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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי ]נוסח חדש[ )מס' 22(, 
התשע"ז-2017

במקום1עהחלפתסעיף6 הפקודה(, - )להלן התש"ל-11970 חדש[, ]נוסח מנועי רכב ביטוח בפקודת
סעיף6יבוא:

"רכבשסעיף2
לאחלעליו

סעיף2לאיחול-6ע )א(

לגבירכבמנועישהוארכושהמדינה,ובלבדשהמדינה )1(
התירהאתהשימושבואושהשימושבוהואלצורכיהמדינה;

לגבירכבמנועישמשתמשבושוטראואדםאחרלפי )2(
הוראותיו,לצורכיהמשטרה;

לגבירכבמנועישמשתמשבועובדשירותהביטחוןהכללי )3(
אואדםאחרלפיהוראותיו,לצורכישירותהביטחוןהכללי;

לגבירכבמנועישמשתמשבועובדהמוסדלמודיעין )4(
ולתפקידיםמיוחדיםאואדםאחרלפיהוראותיו,לצורכיהמוסד

למודיעיןולתפקידיםמיוחדיםע

שרהאוצר,באישורועדתהכלכלהשלהכנסת,רשאילקבוע, )ב(
בצו,שימושיםנוספיםברכבמנועישהוראותסעיף2לאיחולולגביהם,
אםמצאכיאיןהצדקהלהחיללגביהםאתחובתקיומהשלפוליסה

בת־תוקףע"

]נוסח מנועי רכב ביטוח לפקודת 2)א( סעיף  כללי
קובע הפקודה(, - )להלן התש"ל-1970 חדש[, 
איסורכללילהשתמש,לגרוםאולהניחלאחרלהשתמש
ברכבמנועיבלאפוליסהתקפהעלצדאיסורזהקבועהעבירה
פליליתעבשיםלבלסעיף2לפקודה,מוצעלתקןאתהפקודה
ולהבהירבמפורששהפטורמחובתהביטוח,בהתאםלסעיף
6לפקודה,חלעלשימושברכבמנועישהוארכושהמדינה
ובלבדשהשימושברכבהמנועינעשהבידימישהמדינה
שהפטור לקבוע מוצע עוד ברכבע להשתמש לו התירה
מחובתהביטוחכאמוריחולגםעלרכבמנועישהוארכוש
המדינהאףאםלאהותרהשימושבידיהמדינה,ובלבד
שהשימושנעשהלצרכיהעבנוסףמוצעלבטלאתהחובהעל
קיומהשלתעודתביטוחמקוריתאחתולאפשרלמבטחים

להנפיקתעודתביטוחבאמצעיםאלקטרונייםע

סעיף6לפקודהבנוסחוהקייםקובעכדלקמן: סעיף 1

"רכב שסעיף 2 לא חל עליו

סעיף2לאיחול- 6ע

לגבירכבמנועישהוארכושהמדינה,אועל )1(
אדםשבשירותהמדינההמשתמש,אוגורםאומניח
שאדםאחרישתמש,ברכבמנועיכאמורלשירותה

שלהמדינהבלבד;

לגבירכבמנועיכשהואנהוגלצורכיהמשטרה )2(
בידישוטראולפיהוראותיו;

)נמחק(ע" )3(

סעיף6האמורפוטרמחובתביטוחשימושיםשונים
ברכבמנועילצורכיהמדינה,בתנאיםובנסיבותמסוימים,
מתוךהנחהשהמדינההיאבעלתאמצעיםומסוגלתלשאת
בעצמהבעלותהפיצוישלניזוקיםבתאונתדרכים,במקרה
6א סעיף קובע לכך בהתאם שכזאתע חבות לה שקמה
לפקודהשמישפטורמחובתביטוחלפיסעיף6,יהיהחייב
לתתכלפיצוישמבטחהיהחייבלתתאילוהיתהקיימת

