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אביב�תל, 69אב� גבירול '  רח� סיעת הירוקי�   
, 03�5292179:'פקס, 03�5218782: טלפו�  

                  

  ז"תשס/חשו�/ד"י                                                                                             
                            5.11.06  

  
  :בודלכ

  השר אברה" הירשזו� 
  שר האוצר 

  
  

  ,שלו" רב
  

  גלגליי� � לכלי רכב דוהצעה לביטול ביטוח החובה: הנדו�
  

 שנועד לתת מענה לכל פגיעה גופנית בתאונות דרכי" שבה ,עצ" חוק סוציאלי הוא ב,חוק ביטוח חובה
 כי הליכה ברגל ורכיבה על אופניי" היא זכות בסיסית הנחההחוק יצא מנוקדת  .מעורבי" כלי רכב

נהיגה בכלי רכב מנועיי" היא פריבילגיה שצריכה  ,לעומת זאת .ולכ� לא דורשת רישיו� ולא ביטוח
  .י תשלו" של ביטוח חובה"וג" ע הכשרה ורישיו� נהיגה י"להיות מוגבלת ע

  
ס המוסרי הביטוח חייב לנוח על בסילעומתה , היא מגבלה שוויונית ברורהעניי� ההכשרה והרישוי 

שבו , בדומה לביטוח בריאות שהינו חובה, כדי שיזכה ללגיטימיות, ק והוגנותועקרוני של צד
לגבי סיכו� ,  השאלות נשאלולא.  של האד" הכנסהגובה הוא התערי(הקריטריו� היחיד לגובה 

  . שאלות לגבי מספר הילדי" במשפחה ג" לא נשאלו,)סיכו� גנטי, מחלות כרוניות, עישו�(בריאותי 
  

ולכ� יש מקו" לחייב כל אד" לשל" אותו ואי� ,  לסיכו� ולער, השירות"עיוור" התערי( הוא ,כלומר
  .בכ, פגיעה בחופש הבחירה

  
  . הוג�לאשיווני ולא , מעוותלכלי רכב הוא כיו" ביטוח חובה  תערי( ,לעומת זאת

  
כ, שכלי רכב כמו קטנועי" בעלי נפח מנוע , לתערי( הביטוח היה נפח המנוע הקריטריו� היחיד ,בעבר

  .קט� שילמו תערי( נמו, וכלי רכב כמו משאיות שילמו תערי( גבוה
  

כתוצאה  .בעיקר בשל לח- של חברות הביטוח,  חלה נסיגה בקריטריו� השוויני הזה,במש, השני"
ברגע שלכלי הרכב הדו גלגליי" נקבע  .יוצא דופ�וגלגליי" נקבע תערי( מיוחד � כלי הרכב הדו ל,מכ,

ג" חובת הביטוח ולכ�  הופר ,להוגנותלצדק ו לרשות הנהגסכ" הבלתי כותב בי� הה, תערי( מיוחד
  .   להתבטלהייתה צריכה 

  
או מספר עת לחייב אזרח בתערי( ביטוח בריאות לפי רמת הסיכו� הבריאותי כמו שלא יעלה על הד

גלגליי" בביטוח שאינו שיווני שנקבע לפי �כלי הדואי� לחייב את נהגי כל הרכב כ, , הילדי" במשפחה
  .מספר גלגלי כלי הרכב

  
י ביטוח מ� הצדק כ,  נוסעי" על אותו כביש ומצייתי" לאות" חוקי תנועהכל כלי הרכב: יש לזכור

  .החובה יהיה שיווני והוג�
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  : כדלקמ�אהצעתנו הי.

