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 אזרחי(משפט מחלקת ייעוץ וחקיקה )

 כ"ו שבט, תשפ"א

2021פברואר,  8  

פניה לקבלת עמדת הציבור בתחום דיני הנזיקין  - אוטונומייםלקראת הסדרת השימוש ברכבים 

 והביטוח

 :רקע

עולם התחבורה נמצא בעיצומה של מהפכה טכנולוגית, אשר מבקשת להפוך את התחבורה הישנה 

 שינוי תפיסתי. על וחדשנות טכנולוגית  מבוססת עלה ,והמסורתית ל"תחבורה חכמה"

ככוללת אחד או יותר מהרכיבים הבאים: אוטונומיות, את החדשנות הטכנולוגית מקובל לראות 

 ,ACES " – AUTONOMOUS, CONNECTES, ELECTRICחשמליות, קישוריות, ושיתופיות )או "

SHARED .) כל אחד מהרכיבים הללו מבוסס על מספר רב של טכנולוגיות בעלות מאפיינים שונים. כאשר 

 mobility as aכמוצר" ל"תחבורה כשירות" )כמעבר מ"תחבורה  תאראת השינוי התפיסתי מקובל ל

service)אוסף של כלים  רכבים בבעלות פרטית אלאה ת תפיסה זו מערך התחבורה אינו סך. במסגר

בדרך היעילה  'לנקודה ב 'מנקודה א)של נוסעים אנושיים או כל משא אחר( העברה י שנועדו לתת שירות

ביום בין בעל הרכב והנוהג בה. כך שבניגוד למצב העובדתי צפוי להיפרם הקשר הקיים  כךתוך מ .ביותר

כיום, שבו פעמים רבות קיימת זהות בין הבעלים של הרכב לבין הנהג, תיווצר הפרדה בין הבעלים של 

 הרכב למשתמשים ברכב. 

 22.1.2017התקבלה ביום  ,ובהתאםתית ורבמהפכה התחבלקחת חלק מוביל מדינת ישראל מבקשת 

לעודד מחקר ופיתוח, יזמות ותעשייה "שמטרתם המפרטת שורת צעדים  2316ספר החלטת ממשלה מ

בתחום התחבורה החכמה בישראל ולייעל את מערך התחבורה באמצעות עידוד שילובן של טכנולוגיות 

מתקדמות בתחום התחבורה, לרבות כלי רכב אוטונומיים, חשמליים ומקושרים, מודלים שיתופיים, 

יבוד מידע תחבורתי ותפיסות חדשניות בהפעלת שירותי תחבורה, ולהביא למיצוי טכנולוגיות ניטור וע

התועלות הכלכליות והחברתיות הגלומות בטכנולוגיות אלו, בדגש על הפחתת השימוש בנפט, הקטנת 

הגודש בדרכים ויוקר המחיה, שיפור הבטיחות בדרכים, שמירה על הסביבה ופיתוח התעשייה 

 ."הטכנולוגית
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להחלטה זו ובמהלך חלוצי ופורץ דרך בקנה מידה בין לאומי, מקדם משרד התחבורה את נושא בהמשך 

טיוטה ראשונית של תיקון  התחבורה הציג משרד 13.1.2020ביום במסגרת זו,  .השימוש ברכב אוטונומי

מתייחסת הנ"ל הצעת החוק של רכב עצמאי ללא נהג.  "עלייתו לכביש"חקיקה אשר מטרתו אסדרת 

במקביל, קידם הנדרשים לשם אבטחת תקינות פעולת הרכבים האוטונומיים.  ה לתהליכי הרישויבעיקר

()ניסויים 129' מס)תיקון  התעבורה פקודתהצעת חוק את משרד התחבורה בשיתוף משרד המשפטים, 

 ,המיועדת להסדיר את שלב ביצוע הניסוי ברכבים אוטונומיים ללא נהג 2020-"אהתשפ(, עצמאי ברכב

 בכבישי הארץ. 

אר לצורך ובמקביל הקים משרד המשפטים, ייעוץ וחקיקה )אזרחי( צוות בראשותה של הגב' רני נויב

כחלק מהדין הישראלי כפי  ,רכבים אוטונומייםשימוש בהמתאים לטוחי יוהבהמשטר הנזיקי בחינת 

נאסף חומר אקדמי במסגרת עבודת הצוות נערכו ראיונות עם אנשי מקצוע שונים ו שהוא מוסדר כיום.

עם סיום שלב איסוף חומר גיבש הצוות הבנה ביחס לשאלות המרכזיות הדורשות ומשפטי מרחבי העולם. 

 ש לקבל את עמדת הציבור בשאלות אלו. הוא ממבקהכרעה ו

ולנוחות הקורא  מרכז את השאלות העיקריות בעניינן נבקש לקבל את עמדת הציבורהמסמך שלהלן 

 :פרקים הוא מחולק לשלושה

כתוצאה שנגרמו ביחס לאחריות בנזיקין וביטוח, לנזקי גוף ורכוש  הקייםהחוקי  א': תיאור המצב פרק

 מתאונת דרכים. 

 .הנזיקי בהקשר מעלים שהם והקשייםהמאפיינים הייחודים של רכב אוטונומי ב': תיאור פרק 

 ובאשר אליהם מבקש הצוות לקבל את עמדת הציבור. המצריכות הכרעה  הסוגיות ומיפי ג': תיאור פרק

 28.2.2021 את העמדות יש להגיש בכתב לצוות עד ליום .א

 TomNa@justice.gov.ilהמעוניינים להגיש עמדתם ישלחו מכתב תמציתי, לתיבת הדואר האלקטרוני:  .ב

 ניתן לצרף לנייר העמדה מסמכים הרלוונטיים לעניין כנספחים. .ג

 העמדה את מי הוא מייצג והאם הוא מעוניין להופיע בפני הצוות. המגיש יציין בפתח נייר .ד

 הצוות אינו מתעתד להשיב למי מן הפונים, אך ישקול לזמן חלק ממגישי העמדות להציג את עמדתם בפניו. .ה

 הצוות רשאי להשתמש בתוכן ניירות העמדה ונספחיהם לצורך גיבוש המלצותיו הסופיות. .ו

מדה ונספחיהם כפי שיועברו אליו. עצם הגשת נייר העמדה ונספחיו הצוות רשאי לפרסם את ניירות הע .ז

במידה שמגישת/מגיש העמדה מעוניינים לשמור על חסיונה  כתגובה לפניה זו מהווה הסכמה לפרסום כאמור.

או על חסיון חלקים ממנה, יש ליצור קשר עם הצוות בדוא"ל המפורט לעיל ולקבל את אישורו לפני העברת 

 העמדה. 

 שומר לעצמו את האפשרות לשוב ולפנות לציבור הרחב בבקשה לשמוע את עמדותיו בכל שלב נוסף. הצוות .ח
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 המצב הקיים  –א'  פרק

 נזקי גוף 1א.

הסדר ייחודי המפורט הישראלי יצר המחוקק  ,לצורך פיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו בעקבות תאונת דרכים

"( ובפקודת ביטוח רכב מנועי חוק הפיצויים)להלן: " 1975-פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"הבחוק 

 "(פקודת הביטוח)להלן: " 1970 –]נוסח חדש[ תש"ל 

  :ההסדר מטרות

)ללא עיסוק בשאלות של אשם וללא  פיצוי לכל מי שנפגע בתאונת דרכיםהבטחת  –סוציאלית  -

 ;תלות ביכולתו הכלכלית של הנתבע לפרוע את חובו(

 ;יעילמקוצר הליך מהיר בפיצוי  -

 .בעלי הרכבים לוסייתאוכור הנזק על פני כלל פיז -

נסקור בקצרה את הוראות החוק כמבוא לשאלות שיוצגו לאחר מכן. התיאור נועד להוות תשתית 

 תובא בהמשך. להתייחסות ש

 :להבטחת המטרות האמצעים

: חוק הפיצויים מבקש להסדיר את הדיון הנזיקי תיחום האירועים הנכללים בגדרי חוק הפיצויים .1

הגדיר  ,. לצורך כךברכב לצרכי תחבורה בלבד משימוש נורמטיבי יםהנובעלסיכונים בכל הנוגע 

את  ת. לשונו של החוק קובע1מהי "תאונת דרכים" עליה יחול ההסדר םיבחוק הפיצוי המחוקק

 ההגדרה הבסיסית בדבר מהי תאונת דרכים: 

מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות  -תאונת דרכים" "