פוליסהבהתאםלנדרשבפקודהע

מאפשר לפקודה )1(6 סעיף של הנוכחי נוסחו
לתוצאות להוביל עשויות חלקן אשר שונות פרשנויות
ע"א במסגרת הפקודהע תכלית עם מתיישבות שאינן
214/81מדינתישראלנגדחנהפחימה)1986()פ"דלט)4(
821(,ניתנהפרשנותלסעיףהאמורשלפיההפטורמחובת
הביטוחחלעלשימושברכבמנועישהוארכושהמדינה
ובלבדשהשימושברכבהמנועינעשהבידימישהמדינה
התירהלולהשתמשבו)ביןאםמדוברבעובדהמדינהובין
אםלא(עמוצעלקבועפרשנותמשפטיתזובחקיקהעעוד
מוצעלחדדשהפטורמחובתביטוחכאמוריחולגםעל
רכבמנועישהוארכושהמדינהאףאםלאהותרהשימוש
בידיהמדינה,ובלבדשהשימושנעשהלצרכיהעזאתבשל
ההנחהשלעתיםההיתרלאניתןמסיבותטכניותאובשל
תקלהבלבד,וכפישגםנפסקבפסקהדיןהאמור,כשהנוהג
ברכבעושהכןלשירותהשלהמדינה,ניתןלראותבכך

מעיןתחליףרעיונילהיתרלנהוגברכבעצמוע

לפיהוראותהפקודה,נוסףעלהפטורמחובתביטוח
מנועי ברכב שימוש על גם פטור חל המדינה, על החל

דינימדינתישראל,נוסחחדש15,עמ'320;ס"חהתשע"ו,עמ'1261ע 1
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בסעיף9לפקודה-2עתיקוןסעיף9

בסעיףקטן)א(,במקום"בטופסשנקבע"יבוא"בהתאםלטופסשנקבע"ובסופויבוא )1(
"תעודתביטוחכאמורבסעיףקטןזהניתןלהוציאבאמצעיםאלקטרוניים";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

המבטחימציאלמבוטחאתתעודתהביטוחשהוציאכאמורבסעיףקטן)א(; ")א1(
הרשותרשאיתלתתהוראותלגביאופןהמצאתתעודותהביטוחלמבוטחיםע";

בסעיףקטן)ב(,הרישהעדהמילים"אחת,אך"-תימחק; )3(

סעיףקטן)ה(-בטל; )4(

בסופויבוא: )5(

)א(,בדרך מבטחישמורעותקשלתעודתהביטוחשהוציאלפיסעיףקטן ")ו(
אלקטרוניתאובדרךאחרתשאישרההרשות,ורשאיתהרשותלתתהוראותלעניין

השמירהעלתעודותביטוחבידימבטחע"

תיקוןסעיף9בסעיף9לפקודה-2ע

בסעיףקטן)א(,במקום"בטופסשנקבע"יבוא"בהתאםלטופסשנקבע"ובסופויבוא )1(
"תעודתביטוחכאמורבסעיףקטןזהניתןלהוציאבאמצעיםאלקטרוניים";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

המבטחימציאלמבוטחאתתעודתהביטוחשהוציאכאמורבסעיףקטן)א(; ")א1(
הרשותרשאיתלתתהוראותלגביאופןהמצאתתעודותהביטוחלמבוטחיםע";

בסעיףקטן)ב(,הרישהעדהמילים"אחת,אך"-תימחק; )3(

סעיףקטן)ה(-בטל; )4(

בסופויבוא: )5(

)א(,בדרך מבטחישמורעותקשלתעודתהביטוחשהוציאלפיסעיףקטן ")ו(
אלקטרוניתאובדרךאחרתשאישרההרשות,ורשאיתהרשותלתתהוראותלעניין

השמירהעלתעודותביטוחבידימבטחע"

לפי או שוטר בידי או המשטרה לצורכי נהוג "כשהוא
הוראותיו"ענראהשמסיבותהיסטוריותלאנכללובפקודה
גופיביטחוןנוספים,שגםלהםצרכיםייחודייםהמצדיקים
אתהחלתושלאותופטורעגופיםאלההםשירותהביטחון
הכלליוהמוסדלמודיעיןולתפקידיםמיוחדיםעלפיכךמוצע
להחילעליהםאתהפטורמחובתהביטוחבאותםתנאים

שחליםלגביהמשטרהע

עודמוצעלהסמיךאתשרהאוצרלקבועשימושים
נוספיםברכבמנועישהוראותסעיף2לפקודהלאיחולו
לגביהם,אםמצאכיאיןהצדקהלהחיללגביהםאתחובת

