססו וגעת לעילות תביעה שאינן מבו  אך הבעיה העיקרית נ
י הנפגע. העילה החשובה ביותר היא העילה  לפי לשון הסעיף המוצע, עדיין פתוחות בפנ
ת דרכים. כך המצב, למשל, במקרה של נ  החוזית, העשויה להתקיים במקרה של תאו
ת דרכים היא לעיתים נ ו א ת  הובלת בוסעים בתשלום. גרימת נזק גוף לנוסע כתוצאה מ
 גם הפרה של חוזה ההובלה. במצא, כי הנוסע הנפגע יוכל לקבל במסגרת העילה החוזית
ת מלוא הפיצויים, כלומר, ללא תקרה כלשהי. יהיה איפוא לנפגע עניין רב לשבץ  א
ת תביעתו במסגרת חוזית, ובמקביל לכך יהיה על המובילים לדאוג לביטוח אחריות  א

״.  נוסף 4
ת המגמה ת דעתם על שניות זו, הנוגדת א ו א תנ ץ אנו משוכנעים, שמציעי החוק נ  א
ת רוח ההצעה), להגביל ו להגשים א נ נ ם ברצו א ) ן י ד , מן ה ית. לדעתנו  הכללית של התוכנ

 33 יש לציין, כי ההצעה אינה מחילה את סעיף 64 לפקודת הנזיקין, בהבדל מסעיף 76 לפקודה.
 ייתכן איפוא לחייב את הנוהג ואת מבטחו בנזק שנגרם על־ידי הרופא לפי המבחנים
 הנזיקיים. אך עדיין תהיה קיימת בעיה כאשר לפי מבחני דיני הנזיקין מנותק הקשר הסיבתי
 והגורם החדש אחראי באופן בלעדי (כגון רשלנות חמורה של הרופא). אפשר, אולי, לםעוו,
 כי במקרה זה סעיף 6{א) לא חל על הנזק המאוחר, משום שאינו תוצאה של ״תאונת דרכים״.

 34 ראה הערתנו לסעיף 19(3) להצעה, להלן.
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 הערות לחקיקח

ת הקבועות לגבי התביעה הנזיקית. אולם, אין לצמצם ת התביעה החוזית בהגבלו  אף א
ת האחריות לנזקי הגוף. היינו ת חופש ההתקשרות של הצדדים אם ירצו להגדיל א  א
זית בקבעו שגם היא כפופה  מציעים איפוא, כי החוק יזכיר במפורש את העילה החו
י החוק, למעט המקרה בו הוסכם בין הצדדים במפורש אחרת. פ  לסייגים של התביעה על־

א לו זבות חזרה על החייב בפיצוי י ה : ״כד ששילם פיצוי לפי חוק זה לא ת  סעיף 7(א)
: ה ל א פ היה החייב אהד מ דת הנזיקין, אלא א  לתאונה, לפי חוק זה אד לפי פקו

 (1) מי שאינו זכאי לפיצוי כאמדר כסעיף 5 ;

; פ י ת או כלי מ ב כ  (2) מי שאחראי להפעלת ר

ח; לת הביטו אי לתחו ת תנ ר פ נה היתה ה  (3) מי שנהיגתו בזמן התאו

; ה ת ב ר ק די עבודה שביצע בה או ב י ה כדרד על־ א לידי מטרד או סכנ י ג ד  (4) מי ש

וקת כבישים״.  (5) הרשות האחראית לתחז

ת ניכרת, כי הוא קובע ת זכות השיפוי הוא בעל משמעות כלכלי  סעיף זה, המצמצם א
 מי ישא סופית בעומס הכספי של הנזק. אולם, לא בכל המקרים בהם מקויימת זכות
 החזרה, המניע של מציעי החוק כלכלי. ם״ק 1 ו־3 של סעיף 7(א) הם בעלי משמעות

 עונשית ומטרתם היא הרתעה.
ה לסעיף 5 להצעה בו מדובר על  הניסוח של סעיף 7(א)(1) איבו מוצלח. הוא מפנ
, הנמצא, אמנם, ק י ז מ ק שאינו זכאי לפיצוי, שעה שכאן הכוונה ל ז י ע או נ ג פ  נ
: ך סח בעדך כ  בבסיבות דומות, אך אין כל צורך שהוא עצמו נפגע. עדיף איפוא לנ

ה בנסיבות המנויות בסעיף 5״, נ . גרם לתאו . .  ״
ת ל ו ח ת ך הפרת תנאי ל  סעיף 7(א)(3) מטיל את העומס הכספי של הנזק על הנוהג מתו
ת ו נ ע פיצויים מקרן נפגעי תאו  הביטוח. כאשר הביטוח אינו תופס, הנפגע זכאי לתבו
. לא ברור לבו 3 8 ת א ז נה איפוא לקרן ה  לפי סעיף 11(א)(2) להצעה. זכות החזרה נתו
לת הביטוח ולא י לתחו א נ ת ת ר פ ק במקדה של ה נה לקרן ר  מדוע זכות החזרה נתו
ן העדר ביטוח בכלל). אם המטרה היא להעניש ולהרתיע ו ג כ ) י ו ס  בכל מקרה של העדר כי
ות הפליליות), מן הדין לאמץ  נוהגים אלה גם באמצעות המשפט האזרחי (בנוסף לסנקצי

