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כשל האכיפה בעבירות תעבורה: כיצד מרשיעים 
תאגידים ופוטרים נהגים

ד"ר איתן לבונטין*

א. מבוא1
במאמר ראשון על כשל האכיפה בעבירות תעבורה הצגתי את הדין 
שהצמיחה "חזקת הבעלות", הלא היא סעיף 27ב לפקודת התעבורה.2 
החזקה קובעת כי "נעשתה עבירת תעבורה ברכב, רואים את בעל הרכב 
כאילו הוא נהג ... זולת אם הוכיח מי נהג"; והיא חלה, גם בהתעלם 
מעבירות חנייה, על מאות אלפי עבירות בשנה שבהן הרכב מזוהה 
והנהג לכתחילה אלמוני. בכל העבירות האלה - רובן עבירות מצלמה 
ומיעוטן עבירות חמורות כגון פגע וברח - חפותו של בעל הרכב אינה 
רלוונטית. גם אם לכל הדעות לא נהג )כגון אם הוכיח אליבי(, עליו 
להוכיח מי כן נהג. אם לא יוכל או לא ירצה לעשות כן ייראה כאילו 
נהג בעצמו, וממילא יהיה צפוי להרשעה בעבירה שלא עבר ולעונש 
ההולם את חומרת המעשים שלא עשה. יתר על כן, מאחר שקל 
כל-כך להרשיע את הבעלים שלא ביצע את העבירה, במקרים רבים 
אין מנסים כלל לאתר את הנהג שכן ביצע אותה. התוצאה פשוטה 
והרסנית: מערכת המשפט מרשיעה ביודעין בעלי רכב חפים מפשע, 
ובכך רומסת כליל את יסודות המשפט – ובה בעת פוטרת את הנהגים 

האשמים, ובכך מעודדת עבריינות ומחריפה את הסכנה בכבישים. 

המאמר הנוכחי מוקדש לנסיבות המיוחדות שבהן חזקת הבעלות 
חלה על עבירות שנעשו ברכב תאגיד )ובכלל זה רכב ליסינג(,3 ובפרט 
עבירות מהירות ואור אדום שנתפסו במצלמה.4 הדין בהקשר זה התפתח 
בנתיב משל עצמו, אך גם הוא הצמיח כשל חריף: מערכת המשפט 
מרשיעה תאגידים, שכמובן אינם נוהגים – ובה בעת פוטרת נהגים 
עבריינים, בשר ודם, הנעזבים לנפשם משום שהתאגידים מורשעים 
במקומם. להלן נראה כי הדין הקיים לא רק מחבל באכיפה ומעודד 
עבריינות – אלא גם עומד בסתירה להוראות חוק מפורשות, מציע 
לעבריינים לרכוש חסינות תמורת כסף, וממילא מפלה בין עשירים 
לעניים באכיפת עבירות פליליות. אם בכך לא די, הדין גם נשען על 
תקלה יוצאת דופן שנפלה לפני כרבע מאה בפסק דינו של בית המשפט 

העליון בפרשת מודיעים5 – פסק דין מפורסם שמרבים להסתמך 
עליו ולדון בו, אך דומה שרק מעטים מכירים את האמת שמאחוריו. 
למרבה ההפתעה, האמת פשוטה וחותכת: זהו פסק דין שגוי בעליל; 
ביסודו ניצבת טעות מאלפת, אולי יחידה במינה בכל תולדות הפסיקה 
בישראל; ודווקא טעות קשה זו הונצחה, מעולם לא תוקנה, וממשיכה 

לגרום נזק עד עצם היום הזה. 

ב. כיצד תאגידים מחפים על נהגים 
כדי להציג את כשל האכיפה בעבירות מצלמה שנעשו ברכב תאגיד, 
מוטב לשוב תחילה לכשל המקביל בעבירות מצלמה שנעשו ברכב 

השייך לבן אנוש.6 

עבירת מצלמה גוררת כרגיל דוח קנס מכוח חזקת הבעלות, שכמוהו 
ככתב אישום והוא נשלח בדואר לבעל הרכב. אם הבעלים שקיבל את 
הדוח אינו הנהג שביצע את העבירה, הוא עשוי לבחור באחת משתי 
דרכים. דרך אחת היא להוכיח מי נהג ולבקש שהדוח יוסב לשמו. 
מכוח מדיניות אכיפה כתובה, במקרה כזה לא די שהבעלים יוכיח את 
חפותו-שלו ואף ימסור את פרטי הנהג, אלא דורשים שגם ישיג מאותו 
נהג הודאה חתומה. אם הנהג האשם אינו מודה בכתב, הדוח ממשיך 
לעמוד נגד הבעלים החף מפשע. דרך שנייה שהבעלים עשוי לבחור 
היא פשוט לשלם את הדוח, ובכך "לקחת על עצמו" את העבירה 
ולחפות על הנהג. כך למשל כשסבתא בעלת רכב מסכימה "לקחת 
על עצמה" עבירת מצלמה שביצע נכדה. מכוח החוק, עצם תשלום 
הקנס מביא להרשעת הסבתא ולסגירת התיק.7 כל הנדרש לפיכך הוא 
לשלם ללא אומר – ואין זה משנה מאיזה כיס – כדי שהסבתא תורשע 
ותקבל נקודות, אולי גם תחויב בקורס נהיגה או תיפסל מלנהוג, ואילו 
הנכד יישאר אלמוני, ייעזב לנפשו וימשיך לנהוג כרצונו. איש מהם 
אינו צריך לשקר. המדינה שולחת דוח מוגמר על שם הסבתא, ובכך 
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8  כאמור, גם אם הסבתא תוכיח את חפותה )כגון באליבי( ואף תצביע על הנכד, עדיין היא צפויה להרשעה אם הנכד יסרב להודות. בפשטות, הדין מעדיף להרשיע 
את החף מלטרוח על הרשעת העבריין. ראו עוד לבונטין, חזקת הבעלות, לעיל ה"ש 1, בעמ' 36 – 37. 

9  אם התאגיד חוכר את הרכב מחברת ליסינג, התאגיד יקבל את הדוח בתורת מחזיק; ראו לעיל ה"ש 3. לענייננו אין צורך להבחין בין תאגיד שהוא בעלים לבין 
תאגיד שהוא מחזיק, ולכן אתייחס להלן לתאגיד כבעלים. 

10  במקרה טיפוסי שבו תאגיד מצביע באופן מסודר על עובד שנהג ברכב, מובן שהנהג-העובד יתקשה להתחמק מהודאה באחריותו. אם בכל זאת הנהג מתחמק )כגון 
במקרה של עובד-לשעבר(, ייתכן שהמציאות תגמיש מעט את הדין: לפחות בחלק מהמקרים, הדעת נותנת שהתאגיד יוכל להוכיח את זהות הנהג באמצעות ראיה כגון 

מסמך או רישום, ולא תמיד תידרש גם הודאה חתומה מאותו נהג-עבריין. 
11  סעיף 69ג לפקודת התעבורה קובע: "הוראות סעיף 252א לחוק העונשין, תשל"ז-1977, לא יחולו על תאגיד או על מעביד בשל תשלום קנס על עבירת תעבורה, 
אלא אם כן היא עבירה לפי סעיפים 64 עד 67 או שהיא עבירה הנכללת בתוספת הראשונה או התוספת השנייה". עבירות אור אדום או עבירות מהירות חמורות )יותר 
מ-30 קמ"ש מעל המותר בדרך עירונית או יותר מ-40 קמ"ש מעל המותר בדרך שאינה עירונית( נכללות בתוספת השנייה לפקודת התעבורה, ועל כן סעיף 252א חל 

עליהן. אחריותם של נושאי משרה בתאגיד, בגין תשלום אסור שביצע התאגיד, קבועה בסעיף 252א)ב(.
www.mevaker.gov.il/he/Reports/ ;)2015( 506-507 12  ראו למשל מבקר המדינה, ביקורת על השלטון המקומי, המועצה המקומית מעלה עירון

Pages/425.aspx . המקרה המתואר בדוח ממחיש יפה כיצד תאגידים מחפים על נהגים. מורת רוחו של המבקר מוצדקת, לדעתי, אלא שההפניה לסעיף 252א אינה 
במקומה. מדובר היה בשלושה דוחות מהירות שניתנו מלכתחילה לתאגיד ולא לנהג; והביקורת בהקשר זה צריכה להיות קודם כול כלפי הדין, כמוסבר להלן, ורק לאחר 
מכן כלפי תאגידים ונהגים המנצלים אותו לצרכיהם )אך אינם מפרים אותו(. זאת ועוד, שלושת הדוחות נפלו בגדר סעיף 69ג לפקודת התעבורה )ראו בהערה הקודמת(. 
לכן, גם אילו הנהג נתפס בכביש והדוחות היו מופנים מלכתחילה אליו, מותר היה לתאגיד לשלם את הקנסות – אף שבמקרה כזה הנהג היה מורשע ומקבל נקודות. יצוין 

כי סעיף 69ג לפקודה לא נזכר כלל בדוח המבקר. 
13  חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס' 16(, התשמ"א-1981, ס"ח תשמ"א 315. 