קיומהשלפוליסהבת־תוקףע

סעיף9לפקודהקובעכימבטחשהוציאפוליסה  סעיף 2 
לפיהפקודה,יוציאבאותוזמןתעודתאישור)להלן 
-תעודתביטוח(,זאתכדישיהיהניתןלבקרולוודאאם
משתמשברכבמנועיעומדבחובתהביטוחעהוראותחיקוקים

שוניםמקנותלתעודתהביטוחמעמדמיוחד,כמפורטלהלן:

מבטח יוציא לא לפקודה 9)ב( סעיף לפי בפקודה: )1(
לפוליסהאחתיותרמתעודתביטוחאחת;לפיסעיף9)ד(
לפקודהמוטלקנסעלמישמפראתאחתמהוראותסעיף
9לפקודהשעניינםתעודתביטוח;לפיסעיף27לפקודה
ביטולפוליסהקודםזמןסיומהבהחזרתתעודת מותנה

הביטוחלמבטחע

)ביטוח()תנאי )2(תקנותהפיקוחעלשירותיםפיננסיים
התש"ע-2010:לפי מנועי(, רכב של לביטוחחובה חוזה
סעיף7לתקנותהאמורותשינויפרטיםבתעודתהביטוח
8 סעיף לפי הישנה; הביטוח תעודת בהחזרת מותנה
ביטוח תעודת להוציא מבטח רשאי האמורות לתקנות
במקרהשתעודתהביטוחאבדהאוהושחתה,בתנאישבעל
הושחתה או אבדה הביטוח שתעודת יצהיר הפוליסה
ובתנאישהרכבבחזקתו;לפיסעיף10לתקנותהאמורות
מחויבהמבטחלשלוחלבעלהפוליסהאתתעודתהביטוח

עדמועדתחילתהביטוחע

)3(התוספתהראשונהלתקנותהאמורות)להלן-הפוליסה
התקנית(:לפיסעיף1לפוליסההתקנית,תחילתהביטוח

)הפרמיות( הביטוח דמי של מראש בתשלום מותנית
ובהחתמתתעודתהביטוח;לפיסעיף15לפוליסההתקנית
מותנהביטולהפוליסהבהחזרתתעודתהביטוחלמבטח;
או אבדה הביטוח שתעודת ככל כי בסעיף נקבע עוד
הושחתה,ניתןלחתוםעלהצהרהמתאימהובלבדשהרכב

מצויבחזקתושלהמבטחע

לתעודת מיוחד מעמד כאמור, הקנו, אלה הוראות
ביטוחמודפסתוחתומה,לענייןעמידהבחובתהביטוחשל
המשתמשברכבמנועיעהוראותאלההביאולכךשקייםפער
משמעותיביןהוראותהחוקלגביתעודותביטוחלביןהמצב

הטכנולוגיהקייםהיוםעפערזהמעלהאתהקשייםהאלה:

ומועברות מבטחים ידי על מודפסות שנה בכל •
למבוטחים,כ־3מיליוןתעודותביטוחחובהחדשות;

בכלמקרהשלהחלפתרכב,עדכוןפרטינהגים,ביטול •
פוליסהוכדומה,נדרשבעלהפוליסהלפנותלמבטחולבקש
שתודפסלותעודתביטוחחדשה;בעבורשירותזהמשלם

המבוטחסכוםשלכ־30שקליםחדשים;

במקרהשבותעודתביטוחאבדהאוהושחתה,נדרש •
למבטח למסור חדשה, תעודה לקבלת כתנאי המבוטח,
הצהרהבכתבבדברנסיבותהאבדן,הגניבהאוההשחתה
שלהתעודה,כלזאתבתנאישהרכבעדייןנמצאבחזקתו;

העדריכולתלבטלביטוחכשתעודתהביטוחאבדה •
אוהושחתהוהרכבאינומצויבבעלותואובחזקתושל
המבוטח;זאתמפנישלפיסעיף13לפקודההכיסויהביטוחי
נמשךגםבמקרהשלהעברתבעלותברכב,ובכךחשוף
על להסתמך המבקש שלישי צד של לטענות המבטח

תעודהמודפסתומשולמת;

