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קרנית�

ייחוד העילה�

זכויות תייר כזכויות ישראלי�

זכויות עזבון ותלויים�



: לחוק

יראו כתאונת דרכים גם מאורע  . מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה

שנגרמו בשל רכיב של הרכב או בשל חומר אחר שהם חיוניים  

וכן מאורע שנגרם עקב פגיעה ברכב שחנה במקום  , אף אם אירעו על ידי גורם שמחוץ לרכב

ובלבד שבעת השימוש כאמור לא שינה , שאסור לחנות בו או מאורע שנגרם עקב ניצול הכח המיכני של הרכב

ואולם לא יראו כתאונת דרכים מאורע שאירע כתוצאה ממעשה שנעשה במתכוון כדי  

והנזק נגרם על ידי המעשה עצמו ולא על ידי השפעתו של המעשה על  
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לחוק 1לפי הגדרתה בסעיף - "תאונת דרכים"

מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה"

שנגרמו בשל רכיב של הרכב או בשל חומר אחר שהם חיוניים  , שאירע עקב התפוצצות או התלקחות של הרכב 
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אף אם אירעו על ידי גורם שמחוץ לרכב, לכושר נסיעתו 

שאסור לחנות בו או מאורע שנגרם עקב ניצול הכח המיכני של הרכב

ואולם לא יראו כתאונת דרכים מאורע שאירע כתוצאה ממעשה שנעשה במתכוון כדי  . הרכב את ייעודו המקורי

והנזק נגרם על ידי המעשה עצמו ולא על ידי השפעתו של המעשה על  , לגרום נזק לגופו או לרכושו של אותו אדם

."השימוש ברכב המנועי



:לחוק

רכב הנע בכוח מיכני על פני הקרקע ועיקר  

מכונה  , טרקטור, לרבות רכבת מכונה  , טרקטור, לרבות רכבת

ניידת הכשירה לנוע בכוח מיכני בכביש ורכב נגרר או נתמך על ידי  

".עגלת נכים ומדרגות נעות

לחוק 1לפי הגדרתו בסעיף –"  רכב מנועי"

רכב הנע בכוח מיכני על פני הקרקע ועיקר  –" רכב"או " רכב מנועי"

לרבות רכבת, יעודו לשמש לתחבורה יבשתית
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לרבות רכבת, יעודו לשמש לתחבורה יבשתית

ניידת הכשירה לנוע בכוח מיכני בכביש ורכב נגרר או נתמך על ידי  

עגלת נכים ומדרגות נעות, ולמעט כסא גלגלים, רכב מנועי



בחישוב הפיצויים בשל אבדן השתכרות ואבדן כושר השתכרות לא תובא  

ההכנסה  -להלן(בחשבון הכנסה העולה על שילוש השכר הממוצע במשק 
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:היקף הפיצוי

שילוש שכר–הכנסה מקסימאלית �

כאב וסבל על פי חוק�

חוק סוציאלי�

: לחוק 4סעיף -"תרופה על נזק גוף"

בחישוב הפיצויים בשל אבדן השתכרות ואבדן כושר השתכרות לא תובא  " 

בחשבון הכנסה העולה על שילוש השכר הממוצע במשק 

).."המירבית

חוק סוציאלי�



חובת מיצוי זכויות

חובת מיצוי זכויות כנגד המוסד לביטוח לאומי

קביעה על פי דיןקביעה על פי דין
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חובת מיצוי זכויות -המוסד לביטוח הלאומי

חובת מיצוי זכויות כנגד המוסד לביטוח לאומי�

קביעה על פי דין–תאונת עבודה � קביעה על פי דין–תאונת עבודה �

ניידות, מ"שר, נכות כללית�



מוצא, מין, פיצוי לפי שכר ממוצע במשק ללא הבחנת גזע מוצא, מין, פיצוי לפי שכר ממוצע במשק ללא הבחנת גזע

פיצוי על פי שכר בפועל

ניתן לטעון לפוטנציאל גבוה משכר ממוצע למרות היעדר ראיות

)?עצמאים /65נשים 

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים6

הפסד פוטנציאל השתכרות

עד שילוש השכר הממוצע במשק�

פיצוי לפי שכר ממוצע במשק ללא הבחנת גזע - צעירים� פיצוי לפי שכר ממוצע במשק ללא הבחנת גזע - צעירים�

פיצוי על פי שכר בפועל - אדם שהחל את שנות עבודתו�

ניתן לטעון לפוטנציאל גבוה משכר ממוצע למרות היעדר ראיות - סטודנטים�

נשים / 67גברים (חישוב עד גיל פרישה �

הכנסה לא מוצהרת למס הכנסה�



מיידייםריפוי ואשפוז 

.מיועד לנפגע ולבני משפחתו התלויים בו.מיועד לנפגע ולבני משפחתו התלויים בו

מדובר במצב שלא ניתן להעריך תוחלת חיים

החוק דואג לקיום הוגן כל עוד התובע בחיים

תשלומים תכופים
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מדובר בתשלום דחוף�

ריפוי ואשפוז , במטרה לממן הוצאות מחייה�

מיועד לנפגע ולבני משפחתו התלויים בו� מיועד לנפגע ולבני משפחתו התלויים בו�

תשלומים עיתיים

מדובר במצב שלא ניתן להעריך תוחלת חיים�

החוק דואג לקיום הוגן כל עוד התובע בחיים�



אקטואליה

הממונעהקורקינט הממונעהקורקינט 
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אקטואליה

הקורקינט  הקורקינט  



בעיית הגדרה וכיסוי ביטוחי

'היקף הסיכון למשתמשים ולצדדי ג
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אקטואליה

בעיית הגדרה וכיסוי ביטוחי–אופנים ממונעים �

היקף הסיכון למשתמשים ולצדדי ג�

חסר בחוק�

פתרון אפשרי�



בכל הקשור לילדים המשתמשים , הסיכונים הנובעים מתופעת השימוש האסור בקורקינט המכני הם ברורים על פניהם

,  השימוש בקורקינט המכני עלול להביא גם לפגיעה עצמית בילד המשתמש בו

לצורך  " רכב מנועי"שכן הכלי אינו מוגדר כ, אשר אינן מכוסות על ידי חוק הפיצויים

:יה'השופטת פרוקצ

לצורך  " רכב מנועי"שכן הכלי אינו מוגדר כ, אשר אינן מכוסות על ידי חוק הפיצויים

, ונראה כי מצד אחד, נעשה בהם שימוש מסוכן, כלים אלה מיובאים לארץ

, מצאיות זו. אין הסדרה של השימוש בהם, ומצד שני, אין אכיפה אפקטיבית של איסור ההבאה והשימוש בכלים אלה

ראוי להסדיר  . ובאכיפה נאותה, במנגנוני הרישוי, מחייבת הסדרה כוללת בחקיקה

תוך , ובין על ידי התרתו, בין על דרך איסור אפקטיבי על הבאתו של הקורקינט המכני והשימוש בו

קביעת תנאי רישוי ויצירת מנגנוני בטחון ראויים שיבטיחו את המשתמשים וצדדים שלישיים מפני פגיעה שעלולה להיות 

, ככל שמאפייניו, הסדרה כאמור עשויה בבוא העת גם להקרין על מעמדו של כלי זה לעניין חוק הפיצויים

הסיכונים הנובעים מתופעת השימוש האסור בקורקינט המכני הם ברורים על פניהם"

השימוש בקורקינט המכני עלול להביא גם לפגיעה עצמית בילד המשתמש בו. העלולים להיפגע ממכוניות חולפות, בו

אשר אינן מכוסות על ידי חוק הפיצויים, ואף לגרום פגיעות לצדדים שלישיים

השופטת פרוקצ' בפסק הדין של הערעור בבית המשפט העליון ציינה כב
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אשר אינן מכוסות על ידי חוק הפיצויים, ואף לגרום פגיעות לצדדים שלישיים

כלים אלה מיובאים לארץ, כי חרף האיסור, המציאות מעידה. חוק זה

אין אכיפה אפקטיבית של איסור ההבאה והשימוש בכלים אלה

מחייבת הסדרה כוללת בחקיקה, על הסיכונים הרבים נטמונים בה

בין על דרך איסור אפקטיבי על הבאתו של הקורקינט המכני והשימוש בו -נושא זה באופן כולל

קביעת תנאי רישוי ויצירת מנגנוני בטחון ראויים שיבטיחו את המשתמשים וצדדים שלישיים מפני פגיעה שעלולה להיות 

הסדרה כאמור עשויה בבוא העת גם להקרין על מעמדו של כלי זה לעניין חוק הפיצויים. הרת אסון

."והתנאים לשימוש כזה יכתיבו, דרכי השימוש בו