תחבורה; יראו כתאונת דרכים גם מאורע שאירע עקב התפוצצות או התלקחות של הרכב, 

שנגרמו בשל רכיב של הרכב או בשל חומר אחר שהם חיוניים לכושר נסיעתו, אף אם אירעו 

שנגרם עקב פגיעה ברכב שחנה במקום שאסור לחנות  ידי גורם שמחוץ לרכב, וכן מאורע-על

בו או מאורע שנגרם עקב ניצול הכוח המיכני של הרכב, ובלבד שבעת השימוש כאמור לא 

שינה הרכב את ייעודו המקורי; ואולם לא יראו כתאונת דרכים מאורע שאירע כתוצאה 

, והנזק נגרם על ידי ממעשה שנעשה במתכוון כדי לגרום נזק לגופו או לרכושו של אותו אדם

 ".;.המעשה עצמו ולא על ידי השפעתו של המעשה על השימוש ברכב המנוע

                                                           
רבה גם על ידי הפסיקה בנושא מן הראוי להזכיר כי שאלת פרשנות ההגדרה עולה תדיר בפני בית המשפט ומעוצבת במידה  1

)פורסם באתר בתי  המנוח גבריאל אסולין ז"ל נ' וליד דרויש עזבון 7023-19ע"א זה. הדוגמא האחרונה בנושא זה היא 
לות בהסדר הכלול בחוק ( שם נדונה השאלה האם אופניים חשמליות מהוות "רכב מנועי" ובהתאם נכל20.10.20המשפט 

 הפיצויים.
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ולמתיר  "נוהג"יוחדה, ל לכלל נזקי הגוף שנגרמו בעקבות תאונת דרכים האחריות :אחריות מוחלטת .2

ם, יצרני הרכב וגורמי סיכון כמו האחראים לתחזוקת הכבישי ,, בעוד מזיקים אחריםברכב השימוש

 אחריות הנוהג ברכב:לחוק הפיצויים הקובע את  2סעיף  וראו , ת, פטורים מאחריווספיםנ

הנוהג( חייב לפצות את הנפגע על נזק גוף שנגרם לו בתאונת דרכים  -)להלן  המשתמש ברכב מנועי )א(2"

 שבה מעורב הרכב.

או המחזיק בו, תחול האחריות גם על מי שהתיר  בעל הרכבתר מאת יהיה השימוש ברכב על פי ה)ב( 

 "את השימוש.

 מנועי לרבות אם התיר לאחר להשתמש רכביו של בעלהנוהג ו :צד ג'חובת ביטוח אישי + חובת ביטוח  .3

נגרמו  אשרהגוף של צד ג'  לנזקי אחריותו ואתהמכסה את נזקי הגוף שלו  ביטוחמחויב לרכוש  ,ברכב

. בסעיף להלן ורטוכפי שיפ .הביטוח קודתבפ ותמפורטהלדרישות  בהתאם ,דרכים מתאונת כתוצאה

ברכב מנועי, אלא  -ולא יגרום ולא יניח שאדם אחר ישתמש  -לא ישתמש אדם "לפקודה נאמר כי:  2

תוקף לפי דרישותיה של פקודה -אם יש על שימושו שלו או של האדם האחר באותו רכב פוליסה בת

 ".זו

 כך:לפקודה פורט  3בסעיף 

פוליסה לפי דרישותיה של פקודה זו היא פוליסה שהוציא מבטח שהיה מורשה בשעת הוצאתה והיא  (א)

 –מבטחת את 

שהם עשויים לחוב לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים,  מפני כל חבות -בעל הרכב והנוהג בו  (1)

נזק גוף שנגרם לאדם על ידי החוק(, ומפני חבות אחרת שהם עשויים לחוב בשל  -)להלן  1975-תשל"ה

כמשמעותם  -השימוש ברכב מנועי או עקב השימוש בו; לענין זה, "נזק גוף" ו"שימוש ברכב מנועי" 

 בחוק;

בתאונות דרכים  מפני נזק גוף שנגרם להם -בעל הרכב הנוהג בו וכל אדם הנוהג בו בהיתר ממנו  (2)

 "כמשמעותם בחוק.

עילת תביעה ככל שקיימת , כך שפיצוי "בלא אשם" של הסדר "טהור" יצרחוק הפיצויים :  יחוד עילה .4

הכללי או הנזיקי החוק אינו בא להוסיף על ההסדר . במקרה של תאונת דרכים מתבטלתהיא בנזיקין 

סדר הוא להמירו בהסדר שונה, כל אימת שהנזק נובע מפגיעת גוף בתאונת דרכים. הה אלאלהשלימו, 

חייבים מכוח חוק  לאזכות חזרה  הפיצויים אין לחייבים על פי חוק לל,"טהור" גם במובן זה שככ

 8כך קובע סעיף  .2קכים זכאי לתבוע מחוץ למסגרת החושאין הניזוק בתאונת הדר אחר, בדיוק כשם

 לחוק הפיצויים: 

                                                           
  .(2011, 4)מהדורה " תאונות דרכיםריבלין " אליעזר 2
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מי שתאונת דרכים מקנה לו עילת תביעה על פי חוק זה, לרבות תביעה על פי ביטוח כאמור בסעיף "

)ד( לפקודת הביטוח, לא תהיה לו עילת תביעה על פי פקודת הנזיקין בשל נזק גוף, 3ובסעיף  (2)א()3

 זולת אם נפגע בתאונה שנגרמה על ידי אדם אחר במתכוון.

למקרים שבהם לא עמד בעל הרכב/המשתמש  הקרן מיועדת: הקמת קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים .5

 לחוק הפיצויים:  12כך קובע סעיף : ביטוח תקף בחובתו לרכוש ,ברכב

תפקידה של הקרן היא לפצות נפגע הזכאי לפיצויים לפי חוק זה ואין בידו לתבוע פיצויים מאת  א() 

 מבטח מחמת אחת מאלה:

 הנוהג האחראי לפיצויים אינו ידוע; (1)

 ...נה; אין לנוהג ביטוח לפי פקודת הביטוח או שהביטוח שיש לו אינו מכסה את החבות הנדו (2)

.. ( לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, 3)א()68למבטח מונה מנהל מורשה לפי סעיף  א(2)

 ;....בשל כך שהמבטח אינו יכול לקיים התחייבויותיו

 ."המבטח נמצא בפירוק (3)

 בעל אוביטוח לנוהג  רכישת מאפשרהביטוח שיורי  המהווהמנגנון  יצירת: )ה"פול"( "שיורי"ביטוח  .6

  .ביטוח לו למכור מסרבות המסחריות הביטוח שחברות רכב

מסדירות  2001 –א ”תקנות ביטוח רכב מנועי )הסדר ביטוח שיורי ומנגנון לקביעת התעריף(, התשס

תאגיד משותף לכלל חברות הביטוח, כשכל חברה לוקחת חלק  -"הפול" את פעילותה של חברת 

ותעריפי הבטוח  ששילמו המבוטחים באותה השנהבמימונו בהתאם לחלקה היחסי בסך הפרמיות 

המשמעות היא שפעילותו של הפול מסובסדת  .השיורי נקבעים על ידי רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון

 למעש על ידי כלל המבוטחים. 

האחדה זו קבועה מתייחסת למספר ראשי נזק כפי שיפורט  :והגבלתוהאחדת אופן חישוב הפיצוי  .7

 להלן:

  לחוק הפיצויים קובע כי: 4סעיף  :אבדן שכר 17.

 

בחישוב הפיצויים בשל אבדן השתכרות ואבדן כושר השתכרות לא תובא בחשבון הכנסה העולה  -

 ₪(.  33,000 -כ לש)בערכים של היום מדובר בהגבלת סכום על שילוש השכר הממוצע במשק 

 .נזקי גוף(ביעות בגין תחישוב הפסדי השכר יעשה על פי השכר נטו )ולא על פי שכר ברוטו כנהוג ב -

פיצויים לנפגעי ומחושב על פי נוסחה הקבועה בתקנות  סכום הפיצוי על כאב וסבל נקבע בתקנות -

חישוב הסכום בהתאם  .1976-תאונות דרכים )חישוב פיצויים בשל נזק שאינו נזק ממון(, תשל"ו

סובל הנפגע, הנוגעים לאחוזי הנכות מהם המשכללת נתונים נוסחה  נעשה באמצעותלתקנות 
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ירבי המעל פי התקנות הסכום ימי האשפוז שנדרשו בגין תאונת הדרכים וגילו של הנתבע.  פרמס

  ₪. 180,000 -מוגבל לכהיום הנכון ל

המשולם לעורכי דין המייצגים נפגעים  שכר הטרחהלחוק הפיצויים קובע כי  16סעיף  – שכר טרחה 7.2

הקובעת כי ומנגנון קביעתו קבוע בחוק הפיצויים מוגבל מנזקי גוף בגין תאונת דרכים  םבליוהס

מקסימלי לשכר  המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין תקבע, באישור שר המשפטים, תעריף

טרחה של עורך דין בעד הטיפול בתביעות לפי חוק זה, ובלבד ששכר טרחה שנקבע לפי תוצאות 

 13%על  -מהסכום שהוסכם לשלמו לנפגע, ואם היו הליכים משפטיים  8%הטיפול לא יעלה על 

 מהסכום שנפסק; מי ששילם שכר טרחה העולה על התעריף המקסימלי, זכאי להחזר העודף.

