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אינו ( הפקודה: להלן)אטען כי החוק המוצע ? האם החוק החורג פוגע או מבטל זכות יסוד. 1

 .ולכן יש לבחון אותו בכפוף לפסקת ההגבלהאך הוא פוגע בהן באופן חמור , מבטל זכויות יסוד

נחקקה לפני חקיקת  1691-א"תשכ, פקודת התעבורה ?האם חל שימור דינים על החוק החורג. 2

. ומכאן שהיא נתונה לשימור דיניםחופש העיסוק : וחירותו וחוק יסודכבוד האדם : חוק יסוד

דברי השופטת )לפסקת ההגבלה כפופים כבר  2512הסעיפים המוצעים לתיקון בשנת , לעומת זאת

 (.(1660) 141-146,  63, (3)ד מט"פ, שר הבטחון' אליס מילר נ  3031463צ "בגדורנר ב

סעיף . הפקודה פוגעת בחופש התנועה של אדם בשלושה סעיפים ?מהן זכויות היסוד שנפגעות . 3

מורה על שלילת רישיון נהיגה לחודשיים לנהג חדש שנוהג ללא  חובת זיהוי ומסירת פרטיםל( ב)

התניית חידוש הרישיון . זוהי פגיעה באפשרות שלו להתנייד ולפיכך ביכולת התנועה". ח"כובע 

מגבילה  חובת הליוויגם , לבסוף. אף היא פוגעת באותה זכות לרישיון נהיגה לנוהג חדש( ב)בסעיף 

י הוא מחויב למלווה ואם אין באפשרותו לספק כזה הוא מנוע את אפשרות התנועה של הנהג והר

רישיון נהיגה ל( ב)סעיף )₪  0,555התניית חידוש רישיון בתשלום אגרה של . מלהתנייד ברכב

סעיף " )נהג חדש"כמו גם העונש על אי עמידה בהוראת שלט , חופש הקנייןפוגעת ב( לנוהג חדש

העונש החלופי באותו . 0,555בכיסו של אדם בסכום של הפוגע , (חובת זיהוי ומסירת פרטיםל( א)

פוגע ביכולתו של אדם להתפרנס בתקופה זו ומכאן גם ביכולתו , עבודות לתועלת הציבור, הסעיף

אם אדם נדרש לעבודות . כיוון שגם חופש העיסוק נפגע, הפגיעה כאן כפולה. הכלכלית ובקניינו

הפגיעה בחופש העיסוק . יסוקו בשל מגבלת השעותבוודאי נפגעת יכולתו לבחור את ע, מסוג אלו

תביא לשלילת רישיון לחודשיים וכאן מתקיימת , כאמור, נהיגה ללא כובע(. ב)עולה גם בסעיף 

חבישת . כבוד האדם אף הוא נפגע בסעיף זו. פגיעה באפשרות אדם לעסוק בענפי הנהיגה השונים

יא משפילה אותו ומצד שני היא מונעת כאשר מצד אחד ה, ל מבזה את כבודו של אדם"הכובע הנ

פוגע בכבוד האדם בבחינת חדירה ( ג)סעיף , בנוסף. את כבודו כאדם בעל תכונות ייחודיות

פרטים מלאים הנוגעים למטרת "...נדרש למסור כאשר אדם שנעצר , לפרטיות ולצנעת הפרט

 .ד שיחו ומרשות היחידמסו, אלו הם חלק מצנעת חייו ..."ולשאר תוכניותיו ופעולותיו...הנסיעה

כאשר בניגוד לכלל הנהגים נהג , הזכות לשוויון נפגעת, ראשית. נפגעתהזכות לשוויון אף היא 

זוהי אפליה על רקע . חובת ליווי סעיףש למלווה על פי נדר אינו, שאינו חייל או שוטר, חדש

כאשר נקבעת חובת ליווי רק מגיל , 45-נפגעת הזכות לשוויון של נהגים בני פחות מ, שנית. בטחוני

( ב)-ו( א)סעיפים . נפגעת הזכות לשוויון בנוגע חובת הזיהוי, שלישית. זוהי אפליה על רקע גיל.  זה

נדרשים לשים שלט  טון 3רי עד נהג פרטי או רכב מסחכי , קובעים, חובת זיהוי ומסירת פרטיםל