מאשימה אותה בעבירה. אם הדוח שולם, הרי בעיני הדין הסבתא 
הודתה והורשעה )ואפילו אם חפותה מוכחת(.8  

האמור לעיל חל גם כאשר בעל הרכב הוא תאגיד, והנהג הוא עובד 
או אדם אחר שהתאגיד מוכן לחפות עליו. כאשר רכב תאגיד מצולם 
בעבירה, התאגיד מקבל דוח קנס בתורת הבעלים )או המחזיק(.9 אם 
התאגיד מוכיח כנדרש את זהות הנהג, הדוח מוסב לשמו של אותו 
נהג;10 אם לאו, די בתשלום הקנס כדי שהתאגיד יורשע והנהג יישאר 
אלמוני וייעזב לנפשו. התשלום בפועל יכול לצאת בין מקופת התאגיד 
ובין מכיסו של הנהג, ונקל להבין כי לתאגיד נוח אף יותר מאשר 
לבעלים בשר ודם בבואו לחפות על נהג-עבריין. סבתא המגוננת על 
נכד תספוג לא רק הרשעה אלא גם נקודות וכל עונש מתאים אחר – 
ואילו תאגיד המגונן על עובד ייענש בקנס כספי ותו לא, שהרי אין 

משיתים על תאגיד נקודות, פסילת רישיון או מאסר. 

נמצא שלתאגיד קל מאוד "לקחת על עצמו" עבירה, לחפות על נהג 
שיבקש זאת, ולכל היותר להתנות את הסכמתו בכך שהנהג ישלם 
בפועל את סכום הקנס. כך התאגיד אינו משלם דבר – ואילו הנהג 
משלם אך חומק מהרשעה, מנקודות, מקורסים, מפסילת רישיון ומכל 
עונש מרתיע אחר. כמו בדוגמת הסבתא והנכד, איש אינו נדרש לשקר 
או להפר חוק. אין חובה על התאגיד או על נושאי משרה בתאגיד 
להצביע על הנהג שביצע את העבירה. בעיני הדין, התאגיד רק משלם 

קנס שמלכתחילה נשלח אליו ונקב בשמו. 

ג. העדר תחולה לסעיף 252א לחוק העונשין
סעיף 252א)א( לחוק העונשין קובע כי "לא ישלם תאגיד, במישרין 
או בעקיפין, קנס שהוטל על זולתו". סעיף 69ג לפקודת התעבורה 
מוציא מכלל זה עבירות תעבורה קלות-יחסית, שבהן מותר לתאגיד 
לשלם קנס שהוטל למשל על עובדו; אך בעבירות קשות יותר, כגון 
נסיעה באור אדום או במהירות גבוהה בהרבה מהמותר, תאגיד יעבור 
עבירה אם ישלם קנס שהוטל על עובד, והוא הדין בכל נושא משרה 
שנתן לכך יד.11 הטעם ברור: קנס לעבריין נועד להענישו ולהרתיעו, 
ותשלום הקנס על-ידי אחר מעקר את העונש ומסכל את ההרתעה. 

על רקע זה, יש כנראה הסבורים כי אסור לתאגיד לשלם קנסות 
ו"לקחת על עצמו" עבירות נהיגה כמתואר לעיל.12 אלא שלא כך 
הדבר. בפשטות, סעיף 252א אוסר על תאגיד לשלם קנס שהוטל 
על זולתו – ואילו בענייננו הקנס מוטל מלכתחילה על התאגיד, ולכן 
הוא משלם קנס שהוטל על עצמו. להמחשה, הניחו כי פלוני נוהג 
ברכב תאגיד וחוצה צומת באור אדום. אם פלוני ייתפס בכביש, יזוהה 
ויקבל דוח קנס, אזי התאגיד יעבור עבירה לפי סעיף 252א אם ישלם 
את הקנס )אף שבכל מקרה פלוני הוא זה שיורשע ויקבל נקודות(. 
לעומת זאת, אם העבירה תיתפס במצלמה מבלי שפלוני זוהה, הדוח 
יינתן לתאגיד מכוח חזקת הבעלות; ואם התאגיד ישלם ללא אומר, 
הרי ישלם כדין קנס שמלכתחילה הוטל עליו. במקרה כזה אפשר 
שפלוני ימסור לתאגיד את סכום הקנס – אך מכל מקום התאגיד הוא 
זה שיורשע בעבירת אור אדום, איש לא יקבל נקודות, התיק ייסגר 

"בהצלחה" ופלוני יישאר אלמוני. 

ד. החקיקה והפסיקה עד הלכת מודיעים
כדי למנוע מתאגידים לחפות על נהגים, כבר ב-1981 קבע המחוקק 

הוראה מיוחדת:13

)א( נעשתה עבירה ברכב, רואים את בעל הרכב או 
את מחזיקו כאילו הוא נהג ... 

)ב( בחבר בני אדם רואים לענין סעיף קטן )א( 
גם מנהל פעיל – או שותף או עובד מינהלי בכיר 

האחראים לאותו רכב – כבעל הרכב. 

כלומר, "בעל הרכב" לצרכי חזקת הבעלות יהא לא רק התאגיד 
שהוא הבעלים הרשום, אלא גם מי מנושאי המשרה האחראים לרכב 
)להלן: "מנהל" או "מנהלים"(. כך, משנעשתה עבירה ברכב תאגיד, 
האחריות תחול לא רק על התאגיד אלא גם על מנהל או מנהלים. 
מדוע? משום שלהבדיל מהתאגיד, מנהל בן אנוש לא יסכים "לקחת 
על עצמו" עבירה שביצע נהג, ולכן יצביע על אותו נהג לבל יורשע 
וייענש במקומו. במילים אחרות: לתאגיד אין תמריץ ממשי להוכיח 
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14  חוק לתיקון פקודת התעבורה )תיקון מס' 18(, התשמ"ה-1985, ס"ח התשמ"ה 56.
15  אפשר שזו הייתה גם מטרת התיקון המקורי ב-1981. ראו דברי שר המשפטים שהציג את תיקון 1981 בפני הכנסת: "בחבר בני-אדם יראו מנהל חברה, שותף, או 
עובד מינהל בכיר אחראי על הרכב כבעל הרכב". דברי הכנסת חוברת כ"ג )17 במרץ 1981(, בעמ' 2148. הוסבר אפוא לכנסת כי יראו מנהל – לא "גם מנהל" – כבעל 

הרכב בתאגיד. כפי שמיד נראה, יש יסוד להניח שהמחוקק אמנם התכוון מלכתחילה שדוחות יישלחו אך ורק למנהלים. 
16  ע"פ )ת"א( 240/88 תבריג בע"מ נ' מ"י, פסקים תשמ"ט )א( 390 )1988(. 

17  ראו להלן הטקסט הסמוך לה"ש 34. 
18  חוק לתיקון פקודת התעבורה )תיקון מס' 24(, התשנ"א-1990, ס"ח תשנ"א 12. לפני כן, מ-1981 עד 1990, חיו זו לצד זו )ללא צורך( שלוש חזקות בעלּות 

בשלושה נוסחים שונים: אחת לעבירות חנייה )משנת 1965(, שנייה לעבירות מצלמה )משנת 1966( ושלישית לכל העבירות כולן )משנת 1981(.
19  ד"כ התשנ"א )6 בנובמבר 1990( 418 – 419. ההדגשה הוספה.

מי נהג, שהרי אינו חש בכאב ההרשעה והעונש מכוח חזקת הבעלות; 
ואילו למנהל יש תמריץ ממשי מאוד להוכיח מי נהג, לבל יורשע 
וייענש כאילו הוא נהג. מכאן התיקון לחוק, המאפשר להאשים 
מנהלים ולא רק תאגידים. דוחות מכוח החזקה יוכלו להישלח מעתה 
למנהלים בשר ודם, אלה ייאלצו להצביע על נהגים לבל יורשעו 

במקומם, וכך יאותרו הנהגים שבפועל ביצעו את העבירות. 

המחוקק חוקק – אך דומה שדבר לא השתנה. החוק אמנם התיר 
לשלוח דוח למנהל, אך לא אסר לשלוח דוח לתאגיד. המשטרה 
בחרה לפיכך להאשים תאגידים, כבעבר, ודומה שיש לכך הסבר 
בשלושה טעמים. ראשית – האשמת מנהל כ"בעל הרכב" מחייבת 
לקבוע תחילה מיהו המנהל שאפשר להאשימו. לכל הפחות דרוש 
לברר את שמו ולוודא שאכן הוא אחראי לרכב שצולם בעבירה. 
כדי להאשים תאגיד, לעומת זאת, דרוש רק לשלוח דוח לכתובתו 
הרשומה. שנית – מנהל שקיבל דוח יצביע על הנהג ככל יכולתו )לבל 
יורשע במקומו(, ולכן ברוב המקרים יהיה צורך להפיק דוח שני לנהג. 
להבדיל, אף שגם תאגיד עשוי להצביע על הנהג – במקרים רבים 
הדוח ישולם, התאגיד יורשע, והתיק ייסגר בלי מאמץ נוסף. שלישית 
– מנהל שלא יצביע על הנהג עשוי לטעון כי אינו אחראי לרכב, כי יש 
גם אחראים אחרים, כי נעדר מעבודתו במועד הרלוונטי, כי הניסיון 
לאתר את הנהג נכשל שלא באשמתו, ועוד טענות כיוצא באלה. 
תאגיד אינו מעלה טענות מסוג זה, ולכן נוח יותר להתמודד עמו. 