לחוק הפיצויים את  16' סעורכי הדין מתוקף סמכותה  לשכתהארצית של  המועצההתקינה  ,בנוסף

)תעריף מקסימלי לשכר טרחה בטיפול בתביעות לפי חוק פיצויים לנפגעי כללי לשכת עורכי הדין 

 ונקבעזו ניתן פירוט נוסף לנושא שכר הטרחה  במסגרת"וזו לשונם:  1977-תאונות דרכים(, תשל"ז

שכר טרחה בעד טיפול בתביעה לפי החוק שהוגשה לבית המשפט שהסתיים בפשרה לא יעלה על כי 

מהסכום שהוסכם לשלמו לנפגע על פי הפשרה. ושכר טרחה בעד הטיפול בתביעה לפי החוק  11%

 "מהסכום שהוסכם לשלמו לנפגע. 8%שהסתיים ללא הגשת תביעה לבית המשפט לא יעלה על 

 נזקי רכוש: 2א.

 חלים כיום דיני הנזיקין הכלליים ובראשם עוולת הרשלנות. ,רכוש כתוצאה מתאונות דרכים על נזקי .1

 :רכיביםוהיא מורכבת משלושה  לפקודת הנזיקין 35-36עוולת הרשלנות מוסדרת בסעיפים  ,כידוע .2

 סטייה מסטנדרט התנהגות סביר.  –התרשלות .א

 .)מושגית וקונקרטית( חובת זהירות כלפי הניזוק .ב

 .)קשר סיבתי עובדתי ומשפטי( נזק הנתבעבין הפרת חובת הזהירות והקשר סיבתי  .ג

דרישה לצפיות  העוולה לתלכו ומתוך כך( Fault –basedעוולת הרשלנות היא עוולה מבוססת אשמה )

הסיכונים והתועלות של ההתנהגות את תוחמת במסגרת זו דרישת הצפיות  .3סבירה של הנזק

מן . 4ועולה לכדי התרשלות–אם התנהגות הנתבע היא בלתי ראויה בשאלה הלצורך הכרעה  ,הנבחנת

( מובאים Ex anteהראוי להדגיש כי רק סיכונים ותועלות הצפויים באורח סביר במועד ההתנהגות )

בחשבון. הדין אינו מאפשר הטלת אחריות במקרים בהם מרכיב הקשר הסיבתי בין ההתרשלות 

                                                           
באים בחשבון בעת הערכת המונציין כי דרישת הצפיות קיימת הן לגבי רכיב ההתרשלות )בהתייחס לסיכונים ולתועלות  3

והן לגבי רכיב הקשר הסיבתי )בחינה האם הנזק שנגרם הוא התממשותו של סיכון שהיה צפוי(. ויש הגורסים כי  ההתנהגות(
רכיב הצפיות הוא גם חלק מבחינת החובה המושגית והקונקרטית. ראו לעניין זה : ישראל גלעד, על מודלים של רשלנות, 

 .7( בעמ' 2018) 1ז משפטים על אתרפלוני נ' פלוני,  4486/11בעקבות ע"א 
 .5שם, בעמ'  4
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ועל כן, במקרים שבהם הקשר הסיבתי מתגלה בדיעבד ולא ניתן  5( postExוהנזק מתגלה בדיעבד )

 .6בית המשפט לא יכיר בקיומו של קשר סיבתיה מראש, ילצפי

ראוי אולם  .חובת ביטוח בדין הישראלי לא קיימת, כתוצאה מתאונת דרכים בכל הנוגע לנזקי רכוש .3

קיף המכסה נזקי רכוש רוב בעלי הרכבים בארץ רוכשים ביטוח מלציין כי על אף העדר החובה 

חלק מבעלי הרכבים רוכשים  שגרם לצד שלישי.רכוש וביטוח צד ג' המכסה את חבות הנהג בגין נזק 

 לרכב שלהם כתוצאה מתאונה דרכים. גם ביטוח לנזקים שעשויים להיגרם

 "נזקים חדשים": 3א.

 סיכונים לייצר צפוי האוטונומיים ברכבים שהשימוש בחשבון לקחת יש, הנזיקין דיני של מהפן .4

השדה המרכזי  .7הוסדר טרם אליהם היחס ובהתאם משפטיים בהליכים נדונו שטרם חדשים לנזקים

סביר להניח כי עם תחילת  אךהנידון בהקשר זה הוא ההקשר הצרכני וההקשר של דיני הפרטיות 

 שטרם נדונו בהקשר התחבורתי.  מצבים חדשיםהשימוש ברכבים האוטונומיים ייווצרו 

 

 והקשיים שהם מעלים בהקשר הנזיקירכב אוטונומי של  ייחודיםהמאפיינים על ה -ב' פרק 

הציבורי עולה השאלה האם הם יכולים התחבורתי עם הצטרפות הרכבים האוטונומיים אל המרחב 

או שנוצר צורך בהתאמת ההסדר החוקי למאפייניהם  , המפורט בפרק א',להשתלב במצב החוקי הקיים

המאפיינים הגדיר מה הם תחילה ל נבקשהייחודים של הרכבים האוטונומיים. לצורך הדיון בשאלה זו, 

 בהקשר הנזיקי:ומה הקשיים שהם מעלים הייחודים של רכבים אוטונומיים 

והאפוטרופסות, חוק הכשרות המשפטית ב 1בהתאם לסעיף : חסרונה של אישיות משפטית .1

פעולותיו של הרכב האוטונומי נשלטות , הכשרות לזכויות וחובות נתונה ל"אדם". 1962-תשכ"ב

 באמצעות מחשב/רכיב טכנולוגי שאינו בעל אישיות משפטית. 

 הביטוח  ובגין חובת בהעדר נהג אנושי, עולה השאלה על מי מוטלת האחריות בגין פעולות הרכב

 . ברכבו מי שמתיר לאחר להשתמש אושכאמור מוטלת על משתמש 

                                                           
  .543-546בעמ'  (2012) 1221-1244 כרך א גבולות האחריות –דיני נזיקין ישראל גלעד  5
 .[.201030.12]פורסם בנבו,  "מבע( 1993' )ושות מערכות סגיב' נ לנדרמן 4394/09ראו למשל רע"א  6
כאשר דלתות הרכב לא יפתחו בהעדר תשלום, טעויות ביעד או בחירה  –לזקים אלו יכולים כלול לדוגמא: כליאת שווא  7

בדרך בלתי מתאימה )מבלי שיש לנוסע אפשרות לשנות או להשפיע על הנסיעה(, פגיעה בציוד טכנו' של הנוסע וכדומה. 
 לסקירה של "הנזקים החדשים" ראו למשל:

A common EU approach to liability rules and insurance for connected and autonomous vehicles- European 

Added Value Assessment- Accompanying the European Parliament's legislative own-initiative report 

(Rapporteur: Mady Delvaux) 

www.europarl.europa. 
  .12.1.2021נשלה ביום 

 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615635/EPRS_STU(2018)615635_EN.pdf
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 5 -: נהוג לחלק את רמות האוטומציה של הרכבים האוטונומיים להוספת גורם אחריות חדש .2

בכל באופן עצמאי לפעול אמור  5רמות )ראו נספח א' המצורף למסמך זה(, כשרכב המצוי ברמה 

לכל הפחות קיימת,  5אדם. בכל הרמות המצויות מתחת לרמה מעורבות יד ללא איזור גיאוגרפי, 

במקרה הצורך. המעורבות האנושית יכולה להיעשות באמצעים  אדםיד אפשרות למעורבות 

יושב ברכב ה שונים. המעורבות האנושית ה"בסיסית" ביותר היא באמצעות "נהג ביטחון"