נוכחהאיסורהפלילילנהוגברכבמנועיבלאביטוח, •
הפגיעהבציבורהואבמצרךנחוץויום־יומיע

הפעולות ובתחום בפרט הביטוח ענפי בשאר
פעולותדומות אפשרותלבצע קיימת הפיננסיותבכלל,
מכאן ושקופהע מאובטחת מיידית, דיגיטלית, בצורה
שההסדרההחוקיתהקיימתבתחוםביטוחהחובהאינה

מתאימהלעתהזאתע
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סעיף27לפקודה-בטלע3עביטולסעיף27

בסעיף39לפקודה,במקום"לבדיקהאת"יבוא"לבדיקה,לרבותבאמצעיםאלקטרוניים,את"ע4עתיקוןסעיף39

תחילתושלסעיף1לחוקזהבתוםשלושהחודשיםמיוםפרסומושלחוקזהע5עתחילה )א(

תחילתםשלסעיפים2עד4לחוקזהבתוםתשעהחודשיםמיוםפרסומושלחוק )ב(
זה,ואולםרשאישרהאוצר,בצו,לדחותאתמועדהתחילההאמורלתקופהשלאתעלה

על18חודשים,אםנוכחכינדרשפרקזמןנוסףלהיערכותליישומושלחוקזהע
הוראותסעיפים2עד4לחוקזהיחולולגביפוליסותשתחילתתקופתהביטוחהנקובה6עתחולה

בהןחלהבמועדהתחילהלפיסעיף5)ב(לחוקזהאולאחריוע

עקבקשייםאלהובשיםלבלפתרונותהדיגיטליים
הקיימיםהיוםבשוק,מוצעלבטלאתהחובהעלקיומה
למבטחים ולאפשר אחת מקורית ביטוח תעודת של
להנפיקתעודתביטוחבאמצעיםאלקטרונייםעהפתרונות
הטכנולוגייםהקיימיםהיוםמאפשריםמתןאסמכתאואימות
עדכניומדויקבקשרלקיומושלביטוחלפידרישותהפקודה,

כתחליףלהדפסתתעודתביטוחמוחשיתואחזקתהע

השלמתמהלךביטולהחובהבתעודתביטוחמקורית
אחת,תכלולתיקוןשלהתקנותהאמורותושלהפוליסה
התקנית,שיקודמולאחראישורהתיקוןהמוצעעבמסגרת
תיקוניםאלהתוטל,ביןהשאר,חובהעלהמבטחיםלאפשר
למבוטחשיחפוץבכךלקבל,שלאבדרךאלקטרונית,העתק
יחויבו המבטחים כי יובהר הביטוחע תעודת של מודפס
לחתוםבחתימהאלקטרוניתמאושרתעלתעודתהביטוח
וזאתלאורהוראותחוקחתימהאלקטרונית,התשס"א-2001ע

עודמוצעלתקןאתסעיף9)א(לפקודה,כךשמבטח
תעודת יוציא הפקודה דרישות לפי פוליסה שהוציא
אישורעלכךבהתאםלנוסחשייקבעעמוצעלהבהירכי
אלקטרונייםע באמצעים שתוצא יכול האישור תעודת
שמירה על האמונה הרשות, את להסמיך מוצע בנוסף,
המצאת אופן בדבר הוראות לתת מבוטחים, ענייני על
תעודותהביטוחלמבוטחיםעיצויןשמבוטחשיבקשלקבל
אתתעודתהביטוחשלאבדרךאלקטרונית,חברתהביטוח
הביטוח, תעודת ניירשל לשלוחלועותק חייבת תהיה
חובהאשרתעוגןבמקביללחקיקתהתיקוןהמוצעבהנחיה

שלהממונהעלשוקההוןביטוחוחיסכוןע

מוצעלתקןאתסעיף9)ב(לפקודהכךשיותרלמבטח
להוציאיותרמתעודתביטוחאחתעהאיסורהקייםכיוםמבטא
אתהמעמדהמיוחדשלתעודהשהוצאה,כמסמךמהותי
לקיומושלביטוח,ולפיכךעליולהיותיחידניעהפרקטיקה
המתחייבתמהוראהזוהיאשכלבקשהלשינויתנאיהביטוח
)לדוגמהבמקריםשלמכירהוקנייהשלרכבאושינויזהות
הנוהגים(,מותניתבהמצאהפיזיתשלהתעודהלמבטחע
כאמורלעיל,פרקטיקהזועורמתקשייםשאינםהכרחיים
בעל כאשר סתום למבוי הביאה ופעמים דיגיטלי בעידן
פוליסהטועןששלחאתהתעודהלמבטחוהמבטחטועןכיזו
לאהגיעהאליו,ומבחינתוהואאחראילנזקשייתכןשיתרחשע