בפשטות, על התאגיד להוכיח מי נהג או שיורשע בעצמו. 

קיצורו של דבר, הדרך הקלה היא להאשים תאגידים ולא מנהלים; 
ואין פלא שיד האכיפה בחרה בדרך הקלה שנותרה פתוחה. התיקון 
לחוק לא הועיל. דוחות מצלמה הוסיפו להישלח לתאגידים כמקודם, 

ואם הקנס שולם – התאגיד הורשע. 

המחוקק התעקש כנראה, ולא חלפו ארבע שנים עד שב-1985 תיקן 
את ס"ק )ב(:14 

)ב( לענין סעיף קטן )א(, 'בעל הרכב' – 

)1( לגבי רכב הרשום על שם חבר בני אדם – מנהל 
פעיל או שותף או עובד מינהלי בכיר האחראים 

לאותו רכב; ...

התיקון התמצה אפוא בהשמטת המילה "גם", ולכאורה הכוונה 
ברורה: לאחר התיקון התאגיד שוב אינו נחשב "בעל הרכב" לצרכי 
חזקת הבעלות, והאחריות חלה רק על מנהלים. דוחות יוכלו מעתה 
להישלח רק למנהל, משום שרק מנהל הוא "בעל הרכב".15 אכיפה 
נגד תאגידים שוב לא תהיה תחליף נוח לאכיפה נגד נהגים. מנהלים 
שיקבלו דוחות ייאלצו להצביע על הנהגים לבל יורשעו במקומם, וכך 

עברייני הכביש האמתיים יזוהו וייתנו את הדין. 

גם חקיקה זו נאלצה כנראה להיאבק במציאות, אך ההתחלה בישרה 
תבריג )1988( הורשעה חברה בעבירת מצלמה,  טוב. בפרשת 
ובית המשפט המחוזי קיבל את ערעורה וזיכה אותה.16 שופטי הרוב 
התקשו אמנם לקבוע את תכלית החוק,17 אך פסקו כי מכל מקום 
לשונו ברורה: תאגיד שוב אינו "בעל הרכב" לצרכי חזקת הבעלות, 
ולכן מעיקרא אין להאשים תאגיד בעבירת מצלמה שנעברה ברכבו. 

ההמשך היה טוב אף יותר. בנובמבר 1990 חוקקה הכנסת את תיקון 
מס' 24 לפקודת התעבורה, שקבע בין היתר חזקת בעלות אחת 
במקום השלוש שקדמו לה.18 הגדרת "בעל רכב" נותרה כשהייתה 
גרידא(, אך הועברה לסעיף ההגדרות של  )עם תיקון קוסמטי 

הפקודה )סעיף 1( ושם נותרה עד היום בזו הלשון: 

"בעל" – אחד מאלה: ... )3( לענין רכב הרשום על 
שם חבר בני אדם – מנהל פעיל, שותף או עובד 

מינהלי בכיר בחבר, האחראים לאותו רכב. 

עובר לאישור החוק בכנסת הציגה יו"ר ועדת הכלכלה את הצעת 
החוק המוגמרת, והנה חלק מדבריה:19 

מדובר בהגדרת "בעל". ... השאלה שהתעוררה היתה, 
אם יש לראות גם את חבר בני האדם, שזה יכול להיות 
חברה בע"מ או כל תאגיד אחר, כבעל הרכב. במילים 
אחרות – כאשר נעברה עבירה ברכב של תאגיד, האם 
אפשר להעמיד לדין גם את התאגיד עצמו. שאלה זו 
התעוררה לאחרונה ]בפרשת תבריג; וכאן באים מראה 
המקום של פסק הדין ותמצית העובדות וההחלטה – א.ל[. 
כדי להסיר כל ספק בנדון אני מבקשת להבהיר, כי 
הוועדה, וגם חברי הכנסת בהצבעתם, נתנו את 
הדעת במפורש לסוגיה זאת, ואישרו את הנוסח 
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20  שם, בעמ' 419. 
21  ע"פ )ת"א( 385/90 מ"י נ' נורית בע"מ, פסקים תשנ"א )ג( 107 )1991(. פרשה זו נדונה עדיין על יסוד התיקון מ-1985.  

22  שם, בעמ' 108 – 109. 
23  ע"פ 3027/90 מודיעים בע"מ נ' מ"י, פ"ד מה)4( 364 )1991(.

24  שם, בעמ' 389. בית המשפט קבע כי "משלא התייצבה חברת מודיעים למשפט הפלילי אליו הוזמנה, רואים אותה כמודה בכך שהיא עצמה – משמע, אורגן מוסמך 
שלה – לא עצר את הרכב ]באור אדום[ כנדרש".

25  בכל זאת, לדעתי, הנקודה היא עקרונית ורבת חשיבות. בין שנאשם הוא בן אנוש ובין שהוא תאגיד – האם מותר להאשימו ללא ראיות כי הוא העבריין, בתקווה 
שלא יתייצב למשפטו ואז יורשע משום שייראה כאילו הודה? האם מותר מעיקרא לתת לאדם דוח או להעמידו לדין ללא יסוד סביר )probable cause(, היינו, ללא 
ראיות שדי בהן להעיד לכאורה על אשמתו? האם די בהודאת נאשם כדי לרפא אישום בלתי חוקי, שמעיקרא אסור להגישו נגד אותו נאשם? ראו עוד לבונטין, חזקת 

הבעלות, לעיל ה"ש 1, בעמ' 50 – 51, 81, 112 – 114. 
26  פרשת מודיעים, לעיל ה"ש 23, בעמ' 394.

27  שם, עמ' 394 – 403. 

ללא המילה "גם", בכוונה מפורשת שהאחריות 
תחול אך ורק על נושאי תפקידים בתאגיד וכו'. 
מכאן גם, שעמדת הרוב בבית המשפט המחוזי 

משקפת אמנם את כוונת המחוקק. 

בתום הדברים האלה נערכו ההצבעות, ותיקון 24 התקבל פה אחד 
ובלא הסתייגות.20 הכנסת הבהירה אפוא, במילים מפורשות, כי 
השמיטה מדעת את המילה "גם" ואימצה מדעת את הלכת תבריג. 
רק מנהל ייחשב "בעל הרכב" לצרכי חזקת הבעלות, ואישום נגד 

התאגיד מעיקרא אינו חוקי. 

חלפו כמה חודשים, ובמרץ 1991 שוב ניתן לחוק תוקף. בפרשת 
נורית זוכתה חברה מעבירת מהירות שנתפסה במצלמה, ובית 
המשפט המחוזי דחה את ערעור המדינה.21 בהסתמך בין היתר על 
פרשת תבריג, בית המשפט פסק כי "אין להעמיד לדין את החברה, 
אלא אחד מנושאי התפקידים שפורטו ]בהגדרת "בעל"[. ... במקרה 
של עבירה ברכב הרשום ע"ש חברה בע"מ, על המדינה למצוא 

אחראי בשר ודם שיש להאשימו בביצועה."22

בראשית שנת 1991, אם כן, אחרי שבתי המשפט פסקו ובייחוד 
אחרי שהכנסת חוקקה מחדש את הגדרת "בעל" והבהירה במפורש 
את כוונתה, נדמה היה שהחוק הכה שורש. רק מנהלים יואשמו 
מכוח חזקת הבעלות, ודוחות המופנים לתאגידים אינם חוקיים. 
אולם באוגוסט של אותה שנה ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון 
בפרשת מודיעים23– והקערה נהפכה על פיה, ונותרה הפוכה עד 

עצם היום הזה. 

ה. הלכת מודיעים וסיכול החוק
בפרשת מודיעים צולם רכב חברה בעבירת אור אדום. החברה 
הועמדה לדין, ומאחר שלא התייצבה ראו אותה כאילו הודתה 
בעובדות כתב האישום )מכוח סעיף 240 לחוק סדר הדין הפלילי(. 
היא הורשעה, ערעורה נדחה והיא קיבלה רשות לערער בשנית. חלקו 
הראשון של פסק הדין בבית המשפט העליון דן בסוגיה העקרונית 
של אחריות תאגיד בפלילים. מסקנתו היא שתאגיד עשוי לשאת 
באחריות ישירה לעבירות פליליות, לפי תורת האורגנים, ובכלל זה 
בעבירות תעבורה. אשר לאישום דנן, בית המשפט ציין כי מאחר 
שהחברה אחראית בפלילים, ומאחר שראו אותה כמי שהודתה 

בעובדות, ניתן היה לאשר את הרשעתה )מכוח אחריותה האישית( 
ולסיים בכך את פסק הדין.24 עם זאת, בית המשפט ראה מקום לנתח 
גם את אחריות החברה כבעלת רכב, מכוח חזקת הבעלות, וסופו 

שדן בכך על פני עמודים רבים. 