 את לשון סעיף 11 (א)(2) להצעה.
קת זכות חזרה (סעיפים 7(א) 2, 4, 5) מבוססים על  המקרים הנוספים של הענ
ת הוצאות. מוצע להעביר את העומס הכספי ממבטחי קצא  שיקולים כלכליים של ה
ס; ת או כלי טי ב כ הלת ר : הנ ר ח  הנהגים (ובכך מן הנהגים משלמי הפרמיות) אל גורם א
וקת כבישים. מקרים אלה מכניסים בדלת ; הרשות האחראית לתחז דת בדרך  בעל עבו
עת השיפוי אינה מעניינו של הנפגע ועל . תבי 3  האחורית את דיני הנזיקין הקיימים»

 35 סעיף 7(א)(3) אינו חל ביחסים הפנימיים בין המבטח לנוהג המבוסח, במיוחד נוכח
 ההוראה המפורשת של סעיף 7(ב), כי דל זכות השיפוי יחולו הוראות פקודת הנזיקין.
 המבטח איבו יכול לתבוע את המבוטח בנזיק־ן, אלא על יסוד או חוזה הביטוח או פקודת

 הביטוח. על בעיה זו ראה במיוחד את הערותינו לסעיף 19 להצעה.
 36 זכות השיפוי תלויה בקיום עילה בנזיקין. עילה בנזיקין קיימת במקרה של ״אשם״ במובן
 פקודת הנזיקין שאינו חייב להיות רשלנות דווקא, בניגוד לנאמר על־ידי מציעי החוק

 בדברי ההסבר לסעיף הניחן.
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 המחוקק לדאוג לכך, כי קיומה לא יעכב ולא יכביד על הליכי הנפגע. רצוי, כי זכות
עת הנפגע. במלים אחרות, לא תורשה הפעלת נה דיונית מתבי פרד מבחי  החזרה תו

 הפרוצדורה של צד שלישי.
ק ענייני בקיומה. אנו חוששים, מ י ב בעינינו אם יש צ  לעצם זכות החזרה, ספק ר
 כי שכרה יוצא בהפסדה. קודם כל, רשימת המקרים נראית שרירותית: מדוע לא תוטל
נה ן מדוע יהיו חסויים יה שגרמו באשמם לתאו ות ועל מתקנ י נ ל יצרני המכו  אחריות ע
ת ורוכבי אופניים ז ועה בדרכים, כגון בעלי עגלו י תביעה משתתפים אחרים בתנ  מפנ
נה מעשית, גורם ההרתעה  אך אין אנו משוכנעים ביעילות רעייז ההעברה כולו. מבחי
 הטמון בחובת השיפוי אינו בעל משמעות רבה (נוכח אפשרות הביטוח), ועל כל פנים,

 ניתן להשיגו באמצעות המשפט הפלילי והמינהלי.
 מאידך גיסא, יש צדק בתביעה כי כל הגורמים הנזכרים ישתתפו במימון התוכנית.
ת זו מן הראוי כי תיעשה באופן מאורגן לפי מבחנים כלכליים, כלומר,  אך השתתפו
ית או אלמונית, לגביה השיפוי נ ת ביטוח פלו ר ב בת ח ה לטו נ  לא באופן מקרי לאחר התאו
ת ״מציאת חינם״. על הגורמים הנזכרים, כגון המדינה (רכבת), נ  הוא ממילא בבחי
ות (אחזקת כבישים), בעלי עגלות ורוכבי אופניים להפריש סכום מםויים,  רשויות מקומי
ת דרכים. כספים ו נ י הסיכון הסטטיסטי המיוחד של פעילותם בגרימת תאו פ  שייקבע על־
ת ל א ט ב  אלה יועברו לקרן מיוחדת, שתשתתף במימון התוכנית. מאידך גיסא, יש ל
ת השיפוי, שאינן אלא גורם מסבך ויקר, כי הן מנציחות פגמים רבים של השיטה עו  תבי

 הקיימת.

ת (פי 15-8) ו נ ו א י ת ע ג פ ן נ ר : ק י ק ג ד  ש

ל נפגעים שאינם יכולים להשיג פיצוי  פרק זה מקים גוף םטטוטורי לכיסוי סיכונם ש
יקה לנפגע ה של הקרן, אך אין הצעת החוק מענ ד י ק פ  ממבטח. סעיף 11 מדבר על ת
ת פיצויים ל ב ק  זכות לפיצוי. מן הראוי לציין במפורש בחוק את זכותו של הנפגע ל

 מלאים במסגרת החוק, ולא להשאיר שאלה זו להסדר בתקנון.
ת הביטוח, יש  בעצם ההכרה הסטטוטורית בגוף, הקיים כיום לפי הסכם בין חברו
ן יעובד ויפורסם בהקדם וייכנס לתוקף ו ת רצויה. אולם, עדיף היה כי התקנ  משום התקדמו
 יחד עם החוק, ולא ששה חודשים לאחר מינוי הנהלת הקרן (סעיף 13 (א)), מינוי העשוי
 להשתהות. הסדר הביניים הקבוע בסעיף 20(ב) להצעה אינו רצוי, כי הוא יגרום לקשיי
ת סעיף 20, על אף היותו הוראת . על כל פנים, היינו מציעים להעביר א ״ ת ו נ ש ר  פ