זוהי . ל ואילו בעלי רישיון מסוג אחר אינם נדרשים לחובה זו"ולחבוש הכובע הנ" נהג חדש"

 .אפליה על רקע סוג רישיון הרכב

. כבוד האדם וחירותו: לחוק יסוד 4הזכות לקניין מעוגנת בסעיף  ?היכן הזכויות מעוגנות. 4

בהתייחסות לכבודו של אדם באשר הוא אדם  2בסעיף , הזכות לכבוד מעוגנת אף היא בחוק זה

לחוק מעגן  0סעיף . הגוף והכבוד, המציין את ההגנה על הכבוד כחלק מהגנה על החיים 3ובסעיף 

הזכות לחופש עיסוק מעוגנת . שהם חלק מכבוד האדם וחירותו, את הזכות לפרטיות וצנעת הפרט

שנפגעות , אך ישנן שתי זכויות נוספות, ויות מנויותכל אלו זכ(. 4סעיף )חופש העיסוק : בחוק יסוד

הזכות לתנועה  "(.זכויות לא מנויות)"על ידי הפקודה ומוגנות על ידי הלכות בית המשפט העליון 

אולם אך ורק לגבי יציאה מחוץ לגבולותיה של , (9סעיף )כבוד האדם וחירותו : מופיעה בחוק יסוד

כי אין לראות בהשמטה זו הסדר שלילי וכי ישנה זכות  ,בית המשפט העליון קבע. מדינת ישראל

שלילת הזכות לנהוג או הגבלתה מגבילה ניידות . חוקתית לתנועה גם בתוך גבולותיה של ישראל



אלוף ' מרדכי ואנונו נ 9401450צ "בבג יה'השופטת פרוקצדברי )הפרט ופוגעת בחופש התנועה 

הזכות לשוויון הוכרה כחלק מכבוד (. (2559) 420 ,425, (1)2559על -תק, הפיקוד העורף יאיר נוו

 0463462צ "בגלמשל דברי השופט אור ב)האדם וחירותו במספר פסקי דין של בית המשפט העליון 

 (.(1663) 492-494, 404, (4)ד מח"פ, רשות הזיכרון לשואה ולגבורה, "יד ושם"' אורי הופרט נ

זכות יסוד אינה משמעה בפגיעה ואף פגיעה חמורה  ?האם הפגיעה עומדת בפסקת ההגבלה. 5

 9121464א "ע) יש לברר האם הפגיעה עומדת בתנאי פסקת ההגבלה. ביטול מיידי של החוק הפוגע

מדובר בתיקון , ראשית .(221, (3)ד מט"פ, מגדל כפר שיתופי' מ נ"בנק המזרחי המאוחד בע

. סמכה מכוח חוק והתנאי מתמלאזוהי ה: כלומר, 1691 -א"תשכ, סעיפים בפקודת התעבורה

הפקודה , מחד? האם החוק הולם את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, שנית

 חברת צים, 391492 ע״אדברי השופט זילברג ב)זהו ערך יהודי חשוב . מטרתה שמירה על חיי אדם

, (1444, 1416 ,1694-ד"תשכ-ג"תשכ, כרך יז, י"פד, מיזאר שושנה. נ ואח׳ בע״מ השיט הישראלית

זה שכל ישראל ערבין "י "ואמר כבר רש. סוציאלי של ערבות הדדית-הכולל גם את הערך החברתי

הערכים הדמוקרטיים של קידום כבוד לזולת ועידוד , כמו כן (.ז"ל, ספרא ויקרא כו, י"רש" )לזה

הפקודה פוגעת בשורה , מאידך גיסא. שמעודד נהיגה במתינות, הסובלנות באים לידי ביטוי בחוק

כי כוחה של המדינה כמדינה דמוקרטית , ניתן לטעון, כך למשל. כפי שצוין לעיל, של זכויות יסוד

לנוע בחופשיות ...להגשים את עצמם, כמו גם לקהילות, לאפשר ליחידים"...הוא גם ביכולת 

 20' פס, 11.51.2512: ניתן ביום, פורסם בנבו ,ש"היועמ' גלאון נ 399450צ "בג" )למקוםממקום 