האמנם די היה בהודאת החברה כדי להרשיעּה? דומה שלא. באין 
ראיה לזהות הנהג, החברה הואשמה מכוח חזקת הבעלות – וכבר 
ראינו כי הן בפרשת תבריג )שנזכרה בפסק הדין( והן בפרשת נורית 
)שלא נזכרה( נקבע שאישום כזה אינו חוקי. כיצד ניתן היה להרשיע 
את החברה, לפיכך, בלי לברר אם מעיקרא מותר היה להאשים 
אותה? בנוסף, אף שבית המשפט לא ראה זאת, מובן שגישתו 
סיכלה את מטרת החוק. אם אפשר להאשים תאגיד ולהרשיעו על-
פי הודאתו, קל לו מאוד "לקחת על עצמו" עבירה ובכך לחפות על 
הנהג. די שהתאגיד יימנע מלהתייצב כשהוזמן למשפט, או פשוט 
ישלם כשקיבל דוח קנס, כדי שהוא יורשע והנהג-העבריין ייעזב 

לנפשו. 

דומה אפוא שבית המשפט טעה בהניחו שניתן להרשיע את החברה על 
יסוד הודאתה, בלי לדון תחילה בחוקיות האישום ובחזקת הבעלות. אך 
נקודה זו אינה במוקד ענייננו.25 העיקר לצרכינו הוא הסוגיה שבפועל 

נדונה בהרחבה, והיא עצם ההיתר להאשים תאגיד מכוח החזקה. 

חברת מודיעים טענה שלשון החוק ברורה, ולכן רק מנהל יכול להיות 
נאשם )אפשרות "הרק" בלשון הפסק(. זאת ועוד: תיקון 24 נחקק 
אחרי הלכת תבריג ובלי לשנות את הגדרת "בעל רכב", ולכן, לטענת 
החברה, "לא רק שהרוב ב]תבריג[ צודק לגופו של עניין, אלא גם 
המחוקק סבור כך, שאם לא כן, היה בוודאי משנה מניסוחו של החוק".26 
אולם בית המשפט בא לידי מסקנה שונה, שאותה נימק באריכות 
ובפירוט תחת הכותרת "עיקרים בפרשנות החקיקה".27 לענייננו די 
במסקנה שבסוף הנימוקים, וייאמר מיד כי מזומנת לנו הפתעה רבתי 

)המירכאות והסוגריים העגולים כולם במקור(:

אין לי כל ספק, כי יש לדחות את אפשרות "הרק" ויש 
לאמץ את אפשרות "הגם". ... מקום שנעשתה עבירה 
ברכב, ממשיכה לעמוד אחריותו של התאגיד-בעל-הרכב 
לצד אחריותו של נושא המשרה בתאגיד. ... הגעתי 
למסקנה זו תוך קריאה של לשון החוק על רקע תכליתו, 
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28  שם, עמ' 397 – 403. הפסק העיקרי ניתן על ידי ראש ההרכב. שופט שני הסתייג במפורש מפרשנותו, ש"עיגונה בלשון החוק קלוש ביותר", אך הסכים שיש לקיים 
את ההרשעה לאור הודאת החברה. לדעתי כאמור הדבר מוקשה: אם החברה אינה "בעל הרכב" והאישום נגדה הוגש מלכתחילה בניגוד לחוק, כיצד אפשר להרשיע 
אותה? גם שופטת שלישית הסכימה שדי בהודאה לצורך ההרשעה, ואשר להגדרת "בעל רכב" סברה כי הפרשנות שהציע ראש ההרכב אמנם "קלושה" ואף "דחוקה" 

מבחינה לשונית, אך נימוקיו "יש בכוחם להצדיק את אימוץ הפרשנות שלו". שם, בעמ' 403 – 404. 
29  ייתכן שההסבר לתקלה פשוט. מיד בסוף הציטוט שלעיל נוספה הפנייה להצעת החוק, כראיה להעדר כל התייחסות לפרשת תבריג. ייתכן אפוא שבית המשפט 
בחן את דברי ההסבר שבהצעה, אך לא את פרוטוקול הדיון בכנסת עובר לקריאה השלישית. אם כך אמנם היה, עדיין הדבר תמוה: כיצד ניתן לבחון את ההיסטוריה 
החקיקתית בלי לעיין בדברי המליאה בשלוש הקריאות? וכיצד נעלמו הדברים אפילו מבאת כוח המדינה? ראו עוד לבונטין, חזקת הבעלות, לעיל ה"ש 1, בעמ' 61 ה"ש 

  .148
30  יודגש שהחוק לא בא לפגוע באחריות תאגיד שלא מכוח החזקה. הניחו למשל אורגן של תאגיד, כגון מנכ"ל, שנתפס בעבירת מהירות על ידי שוטר. בנסיבות 

המתאימות, מכוח תורת האורגנים, דומה שאין מניעה לייחס את מעשי המנכ"ל לתאגיד עצמו.
31  צבי ענבר "אחריות החברה לעבירה שנעשתה ברכב בבעלותה" פלילים ג 229 )1992(.

32  שם, בעמ' 232. 
33  במקרה הטוב הנושא נזכר בין יתר נושאי החוק, ולעיתים נדון בקיצור רב. במקרה הפחות טוב הוא אינו נזכר כלל, אינו מוסבר או אף מוצג באופן מטעה. קצרה 
היריעה לפרט, וראו מסמכי החקיקה. לתיקון מס' 16 )1981( ראו ס"ח תשמ"א 315; ה"ח תשמ"א 246; וישיבות הכנסת מיום 17 במרץ 1981 )קריאה ראשונה( ומיום 
20 במאי 1981 )קריאה שנייה ושלישית(. לתיקון מס' 18 )1985( ראו ס"ח תשמ"א 56; ה"ח תשמ"ד 150; וישיבות הכנסת מיום 6 בפברואר 1984 ומיום 12 במרץ 

1985. לתיקון מס' 24 )1990( ראו ס"ח תשנ"א 12; ה"ח תשמ"ח 308; וישיבות הכנסת מיום 23 ביולי 1990 ומיום 6 בנובמבר 1990.

נלמדת מלשונו, מתוכן הסדריו, ממבנה  כפי שהיא 
הוראותיו, מההיסטוריה החקיקתית וממערך החקיקה 
כולו. ... בא-כוח המערערת מדגיש, כי ... המחוקק 
לא נקט כל יוזמה לשינוי החלטת בית המשפט המחוזי 
]בפרשת תבריג[. נהפוך הוא: ביום 15.11.90 נחקק 
]תיקון 24[, אשר המשיך בנוסח הקודם ... נמצא, כי 
המחוקק אימץ לעצמו את פרשנותו של הרוב בפרשת 
]תבריג[, ואל לנו לסטות מגישה זו. גישה פרשנית זו 
)"הלכת האימוץ"( אינה נראית לי. היא מבוססת על 
ההנחה המוטעית, לפיה המחוקק עוקב אחר הפרשנות 
השיפוטית. האם בא-כוח ]המערערת[ בדק, אם דבר 
קיומו של פסק הדין המחוזי היה ידוע לכנסת שעה 
שהיא חוקקה מחדש את הגדרת "בעל"? ... למעשיו 
או למחדליו של המחוקק, בחוקקו מחדש חוק שפורש 
בעבר, עשויה להיות משמעות ... ]כאשר[ נתן דעתו 
לעצמו פרשנות  אימץ  הקודמת,  לפרשנות החקיקה 
זו, ועל בסיס תפיסתו זו חזר וחוקק את ההוראה ללא 
שינוי. ... בענייננו, בחנתי את ההיסטוריה החקיקתית 
של ]תיקון 24[. לא מצאתי בה כל זכר לכך שהמחוקק 
היה מודע לפסק דינו של בית המשפט המחוזי, וממילא 
אין לגלות כל עקבות לכוונת המחוקק, לפיה מבקש הוא 

לאמץ את פסק דינו של הרוב באותו פסק דין.28 

עינינו הרואות. בית המשפט בחן את ההיסטוריה החקיקתית, אך 
לא מצא את הדברים המובאים לעיל מפי יו"ר ועדת הכלכלה.29 הוא 
נזף בסניגור על הנחתו שהכנסת הייתה ערה להלכת תבריג, אך לא 
ידע בעצמו שהכנסת אכן אימצה במפורש את אותה הלכה. הוא נטש 
את לשון החוק כפשוטה; החזיר את המילה "גם" שהמחוקק בחר 
להשמיט; וסופו שנתן לחוק, משורה של טעמים, משמעות הפוכה 
בדיוק לזו שהכנסת ביטאה בפשטות, פה אחד, ואחרי שהסבירה 
את כוונתה באופן הברור ביותר. בכל הכבוד, אין מנוס מלומר שבית 
המשפט לא הבין את החוק. הוא לא הכיר כי הרשעת תאגידים היא 
כה קלה ונוחה עד שהיא באה במקום אכיפה נגד נהגים; לא נתן את 

דעתו לכך שנהגים יכולים להסתתר מאחורי תאגידים, אך לא מאחורי 
מנהלים; ולא ראה כי החוק בא להסיר אחריות מתאגידים – במסגרת 
חזקת הבעלות30 – כדי לאלץ את יד האכיפה להגיע לעברייני הכביש 

האמתיים, המסוכנים, שהם תמיד בני אנוש.