יכנס לה . נהג הביטחון נדרשנדרש להוות מעין מפקח שוטף על פעילות הרכב מאחורי ההגה ו

מקרה שהרכב פועל באופן "שגוי". דרך נוספת להשיג "מעורבות אנושית" היא לפעולה ב

בחלק באמצעות חדר בקרה המאפשר השתלטות על הרכב מרחוק, במקרי הצורך. כך או כך, 

גורם אנושי  קיים דהיינו המחשב, -באופן שוטף נוצר מצב שבו בנוסף למי שנוהג ברכבמהמקרים, 

 עולה במצבי חירום וביכולתו למנוע תאונות או לצמצם את נזקיהן. פהנכנס ל

  לגורם קביעה כי תפקידו של הגורם האנושי להתערב במקרי חירום, יוצרת גורם אחריות נוסף

גורמי אחריות אפשריים, מעלה צורך להסדיר מיהו הגורם מספר הנוהג באופן שוטף. השילוב בין 

 .8האחראי בכל רגע נתון

: התנהגות הרכב האוטונומישלב התכנון והייצור לבין ת והעדר קשר סיבתי בין העדר צפיו .3

טכנולוגיה  .(AI)להלן גם:  מלאכותית הרכבים אוטונומיים הם מקרה פרטי של אינטליגנצי

הנגרמות על ידי חדשנית זו מציבה אתגרים שונים לדיני הנזיקין ככלל ולנושא תאונות הדרכים 

טמון בעובדה שהרכיב הטכנולוגי  AIהמאפיין הייחודי של טכנולוגיית בפרט. רכבים אוטונומיים 

. בהם הוא נתקלששהתנהגותו הולכת ו"מתעצבת" בהתאם למקרים ולתגובות "לומד"  הוא רכיב

שרשרת יוצא של הגדרות קבועות מראש, אלא של פועל בהכרח בשל כך התנהגות המערכת אינה 

אין  הנובעים מאירועים מקריים. בשל מאפיין זה,תהליכי "הסקת מסקנות" טכנולוגיים 

תגיב המערכת הממוחשבת לצפות מראש כיצד  יכולתהמתכנתות והמתכנתים באפשרות 

 לצפות כיצד יפעל הרכב, בכל מצב ומצב.  ובהתאם אין באפשרותן

 ייווצרו מקרים שבהם למרות שהרכב פעל באופן פעולות המערכת, כל לצפות את העדר יכולת ב

סביר אי אפשר יהיה לטעון כי הגורם האנושי שתכנן ויצר את הטכנולוגיה שגרמה לתקלה לא 

                                                           
 גורמים: 3באנגליה, מבחין בהקשר זה בין  Law Commission-ה 8

1. ADSE – Automated Driving System Entity - .היישות הנושאת באחריות לפעילות "המח" של הרכב 

2. User in charge –  שאינו נוהג באופן שוטף אך נדרש להיות עירני וקשוב בכל עת למקרה של אירוע  –נהג הביטחון
 חירום.

3. Remote supervision –  עוסק רק בפיקוח מרחוק –גורם הבקרה מרחוק 
כל אחד מהגורמים הנ"ל יכול להחליף את המושג "נהג" בהגדרתו כיום. ועל כן בכל מקרה ששואלים מהפן המשפטי "מי 

 לצורך מה נשאלת השאלה ובהתאם לקבוע את גורם האחריות המתאים. הנהג" יש לבחון 
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ת רכיב הקשר הסיבתי הדרוש לצורך אי אפשר יהיה להוכיח א ,יכול היה לצפות אותה ובהתאם

 עוולת הרשלנות. 

במקרים גם : בתביעות נזקי רכוש לצורך הוכחת רשלנותהנדרש מורכבות וחדשנות המידע  .4

הרי , היצרן או המפעיל ,המתכנן פעולה או מחדל של צפייה והוא תוצאה שלהנזק ניתן לבהם ש

הן בדבר להביא בפני בית המשפט הסבר טכנולוגי  הניזוקשלצורך הוכחת הרשלנות יידרש 

מורכבות הטכנולוגיה, נזק שנגרם. המחדל שגרם לנזק והן בדבר הקשר הסיבתי שבין המחדל וה

 ,, את מהות הכשל בתכנוןולהוכיח למצוא ובוודאי שלא להסבירלא תאפשר לאדם מהיישוב 

הקיים כדי להבהיר את הקושי והנזק שנגרם.  אותו הכשלהקשר שבין את בייצור או בתפעול ולא 

 ,מידע בין הרכבים השונים ףלשיתוכי מאחר שקיימת אפשרות  בהקשר זה נציין לשם הדוגמא

 שמעורב בתאונה. מסויםהלרכב ימצא במקור החיצוני מצב שמקור הרשלנות  הרי שיכול להיווצר

יידרש סיועו של  ך משפטי שעניינו נזק שגרם רכב אוטונומי,יל הלוהני צורךל ,האמור לאור

שכן מעבר וההליך המשפטי יתרכז בניתוח והבנת הטכנולוגיה.  AIמומחה או מומחית בתחום ה 

 לכך שמדובר בטכנולוגיות חדשות הרי שסוג הטכנולוגיה הוא מורכב לכשעצמו. 

התובע להביא בפני בית המשפט גם ראיות באשר כדי להוכיח התרשלות יידרש זאת ועוד, 

כאמור מפעיל של רכב האו אוטונומי הרכב ה לשיצרן ל או לסטנדרט הסביר הרלוונטי למתכנת

אולם מאחר שמדובר בטכנולוגיה חדשנית ללא היתה סטייה מסטנדרט זה. ולטעון כי 

 קביעת הסטנדרט הסביר תהיה למעשה קביעה ראשונית.  ,"היסטוריה"

עלולים וניסוחו הקשיים המפורטים לעיל מעבר לקושי הטכני והטכנולוגי בהבנת טיעון הרשלנות 

צפוי להתעורר גם קושי טכני . על כך נוסיף ונציין כי ניהול ההליך ליקר בצורה משמעותית את

ידי החברות במועסקים  ,אלו בנושאים מומחיםה רוב ,כיוםמאחר שאיתור מומחה מתאים ב

 חריות המפתחות רכבים אוטונומיים. המס

זאת ועוד, חלק משמעותי מהמידע שיהיה נחוץ לניזוק לצורך ניהול התביעה, מצוי דווקא אצל 

רות המסחריות, עובדה שעשויה להקנות להן יתרון משמעותי. גם אם יחויבו החב -הנתבעות

החברות למסור את המידע לתובע בהתאם לדרישתו, הנתבעת הפוטנציאלית תידרש לשמור את 

 המידע לתקופה ארוכה, ועל הקשיים הנובעים מדרישה זו יפורט בהמשך.

אדיר בין רכיבים המייצרים פער הכוחות הוא חלק ממכלול  בניהול ההליך המשפטי קושיה

" בכל הנוגע לידע, הבנה היישובן כבים אוטונומיים לבין "אדם מחברות המפתחות ומפעילות ר

 . ופעולתן הפעלתן ,בדבר אופן תכנון המערכות ,זמינות המידעלו

 ת גבוהות באופן ובשל מורכבות הטכנולוגיה וחדשנותה עלויות ההליך המשפטי צפויות להי

 .הן לצדדים והן למערכת המשפט וחדמי
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5. Too Much Informationבקיומם של  רנטי מפעולת הרכב האוטונומי קשורה: חלק אינה

חיישנים ומצלמות המקיפים את הרכב מכל צדדיו ומתעדים את הדרך וסביבותיה בכל זמן. 

"קופסא שחורה" שתאסוף את  יצרני הרכבים האוטונומיים צפויים להרכיב ברכביםבנוסף, 

. איסוף המידע הרציף ותאפשר למידה לצורך שיפור המידע הטכני אודות פעילות הרכב

עלויות של המידע הצפוי להיאסף, בסדרי גודל . 9והאינטנסיבי מוביל לכמויות מידע אדירות

גורם  יהווייווצרו, מאגרי המידע שנוצר חשש ש ,בנוסף .אחסון המידע יכולות להיות משמעותיות

 מושך לגורמים המבקשים לעשות שימוש בלתי ראוי במאגרי המידע. 

 אולם העלות הנדרשת לשמירת המידע,  ור להקל על הדיון המשפטי,אמ קיומו של מידע רב

יקר את עלות ימאד וצפויה אף היא לאיתורו ו"תרגומו" במקרה הצורך, היא גבוהה הגנתו, 

 ההליך המשפטי.