  גלגליי"� ביטול ביטוח החובה לנהגי כלי רכב הדו .1
 גלגליי" ביטוח תאונות עצמיות �לי הרכב הדולחייב את חברות הביטוח להציע לנהגי כ .2
לחייב את חברות הביטוח להרחיב את כיסוי ביטוח החיי" ג" לתאונות עצמיות של קטנועי"  .3

 .ואופנועי"
 

 מכיוו� שכלי הרכב הדו גלגליי" מחיובי" בביטוח וחבורת הביטוח . המצב היו� אבסורדי: הסבר
בתעריפי" ,  רק אות"שמבטחתמיוחדת אלו לשל" לחברה  נאלצי" נהגי" ,מסרבות לבטח בהלי, רגיל

כני" הרבה אשר מס,  השטחכמו רכבי ,  רכב גדולי"ייקרי" פי כמה מתעריפי של כלשערורייתיי" ה
  .טלגורמי" לק וג" " על כבישי ישראלנוסעי" בהמוניה, יותר את שאר משתמשי הדר,

 ממטרות החוק ההפ, הגמורשהוא  מצב גלגליי" יצרה�עצ" ההפרדה של ביטוח כל הרכב הדו ,הלמעש
את נהגי כלי הרכב הקטני"  במקו" שנהגי כלי הרכב הגדולי" והיקרי" יסבסדו ,יו"כ .הסוציאלי הזה

  .  כלי רכב קטני� וזולי� מסבסדי� את כלי הרכב הגדולי� והיקרי� ,והזולי"
  

חצי ק ששוויו כ" סמ3500 טו� ונפח מנועו הוא כ2.5ששוקל  3H רכב שטח מסוג האמרנהג  :לדוגמה
 אותו נהג ,לעומת זאת  משווי הרכב%3.0שה"  �  שקל בלבד 1500מיליו� שקל ישל" ביטוח חובה כ

 לפניהיו" ,  שקל5000ג ושוויו כ" ק100ק ששוקל כ" סמ150 בנפח מנוע קטנועבדיוק שיבחר לנוהג על 
  . משווי הקטנוע %70שה"  – שקל 3500ישל" כ, הרפורמה

  
יש לבטל את  ,אינו שוויונימעוות וגלגליי" � יטריו� לתערי( ביטוח החובה לכלי רכב הדומכיוו� שהקר
משאית , מכונית(גלגלי�בי� כלי רכב שאינו דותאונה פגיעת גו( בבמקרה של הכיסוי  .חובת הביטוח

ממש כמו . יגלגל� גלגלי הכיסוי יהיה על חברת הביטוח של כלי הרכב שאינו דו�לכלי רכב דו..) וכו
  .שלא מחויבי" בביטוח, קרה של פגיעה בהול, רגל או ברוכב אופניי"במ
  

 תהיה לנהג אפשרות בחירה א" לקבל ,כלי הרכב הדו גלגליתאונה עצמית של פגיעת גו( בבמקרה של 
  ,.או באמצעות ביטוח החיי" האישי של הנהג, כיסוי ביטוחי מיוחד בהתא" לקריטריוני" אישיי"

  .לביטוח תאונות אישיותבדומה או , צמיות של רוכבי אופניי"רי" של תאונות עקבדומה למ
     

  :אחרית דבר
מצב בו תעריפי והיה נשמר ,  של החוקהמטרות המקוריות ותשהיו נשמראנו כמוב� היינו מעדיפי" 

כמו משקל קריטריוני"  .בנוס( לעברו של הנהגביטוח החובה היו נקבעי" לפי קריטריוני" שוויוניי" 
, במקרה של תאונהתיקו� נוס( שדרוש הוא ש .או כמות האנרגיה שהמנוע מייצר/וע ונפח מנ, הרכב

  .  כלי הרכב בעט התאונהלפי מפתח של משקללק בי� מבטחי כלי הרכב וח" יתשלו" הפיצוי לנפגעי
פחות מסכני" את שאר ג"  והמזהמי" פחות את האוויר ,עודד נסיעה ברכבי" קלי" יותרנבכ, ג" 

         .משתמשי הדר,
  ,  בברכה                

  
   פאר ויסנר                
  סג� ראש העירייה                          
  הממונה על פיתוח פרויקטי� סביבתיי�                     
  ר מפלגת הירוקי�"יו                                    

   שר התחבורה–שאול מופז : העתק
  נסת ר ועדת הכלכלה של הכ" יו–כ משה כחלו� "             ח

 