 מעבר, לפרק ג׳ של החוק.
 עם כל היתרון בהכרה םטטוטורית בגוף הפועל כיום לפי הסכם ובאמצעות תשלומים
ו סבורים כי טוב היה עושה המחוקק לו היה מחליט  שהם בחלקם ״תשלומי חסד״, אנ
ן יקר נוסף, שעה ו ד זה לידי המוסד לביטוח לאומי. מדוע ליצור מנגנ  להעביר תפקי
 שאפשר להשתמש במוסד ממלכתי קיים, המסוגל, ללא מאמץ גדול, למלא תפקיד זה

ית הרפורמה. כנ  בתו

 37 השווה גם הערתנו להלן לסעיף 20.
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ת ו נ ו ת ש ו א ר ו : ה י ק ד ר  פ

עות  סעיף 16(א): ״שר המשפטים יקיפ ועדות מייעצות לקביעת שיעורי הפיצויים כתבי
יקכע אזורי פעולתן ופדרי עבודתן.  לפי חוק זה ו

פגע שלא הגיעו לכלל הבבם על פבום הפיצויים רשאי כל אחד ח או נ כ פ  (ב) מ
ת הוות דעת. ש ק ב ות לועדה מייעצת שבאזורו כ  מהפ לפנ

; היא תימפר לידי המבטח ד ב ל  (ג) הוות דעת הועדה תהא כגדר המלצה כ
ב התביעה״. ת כ ן זה תביעה לבית המשפט, תצורף הוות הדעת ל י , ואם הוגשה כענ ע ג פ מ  ו

ת לפי החוק המוצע אינו  הרעיון של ועדות מייעצות לקביעת שיעורי פיצויים בתביעו
ו מוצלח על רקע המציאות בישראל. הגוף הנוסף עלול לסבך ולהאריך את  נראה לנ
ות־דעת שהיא בגדר  הדיונים, כי אין להניח שבעלי הדין יקבלו, ללא ערעור נוסף, חו
 המלצה בלבד. שר המשפטים עצמו הצהיר בכנסת, כי אינו עומד על הפעלת ועדות אלה

 וכי הן אינן חיוניות לתוכנית.
 לפי הנוסח המוצע, אין זה ברור כיצד יפעלו הוועדות בתיאום עם בתי המשפט. האם
ת את ב כ ע — מ ה ע צ ה נת רשות ולא חובה לפי ה  הפנייה בפועל לוועדה — שהיא בבחי
ת ת המשפט י סעיף 16 (ג) מדרה, כי אם הוגשה תביעה לבי  האפשרות להגיש תביעת לבי
 המשפט, תצורף חוות הדעת לכתב התביעה. האם יש לחכות בדיון המשפטי עד למתן

 חוות הדעת ז הדבר אינו מבורר בלשון הסעיף ויש לתקנה.

ד ע  סעיף 17 : ״על אף האמור בהפכם, לא יעלה שכר טרחה לעורר דין של הנפגע כ
אפ היו הליפיפ  הטיפדל בתביעה לפי הדק זה על 7% כהפכדש שהדסכפ לשלמו לנפגע, ו
; מי ששילפ שפר טרהה ק פ פ נ ת המשפט לא יעלה שכר הטרחה על 10% מהפנדפ ש  בכי

 העדלה על ודטיעוריפ האמורים זכאי להחזרת העודף״.

גדות מצד עורכי הדין. אנו חושבים, כי רצוי לפקח על אחוזי  הוראה זו עוררה התנ
נה לקביעת התקרה. יתירה כו  שכר הטירחה, אך ספק בעינינו אם החוק הוא המסגרת הנ
ל נפגע, התובע  מזו, כל קביעה אחידה של שכר מירבי עלולה בסופו של דבר להכביד ע
ו תביעה בסדר גודל של  סכומים קטנים באופן יחסי, למצוא עורךידין. נתאר לעצמנ
ת  כמת אלפי לירות. קשה לתאר כי עורך־דין טוב יסכים לייצג נפגע עבור כמה מאו
ר אותה  לירות שכר טירהה. זוהי בעיה כאובה כללית, שגזירת המחוקק תתקשה לפתו
 בדרך המוצעת. אנו סבורים, כי המטרה צריכה להיות, שהנפגע הזוכה בדין יקבל הוצאות
 שכר שירחה סבירות ומספיקות מצד החייב בדין. הוצאות אלה יש לקבוע לא רק לפי

 גודל סכום התביעה, אלא גם לפי קשי העניין ומידת העבודה שהושקעה בדיון.
ת המשפט  נוסח ההוראה עצמה נראה פשטני מדי. מה פירוש ״ואם היו הליכים בבי
ן י ־ ד ק ס ? האם רק במקרה של פ ״ ק ס פ נ  לא יעלה שכר הטירחה על 10% מהסכום ש
 סופי יקבל הפרקליט עשרה אחוזים ? ומה אם התפשרו סמוך לסיום הליכי המשפט י
ספת ו  האם אין מקום להבדיל בין דרגה ראשונה וערעור י דומה, כי יש מקום למחשבה נ

 ולשיתוף פעולה עם לשכת עורכי הדין בנושא זה.