סמוך לאחר מכן פרסם היועץ המשפטי לכנסת מאמר קצר שנועד 
להשיב את החוק על כנו, ועיקרו ציטוט מהלכת מודיעים ומדברי יו"ר 
ועדת הכלכלה.31 המחבר לא עמד על תכלית החוק, אך הטעים כי בית 
המשפט היה מגיע למסקנה הפוכה אילו ראה את מה שנאמר בכנסת. 
הוא סיים בקביעה ברורה, שאפילו השופטים עצמם היו עשויים לאמץ: 
"אין לנהוג על-פי הלכת ]מודיעים[, ויש לנהוג כמצוות המחוקק, על 
פיה חברה אינה אחראית לעבירה שנעברה ברכב שבבעלותה, ונושאי 

התפקידים בה – הם האחראים".32 

הדברים אכן ברורים לחלוטין – ובכל זאת, למרות הכול, דווקא 
הטעות היא זו שניצחה והונצחה. החוק ותכליתו נכנעו לפסק הדין 
השגוי בעליל, הכנסת נאלמה דום, והאכיפה שבה אל הדרך הקלה 
שהחוק ניסה לחסום. דוחות נשלחים לתאגידים ולא למנהלים, ואם 
התאגידים מוכנים להסתיר – הנהגים יכולים להסתתר. תכלית החוק 

סוכלה כליל, ונותרה מסוכלת עד היום. 

ו. הערפל סביב תכלית החוק
הטעות בהלכת מודיעים לא נפלה בחלל ריק. לאמיתו של דבר, תכלית 
החוק אינה נלמדת בבירור מתיקוני החקיקה שראינו, מדברי ההסבר 
שנלוו אליהם ומדיוני המליאה בשלוש הקריאות.33 בפרט, לא הובהר 
מדוע יש להאשים מנהלים בלבד. לא הוסבר כי הרשעת תאגידים 
היא כה נוחה לרשויות האכיפה, ואף לתאגידים עצמם, עד שהיא 
באה במקום אכיפה מרתיעה נגד נהגים בשר ודם )בעזרת מנהלים 
בשר ודם(. על רקע זה, אין פלא שגם בהלכת תבריג ניכרת מבוכה. 
בית המשפט המחוזי אמנם יישם את לשון החוק – ובכל זאת התקשה 
להבינה ואף חשש שמא "המחוקק לא התכוון לתוצאות העשויות 
לנבוע מהשמטת המילה 'גם'", ואולי בהיסח הדעת הכשיל את המטרה 

טי
פ

ש
מ

דיון 
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34  פרשת תבריג, לעיל ה"ש 16, בעמ' 393. זו הייתה עמדת אחד משופטי הרוב. שותפו לדעת הרוב ניסה למצוא תכלית בחוק, אך קבע כי מכל מקום לשון החוק 
ברורה ולבית המשפט אין "כל אפשרות לתקן את אשר עוות, אם עוות". שם, בעמ' 395 – 396. 

35  ראו לבונטין, "כשל האכיפה", לעיל ה"ש 2, בעמ' 5 – 6; וביתר הרחבה לבונטין, חזקת הבעלות, לעיל ה"ש 1, בעמ' 39 – 45. 
36  על הסיבות לכך השתדלתי לעמוד במאמר הקודם; לבונטין, "כשל האכיפה", לעיל ה"ש 2, בעמ' 6.

37  ראו לעיל ה"ש 33 למראי המקום של דיוני המליאה. 
38  ראו ה"ח תשמ"א 246, בעמ' 249 – 250.  

39  במאמר הקודם הצגתי ניסיונות שונים להצדיק את חזקת הבעלות ולתת בה טעם. לעניות דעתי "ההצדקות" כולן מופרכות, לעיתים סותרות זו את זו, והן מעידות 
כשלעצמן על עומק הכשל. ראו לבונטין, "כשל האכיפה", לעיל ה"ש 2, בעמ' 11 – 13. 

40  בית המשפט העליון הדגיש בהלכת מודיעים כי "אין כל הבדל רלוונטי, לעניינה של ]חזקת הבעלות[, בין בעל רכב שהוא בשר ודם לבין בעל רכב שהוא תאגיד", 
וכן כי "עקרונית דין תאגיד-בעל-רכב כדין יחיד-בעל-רכב"; פרשת מודיעים, לעיל ה"ש 23, בעמ' 390, 392. ראו עוד לבונטין, חזקת הבעלות, לעיל ה"ש 1, בעמ' 

 .69 – 66
41  סעיף 30)ג( לפקודת התעבורה. ראו הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס' 86(, התשס"ח-2008, ה"ח הממשלה תשס"ח 370, 371; חוק לתיקון פקודת 

התעבורה )מס' 87(, ס"ח תשס"ח 466, 467. 
42  הצעת החוק, שם, דברי ההסבר בעמ' 371. 

43  פרוטוקול מס' 531 מישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת, 18 במרץ 2008, הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס' 86(, התשס"ח-2008, בעמ' 13 – 15.  
.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/kalkala/2008-03-18.rtf

שביקש להגשים.34 אפילו כשהכנסת הבהירה ב-1990 את כוונתה 
שאכן רק מנהלים יואשמו, גם אז לא הוסברה הסיבה לכך; והוא הדין 
במאמרו של היועץ המשפטי לכנסת, שהבהיר את רצון המחוקק אך 
לא את טעמיו. כוונת החוק התבררה אפוא מעל לכל ספק, אבל הגיונו 

ותכליתו נותרו מעורפלים. 

הערפל בחקיקה ובפסיקה אף התגבר בשל ההתעלמות מסעיף 62)5( 
לפקודת התעבורה, הקובע כי בעל רכב עובר "עבירת שתיקה" אם 
אינו מצביע על נהג שביצע ברכבו עבירת נהיגה.35 כפי שנראה להלן 
במשפט המשווה, אין קושי להאשים בעבירה עצמאית זו גם תאגיד 
ומנהליו, וממילא קמה שאלה פשוטה. מדוע לא לחייב תאגידים 
ומנהלים להצביע על נהגים, בפשטות ובמישרין, ולהאשימם בעבירות 
שתיקה אם לא יעשו כן? התשובה הקצרה היא שסעיף 62)5( אינו 
נאכף כבר עשרות שנים, עד שעצם קיומו נשכח.36 הוא לא נזכר 
כלל בדיוני המליאה על תיקוני החוק ב-1981, 1985 ו-1990;37 לא 
נזכר כלל בבית המשפט בפרשות תבריג, נורית ומודיעים; לא 
נזכר גם סביב התיקון האחרון בחוק ב-2008, שמיד נפנה אליו; 
ובפעם האחת שעוד נזכר – בדברי ההסבר להצעת החוק מ-1981 – 
דומה שלא הובן כהלכה.38 לפיכך, בהקשר הכללי ובהקשר התאגידי 
כאחד, כבר עשרות שנים הדין חותר לאלץ בעלי רכב להצביע על 
נהגים – אך במקום להאשים את השותקים בעבירות שתיקה שעברו, 
הוא מתעקש להאשימם בעבירות נהיגה שלא עברו. הדין כולו שרוי 
בערפל, והניסיונות למצוא בו היגיון רק מוסיפים מבוכה על מבוכה.39 

כדי להסיר ספק, לדעתי אין לשלוח דוחות קנס למנהלים מכוח חזקת 
הבעלות, משום שהחזקה עצמה פסולה ואסורה. בפשטות, אין להאשים 
מנהל בעבירת נהיגה שלא עבר או אין ראיות שעבר, ובמקום זאת ניתן 
לנקוט דרכים אחרות )ראו להלן(. החקיקה נועדה אפוא להשיג מטרה 
נכונה וחשובה – לאתר נהגים עבריינים, להענישם ולהרתיעם – אך 

נכשלה מראש בהישענה על החזקה. 

מה היה קורה אילו אפשרות "הרק" הוסיפה להיאכף, כפי שנאכפה 
תבריג ונורית? אפשר שמנהלים היו נוקטים  תחילה בפרשות 
אמצעים יעילים לזיהוי נהגים )אולי בעזרת טכנולוגיה מתאימה( 

– ובה בעת חזקת הבעלות הייתה מתגמשת, כדי למנוע הרשעת 
מנהלים תמי לב במקרים חריגים שבהם הנהג לא זוהה. אפשר גם 
להיפך: מנהלים היו מורשעים פעם אחר פעם בעבירות נהיגה שלא 
עברו, וזעקתם הייתה מצמיחה במהירות תיקון יסודי. אין לדעת. 
הידוע הוא שהחוק סוכל ולא נאכף, הלכת מודיעים הפכה להלכה 
המנחה של חזקת הבעלות )גם כשבעל הרכב הוא בן אנוש(,40 

והעיוות בדין רק הלך והעמיק. 