ולפיכך הפגיעה בחוק אינה הולמת את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה ( לפסק דינו של השופט לוי

מטרת הפקודה היא להפחית את תאונות ? ית ראויההאם החוק נחקק לתכל, שלישית. דמוקרטית

 צ"בג)לבחינת התכלית אומצו שלושה מבחנים . בהן מעורבים נהגים צעירים, הדרכים הקשות

יש . מבחן האינטרס עולה בקנה אחד עם הפקודה(. לפסק דינו של השופט לוי 22' פס, גלאון

חיצות בוחן האם האינטרס מבחן הנ. אינטרס ציבורי חשוב בהפחתת תאונות הדרכים הקשות

אך , כי האינטרס הציבורי הוא אכן חשוב, ניתן לטעון. הציבורי מצדיק את הפגיעה בזכויות יסוד

כפי שהן מתבטאות במספר סעיפים , אינו מצדיק פגיעה בזכויות יסוד כה מהותיות כמו שוויון

וימות בזכויות יסוד אלו כי גם אם ישנן פגיעות מס, המדינה יכולה לטעון, מן העבר השני. בפקודה

דיון זה מוביל אותנו למבחן . אינן מהותיות ולמצער חשיבותן פחותה אל מול הזכות לחיים

רוצה לומר יהיה רגיש , על החוק להלום משטר חוקתי. האחרון הוא מבחן הרגישות לזכות

חוסר  יכולה להצביע על, כי מדובר בסדרה של זכויות יסודות שנפגעו, העובדה. לזכויות אדם

כי אין לבחון את הזכויות כמכלול וכי בדיקה , יכולה לטעון, לעומת זאת, המדינה. רגישות ממשי

מהותית של כל סעיף בנפרד תראה כיצד הפקודה רגישה ומאזנת בין האינטרס הציבורי לבין 

 1010460 צ"בבג. ישנה דרישה למידתיות בחוק, רביעית ואחרונה. זכויות היסודות שלכאורה נפגעו

שלושה מבחני משנה נקבעו  ,414, 490( 3)ד נא"פ, שר האוצר' לשכת מנהלי ההשקעות בישראל נ

בוחן , הוא מבחן ההתאמה, מבחן המשנה הראשון. על מנת לבחון האם הפגיעה עולה על הנדרש

. בין האמצעי שנקבע בחוק לבין התכלית אותה בא האמצעי להגשים האם קיים קשר רציונלי

יש . בהן מעורבים נהגים צעירים, היא הפחתת תאונות הדרכים הקשות, כאמור, המטרה, בפקודה

הגבלת הרישיון החדש לחמש שנים . קשר ישיר בין האמצעים שבחר המחוקק לבין המטרה

חובת הזיהוי אף היא מרתיעה , לבסוף. והעונש כך גם חובת הליווי. וההתניה בחידושו מרתיעים

פנאופטיקון ומתקיים כאן " עין בוחנת"צא תחת כיוון שהוא יודע שהוא נמ, את הנהג הצעיר



 Michel Foucault. Discipline and Punish: The Birth of the Prison. New)ופיקוח עצמי 

York: Pantheon Books, 1977) .גם כאן ניתן לטעון, מטרת הנסיעהמסירת הפרטים לגבי  לגבי ,

היה ניתן להגשים המטרה האם אין בודקים : ודוק. כי האמצעי נועד ליצור פיקוח והתרעה

בחינה כאמור מתבצעת במבחן . אלא האם האמצעי שבחר המחוקק קולע למטרה, באמצעי אחר

צעי לבין זהו מבחן של פרופורציה בין האמ". האמצעי שפגיעתו פחותה"מבחן , המשנה השני

. כי שורה של אמצעים אחרים היו יכולים להחליף את האמצעים שנבחרו, ניתן לטעון. המטרה

אך , "ותיק"בין נהג חדש לנהג  הגבלת הרישיון החדש לחמש שנים יוצרת הבחנה ברורה, ראשית

 התניית חידוש רישיון עבור נהג שהורשע בעבירה, שנית .כי זוהי תקופה ארוכה מדי, ניתן לטעון