- א ״ י ש ל עסקי ביטוח, ת ף 18 להצעה, העוסק בתיקון חוק הפיקוח ע י ע  לגבי ס
ו על הצוךך להרחיב את ו בסוף הפרק הקודם, בהם הצבענ נ  1951, אנו מפנים לדברי

 סמכויות הפיקוח של המפקח ושל הוועדה המוצעת.
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. . דת הביטוח — .  סעיף 19: ״בפקו
א: בו  (3) במקום סעיף 3 י

 3. (א) פוליפה לפי דרישותיה של פקודה זו היא פוליסה שהוציא אותה צבטה שהיה
ת את — ח ט ב  מורשה כ׳טעת הוצאתה והיא מ

כ לפי חוק פיצויים י כל חבות שחש עשדייפ להו  (1) בעל הרכב והנוהג בו מפנ
. ״ ק) ת דרכים, תשל״נ-1973 (להלל—החו ו נ  לנפגעי תאו

בת הביטוח. רק חבות, שעשויים לחוב לפי חוק  לפי נוסח ההצעה, יש צימצום מה בחו
ות דרכים המוצע, צריכה להיות מכוסה בביטוח, שעה שלפי הנוסח נ  פיצויים לנפגעי תאו
יבת להיות מבוטחת (למעט חבות שבחוזה). ת בשל מדות או תבלה חי ו ב ל ח  הקיים, כ
 צימצום זה עשוי לעורר מספר בעיות. ניטול לדוגמה את המקרה של נפגע, שאין לו
לת תביעה על־פי החוק המוצע (למשל בתוקף סעיף 5 להצעה), אך עומדת לו תביעה  עי
דת הנזיקין (לפי סעיף 6(ב) להצעה). לפי הנוסח המוצע, קשה לראות את  על־פי פקו
ל במקרה זה י החוק המוצע. אולם, אין כל טעם לשלו פ ת על־  הבסיס לתביעה זו בחבו
בת הביטוח מצד המזיק האחראי, שלילה, אשר בסופו של דבר תפגע בו, כי הוא  את חו
ת עצמו חייב ללא כיסוי של ביטוח. הדבר יהיה תלוי בנוסח של פוליסת  עלול למצוא א

 הביטוח, דהיינו, בקיומו של ביטוח רשות.
נות ת ישירות על־פי פקודת הביטוח (על כל היתרו עו  שנית, לפי הנוסח הקיים יש תבי
 הקשורים אליה) לאנשים ולגופים המפעילים זכות שיפוי, כגון המיטיב במסגרת חוק

. 3 ת נזקי־גוף), תשכ״ד-1964, והמוסד לביטוח לאומי 8 ב ט ה ) ן י ק י ז נ ן דיני ה  לתיקו
ת זו לא תהיה עוד טעונה ביטוח, וממילא הגורמים הנזכרים  לפי הנוסח המוצע, חבו
, אין צידוק ענייני לצימצום זה  לא יחנו מהוראות סעיף 19 לפקודת הביטוח. לדעתנו

 ומן הדין כי הנוסח הקיים בפקודת הביטוח יישמר.

י נזק נוף, במשמעותו נ ו פרשוהו מפ : ״בעל הרכב וכל אדפ הנדה: ב (2)  סעיף 3(א)
כ השימוש ברכב״. ק ק, שנגרם להפ ע  כחו

ת לנוהג ו ר כ ית בהצעת החוק, כי הוא מעניק ז  זהו סעיף קטן בעל חשיבות מרכז
ת הנהג בביטוח אישי על נה עצמית. הטכניקה של המחוקק היא לחייב א  שנפגע בתאו
 נזקי גוף. הצירוף של ביטוח אישי עם ביטוח אחריות גורם קשיים ניכרים בגלל ההבדל
: י  במהות הביטוח. בםעיף 3(ב) לפקודת הביטוח המוצע קובעים מציעי החוק כ
 ״הוראות החוק והוראות פקדדה זד יחדלו על ביטוח לפי פפקה (2) לסעיף קטן (א),

 בשינויים המחוייכיפ״.
ת והבעיה היא מהם ״השינויים המחוייבים״. קודם כל נה היא סתמי  ההוראה האחרו
ה ע י ב נת ת י הביטוח האישי היא בבחי פ  נשאלת השאלה העקרונית, אם תביעה על־
ננו בשאלת ת הבעיה בדו ע במובן הטכני המצומצם. עוררנו א צ ו מ ק ה ו ח י ה פ ־ ל  ע
בלת הזכאות וגעת גם לזכות החזרה (סעיף 7), להג  ייחוד העילה (סעיף 6). אך היא נ
 (סעיף 5), לוועדות מייעצות (סעיף 16) ולשכר הטירחה (סעיף 17). לדעתנו, התשובה
י ייחוד ב ג ית צריכה להיות חיובית, ומן הראוי, כי הדבר ייאמר במפורש. ל נ  העקרו

ת את הדעת במיוחד על זכויות הנפגע כמוסבר לעיל. ת  העילה יש ל
פי דין אחר במובן סעיף 21 להצעה. דומה,  בעיה מיוחדת מעוררת זכות החזרה על־