ז. תיקון החוק ב-2008 – הדין הקיים ועיוותיו 
חסינות הנוהגים ברכב תאגיד כה התעצמה, כנראה, עד שב-2008 
יזמה הממשלה תיקון נוסף בחוק: תאגיד יקבל קנס גדול פי כמה 
מהרגיל – פי עשרה לפי הצעת החוק, פי ארבעה בחוק שהתקבל 
– אלא אם יצביע על הנהג.41 דברי ההסבר הבהירו כי "הנהג חומק 
מלשאת במלוא התוצאות של העבירה מאחר שההרשעה אינה 
נרשמת לחובתו במרשם הפלילי, והוא אינו מקבל נקודות בגינה. 
מוצע ליצור תמריץ לתאגידים לדאוג להסבת הדוח על שם הנהג 
בפועל, על ידי העלאה משמעותית של הקנס, כל עוד לא הוסב הדוח 
על שם הנהג."42 הדיון בוועדת הכלכלה של הכנסת הוסיף להמחיש 

את המציאות, ודיינו בדברים מעטים: 

]נציגת הלשכה המשפטית במשרד התחבורה[: 
]הנהג[ יכול לבצע את כל עבירות רמזור אדום שבעולם, 
ואת כל עבירות המהירות שבעולם, ועד שלא יעצור אותו 
במקרה שוטר, ]ל[שום דבר מזה לא יהיה זכר ברקורד 

שלו. זה מצב שלדעתנו בלתי מתקבל על הדעת. ...
]נציג אגף התנועה במשרד לבטחון פנים[: הבעיה 
שהדוח מופק לבעל הרשום של הרכב. אם זו חברה, בא 

נציג מהחברה, משלם והולך. ...
]נציגת הלשכה המשפטית במשרד התחבורה[: 
הנהגים כאן יוצאים חסינים, הם חסיני שיטת ניקוד, הם 

חסיני רישום פלילי ... 
]יו"ר הוועדה[: נכון להיום החוק לא מטיל שום חובה 
על התאגיד ברמת הבירור. אם תאגידים רוצים להגן על 

עובדיהם הם יכולים לקחת מהם את הכסף ולשלם.43 
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44  האפשרות להטיל אחריות על מנהלים אמנם נזכרה, אך נדחתה בטענה שהיא מחמירה עמם יתר על המידה. ראו שם בעמ' 13, 16, 21 – 22. 
45  במהלך הדיון בוועדה הוצע כי תאגיד יהיה חייב להסב דוח לנהג ויואשם בעבירה אם לא יעשה כן. אולם היו"ר התנגד בטענה ש"אי אפשר להעמיד חברה לדין בבית 
משפט, מישהו צריך לעמוד לדין מטעם החברה אם הם לא מסבים". שם, עמ' 21; וראו גם בעמ' 16. למעשה ודאי שאפשר להעמיד תאגיד לדין, והדבר מעוגן הן בחוק 
שהוועדה עצמה אישרה והן בדין הנוהג כבר עשרות שנים. להמחשה, די להניח מקרה שבו התאגיד מקבל דוח – שכמוהו ככתב אישום – אך אינו משלם ואינו מצביע על 
הנהג אלא דורש להישפט. מובן שבמקרה כזה התאגיד עצמו יישפט, כשם שהתאגיד עצמו קיבל את הדוח וכשם שהתאגיד עצמו היה מורשע אילו שילם. כיוצא בזה, כפי 
שנראה בפועל בחוק האנגלי, אפשר להעמיד לדין הן תאגיד והן מנהלים בעבירה של אי-הסבה )קרי עבירת שתיקה(. סוף דבר: מצד אחד החליטה הוועדה שהתאגיד 
יואשם )עד שיסב את הדוח(, ומצד שני הניחה שאי-אפשר כלל להאשים תאגיד. בכל הכבוד, דומה שהוועדה לא ראתה תמונה בהירה של הדין הקיים, וממילא התקשתה 

לתקנו. 
46  יודגש כי אין כאן הסכם שבו התביעה מניחה לנאשם לכפר על עבירותיו בכסף )מעין הסכם של כופר-מס( – אלא "הסדר" חד-צדדי, אנונימי, הכפוף באופן מלא 

לרצונו ולשיקוליו של העבריין.

דברי ההסבר והדיון בוועדה, לעיל, לא הזכירו כלל את הגדרת "בעל" 
בסעיף 1 לפקודה, והובילו לחקיקה חדשה העומדת בסתירה גלויה 
לאותה הגדרה.44 החוק הישן עודנו בתוקף וקובע כי "בעל הרכב" 
הוא רק מנהל – ואילו החוק החדש מניח כי "בעל הרכב" הוא רק 
התאגיד. גם מעבר לנקודה זו, דומה שהדיון בוועדה מלמד כי החוק 

שב ונקבע מתוך ערפל.45 

מכאן סעיף 30)ג( לפקודת התעבורה, שנחקק ב-2008 ומיושם מאז. 
תאגיד שנעשתה ברכבו עבירת קנס )למעט עבירת חנייה( מקבל 
"דוח תאגיד", שבו סכום הקנס גדול פי ארבעה מזה שנקבע לאותה 
עבירה. אם התאגיד מצביע על הנהג הקנס שב לגודלו הטבעי, והנהג 
צפוי להרשעה ולענישה בדרך הרגילה )קנס ונקודות וכל סנקציה 
אחרת(. אם התאגיד אינו מצביע על הנהג, על התאגיד לשלם את 
הקנס המוגדל ולשאת בהרשעה. המטרה כתמיד היא לאתר את 
הנהג, והפעם ביצירת תמריץ כספי לתאגיד – אלא שהחקיקה שבה 

ונכשלה, במידה רבה, ולא זו בלבד אלא הוסיפה עיוותים חדשים. 

ראשית – קשה לראות מה הועילו חכמים בתקנתם. היום כמקודם, 
תאגיד שאינו מצביע על הנהג אינו מפר שום חובה ואין על מנהליו 
שום סנקציה. התאגיד רשאי אפוא לשלם קנס מוגדל ובכך לחפות 
על הנהג; והתאגיד עצמו לא יינזק במאומה, בדרך כלל, שהרי כתנאי 
למתן החיפוי ידרוש מהנהג את מלוא סכום הקנס. הנהג מצדו יכול 
להסתתר כמקודם מאחורי התאגיד, ורק יידרש לשלם פי ארבעה 
תמורת "הזכות" לבצע עבירות )כל עוד לא נתפס בכביש(. הכול 
כמקודם, ורק המחיר עלה. היכן אפוא התמריץ הכספי לתאגיד 

להצביע על הנהג, כשהנהג הוא זה שמשלם בפועל? 

עבריינים עשירים יקנו ברצון את החסינות שהחוק מוכר, ואחרים 
יתקשו. מקורבים להנהלת התאגיד יזכו בחיפוי אם רק ירצו בו )שהרי 
התאגיד לא יצביע עליהם(, ומקורבים-פחות אולי לא יזכו. במקרה 
אחד יוחלט כי מוטב שהנהג יורשע וייענש כרגיל – ובמקרה אחר כי 
מוטב שהתאגיד יורשע וישולם קנס מוגדל, ובלבד שהנהג יישאר 
אלמוני ולא ייענש באופן שיכביד עליו ועל התאגיד גם יחד )כגון 
בפסילת רישיון(. יתר על כן, אם הנהג הוא מבכירי התאגיד, אפשר 
שהתאגיד ייקח על עצמו לא רק את ההרשעה אלא אפילו את סכום 
הקנס שישולם בפועל מקופתו. כך או אחרת, הכול תלוי בתאגיד 
ובנהג. ירצו – הנהג ייתן את הדין בדומה לכל נהג אחר; לא ירצו – 

הקנס המוגדל ישולם והנהג יחמוק מהרשעה ומעונש מרתיע.

בנוסף, דומה שכל הרוצה בכך יכול להקים חברה שהוא עצמו בעל 
מניותיה היחיד, ואז לרשום את רכבו על שם החברה. דוחות קנס 
יופנו מאותה שעה לחברה בעלת הרכב ולא אליו; והוא יוכל להחליט 
בכל פעם בינו לבינו, לפי מאזן של רווח והפסד, אם כדאי לו להודות 
שנהג ולשלם קנס רגיל )ובכך לקבל על עצמו הרשעה ונקודות( – או 
שמא כדאי לו יותר "להרשיע" את החברה ולשלם קנס מוגדל )ובכך 
להימנע מהרשעה ומנקודות(. אם בני משפחה נוספים נוהגים ברכב, 
גם הם יוכלו ליהנות מאותו הסדר ומאותה בחירה. בחסות הדין, 

העבריין עצמו קובע מי יורשע. 

בניגוד חריף ליסודות המשפט, חזקת הבעלות הצמיחה חוק המציע 
חסינות תמורת כסף לכל דורש, ללא שום מעורבות של רשויות 
האכיפה.46 הלכה למעשה זהו מסלול עוקף הרשעות לעברייני 

הכביש, ובמיוחד לעשירים ולבכירים שבהם.