במספר מדינות בעולם מתקיימים מזה מספר שנים,  :לתוחלת הנזק הצפויאי וודאות בנוגע  .6

ניסויים ברכבים אוטונומיים. עם זאת, אין עוד מדינה בעולם, שבה אפשרו למספר רב של רכבים 

אוטונומיים להשתלב בתנועת הרכבים השוטפת, שלא במסגרת ניסוי. גם בשל כך קיימת אי 

ם כתוצאה משימוש ברכבים אוטונומיים. הדעה הרווחת וודאות גדולה באשר לסיכונים הצפויי

במחקר ובמסמכי מדיניות שהופצו הן באיחוד האירופי והן על ידי גורמי מחקר ורגולציה 

, היא שבטווח הארוך צפוי השימוש ברכבים אוטונומיים להקטין את מספר 10במדינות שונות

פוי לרדת גם הוא. אולם בטווח תאונות הדרכים ואת מספרי הפגיעות והפציעות כתוצאה מכך צ

במערך התחבורה השוטף, ישנן  םהקצר, כלומר בשלב הראשוני שבו ישתלבו הרכבים האוטונומיי

דעות הגורסות כי הטכנולוגיה הקיימת היום תתקשה להתמודד עם מצבים המצריכים ראיה 

ולכי הרגל ותכנון לטווח ארוך. בנוסף וכמפורט לעיל, צפוי קושי בהתמודדות עם התנהגות ה

ונהגים ברכבים אחרים, אשר תועדו מגיבים כאמור באופן בלתי רציונאלי לרכבים אוטונומיים 

שעברו בקרבתם. לאור האמור, יש הסבורים כי בשלב הראשוני שבו ייסעו על הכביש רכבים 

חות התאונות דווקא צפויה "רגילים" על ידי נהג אנושי ורכבים אוטונומיים, זה לצד זה, שכי

 ות.לעל

זאת ועוד, גורמים שונים צופים סיכונים חדשים ומשמעותיים הנובעים ממאפייניו הייחודים של 

הרכב האוטונומי. הכתיבה בנושא זה מזכירה למשל: תקיפות סייבר ש"יתישבו" על הקישוריות 

                                                           
שעות  17,000שעות סרט וידאו או  500כמויות המידע מוערכות היום במספר טרה בייט ליום!. טרה בייט של מידע, שקול ל 9

 של מוסיקה. 
 .www.ecologie.gouvמסמך המדיניות שנכתב בצרפת:  למשל וראו 10

 Automated and Electric Vehicles Actתיקון החוק שבוצע באנגליה לצורך הסדרת השימוש ברכבים אוטונומיים:  וכן

 www.legislation.gov.uk.שפורסם באתר החקיקה:  כפי 2018
 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/90p%20VDEF.pdf
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/18/contents/enacted
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בין הרכבים ויגרמו בבת אחת לתאונות בכל הרכבים ובהתאם יגרמו לנזק שטרם נראה כמוהו 

 אפשרות זה אף כתוצאה מתקלה טכנית שתעבור בין הרכבים על גבי הקישוריות(. )אחרים מעלים

 עולה השאלה האם ראוי וצודק  זו קיימת,ש בהעדר וודאות בנוגע לתוחלת הנזק ולסבירותו ככל

ובהתאם  באופן זהה לכלל בעלי הרכבים לצורך פיזור הנזקלהתייחס אל הרכבים האוטונומיים 

 לם בהסדר החוקי הקיים היום. ילהכל

: פוליסות הביטוח המשווקות לבעלי רכבים היום, מבוססות על מידע תמחור ביטוח בהעדר  .7

מידע אקטוארי שנאסף במשך שנים ארוכות ומאפשר לחברות הביטוח לשקלל מרכיבים רבים 

יוחס לצורך חישוב הסיכון הרלבנטי לפוליסת הביטוח. כאשר במסגרת זו, מרכיב משמעותי מ

במקרה של הרכבים דרכים כיום נגרמות בעיקרן על ידי הגורם האנושי. התאונות לעובדה ש

עם זאת וכמפורט בסעיף להתבטל באופן מלא או במידה רבה. האוטונומיים צפוי גורם זה 

אין בידי חברות הביטוח, בשלב זה, הקודם, מאחר שהטכנולוגיה מצויה עדיין בשלבי התפתחות 

גע לאופי וטיב גורמי הסיכון הנובעים משימוש ברכבים אוטונומיים. חוסר מידע כלשהו בנו

הוודאות מקשה על ביצוע תמחור מדויק לפוליסות הביטוח והוא עשוי לגרום לתמחור המעריך 

את הסיכון ביתר ומייקר מאד את עלות הפוליסות או לחילופין לגרום לחברות הביטוח להימנע 

אוטונומיים. למען שלמות התמונה נוסיף ונציין שמחירי ממכירת פוליסות ביטוח לרכבים 

הפוליסות מאושרות על ידי רשות שוק ההון, אולם האישור מתחשב כמובן בכלל המרכיבים כולל 

 רכיב חוסר הוודאות. 

 העדר הגם שהנחת המוצא היא כי הרכבים האוטונומיים יביאו להקטנת התאונות, הרי ש

"היסטוריה" תפעולית וביטוחית עלול ליצר לחברות המבקשות להפעיל רכבים אוטונומיים, 

 קושי ברכישת ביטוח. 

רחבי : במהלך נסיעות הניסוי שבוצעו באחריות תורמת של משתמשי הדרך והמשתמשים ברכב .8

אלו ר כאש הולכי רגל ונהגים,נאלית של עולם, התקבלו דיווחים בנוגע להתנהגות בלתי רציוה

מזהים רכב אוטונומי נוסע בקרבתם )התפרצות לכביש של הולכי רגל ונהיגה מסוכנת של רכבים 

 ת הרכב האוטונומי(. ובמטרה לבחון את יכול

, בורה ציבורית""תח במסגרת מתן שירותי הנסיעה ברכבים אוטונומיים במסגרת שלבנוסף, 

עוברים על הוראות הבטיחות ובשל עולה השאלה כיצד ראוי להתייחס למקרים שבהם הנוסעים 

כך נגרם נזק )למשל כאשר עולה כמות גדולה מדי של נוסעים לרכב או כאשר במהלך הנסיעה 

 מתבצעת חבלה בחיישנים או במערכות הרכב(.
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  הולכי הרגל והנוסעים ברכב אינם נושאים באחריות כלשהי  ,יוםהקיים הבמסגרת ההסדר החוקי

 ם פטור זה מאחריות רלוונטי גם בהקשר של רכבים אוטונומיים. לתאונת הדרכים. יש לבחון הא

יים מבוסס על : כמפורט לעיל ההסדר החוקי הקבוע בחוק הפיצוהעדר מנגנוני תקינה ורישוי .9

עקרון יטוח לחזור בתביעות שיבוב אל האחראי לתאונה. מונע מחברות הבועקרון יחוד העילה 

את מטרת ההרתעה של דיני הנזיקין כלפי יצרניות הרכב וכלפי  ,מנטרל כמעט לחלוטין הז

אינם חשופים לתביעות  הםש זאת מאחרהגורמים האמונים על תחזוקתו השוטפת של הרכב. 

 מתבצעיםהתקינה )ה שהליכיזה מבוסס בין היתר, על ההנחה  הסדרישירות בגין מחדליהם. 

כדי להבטיח את  הםב ודי מספיקמקיפים ומשוכללים  הם ,הרישוי הליכיגם  כמובחו"ל(  כולם

 . ואת אחזקתם השוטפת בטיחות הרכבים המיובאים לארץ

  תקן כזה, שיגובש תקן )בארץ או בחו"ל( ואף לאחר גובש בכל הנוגע לרכבים אוטונומיים טרם

גם הליכי  . באופן דומה,ראשוניתצפויה להיות קצעות בו מדובר בתקן ראשוני שרמת ההתמ

. בניית תקן, צפויה להיות מורכבת מהיבטים שונים של תפעול ות ראשונייםהרישוי צפויים להי

ומדובר במורכבות  הרכב האוטונומי ובין היתר: בטיחות נסיעה, בטיחות סייבר והיבטי פרטיות

 .המתפתחת לאורך זמן

אלמנט ההרתעה כלפי  הצורך בחיזוקלכאורה, בהעדר הליכי תקינה ורישוי משוכללים, מתחזק 

 יצרני הרכבים ומפעיליהם באמצעות דיני הנזיקין.

