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בעין משפטית
מאת: עו"ד ג'ון גבע, היועץ המשפטי ללשכה

בבית משפט המחוזי מרכז נדונה תביעתו 
נשיץ,  עו"ד  ידי  על  המיוצג  ונונו,  אייל  של 
ברנדיס ושות' )להלן: "אייל"(, כנגד שומרה 
חברה לביטוח בע"מ, המיוצגת על ידי עו"ד 
קרן  וקרנית  ושות',  נאמן  פוקס,  הרצוג, 
נפגעי תאונות דרכים, המיוצגת על  לפיצוי 
דן הלוי, המיוצג  וכנגד  ל. ליאור,  ידי עו"ד 
)להלן:  ושות  פיצ'ון  צלטנר,  עו"ד  ידי  על 

"שומרה", "קרנית" ו"דן", בהתאמה(.
בעניין  החלטה  ניתנה   2009 בספטמבר 
ע"י   הביטוחי,  והכיסוי  החבות  שאלת 

השופטת אסתר דודקביץ.

רקע
בו  מרכב  דרכים,  בתאונת  נפגע  אייל 
לגיל 24  צעיר מתחת  נהג  בהיותו  דן  נהג 
בוטח  ואשר  ו"הרכב"(,  "התאונה"  )להלן: 
)להלן:  "שומרה"  ידי  על  חובה  בביטוח 

"הפוליסה"(.
על פי הפוליסה, נדרש כי גיל הנהג ברכב 
"שומרה",  טענה  לפיכך   .24 מעל  יהיה 
במועד  לגיל 24  היה מתחת  ודן  הואיל  כי 
התאונה, אין תוקף לכיסוי הביטוחי על פי 
גם  התביעה  הוגשה  בהתאם,  הפוליסה. 
ג'  צד  הודעות  הגישה  וזו  "קרנית",  כנגד 
כנגד דן וכנגד אביו, רם הלוי - בעל הרכב 

)להלן: "רם"(.

טענות הצדדים
)רם(  הפוליסה  בעל  כי  טענה,  "שומרה" 
ידי  על  ברכב  לשימוש  ביטוחי  כיסוי  רכש 
חושבה  לכך  ובהתאם   ,24 גיל  מעל  נהג 
"שומרה",  טענה  אלה  בנסיבות  הפרמיה. 
המביאה  הגילוי,  חובת  בהפרת  מדובר  כי 
לשלילת הכיסוי הביטוחי מכוח סעיף 7)ג(
תשמ"א-1981  הביטוח,  חוזה  לחוק   )1(
)להלן: "חוק חוזה הביטוח"(, לפיו המבטח 
ניתנה  אם  ביטוח  תגמולי  מלשלם  פטור 
של  לשאלה  וכנה  מלאה  שאינה  תשובה 
ניתנה  והתשובה  מהותי,  בעניין  המבטח, 

מתוך כוונת מרמה.
כמו כן טענה "שומרה", כי סעיף 15 לפקודת 
תש"ל- חדש[,  ]נוסח  מנועי  רכב  ביטוח 

שורה  המונה  "הפקודה"(,  )להלן:   1970
הכיסוי  את  להתנות  אין  אשר  נסיבות  של 
אליהן,  בהתייחס  חובה  בביטוח  הביטוחי 
אינו גורע מהתוצאה הנ"ל של הפרת חובת 
הגילוי, וזאת על אף שהסעיף אוסר להגביל 

את הכיסוי הביטוחי בשל גיל הנהג.
דן  לפקודה   15 סעיף  "שומרה",  לטענת 

בפוליסה  מסויימים  תנאים  של  בתקפותם 
שהיא  הגילוי,  חובת  הפרת  כן  ועל  בלבד, 
חוזה  חוק  במסגרת  תידון  שבדין,  חובה 

הביטוח.
בהתאם  כי  "שומרה",  טענה  לחלופין 
לסעיף 18)ג()1( לחוק חוזה הביטוח, הדן 
המבטח,  בסיכון  החמרה  של  בתוצאותיה 
ביטוח  בתגמולי  היותר  לכל  לחייבה  יש 

מופחתים.
משמדובר  כי  "קרנית",  טענה  מאידך 
בביטוח חובה, שהוא ענף ביטוח ייחודי, לא 
15)1( לפקודה להגביל  ניתן על פי סעיף 
דן  גילו של  על סמך  הביטוחי  הכיסוי  את 
במועד התאונה, ובהתאם לסעיף 73 לחוק 
החוק  הוראות  כי  המורה  ביטוח,  חוזה 
יחולו ככל שאין הוראות מיוחדות בפקודה 
או בחוק אחר, טענה "קרנית" כי סעיף 15 
ו-7   6 סעיפים  הוראות  על  גובר  לפקודה 

לחוק חוזה הביטוח.
 1 תיקון  פי  על  כי  "קרנית",  טענה  בנוסף 
לפקודה )ביטול סעיפים 25 ו-26(, "שומרה" 
התאונה  קרות  לאחר  לטעון  רשאית  אינה 
גילוי  אי  חוזה הפוליסה בשל  לגבי בטלות 

מצד המבוטח.
אייל, דן ורם הצטרפו לטענתה של "קרנית", 
 15 סעיף  את  המקרה  על  להחיל  יש  כי 
"שומרה"  את  לפטור  אין  כן  ועל  לפקודה, 
טענות  להעלות  מקום  אין  וכי  מחבותה, 
בסיכון",  "החמרה  ו/או  גילוי"  "אי  בדבר 

מכוח חוק חוזה הביטוח.