שנית – הדין החדש מתעלם לא רק מסעיף 1 לפקודת התעבורה 
המגדיר "בעל רכב", ולא רק מסעיף 62)5( לפקודה הקובע את 
עבירת השתיקה, אלא גם מסעיף 23 לחוק העונשין המסדיר באופן 
כללי את אחריותם הפלילית של תאגידים. עבירות מהירות ואור 
אדום, למשל, הן עבירות של אחריות קפידה לפי סעיף 22 לחוק 
העונשין; וסעיף 23 לחוק קובע כי תאגיד יהא אחראי לעבירות כאלה 
רק "כשהעבירה נעברה על ידי אדם במהלך מילוי תפקידו בתאגיד". 
קשה אפוא לראות כיצד מאשימים תאגיד בעבירת מצלמה שנעשתה 
ברכבו, מכוח דוח מוגמר שכמוהו ככתב אישום, כשאין יודעים לא 
את זהות הנהג ואף לא את נסיבות ביצוע העבירה. יכול שהנהג 
האלמוני כלל לא היה עובד התאגיד )אלא ידידו או קרובו(; ויכול 
שהנהג אמנם היה עובד התאגיד, אך ביצע את העבירה בעת טיול 
פרטי ולא במהלך מילוי תפקידו. היכן אפוא היסוד החוקי להאשים 
ולהרשיע תאגידים, דרך שגרה, בעבירות מצלמה שביצעו נהגים 

אלמונים בנסיבות לא ידועות? 

סיכום הדברים. הדין הקיים מציע לנהגים-עבריינים לחמוק מהדין 
ולרכוש חסינות תמורת כסף )בהסכמת התאגיד אך ללא מעורבות 
התביעה(; פוגע כמקודם בהרתעה יעילה ובאכיפת אמת; מתעלם 
מהוראות מפורשות הן בפקודת התעבורה והן בחוק העונשין; 
ומפלה לרעה נהגים לא מקורבים או עניים, שידם אינה משגת לרכוש 
לעצמם חסינות, לעומת נהגים מקורבים או עשירים שידם משגת. 
אלה האחרונים צריכים רק לשלם סכומי קנסות מוגדלים, או אף 
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47  לבונטין, "כשל האכיפה", לעיל ה"ש 2, בעמ' 10 – 11; וראו בהרחבה לבונטין, חזקת הבעלות, לעיל ה"ש 1, בעמ' 46 – 49, 98 – 121.  
48  שני קשיים עקרוניים מתוארים בקצרה במאמר הקודם )לבונטין, "כשל האכיפה", לעיל ה"ש 2, בעמ' 5(. קושי אחד הוא עצם הרתיעה מלהנהיג הלשנה כפויה, 
הדורשת מאדם )הבעלים( להפליל את חברו )הנהג( כדי למלט את עצמו. מטבע הדברים הרתיעה היא בשיאה כשהבעלים הוא בן אנוש והנהג הוא קרובו או ידידו, והיא 
פוחתת במקרה טיפוסי שבו הבעלים הוא תאגיד )או מנהל( והנהג הוא עובד. קושי שני נעוץ במקרים הרבים שבהם הבעלים עצמו נהג ברכבו כשצולם בעבירה. במקרים 
אלה הבעלים נדרש להצביע על עצמו, ובכך להפליל את עצמו בעבירת נהיגה, ואחרת יואשם בעבירת שתיקה. במשפט הבריטי ואף בבית הדין האירופי לזכויות האדם 
נקבע כי אין בכך פגיעה אסורה בחיסיון מפני הפללה עצמית – אם כי ספק, להבנתי, אם כך היה נקבע אילו השאלה עמדה להכרעה בארצות הברית למשל. מכל מקום, 

דומה שגם קושי עקרוני זה פוחת בנסיבות שבהן בעל הרכב הוא תאגיד ולא בן אנוש. 
49  סעיף 172 ל-Road Traffic Act 1988 . סעיף זה קובע את עבירת השתיקה גם בהקשר הכללי, שבו בעל הרכב הוא בן אנוש. 

50  להסרת ספק, חובת התאגיד אינה לנהל רישום אלא להצביע על נהגים. אם לא נעשו עבירות ברכביו ממילא אין עליו חובת הצבעה; ואם הצביע על נהג בלי להסתמך 
על רישום אלא בדרך אחרת, הרי מילא את חובתו. כשלעצמו, אי-רישום אינו עבירה.

לדאוג לתשלומם מקופת התאגיד – ובתמורה יוכלו לבצע עבירות 
מצלמה בלי לחשוש מהרשעות, מנקודות, מקורסי נהיגה, מפסילות 

רישיון או מכל סנקציה מרתיעה אחרת. 

ח. משפט משווה 
במאמר הקודם הצגתי שלוש שיטות לאכיפת עבירות מצלמה, 
הנהוגות בעשרות מדינות בנות-השוואה.47 אותן שיטות עשויות 
לחול גם על רכב תאגיד, בשינויים המחויבים, ואעמוד על כך בתכלית 

הקיצור. 

א( אחריות-בעלים אזרחית להבדיל מאחריות-נהג פלילית
בשיטה זו, הנהוגה למשל בהרבה ממדינות ארצות הברית כגון ניו-

יורק, מבחינים בין שני מצבים שבהם נתגלתה עבירה. כשהנהג 
)לרבות בעל הרכב עצמו( נתפס וזוהה בכביש, הוא צפוי להרשעה 
בפלילים ולכל עונש הכרוך בה. לעומת זאת, כשהעבירה צולמה 
והנהג אלמוני – הבעלים נדרש לשלם קנס אזרחי, כספי גרידא, 
שאינו כרוך בהרשעה ואינו גורר שום סנקציה אחרת. אין על הבעלים 
חובה משפטית להצביע על הנהג; ואם שילם קנס אזרחי ואינו הנהג 
שביצע את העבירה, הוא רשאי לתבוע החזר מאותו נהג. שיטה 
זו חלה במלואה גם כשהרכב שייך לתאגיד. אם הנהג נתפס וזוהה 
בכביש, אין קושי להרשיעו. לעומת זאת, אם העבירה צולמה והנהג 
אלמוני, התאגיד נדרש לשלם קנס אזרחי. לאחר מכן, אם יוכל 
וירצה, התאגיד יהיה רשאי להיפרע מהנהג )ואף להגיש נגדו תביעה 

אזרחית על סכום הקנס(. 

חיסרון בולט בשיטה זו הוא שהנהגים נותרים אלמונים )אם לא 
נתפסו בכביש(, וממילא אינם מורשעים ואינם נענשים. יתרונות 
בולטים הם דין אחד ולגיטימי לכול, בין שהבעלים הוא פרט ובין 
שהוא תאגיד, וכן אכיפה נוחה ויעילה. כל הנדרש הוא לשלוח 
לבעלים דוח אזרחי שהוא מחויב לשלמו, ואז היחסים בינו לבין הנהג 
שוב אינם מעניינה של המדינה. אין צורך במשטרה לאכיפה כזאת; 
השפיטה היא מנהלית ואינה מכבידה על בתי המשפט; וכך אפשר 
גם להפנות משאבים רבים יותר, משטרתיים ושיפוטיים כאחד, כדי 

לתפוס עבריינים בכביש ולמצות עמם את הדין הפלילי. 

ב( צילום פני הנהג
החוק בקליפורניה, למשל, קובע כי מצלמת אכיפה תפיק צילום 
ברור של לוחית הרישוי ושל הנהג. הצילום נעשה לפיכך מקדמת 

הרכב ולא מאחוריו. אם הנהג שצולם הוא הבעלים עצמו או מי 
מקרוביו המתגוררים עמו, בדרך כלל אין קושי לזהותו ולהביא 
להרשעתו. במקרים אחרים הזיהוי קשה יותר )שהרי הבעלים אינו 
חייב להצביע על הנהג(, והדבר עלול להכביד על האכיפה כשבעל 
הרכב הוא תאגיד. אף שניתן כמדומה להתגבר על הקושי, לא כאן 
המקום להעמיק. בעיקר כנראה משיקולי פרטיות, ספק אם המחוקק 
בישראל ימהר להנהיג אכיפה המבוססת על צילום פניהם של נהגים.

ג( עבירת שתיקה
בעל רכב באנגליה נדרש להצביע על מי שנהג ברכבו בשעת עבירה, 
ובכלל זה על עצמו. אם לא יעשה כן יהיה צפוי להרשעה בעבירת 
שתיקה עצמאית, אלא אם יוכיח – והנטל עליו – שאינו יודע מי נהג 
וגם אינו יכול לברר זאת במאמץ סביר. עבירה דומה קבועה כזכור 
בסעיף 62)5( לפקודת התעבורה, אך נשכחה משום שחזקת הבעלות 
ייתרה אותה. בהינתן החזקה אין צורך להרשיע בעל רכב על שלא 
זיהה את הנהג, שהרי אפשר להתעלם מהעובדות ולהרשיעו בקלות 

כאילו נהג בעצמו. 