 

 סוגיות המצריכות הכרעה מיפוי ה–ג' פרק 

ובהתבסס על ההסדר החוקי המפורטים לעיל מתוך המאפיינים הייחודים של רכבים אוטונומיים 

ואשר בנוגע אליהן נבקש  ן את הסוגיות המרכזיות הדורשות לטעמנו הכרעההקיים בארץ, נפרט להל

לצורך שילובם של  ,הראויוהסדר ביטוחי הסדר הנזיקי לקראת קביעת ה ,לקבל את עמדת הציבור

 ונומיים במערך התחבורה הישראלי.רכבים אוט

מציבה קשיים אינהרנטיים לצורך  AI: כמפורט לעיל, טכנולוגיה של מוחלטת אחריות של משטר .1

 ומהפער ומורכבותה הטכנולוגיה ממאפייני הנובע קושי עוולת הרשלנות. על קביעת אחריות הנשענת

הכתיבה  האמור לאור. אוטונומיים רכבים המפתחות והחברות הפוטנציאלי הניזוק בין הכוחות ביחסי
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, מתכנסים להמלצה ליצור משטר 12וכן מחקרים שבוצעו כל ידי האיחוד האירופי 11האקדמית בנושא

 זו המלצהשל אחריות מוחלטת במקרים שבהם הטכנולוגיה חושפת את הציבור לנזק משמעותי. 

אשר  ומתפתחות חדשות טכנולוגיות של בהקשר ההרתעה אלמנט של חשיבותו לאור גם מתחזקת

 קצב כי לאבחנה ,זה בהקשר ראוי לשם לב עוד. משוכללות ורישוי תקינה מערכותבעניינן טרם פותחו 

 דווקא, כן ועל והמדעיות הטכנולוגית ההתפתחויות קצב אחר רבות פעמים מפגר רגולציה של פיתוחה

 .13הנזיקי ההסדר במסגרת ההרתעה לתפקיד יתרה חשיבות קיימת, אלו בהקשרים

רתעה הר משטר זה יוצראוי לציין ש אל מול הנימוקים לקביעתה של אחריותה מוחלטת, אך

משאבים בפיתוח טכנולוגיות  וע באינטרס של חברות מסחריות להשקיעגמשמעותית שיכולה לפ

  בכלל ובתחום הרכבים האוטונומיים בפרט. AIמתקדמות בתחום ה 

התומכים במשטר של אחריות מוחלטת  הנימוקיםנבקש לקבל את עמדת הציבור בשאלת האיזון שבין 

 ין היתר בנושאים שלהלן:רצון לעודד חדשנות טכנולוגית, ובבין הל

 : המוחלטת האחריות תחום הגדרת .א

מוטלת אחריות מוחלטת,  ם היום,יכבר במשטר החוקי הקי, גוף לנזקימפורט לעיל בכל הנוגע כ( 1א.

האם נכון להותיר משטר זה על אשר על כן עולה השאלה על בעל הרכב ועל הנוהג בו על פי היתר. 

 ?הרכוש נזקיכנו או להרחיבו גם לאחריות בתחום 

 הגורם מיהו בשאלה להכריע עולה הצורך ,אוטונומיהאישיות משפטית הנוהגת ברכב  בהעדר( 2א.

הקניין ברכב מהווה את המבחן המתאים  האם לתאונת דרכים? שראוי להטיל עליו את האחריות

לצורך הטלת האחריות, כך שהאחריות המוחלטת תוטל על בעל הרכב או שיש מקום למבחנים 

נוספים אשר יביאו להטלת האחריות על "שחקנים" נוספים בשרשרת האחריות )יצרן הרכב, 

שיקולי הרתעה  ןהדיון בשאלה זו, מתבקש לקחת בחשבויבואן הרכב או מפעיל שירות ההסעות(. 

 בהיבטים הבאים:ותמרוץ ובין היתר 

                                                           
 ראו למשל: 11

Omri Nachum-Twaig, Whose Robot Is It Anyway?: Liability for Artificial-Intelligence-BASED ROBOTS, 2020 

ILLINOIS L. REV 1141 U.. 
GADI PERL, A TECHNOLOGY ORIENTED MODEL FOR REGULATING SELF-DRIVING VEHICLES. THE FEDERMANN 

CYBER SECURITY .RESEARCH CENTER – CYBER LAW PROGRAM, THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM 
LIABILITY FOR ARTIFICIAL INTELLIGENCE, REPORT FROM THE EXPERT GROUP ON LIABILITY AND NEW 

TECHNOLOGIES FORMATION, European Commission 2019. 
על פי מידת הסיכון הנשקף מהן, כך  AIדו"ח הקורא לסווג מערכות  2020איחוד האירופי, אימץ הפרלמנט באוקטובר ה 12

 יהיו כפופים לאחריות מוחלטת כאשר המערכות הללו יגרמו לנזקים. High-Risk-שיצרני מערכות המסווגות כ

  .www.europarl.europalשלהלן:  בקישור"ח הדו העתק ראו

אזרחית: תביעות נזיקין מטעם -אכיפת חוק ציבוריתתמר קלהורה (; 2011) 123 תביעות נזיקין סביבתיותז שנור בוע 13
 (.2019) 15 המדינה בשל פגיעה באינטרס הציבורי

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0276_EN.html
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  ליצרן המערכת יש את השליטה הגדולה ביותר על בטיחותה ובהתאם עולה הצורך

 לתמרץ אותו להשקיע משאבי פיתוח ויצור בתחום הבטיחות. 

 גורם הרכב הוא הגורם שיבחר את יצרני הרכב והמערכת האוטונומית ועל כן הוא  בעל

 לבחור את המערכת הבטוחה ביותר. ת על מנלתמרץ  שיש

 .הגורם המספק שירותי נסיעה הוא הגורם שיש לתמרץ לדאוג לטיפול שוטף ברכב 

  לגורם המתפעל את הרכב יכולה להיות אפשרות להתערב באמצעות חדר בקרה במצבי

 חירום ובהתאם יש לתמרץ אותו להשקיע ביכולת זו. 

"תאונת  בהגדרת שינויהאם שינוי באופי הרכב ממוצר מכאני למוצר אלקטרוני, מצריכה גם ( 3א.

 ?המוחלטת " כאירוע הנכלל בתחום האחריותדרכים

 דרכים תאונת בעקבות שנגרמו גוף לנזקי תחולתו את מגביל הפיצויים חוק, לעיל כמפורט 

מבקשת לתחום את הנזקים הנכללים במסגרת ההסדר הקבוע בחוק . הגדרה זו בחוק כהגדרתה

הפיצויים, לנזקים הנובעים מהסיכון התחבורתי האינהרנטי הנובע מעצם השימוש ברכב. נבקש 

 הנ"ל לשימוש ברכבים אוטונומיים להתאים את ההגדרהבור בדבר הצורך ילקבל את עמדת הצ

 ובין היתר במובנים הבאים:

 ים האלקטרונים החדשים על החלק בהגדרה המתייחס כיצד משפיעים הרכיב

בשל חומר אחר  רכיב של הרכב אול"התפוצצות או התלקחות של הרכב שנגרמו בשל 

. זאת באופן "ידי גורם שמחוץ לרכב-שהם חיוניים לכושר נסיעתו, אף אם אירעו על

אחרים מיוחד לאור האופן שבו רכבים אוטונומיים צפויים להיות מושפעים מרכבים 

 .ת ומהאפשרות של שליטה מרחוק ברכבבאמצעות קישוריו

 " מאורע שאירע כיצד מושפעים הרכבים האוטונומיים מהחלק בהגדרה הקובע כי

והנזק , כתוצאה ממעשה שנעשה במתכוון כדי לגרום נזק לגופו או לרכושו של אותו אדם

 "ברכב המנועי נגרם על ידי המעשה עצמו ולא על ידי השפעתו של המעשה על השימוש

זאת, בין היתר, לאור אפשרות להשתלטות מרחוק על פעולות לא יחשב כתאונת דרכים. 

 .הרכב

  של הולכי רגל ומשתמשים ברכב האוטונומי  מכוונות פעולותאל  להתייחסכיצד ראוי

כמעשים מכוונים המוציאים את האירוע מגדר ההגדרה של "תאונת דרכים" המוסדרת 

 בחוק הפיצויים. 

  ביחס לאפשרות שהועלתה )למשל  "דהפלת שיוצר תכנות לתמריציכיצד ראוי להתייחס

אחריות על פי חוק הפלת"ד ולכן יפעל למזער הרכב יתוכנת לגרום ש דיונים אקדמייםב
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במטרה למזער פגיעות לרכוש ולנוסעים בו תוך אדישות לפגיעה ברכבים אחרים 

 והנובעים בהם(. 