בין נהג חדש , למשל, מה הקשר? מדוע כל עבירה פלילית תחייב התניה זו. פלילית היא גורפת מדי

התנאים , גם אם נקבל התניה זו? לבין נהיגה, לחוק העונשין 341שהורשע בעושק על פי סעיף 

 0,555מדוע לא תסתפק המדינה בבחינות ובבדיקות ותבקש גם . לחידוש הרישיון אינם מידתיים

גם אם נדרש . מפלה על רקע גיל 45ההוראה המחייבת מלווה מגיל , לעניין המלווה, שלישית? ח"ש

? אך בעלי גיל שונה אינם יכולים ללוות נהג חדש, נהג בעל ניסיון מדוע שני נהגים בעלי ניסיון דומה

מדוע לא לאפשר " נהג בוגר"לחלופין אם בכל זאת מתבקשת מגבלת גיל מסוימת כדי להבטיח 

? אך בעל ניסיון קצר יותר להיות מלווה, אך בעל ניסיון רב יותר מנהג מבוגר יותר, צעיר יותרלנהג 

ביסודה של הפליה כזו עומד ייחוס ". הוראה כזו גורפת מדי ומניחה הנחות מוקדמת לגבי גיל

צ "בגדברי השופטת דורנר ב" )שהוא פועל יוצא ממהותו הנחותה כביכול, למופלה של מעמד נחות

חובת , לבסוף. קביעת מלווה לתקופה של שבעה חודשים היא ארוכה מדי, בנוסף(. 144-143מילר 

אם בכל זאת מעוניינים להטיב עם . זוהי החלטה גורפת ומפלה. ליווי אינה חלה על חייל או שוטר

לכל , ניתן, לחלופין. כי ההוראה לא תכול רק כאשר הם בתפקיד, אנשי ביטחון יש לציין בחוק

, העונש עבור נהיגה ללא שלט הוא חמור, רביעית. ייבם בקורסים מקצועיים בנהיגהלח, הפחות

, חוסר המידתיות שלו בולטת עוד יותר על רקע האגרה הנדרשת מנהג חדש. ח"ש 0,555קנס של 

העונש על אי חבישת הכובע כאמור קיצוני , חמישית. ח"ש 0555: שהורשע בביצוע עבירה פלילית

מדוע העונש עבור נהיגה ללא שלט שונה מהעונש עבור נהיגה ללא כובע והרי לא ברור , ומעבר לכך

". נהג חדש"כאשר יש חיוב לשלט , חבישת הכובע מיותרת, כמו כן. זיהוי הנהג: המטרה זהה

הזיהוי נעשה ללא כל : כלומר. אך ורק כיוון שראה את השלט, השוטר עצר את ירון, במקרה הנדון

ניתן לעשות , את הנהג כדי להזהיר נהגים אחרים" לסמן"ת יש רצון גם אם בכל זא. צורך בכובע

ניתן לחייב נהג למסור פרטים , שישית ואחרונה. מדבקה: כגון, זאת באמצעים שישמרו על כבודו

אך דרישה לקבל את שאר תכניותיו היא חדירה לפרטיות , על נסיעות בכל הקשור למטרת הנסיעה

בוחן את התועלת " המידתיות במובן הצר"הוא מבחן , שימבחן המשנה השלי. ועל כן מיותרת

כי שורה שלמה של זכויות יסוד , לאחר שראינו. שתצמח לציבור ביחס לנזק שנגרם לזכויות היסוד

הנזק שייגרם לציבור גדול יותר , כי גם אם צומחת תועלת מסוימת מהחוק, נפגעות ברור

 .כן התועלת גוברת על הנזקהמדינה תטען כי הפגיעות הן מידתיות ול. מהתועלת

הפקודה אינה עומדת בתנאי השני . הפגיעה בזכויות היסוד בפקודה היא חמורה, לדעתי סיכום. 6

אף אם . הולמת את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטיתלא כיוון ש, לפסקת ההגבלה

 אך אינה רגישה מספיק לזכויות יסוד, חשובה היא. אינה מתמלאתת יהתכל, יוחלט אחרת

אין היא עומדת , "המשוכות הקודמות"ברור כי גם אם הפקודה תחלוף מעל , לבסוף. אחרות

 .בדרישת המידתיות