עבירת השתיקה אינה חפה מקשיים )ולכן אינה קיימת למשל בארצות 
הברית, בקנדה ובצרפת(, אך דומה שקשייה דווקא פוחתים כשבעל 

הרכב הוא תאגיד.48 עיקר ההסדר האנגלי בהקשר זה הוא כלהלן:49

1( מקום שרכב תאגיד צולם בעבירת מהירות )למשל(, תהליך 
האכיפה נפתח בדרך הרגילה: התאגיד מקבל הודעה על פרטי 

העבירה ונדרש למסור מידע על הנהג. 
2( אם התאגיד מצביע על הנהג, הנהג צפוי להרשעה בעבירת 

המהירות; אם לאו, התאגיד צפוי להרשעה בעבירת שתיקה.
3( כדי לבסס הגנה, ולהבדיל מבעלים בן אנוש, לתאגיד לא די 
להוכיח כי אינו יודע מי נהג וכי לא יוכל לברר זאת. בנוסף, עליו 
להראות כי לא ניהל רישום של נהגים וכי סביר היה שלא לנהל רישום 
כזה. כלומר, להוציא נסיבות חריגות שבהן רישום מסודר אינו סביר, 
במקרה טיפוסי על התאגיד לנהל רישום. אם לא עשה כן ומטעם זה 

אינו יכול להצביע על הנהג, הוא צפוי להרשעה בעבירת שתיקה.50 
4( אם עבירת שתיקה של תאגיד נעוצה בהתרשלות מנהל, אזי 
גם המנהל – בנוסף לתאגיד – אשם באותה עבירה וצפוי להרשעה 
ולעונש )קנס ונקודות(. כך למשל אם מנהל התרשל בניהול רישום, 
ובכך שלל מהתאגיד את היכולת להצביע על הנהג. ההיגיון פשוט: 
היות שמנהלים חשופים אישית להרשעה בעבירות שתיקה, יש 
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51  בעיקרו של דבר, דומה שכשל האכיפה בהקשר התאגידי אינו נוגע לעבירות חנייה ולעבירות חמורות. עבירות חנייה הן עבירות קנס )בדומה לרוב עבירות 
המצלמה( – אך אינן גוררות נקודות או ענישה אחרת מעבר לסכום הקנס, ואף אינן כרוכות בסטיגמה של ממש. להרשעת חנייה אין אפוא חשיבות רבה כשלעצמה, 
ואילו סכום הקנס ייצא כרגיל מכיסו של הנהג אף אם ההרשעה תירשם לתאגיד. נמצא שאין לנהג סיבה ממשית להסתתר מאחורי התאגיד, משום שאין זה משנה כל 
כך מי יורשע. אשר לעבירות החמורות, יש להצביע על ארבעה שיקולים מצטברים. ראשית – עבירות אלה אינן עבירות קנס אלא מחייבות כתב אישום. מעצם טיבו 
של הליך האכיפה, קשה יותר לנהג להסתתר ולתאגיד להסתיר. שנית – בהקשר התאגידי קל יחסית לאתר נהג שביצע עבירה חמורה. נוכח חקירה משטרתית, ולּו גם 
צנועה, בדרך כלל התאגיד ומנהליו ירצו ואף יוכלו להצביע על הנהג-העבריין. שלישית – פקודת הראיות אינה מכבידה. בהקשר הכללי, אם בעל הרכב הוא הורה, ילד 
או בן זוג של הנהג, סעיפים 3 ו-4 לפקודת הראיות מונעים ממנו להעיד לחובת קרובו )אף אם ירצה(. להבדיל – בהקשר התאגידי אפשר כרגיל להסתמך על עדויות 
מנהלים ועובדים בתאגיד, וכן על ראיות בכתב כגון חוזה או רישום, כדי לקשור את הנהג לרכב ולהרשיעו כדין. רביעית – בהקשר הכללי אפשר לא רק להרשיע את בעל 
הרכב אלא גם להענישו בכל צורות הענישה לרבות מאסר. אפשר לפיכך להתבשם מהרשעה "מוצלחת"; יש מישהו ש"נותן את הדין"; ואם מדובר בבעלים שלא הוכחה 
אשמתו – להבדיל מבעלים שהוכחה חפותו – אפשר אף להאמין שהוא אכן אשם )ראו לעניין זה לבונטין, "כשל האכיפה" לעיל ה"ש 2, בעמ' 9(. בהקשר התאגידי 
התמונה שונה: קנס כספי הוא העונש היחיד; טעם ההרשעה תפל; אין מורשע בשר ודם שאפשר לתלות בו אשם ולמקד בו תחושות כעס )שלא לומר נקם(; ואי-אפשר 
להעמיד פנים שהעבריין באמת נתפס. כללו של דבר: מקום שנעשתה עבירה חמורה ברכב תאגיד, הדעת נותנת שייעשה מאמץ לאיתור העבריין האמתי. בנסיבות אלה 

דומה שמעטים המקרים – אם בכלל – שבהם יסתפקו בהרשעת התאגיד ויניחו לנפשו את הנהג.  

52  לניתוח סטטיסטי מפורט ראו לבונטין, חזקת הבעלות, לעיל ה"ש 1, עמ' 89 – 97; לאומדן הנוגע להרשעת תאגידים ראו שם, עמ' 90 – 91. 

להניח שיקפידו על רישום ויבטיחו שהתאגיד יוכל לעת הצורך 
להצביע על נהגים עבריינים. 

5( מקל וחומר, המנהל צפוי להרשעה אם שתיקת התאגיד נעוצה 
בהסכמתו או בקנוניה עמו. להמחשה, הניחו נהג המבקש ממנהל 
לחפות עליו )לבל יורשע בעבירת מהירות(, ואף מוסר לו מראש 
את סכום הקנס שיושת על התאגיד בגין עבירת שתיקה. מנהל 
שייענה לבקשה כזאת יסכן את עצמו, ולא רק את התאגיד, ולכן 
מעטים הנהגים שיעזו לבקש זאת ומעטים אף יותר המנהלים שייענו. 
דבר אחד הוא לחפות בשתיקה על נהג בישראל, כשהנהג נהנה 
והמנהל אינו חסר – ודבר אחר לחלוטין הוא לחפות בשתיקה על נהג 

באנגליה, כשהמנהל חשוף אישית להרשעה ולענישה. 
6( מנהל שלא ישתוק אלא ימסור מידע שקרי, כדי לחפות על נהג, 
יסתכן בעונש כבד ואף במאסר בגין עבירה חמורה של שיבוש עשיית 

משפט. 

ט. סיכום וסוף דבר
מאות אלפי עבירות בשנה )בלי לכלול עבירות חנייה( נעברות ברכב 
מזוהה שנהגו אלמוני – רובן עבירות מצלמה ומיעוטן עבירות חמורות 
כגון פגע וברח, הימלטות משוטרים וצורות שונות של נהיגה פראית 
ומסוכנת. על כולן חלה חזקת הבעלות, המאפשרת להרשיע את 
בעל הרכב גם אם חפותו ברורה ומוכחת. במאמר קודם הצגתי את 
התוצאה כאשר הבעלים הוא בן אנוש: מערכת המשפט מרשיעה 
ביודעין חפים מפשע, ובכך גם פוטרת את האשמים הממשיכים לנהוג 
באין מפריע. במאמר הנוכחי הצגתי את התוצאה כאשר הבעלים הוא 
תאגיד, תוך התמקדות בעבירות מצלמה:51 מערכת המשפט מרשיעה 

תאגידים, ובה בעת פוטרת נהגים בשר ודם. במקרה הראשון מדובר 
כנראה ברבבות הרשעות בשנה של חפים במקום של אשמים; 
במקרה השני קשה יותר להעריך את מימדי הכשל, אך מדובר כנראה 

באלפי הרשעות בשנה של תאגידים במקום של נהגים.52  

מעקרונות  הקיצונית  ולסטייה  באכיפה  לפגיעה הקשה  בנוסף 
ראשונים של משפט, התפתחות הדין בהקשר התאגידי מגלה תמונה 
מטרידה. כבר עשרות שנים שהמחוקק מבחין בכשל ומנסה לתקנו, 
אך שב ונכשל: אם משום שיד האכיפה דבקה בדרך הקלה וממשיכה 
בה כמקודם; אם משום שבית המשפט העליון טועה ומסכל את 
החוק, והטעות מונצחת כבר שנות דור; אם משום שהחוק עצמו פגום 
ואינו מתאים להשגת מטרתו; אם משום שהוראות שנחקקו בעבר 
נשכחות, פשוטו כמשמעו; ואם משום שהדין כולו שרוי בערפל. כל 
העת נקודת המוצא היא חזקת הבעלות, וזו לא רק פסולה ואסורה 
אלא מכשילה כל תיקון המנסה להסתמך עליה. המציאות שיצרה 
החזקה מלמדת בין היתר לקח מאלף, יוצא דופן, על עוצמת ההרס 

העלולה להיות טמונה בהוראה שגויה אחת. 

בהקשר התאגידי כבהקשר הכללי, תיקון הדין עשוי ללמוד מניסיונן 
של עשרות מדינות בנות השוואה. אולם בשני ההקשרים, לדעתי, 
דרוש להביט מעבר לתחומם הצר של דיני התעבורה. הדין הקיים 
הוא ביטוי לכשל עמוק של חקיקה, אכיפה ושפיטה; ויש לברר היטב 
את הנסיבות שהצמיחו את הכשל ואף השאירו אותו בתוקפו משך 

זמן כה רב. 

הסניגור 243 | עמ’   13  12