 38 פרידמן, שפ, סעיף 19.
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 כי כוונת המחוקק היתה להעניק זכות זו אף לגבי תשלומים בתוקף הביטוח האישי.
גמה: עובד נפגע בתאונה עצמית במהלך עבודתו והוא  נבאר את הדבר באמצעות דו
ל גימלאות מן הביטוח הלאומי. לפי החוק המוצע, זכאי הנפגע לפיצויים מכות ב ק  מ
 ביטוח החובה האישי. מהו ההסדר לגבי שתי הזכויות האלה י לו היה המדובר בתביעה
ברת לידי המוסד לביטוח לאומי (עד לסכום ו עו  כלפי מזיק, הרי ברור כי הזכות כלפי
 הגימלאות) יי8. דומה, כי הוא הדין לגבי דמי הביטוח האישי, הנחשבים כזכות על־פי
ת שני הסכומים.  החוק המוצע ונתפסים בלשון סעיף 21 להצעה. אין הנפגע זכאי לצבור א
נה היא, הרי יש בכך משום סטייה חשובה מן הדין הקיים, הרואה את כו ו זו נ חתנ  אם הנ

 דמי הביטוח האישי לפי חוזה כסכומים שאין להתחשב בהם בהערכת הפיצויים 40,
ת תוכנה, ההוראה בדבר ביטוח־חובה־אישי מעוררת בעיה בדבר גובה הביטוח. נ  מבחי
 האם כל נוהג חייב לבטח את עצמו עד לסכום המירבי (שילוש המשכורת הממוצעת
ד להגיע אליו. גל בעתי *, גם אם איבו מרוויח עדיין סכום כזה ואף אינו מסו 1  במשק)
 או שמא נאמר, כי כל מבוטח חייב לקבוע את סכום הביטוח האישי לפי הכבסתו הריאלית
 וסיכוייו האינדיבידואליים ז אין לשכוח, כי ביטוח בגובה אחיד ובפרמיה אחידה משמעותם

 המעשית היא, כי העניים יותר תומכים בעשירים יותר.
. שנגרם להם עקב השימוש ברכב״. . . ף ו  בעיה אחרת בובעת מנוסח ההוראה: ״נזק ג
ב בעיניבו ות דרכים״ המופיעה בסעיף 1 להצעה. ספק ר נ  הגדרה זו שונה מהגדרת ״תאו
 אם סוף מעשה זה הוא במחשבה תחילה. וכי מדוע ייגרע חלקו של הנפגע כאן, שניזוק
: ״. אנו בדעה, כי יש לגרוס כאן ו מ ה ח נ י י ת ו ״ ז 2 ו א ש ב ו מ י ש ה מ א צ ו ת כ  ״

ת דרכים״. נ . שנגרם להם בתאו . . ף ו  ״נזק ג
ת גורמים שונים בהתרחשות הנזק. נניח, כי הנהג מאבד  ספק אחר נוגע להצטרפו
גרמת מצדה בגלל מאמץ הנהיגה. האם  את השליטה ברכב כתוצאה מהתקפת לב שנ
נה מצוי במצב ת מלוא הפיצויים, על אף שגורם מהותי לתאו ת הביטוח לשלם א ר ב  על ח
ב שימוש ק  בריאותו של הנוהג י האם במקרה זד, אפשר לראות את כל נזק הגוף כנגדם ע

 ברכב או כתוצאה משימוש בו ? מן הדין כי מצבים אלה יוסדרו במפורש בחוק.
 סעיף 3(ב) לפקודת הביטוח המוצע (מכוח סעיף 19(3) להצעה) מתיל, כאמור, את
 הוראות פקודת הביטוח על הביטוח האישי הנידון ״בשינויים המחוייבים״. נשאלת
לנה אף על הביטוח ת ביטוח תחו נ ת טעו  השאלה: האס כל ההוראות העוסקות בחבו
ענקות ות לנפגע, בהיותו צד שלישי, מו יתנ ק: האם זכויות היתר הנ ו  האישי ו ביתר די

פגע המבוטח ביטוח־חובה־אישי ז  אף לנ

 39 סעיף 150 ואילך לחוק הביטוח הלאומי(נוסח משולב), תשכ״ח-1968.
 40 סעיף 81, 86 לפקודת הנזיקיז. בדבר נכונות הפתרון של זכות שיפוי לטובת המוסד לביטוח

 לאומי, ראה הערתנו לסע־ף 21 להצעה.
 41 אנו מבינים, כי הכוונה של מציעי החוק היתד׳ להטיל חובה לביטוח אישי עד לגבולות
 החלים במקרה של אחריות כלפי צד שלישי. האמת היא כי נוסח הםעף במובן זה אינו
 מוצלח ביותר. נאמר כאן שהוא צריך להיות מבוטח ״מפני נזק גוף, כמשמעותו בחוק״.
 ההגדרה של בזק גוף נוגעת לטיבו אך לא לגובהו, כך שלפי לשון ההוראה חובת הביטוח
 עשויה להיות בלתי מוגבלת מבחינת היקף הבזק. לכן, כדאי להבהיר נקודה זו על-ידי

 הוספת מלים המפנות לסעיף 4(א)(1) להצעה.
 42 השווה סעיף 19(5) להצעה.
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ף 14), י ע ס ) י ש י ל געת להוראות בדבר תנאים שאין להם תוקף כלפי אדם ש ו  הבעיה נ
 בדבר הגבלות שאין להן תוקף כלפי צד שלישי ובדבר ביטול הפוליסה (סעיף 19 ואילך,
ת כוונתו במקרים אלה,  ובמיוחד סעיף 22 לפקודת הביטוח). על המחוקק להבהיר א
 תוך הפנייה מפורשת לסעיפים היחידים הנוגעים לענין. לעצם העניו, יש לשקול, אם
פגע על חובותיו כלפי המבטח. לפי נטייתה ת המטרה הסוציאלית של פיצוי הנ  להעדיף א
י בסעיף 7(א)(3) להצעה, דומה, כי אין להכיר ת של הצעת החוק, הבאה לביטו  הכללי
אי הביטוח. אך, כאמור, רצוי לתת את הדעת  לנפגע זכויות כאשר הפר ביודעין את תנ

 על כל מקרה ומקרה לחוד.