וככלי לאיזון בין מטרת ההרתעה והרצון לקדם  לצורך גידור הסיכוןשימוש במשטר ביטוח חובה  .ב

 פיתוח:

נושא באחריות השנסמכת על הקביעה פוליסת ביטוח החובה כיום, : הביטוח נושא הגדרת(  1ב.

אחראים באחריות מוחלטת לנזקי גוף כתוצאה  . הםוהמשתמש בו בעל הרכבהמשפטית שהוא 

ה את אחריותם. לאור מאפייניו הייחודים של הרכב מתאונת דרכים. בהתאם מבטחת הפוליס

יש להותיר את מבנה הפוליסה ככזה המבוסס על הגדרת הגורם האם האוטונומי, עולה השאלה 

באופן ישיר על כך שתחול  מקום להגדיר את תחולת הפוליסה החב באחריות מוחלטת, או שיש

ינתק זה  שינויללא הכרעה בשאלה מי אחראי לתאונה?  הנזקים שנגרמו במסגרת תאונת הדרכים

מעמדו של הניזוק תנהגותו של בעל האחריות המוחלטת ויחזק את בין זכות הפיצוי לניזוק לבין ה

 . 14אל מול חברת הביטוח

לאור הצורך בחיזוק אלמנט ההרתעה . ייחוד העילה ברקובע כלל בד הפיצויים חוקלעיל,  כמפורט( 2ב.

אם על  ?כנו על הכלל את להותירנכון  אםפיתוח הטכנולוגיה החדשה, עולה השאלה  במקרים של

האחראיים לתאונות דרכים או  לידי ביטולו באופן גורף כך שיאפשר לחברות הביטוח לחזור א

 שיבוב. תביעות יותר לחברות הביטוח להגיש  עת תנאים שבהתקיימם, תוך קביבאופן חלקי

 בהקשר זה, נזכיר כי:בין היתר השיקולים שעלו 

 בדבר  ,זכות שיבוב לחברות הביטוח, מעלה את כלל הקשיים שפורטו לעיל מתן, מחד

 מאפיינים הביטוח חברותל. אך עם זאת AIניהול הליך משפטי שעניינו טכנולוגיה של 

"ל )כגון איתנות פיננסית ומבט רוחב על מספר הנ הקשיים על להתגבר באפשרותם שיש

 .(נפגע בה התאונה פרטי רק שבידיעתו היחיד ניזוקלבניגוד  –רב של אירועים 

  שמוטל על חברת הביטוח ולפיכך יתכן העילה עשוי גם להקטין את הסיכון ביטול ייחוד

בעלי הרכבים האוטונומיים )באופן זה יתכן שביטול שיוביל גם להוזלת הפרמיות של 

ברכישת ביטוח על ידי שאפשר ותהיה קיימת ייחוד עילה יוכל לפתור את הבעייתיות 

 החברות המסחריות המבקשות להפעיל את הרכבים האוטונומיים(. 

                                                           
 תיקון כזה נעשה בחוק הפיצויים בגין תאונות דרכים באנגליה. להוסיף הפניה.  14

שם תוקן החוק כך שיחול גם על רכבים אוטונומיים תוך קביעה כי למבטח יש אחריות ישירה לנזקי תאונת דרכים 
 שהתרחשה ברכב אוטונומי. 

Automated and Electric Vehicles Act 2018. 
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במערכת היחסים שבין  להתערבהאם קיים צורך ייחוד העילה,  ,ככל שיבוטל ולו באופן חלקי

אור חשש ל. זאת זרות חברות הןבפרט אם יצרני הרכבים  בעלי הרכב או מפעיליויצרני הרכבים 

יגדרו את סיכוניהן באופן חוזי מול החברות המפעילות בארץ כי החברות המייצרות את הרכבים 

ככל שישראל תיקח על נושא זה עולה ביתר שאת, . 15וימנעו מהן לחזור אליהן במקרה שהן יתבעו

 . עצמה תפקיד חלוצי בשימוש ברכבים אוטונומיים

, לצורך חיזוק אלמנט ההרתעה תוך מוגבר" עצמית"השתתפות  במנגנון( האם נכון להשתמש 3ב.

 גידורו? 

( האם נכון לאפשר החרגות חדשות בפוליסת ביטוח החובה כגון מקרים של שינויי תוכנה אסורים 4ב.

 ? 16או אי ביצוע עדכוני תוכנה נדרשים

במסגרת היחסים בין חברות הביטוח והחברות המבקשות להפעיל חובת ביטוח ואחריות המדינה:  .2

נקודת תקיים מו"מ על רכיב אי הוודאות. במשטר של אחריות מוחלטת, צפוי להאוטונומיים, כבים ר

. בעת רכישת נומייםרכיב זה מצוי במלואו אצל החברות המבקשות להפעיל רכבים אוטהמוצא היא ש

המו"מ . אל חברות הביטוחבשלמות או באופן חלקי, למעשה מעבירות רכיב זה  החברות הביטוח

קחת על הוא על השאלה כמה ממרכיב זה יהיו חברות הביטוח מוכנות להצפוי להתנהל בין הצדדים, 

לכל הפחות בשלב הראשוני ולפני שיצטבר מידע אודות בטיחות  ,קיים סיכון. אנו מניחות כי עצמן

מלקנות אותו מנע מלקנות את הסיכון ולמצער יעשויות להחברות הביטוח שהרכבים האוטונומיים, 

תמחרו את הן או ש עות רכבים אוטונומייםחברות המבקשות להפעיל שרותי הסעה באמצמלואו מב

, בפרט אם החברות וח(ביט רכישת מפני המרתיע)באופן  פרוהביטיבי פרמיית הביטוח באופן

 .המפעילות לא יהיו היצרניות

על פי ההסדר החוקי הקיים היום, במקרים שבהם בעל  ,כמפורט לעיל – בכל הנוגע לביטוח נזקי גוף

הרכב אינו יכול לרכוש ביטוח בהתאם להוראות פקודת הביטוח, פתוחה בפניו האפשרות לרכוש ביטוח 

 ,ציבור בעלי הרכביםשממומן הלכה למעשה על ידי כלל גרעוני במהותו  תאגיד ביטוח זהומ"הפול". 

 על ידם. באמצעות תוספת לפרמיה השנתית המשולמת 

לאור האמור נבקש לקבל את עמדות הציבור בשאלת ההסדר הנכון למקרים שבהם ייווצר קושי 

האם יש מקום שהמדינה תתערב במקרים שבהם בשאלה ברכישת ביטוח בשוק החופשי ובין היתר 

                                                           
 European Parliament resolution of 20ת שכזו עלה גם ההמלצות שפרסם האיחוד האירופי: הצורך בבחינת התערבו 15

October 2020 with recommendations to the Commission on a civil liability regime for artificial intelligence 

(20 
 .www.europarlהמלא ראו:  למסמך

 .Automated and Electric Vehicles Act 2018החרגות שכאלו בוצעו בתיקון החוק באנגליה:  16

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0276_EN.h


17 
 

ואם כן באיזה  וש ביטוח חובה בשוק החופשים לא יצליחו לרכיבעלי/מפעילי הרכבים האוטונומי

 . 17אופן

התאמה ושינוי של הדין הקיים בכל הנוגע לרכבים  :אחידות במשטר האחריות הנזיקית .3

האחריות שונה לרכבים אוטונומיים ורכבים האוטונומיים, יכולה ליצור מצב שבו ייווצר משטר 

מכאניים "רגילים". קיומם של משטרי אחריות שונים למשתמשי דרך שונים יכול ליצור סיטואציה 

 שבה אופן קבלת הפיצוי או אפילו גודל הפיצוי, יהיו תלויים בסוג הרכב שהיה מעורב בתאונה. 

לאופנוע במקרה של תאונה שבה מעורבים  יצוין כי גם היום קובע חוק הפיצויים, אבחנה בין רכב

לחוק הפיצויים(. אך בהתאם להוראות החוק היום האבחנה באה לידי ביטוי רק  3מספר כלי רכב )ס' 

 במערכת היחסים שבין חברות הביטוח/המזיקים ואין לא ביטוי או משמעות כלפי הניזוק. 