הדיון המשפטי
ציינה  לא  הפוליסה  המשפט,  בית  לדברי 
במפורש כי מדובר בתניית פטור, כך שאין 
ידי מי שגילו מתחת  )נהיגה על  בהפרתה 
ל-24( כדי לפגוע בתוקפה של הפוליסה )על 
- "מוסכם כי גיל הנהג  פי לשון הפוליסה 
חושבה  והפרמיה  שנים   24 מעל  הינו 

בהתאם"(.
חרג  רם  כי  "שומרה",  של  טענתה  לעניין 
מההצהרה שהצהיר בהצעת הביטוח לגבי 
גיל הנהג ברכב בפועל, קבע בית המשפט 
של  נהיגתו  לגבי  ראיות  שהובאו  שללא 
ניתן לקבוע אם מדובר  לא  ותכיפותה,  דן 
ניתן  לא  וכי  ומכוונת,  רצינית  בחריגה 
מתוך  שנבע  גילוי,  באי  שמדובר  לקבוע 

"כוונת מרמה".
הפוליסה  אם  גם  כי  פסק,  המשפט  בית 
הייתה מותנית, באופן חד משמעי, בהיות 
התנייה  הייתה   ,24 גיל  מעל  ברכב  הנהג 

לא תקפה, לכל הפחות כלפי צדדי ג', וזאת 
בשל הוראת סעיף 15)1( לפקודה.

לע"א  המשפט  בית  הפנה  זה  בהקשר 
בע"מ  לביטוח  חברה  דולב   11081/02
נ' סיגלית קדוש, שם נפסק בין היתר, כי 
סעיף 15 לפקודה מונה שורה של הגבלות 

חסרות תוקף משפטי.
כן הפנה בית המשפט למאמרו של שמואל 
בטלים  ותנאים  תקפים  "תנאים  מורד 
הפרקליט  בפוליסה לביטוח חובה לרכב", 
בהתייחס  נכתב  שם   ,)1997(  151 מג 
ו-15   14 בסעיפים  המפורטות  להגבלות 
אפילו  בטלים,  אלה  "תנאים  כי  לפקודה, 
יוכח כי חברת הביטוח גבתה מהמבוטח 
כי  הוכח  אם  וגם  מופחתת...  פרמיה 
המבוטח, או הנהג ברשותו, הפרו אותם 

ביודעין" )ההדגשות הוספו, ג'.ג.(.
תוצאות פסק הדין

אשר על כן פסק בית המשפט, כי מדובר 
הוראות  את  לעקוף  "שומרה"  של  בניסיון 
הפקודה, שאף זכה לביקורת מידי המפקח 
עיצום  "שומרה"  על  שהטיל  הביטוח,  על 

כספי בשל הוצאת פוליסה דומה.
טענותיה  את  המשפט  בית  דחה  בנוסף, 
של "שומרה" מכוח סעיף 7)ג( לחוק חוזה 
הביטוח - כי היא פטורה כליל מכוח הסיפא 
לסעיף, ולחלופין כי היא חייבת אך בפיצויים 

מופחתים על פי הרישא.
בית  ציין  המופחתת,  החבות  לעניין 
הבהירה  לא  ש"שומרה"  המשפט 
פיצויים  לחשב  דנן  בנסיבות  ניתן  כיצד 
לפטור  דרישתה  לעניין  ואילו  מופחתים, 
ביטוח  תגמולי  מתשלום  כליל  אותה 
נפסק, כי משלא הוכחה כוונת מרמה מצד 

המבוטח, הטענה נדחתה.
בית המשפט קיבל את טענתה של "קרנית", 
לעניין סעיף 73 לחוק חוזה הביטוח, ופסק 
כי סעיפים 6 ו-7 לחוק אינם גוברים ואינם 

חיים לצד הוראות סעיף 15 לפקודה.
תוקף  אין  הפקודה  פי  ועל  הואיל  דהיינו, 
משמעות  אין  הנהג,  לגיל  בנוגע  לתניות 
להוראות חוק חוזה הביטוח הדנות בחובת 
גיל  הנוגעות  לשאלות  בהתייחס  הגילוי 

הנהג ברכב.
"קרנית",  כנגד  התביעה  נדחתה  לפיכך 
לאייל,  בפיצויים  חייבת  ש"שומרה"  ונפסק 
על פי הוראות חוק הפיצויים לנפגעי תאונות 
דרכים, תשל"ה-1975, וכפי שימשיך התיק 

להתנהל בבית המשפט.

הנפגע יהיה זכאי לפיצויים מכוח תעודת ביטוח החובה על אף שהנהג 
היה מתחת לגיל המותר בפוליסה