א: בו  סעיף 19(5) : ״בסעיף 12, בסופו, י
גרם לחפ זק גוף כמשמעותו בחוק שנ ת הנוהג ברשותו על נ ת המכדמח אד א ת א  ׳וכן לפצו

. ב או בהחנייתו״׳ כ ר  ער!ב השימוש כ

. כאן ״ ח ו ט י ב ו לגבי הנוסח המוצע של סעיף 3(א)(2) לפקודת ה  ראה את הערתנ
 מופיע אמנם מקרה ההחנייה, אך עדיין הושמטה החלופה ״כתוצאה משימוש ברכב״
ת נ גדר: ״תאו  כנוסח ההגדרה בסעיף 1 להצעה. גם כאן עדיף להשתמש במונח המו

 דרכים״.

) — במל״. ב ) ן ט  סעיף 19 (6) : ״כסעיף 14, כעיף ק
דת הביטוח, ס בביטול סעיף 14(ב) לפקו ת נ מ ת כ ר א ק לא טרחו להסבי  מציעי החו
ני געת לזכות החזרה מצד המבטח כלפי המבוטח. אנו מניחים, כי באופן עקרו ו  הוראה הנ

. ת זכות החזרה ביחסים הפנימיים בין מבטח ומבוטח ״ ה היא לבטל א נ ו מ  ה
. ״ ו נ מ ת הנובעים מ  נוסח סעיף 14 הקיים אינו מצטיין בבהירות ורבים הם הספקו
 והנה, הביטול הסתמי של סעיף 14(ב) מוסיף ספקות חדשים על הראשונים. במיוחד,
ליסת קבעת במפורש בפו ת זכות החזרה, שעה שהיא נ ת לשלול א מ א  האם הכוונה היא ב
 הביטוח ז סעיף 14(א), המוסיף להתקיים לפי ההצעה, לכשעצמו, פוסל אמנם תנאים
ץ בו הוראה מפורשת בדבר היחסים הפנימיים בין  מםויימים כלפי צד שלישי, אך א
 מבטח ומבוטח. במיוחד, אץ בהוראה משום שלילת תוקף של תניד, מפורשת המחייבת
 השבה. הביטול גרידא של סעיף 14 (ב) אינו עוצר כוח כדי לשלול את התוקף של תניה

בת השבה.  מפורשת בפוליסה המטילה על המבוטח חו
ו לקבוע בהוראת קוגנטית, שאין לחייב את נ ו  כל זה בהנחה שמציעי החוק התכו
 המבוטח בהשבה במקרה של הפרת תנאי הפוליסה כאמור בסעיף 14 (א). אפשר, כמובן,
 לפקפק בעצם הרעיון של שלילת זכות ההשבה. חבל שמציעי החוק לא מצאו לנכון
ן המוצע. על כל פנים, אם ו את הבסיס הרעיוני לפתרו נ ת ל לגלו  להסביר את מניעיהם ו

 43 בטכסט סמוך להערה 42.
 44 אין להניח, כי מציעי החוק רצו באופן עקרוני לקיים את זכות החזרה מכוח ההוראה
 בסעיף 7(א)(3) להצעה, וכי הביטול אינו בא אלא לשם ם־שיס וריכוז. הנחה זו אינה
 מתקבלת על הדעת, כי סעיף ד אינו יכול לחול ביחסים הפנימיים בין מבטח ומבוטח;
 לפי סעיף 7(ב) זכות החזרה מותנית בעילה בנזיקין, עילה שאינה קיימת ביחסים בין מבטח
 ומבוטח. ועוד, סעיף 7(א)(3) להצעה מדבר על נהיגה שהיא בניגוד לתנאי הביטוח, שעה

 שסעיף 14 (א) לפקודת הביטוח עוסק בהפרה לאחר התאונה.
 45 ראה פרידמן, שפ, סעיפים 479-474.
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 הערות לחקיקה

 כזו היתד. כוונתם, הביטול המוצע אינו משיג את המטרה. יש צורך בהוראה מפורשת
ו לרדת  ואין להסתפק בביטול םתמי. אם כוונתם של מציעי החוק היתה שונה, לא הצלחנ

 לסוף דעתם בהצעת הביטול.