מוצעלפיכךלתקןאתהסעיףולבטלאתהאיסורהאמורע

לפיסעיף9)ה(לפקודהניתןלהפיקתעודתביטוחחדשה,
מקוםשהתעודההקיימתאבדהאוהושחתהענוסחוהנוכחי
שלסעיף9)ה(קובעכי"איןבהוראותסעיףזהכדילמנוע
הוצאתתעודתביטוחבמקוםתעודהשנשחתהאושאבדה,

וכלמקוםבפקודהזושמדוברבהחזרתתעודתביטוח,באבדנה
אובהשחתתה,יתפרשכמדוברבכלהתעודותשהוצאוכאמור
ובהעתקיהן"עמוצעלבטלאתהסעיףבשלאי־נחיצותונוכח

ביטולהאיסורעלהפקהשליותרמתעודהאחתע

מוצעלהוסיףאתסעיף9)ו(לפקודהולפיותוטלעל
מבטחהחובהלשמורעותקשלתעודותביטוחשהוציא,
הרשות, שאישרה אחרת בדרך או אלקטרונית בדרך
והרשותתהיהרשאיתלתתהוראותלענייןהשמירהעל
תעודותביטוחבידימבטחעקביעתחובתהשמירהנדרשת
נוכחהמעברהמוצעממדיניותשלהסתמכותעלתעודה

פיזיתחתומהלהסתמכותעלמידעדיגיטליע

סעיף27לפקודהקובעכדלקמן: סעיף 3

"חובה להחזיר תעודה שבטלה

27עאםלאחרשהוצאהתעודתביטוחלפיסעיף9בוטלה
הפוליסהכאמורבסעיף24,יחזירבעלהפוליסהאתתעודת
הביטול היכנס מיום ימים שבעה תוך למבטח הביטוח
לתקפו,ואםאבדהאונשחתה,ימסורתצהירעלכך;לא

עשהכאמור-יאשםבעבירהע"

מוצעלבטלאתהסעיףהאמורנוכחביטולהאיסורעל
הפקהשליותרמתעודהאחתכאמורלעילע

לפיסעיף39לפקודהקיימתחובהלהציגתעודת  סעיף 4
ביטוחלשוטרעחובהזונועדהלאפשרלמשטרת 
לאפשר לפיכך מוצע הביטוחע חובת את לאכוף ישראל
להציגלשוטרהעתקמתעודתביטוח,ויהיהניתןלעשותכן
גםבאמצעיאלקטרוני)טלפוןסלולרי,מחשבניידוכדומה(ע

לתיקון 1 סעיף של תחילתו כי לקבוע מוצע  סעיפים
מיום חודשים שלושה בתום תהיה המוצע  5 ו־6 

פרסוםהתיקוןהמוצע,וזאתכדילאפשרתקופת 
התארגנותוהיערכותליישוםהתיקוןע

4 עד 2 סעיפים תחילתםשל כי עודמוצעלקבוע
לתיקוןהמוצע,שעניינםמעברלתעודתביטוחהמונפקת
באמצעיםאלקטרוניים,כאמורלעיל,תהיהבתוםתשעה
חודשיםמיוםפרסומושלחוקזה,וכישרהאוצריהיה
לתקופה האמור התחילה מועד את לדחות בצו, רשאי,
שלאתעלהעל18חודשים,אםנוכחכינדרשפרקזמןנוסף
ליישומושלהחוקהמוצע,הכרוךבמעברלהנפקתתעודות

ביטוחבאמצעיםאלקטרוניים,עלכלהקשורבכךע

כמוכןמוצעלקבועכיהוראותסעיפים2עד4לתיקון
המוצעיחולולגביפוליסותשתחילתתקופתהביטוחהנקובה
בהןחלהבמועדהתחילהשלהסעיפיםהאמוריםאולאחריוע
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