או  אותה ראוי לאפשרהאם מן ה הבחנה כזו?בתועלת  ישבשאלה האם  הציבור עמדת את לקבל נבקש

 ת מנגנון שוויוני ואחיד של פיצוי?ליצירלמטרתו המקורית של חוק הפיצויים חוטאת  שההבחנה

פעילותם : כמפורט לעיל, כמות המידע שבאפשרות הרכבים האוטונומיים לאסוף בנוגע לאיסוף מידע .4

רבה מדי. עם זאת, דומה שלא יכול להיות חולק שהמידע הרב טומן  השוטפת היא רבה ויתכן שאף

. המידע שייאסף צפוי ולחברות הביטוחלמאסדר , לוגיהבחובו גם אפשרות למידה למפתחי הטכנו

 בתחומים שונים ובין היתר בתחום הערכת נזק. לסייע 

 בנוגע פעולהה שיתוף את הסדירל נכון כיצדלאור האמור נבקש לקבל את עמדת הציבור בשאלה 

 שיבטח הגורם לבין אוטונומיים רכבים והמפעילות המפתחות החברות בין וניתוחו המידע לאיסוף

 היצירת נגישות למידע זעוד נציין כי יתכן ש)חברות הביטוח המסחריות או המדינה(.  ?פעילותם את

 . 18ת בעל ערך עצמאי ואף להביא להוזלה פוטנציאלית במחירי הביטוחותוכל להי

                                                           
 ,A Technology Oriented Model for Regulating Self Gadi Perel: במחקרו פרל גדי מרלמשל הצעתו של  ראו 17

Driving Vehicles, Law Faculty, Hebrew University Jerusalem Israel, Oct 2019. 
 An Adopted Strict Liabilityמציע החוקר לאמץ מודל המכונה על ידו:  101שם בעמ' 

שיקבע בתלות לאחוז התאונות. באופן זה מבקש החוקר לשלב בין  –ובמסגרתו המדינה תגדיר אחוז השתתפות בפיצוי נזיקי 
 אינטרס המדינה לעודד שימוש ברכבים אוטונומיים לבין הצורך ליצר הרתעה. 

 אך. ביטוח רכישת יאפשר אשר מידע לשמירת' מינ סטנדרט שיוגדר בבקשה הרגולטור אל הרכבים מפתחי פנו באנגליה 18
 ,Law Commission: לתאונה שאחראי למי שיבוב בתביעת לחזור יכולה הביטוח חברת האנגלי החוק פי שעל לציין ראוי

Analysis of Responses to LCCP No 240/SLCDP No 166 19 June 2019 
 לעיון נוסף ראו:

 2.amazonaws.com-west-eu-s3. 

https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/lawcom-prod-storage-11jsxou24uy7q/uploads/2019/06/Summary-of-Automated-Vehicles-Analysis-of-Responses.pdf
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	א.2 נזקי רכוש:
	א.3 "נזקים חדשים":

	פרק ב' - על המאפיינים הייחודים של רכב אוטונומי והקשיים שהם מעלים בהקשר הנזיקי
	עם הצטרפות הרכבים האוטונומיים אל המרחב התחבורתי הציבורי עולה השאלה האם הם יכולים להשתלב במצב החוקי הקיים, המפורט בפרק א', או שנוצר צורך בהתאמת ההסדר החוקי למאפייניהם הייחודים של הרכבים האוטונומיים. לצורך הדיון בשאלה זו, נבקש תחילה להגדיר מה הם המאפיינ...
	1. חסרונה של אישיות משפטית: בהתאם לסעיף 1 בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, הכשרות לזכויות וחובות נתונה ל"אדם". פעולותיו של הרכב האוטונומי נשלטות באמצעות מחשב/רכיב טכנולוגי שאינו בעל אישיות משפטית.
	2. הוספת גורם אחריות חדש: נהוג לחלק את רמות האוטומציה של הרכבים האוטונומיים ל- 5 רמות (ראו נספח א' המצורף למסמך זה), כשרכב המצוי ברמה 5 אמור לפעול באופן עצמאי בכל איזור גיאוגרפי, ללא מעורבות יד אדם. בכל הרמות המצויות מתחת לרמה 5 קיימת, לכל הפחות אפשרו...
	3. העדר צפיות והעדר קשר סיבתי בין שלב התכנון והייצור לבין התנהגות הרכב האוטונומי: רכבים אוטונומיים הם מקרה פרטי של אינטליגנציה מלאכותית (להלן גם: AI). טכנולוגיה חדשנית זו מציבה אתגרים שונים לדיני הנזיקין ככלל ולנושא תאונות הדרכים הנגרמות על ידי רכבים ...
	4. מורכבות וחדשנות המידע הנדרש לצורך הוכחת רשלנות בתביעות נזקי רכוש: גם במקרים שבהם הנזק ניתן לצפייה והוא תוצאה של פעולה או מחדל של המתכנן, היצרן או המפעיל, הרי שלצורך הוכחת הרשלנות יידרש הניזוק להביא בפני בית המשפט הסבר טכנולוגי הן בדבר המחדל שגרם לנ...
	5. Too Much Information: חלק אינהרנטי מפעולת הרכב האוטונומי קשורה בקיומם של חיישנים ומצלמות המקיפים את הרכב מכל צדדיו ומתעדים את הדרך וסביבותיה בכל זמן. בנוסף, יצרני הרכבים האוטונומיים צפויים להרכיב ברכבים "קופסא שחורה" שתאסוף את המידע הטכני אודות פעי...
	6. אי וודאות בנוגע לתוחלת הנזק הצפוי: במספר מדינות בעולם מתקיימים מזה מספר שנים, ניסויים ברכבים אוטונומיים. עם זאת, אין עוד מדינה בעולם, שבה אפשרו למספר רב של רכבים אוטונומיים להשתלב בתנועת הרכבים השוטפת, שלא במסגרת ניסוי. גם בשל כך קיימת אי וודאות גד...
	7. תמחור ביטוח בהעדר מידע : פוליסות הביטוח המשווקות לבעלי רכבים היום, מבוססות על מידע אקטוארי שנאסף במשך שנים ארוכות ומאפשר לחברות הביטוח לשקלל מרכיבים רבים לצורך חישוב הסיכון הרלבנטי לפוליסת הביטוח. כאשר במסגרת זו, מרכיב משמעותי מיוחס לעובדה שתאונות ...
	8. אחריות תורמת של משתמשי הדרך והמשתמשים ברכב: במהלך נסיעות הניסוי שבוצעו ברחבי העולם, התקבלו דיווחים בנוגע להתנהגות בלתי רציונאלית של הולכי רגל ונהגים, כאשר אלו מזהים רכב אוטונומי נוסע בקרבתם (התפרצות לכביש של הולכי רגל ונהיגה מסוכנת של רכבים במטרה ל...
	9. העדר מנגנוני תקינה ורישוי: כמפורט לעיל ההסדר החוקי הקבוע בחוק הפיצויים מבוסס על עקרון יחוד העילה ומונע מחברות הביטוח לחזור בתביעות שיבוב אל האחראי לתאונה. עקרון זה מנטרל כמעט לחלוטין, את מטרת ההרתעה של דיני הנזיקין כלפי יצרניות הרכב וכלפי הגורמים ה...


	פרק ג' –מיפוי הסוגיות המצריכות הכרעה
	1. משטר של אחריות מוחלטת: כמפורט לעיל, טכנולוגיה של AI מציבה קשיים אינהרנטיים לצורך קביעת אחריות הנשענת על עוולת הרשלנות. קושי הנובע ממאפייני הטכנולוגיה ומורכבותה ומהפער ביחסי הכוחות בין הניזוק הפוטנציאלי והחברות המפתחות רכבים אוטונומיים. לאור האמור ה...
	2. חובת ביטוח ואחריות המדינה: במסגרת היחסים בין חברות הביטוח והחברות המבקשות להפעיל רכבים אוטונומיים, צפוי להתקיים מו"מ על רכיב אי הוודאות. במשטר של אחריות מוחלטת, נקודת המוצא היא שרכיב זה מצוי במלואו אצל החברות המבקשות להפעיל רכבים אוטנומיים. בעת רכי...
	3. אחידות במשטר האחריות הנזיקית: התאמה ושינוי של הדין הקיים בכל הנוגע לרכבים האוטונומיים, יכולה ליצור מצב שבו ייווצר משטר האחריות שונה לרכבים אוטונומיים ורכבים מכאניים "רגילים". קיומם של משטרי אחריות שונים למשתמשי דרך שונים יכול ליצור סיטואציה שבה אופ...
	4. איסוף מידע: כמפורט לעיל, כמות המידע שבאפשרות הרכבים האוטונומיים לאסוף בנוגע לפעילותם השוטפת היא רבה ויתכן שאף רבה מדי. עם זאת, דומה שלא יכול להיות חולק שהמידע הרב טומן בחובו גם אפשרות למידה למפתחי הטכנולוגיה, למאסדר ולחברות הביטוח. המידע שייאסף צפו...