. ״ ק ח מ ת — ׳ ח ט ב  סעיף 19(7): ״כסעיף 16 הכיסא המתחילה כמלים ׳וכל סכום ששילם מ

ו הקודמים נ ו בדברי  גם ביטול זד. אינו מובן והוא מעורר ספק דומה לזר. עליו הצבענ
. יצויין, כי זכות 4 9 ז ט ל ח ו  בסמוך (סעיף 19(6)). האם נשללת זכות ההשבה באופן מ
ססת רק על גד המבוטח בנסיבות של סעיף 15 לפקודת הביטוח אינה מבו  המבטח נ
, ולרוב אף על יסוד י ז ךחו  ההוראה המפורשת (שביטולה מוצע), אלא גם על בסים מעי
״. שוב, אין בכוחו של ביטול סתמי לשלול את ההשבה 7 ליסה  תניד! מפורשת בפו
ת הבסיס הרעיוני ו א  המושתתת על עילות אהרות. כאמור, אין מציעי החוק מגלים לנ
סף: אין בהצעה הוראת ביטול דומה לגבי סעיף 22 לפקודת ו  לביטול זכות ההשבה. קושי נ
 ת הפוליסה או להפ  הביטוח המעניקה זכות השבה במקרים שיש למבטח זכות לבטל א
 קיעה (סעיף 22 מפנה לסעיף 19 לפקודת הביטוח). הקושיה היא איפוא: ״מדוע נשמרת
י מציעי החוק נ ת לבטלה ?״ או שמא נעלם מעי  כאן זכות ההשבה נוכח המדיניות הכללי

דת הביטוח ן  סעיף 22 לפקו
: מציעי החוק אינם אומרים י דת הביטוח באופן כלל וגעת לתיקון פקו  בקודה אחרת נ
ת סעיף 28 לפקודה העוסק בזכות ההשבה של בית החולים שהעניק טיפול ות א  לשנ
ת תחולתו על קרן ך מטרה להרחיב א  לנפגע הסעיף מוזכר אמנם בהצעה, אך רק מתו
ת ל ט ות (סעיף 11(ב) להצעה). לדעתנו, אין עוד מקום לסעיף זה, בוכח ה נ  נפגעי תאו
חלטת בכל מקרה. אחריות זו משתרעת על כל ההוצאות הרפואיות. נמצא,  אחריות מו
ת כמיטיב מכוח ת ההוצאות המלאו ב ש ת ה  כי בית החולים יכול לתבוע בכל מקרה א

גבלת בהיקפה. מו . אין כל טעם לקיים זכות מיוחדת ו ת נזקי גוף » ב ט  הוראות חוק ה

. פ ו לעיל על הפרק ג׳ להצעה (סעיפים 15-8) ° ת הערתנ  לגבי פעיף 20 ראה א

יה פעילה לפי פקודת הנזיקין ה זכות חזרה על פי דין התלו תנ י  סעיף 21 : ״מקום שנ
פ לפי חוק זה״. ללת זכות חזרה ג  יראו אותה ככו

 הכוונה של מציעי החוק הפעם היא ברורה, אך דומה כי הלשון אינה מוצלחת. המטרה
. 5 1 ן י ק י ז נ ות בקיום עילה על פי פקודת ה  היא לקיים זכויות שיפוי לפי דינים שונים המותנ
דת הנזיקין תורחב כך שהיא תובן כהפנייה אל החוק המוצע. אולם,  כל הפנייה לפקו
ת זכות החזרה  כוונה זו לא מצאה ביטוי בלשון ההוראה המוצעת. כאן נאמר, כי יראו א
ללת זכות חזרה גם לפי חוק זה. אמירה זו היא חסרת משמעות בהקשר  על־פי דין ככו

 46 ראה פרידמן, שם, סעיפים 432-480.
 47 ראה הערה 44 וצרף לכאן.

 43 על משמעות סעיף 28 ראה אבגלרד, ״זכות בית החולים להשבת הוצאות הטיפול בנפגע•
 תאונות דרכים״, הפרקליה, (תשל״ג), כ״ח, עמ׳ 344.

 49 דומה, כי סעיף 2 לחוק להטבת נזקי גוף יחול במישרין על האחריות לפי החוק המוצע
 ללא צורך להסתמך על סעיף 21 להצעה. על היחס הכללי בין חוק להטבת נזקי גוף לבין

 סעיף 28 לפקודה ראה אנגלרד, •:׳=, שם.
 50 סמוך להערה 37.

 51 ראה דברי הסבר לסעיף הנידון.
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: ״מקום שזכות חזרה ך ונת המציעים יש לנסח את הסעיף בערך כ  הנידון. לשם ביטוי כו
דת הנזיקין, היא תינתן גם בהתקיים עילה לפי חוק זה״.  תלויה על־פי דין בעילה לפי פקו
ת: אחת — טכנית, ואחת — רעיונית.  לגבי עצם ההוראה עלינו להעיר שתי הערו
ו כי אינם מצטמצמים דת הנזיקין תגלה לנ  בדיקת הדינים המפנים אל עילה על־פי פקו
וספות שמטרתן לתאם בין מקורות  לזכות חזרה או לזכות שיפוי. לעתים מצויות הוראות נ
לנה על עילה לפי החוק המוצע. . מן הראוי, כי כל ההוראות האלה תחו פ  פיצוי שונים 2
ות הפנייה כללית אל החוק המוצע, בכל מקום שמדובר על עילה לפי  לכן, עדיף להפנ
ספת בערך בלשון הבאה: ״בכל מקום בו דין ו ו מציעים הוראה נ דת הנזיקין. אנ  פקו

ה אל פקודת הנזיקין, גם חוק זה במשמע, אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת״.  מפנ
וגעת לזכות השיפוי של גופים ממלכתיים בעלי תפקידים סוציא  ההערה הרעיונית נ
ת דרכים נ ת המוסד לביטוח לאומי, ששילם גימלאות לנפגע בתאו  ליים. ניטול לדוגמה א
ת עבודה. המשמעות הכלכלית של זכות החזרה היא, כי העומס נ ת תאו נ  שהיא בבחי
ת הביטוח, דהיינו, מן הציבור הרחב (כלל המפרנסים) ה יועבר אל חברו נ  הכספי של התאו
 אל ציבור בעלי הרכב משלמי הפרמיות. שאלד. גדולה היא אם העברה זו כדאית היא,
ת של המוסד ו א ל מ מ  ואם לא היה יעיל יותר להשאיר את עול הנזק, המפוצה באמצעות ה
 לביטוח לאומי, על כלל הציבור, במקום לגלגל אותו חזרה לציבור קטן יותר. ואמנם,

. ות ״ נ  זוהי המגמה במספר מדי

 כגון סעיף 36 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום) [נוסח משולב], תשי״ט-1959; כעיף 21 לחוק 52
 משפתות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש״י-1950.

Fleming, : 5  על המצב המשפטי באנגליה ובמדינות אחרות הנוטות לדרך זו, ראה 3
"Collateral Benefits," I n t e r n a t i o n a l Encyclopedia of Comparative L a w , Vol. XI 

.(Torts), chap. 11, ss. 73, 75; cf. Tunc, op. et loe. cit.. s. 195 
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 הערות להצעת חוק המפר (דירות)
 (הבטחת השקעות של רובשי דירות), תשל״ג—1973*

 מאת

ה י ׳ צ ק ו ר ל פ א י ר ו  דייר א

ם י נ י י נ ע ן ה ב ו  ת

 א. מבוא והגדרת הבעית. פ. צעדיפ הקיקתייפ לפתרון הבעיה: 1. הערת אזהרה,
 2. הבטחת השקעות של רוכשי דירות. נ. משמעותו הריאלית של הפתרון המוצע;
 1. החלופות השלישית והחמישית; (א) בעיות מימון, (ב) בעיות משפטיות;
 2. החלופה הרביעית; (א) כללי, (ב) היתרון המשפטי, (ג) הסיכון המשפטי;
 3. החלופות הראשונה והשניה; (א) ביטוח, (ב) ערבות בנקאית; 4. תוצאות לוואי

 כלליות. ד. אלטרנטיבות.

הגדרת הבעיה א ו ו ב  א. מ

ת המחיר  עד לחקיקת חוק המקרקעין, תשכ״ט-1969, קונה של נכס מקרקעין ששילם א
ת שבדין של המוכר היתה בידו ככלי ריק . הבעלו כס ג  נעשה לבעלים שביושר של אותו נ
ל נכסי המוכר הניתנים לתפיסה  חסר ערך כלכלי. כתוצאה מכד לא נמנה הממכר ע
ולת יותר ממה שהיה לו עצמו , ואף לא יכול היה להעביר לז 2 ו י ש ו  ולעיקול על־יז־י נ
נה בתמורה ובתום לב«. קונה המקרקעין לא היה  בנכם, בכפוף לחריג הידוע של קו
ת נושה סתם של המוכר, החייב להסתפק בחלק יחסי מערך הממכר במקרים נ  אפוא בחי
כר: זכותו היתה זכות חפצא אקויטבילית, וכתוצאה מכך נהנה  של אינסולבנטיות המו
 מעדיפות על פני כל יתר נושי המוכר *. מצב זה לא נשא חן בעיני המחוקק. הבעלות

 * תודתי נתונה לגב׳ אורה שמלץ ולמר עמוס מילר ז״ל על הערותיהם המאלפות לרשימה זו.
 1 למשל, ע״א 528/66 שטרן נ׳ חב׳ חלקה 58 כגוש 6124 בע׳׳מ, פד״י כ״א (2) 342. וראה גם

ת ב׳ שמדן, פד״י כ״ב (2) 36. ט  ד״נ 30/67 ש
 2 ראה הערה 1 לעיל.

 3 למשל, ע״א 62/50 גונווטר נ׳ פדידמז, פד׳׳י ז־ 746.
 4 ראה, הן לענין הפרופוזיציה עצמה והן לענין מגבלותיה: ע״א 392/65, 382 פיגלוב נ׳
 עצמן, קואופרטיב לעבודות עץ כע׳׳מ, פד״י כ׳ (1) 442. הטעם להוצאת הזכויות שביושר
 מכלל נכסי פשיטת הרגל הוסבר על־ידי השופט זוסמן ב־ע״א 307/64 הפרת הלוואות פע׳׳מ
 נ׳ קדר כע׳׳מ, פד׳׳י י״ח (4) 483 כדלקמן (בעמי 492): ״הכלל שנכס הכפוף לזכות שביושר
 של אחר והוא מוחזק בידי החייב עובר לרשות הנאמן בפשיטת רגל כפוף לזכויות הקיימות
 בו, והנושים אינם זכאים להיפרע מנכסי החייב אלא במידה שהחייב עצמו זכאי ליהנות
. פשיטת הרגל מיועדת לממש את נכסי החייב . . ל ג ר  מהם, כלל זה קדם לחוקי פשיטת ה
 ולחלק את הפדיון בין נושיו; אין היא מיועדת לממש נכסים של אחרים, זרים, כדי
 שהנושים יוכלו להיפרע מהם״. כלל ברור זה הועמד, לכאורה, בסימן שאלה עקב דבריו
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