תאונות דרכים
מה עדיף :תכנון ותחזוקה ראויים או הצלה
מהירה ן
הרב מוטי גודמן
א .הקדמה

^ כ .חוכת התקנת הדרכים ראויות

הזהירות הנדרשת מהמשתמש ככביש
עתידית

^ ג.

^ ד .הצלה

^ ה .מהי המחויבות הממונית להצלת נפגעי

תאונות דרכים ^ ו .סיכום
הקדמה
א .מה אמורים להיות סדרי עדיפות^ של משרד התחבורה^ או של תורם
פרטי?
מהי דרך חלוקת התקציב הראויה כשההתלבטות היא בין :מניעת תאונות
ע״י יצירת תשתית תומכת המחפה על טעויות של נהגים ,או בניית מערך הצלה
יקר ויעיל למי שכבר נפגע בתאונה)כגון בניית מערך הצלה אזרחי מוסק(.
קדימיות בהקצאת משאבים ברפואה נידנו ע״י :הרב שבתאי רפפורט ,״קדימויות בהקצאת
משאבים ציבוריים״ ,אסיא ,נ״א-נ״ב ,היתשנ״ב ,עמי .46-53
^ מעט ספרים ומאמרים נכתבו בנושא תאונות דרכים .מן הראוי שציבור שההלכה היא תבנית
נוף חייו ,יעסוק יותר בהשלכות ההלכתיות של הנסיעה בכבישים .לאחרונה תוקן תחום זה
במקצת ,ע״י חיבוריהם של :הרב יואל בן נון ,הלכות תאונות דרכים .משה שמואל אייזנבאך,
״משא הדרך״ ,ירושלים ,ה׳תשמ״ב; אהרון פיינהדלר ,״בזכות ונשמרתם״ ,ירושלים ,ה׳תש״ן;
שי ויינר)עורך( ,״בלכתך בדרך״ ,נוה צוף ,ה׳תשס״ג; הרב רועי תמיר ,״מאיר נתיבים״ ,ירושלים
ה׳תשס״ה .יש עוד מאמרים שנכתבו בענין .ראה :שמעון עודד כהן ,״נהגים קטלנים לעיר
מקלט״ ,״ממעיין מחולה״ ) 5ה׳תשנ״ז( ,עמי .72-81

נבחן את הסוגיה מההיבט ההלכתי :איזה חובה הלכתית קודמתי האם
החובה לתקינות הכביש והסרת התקלה ממנו ,הנלמדת מהפסוק ״ולא תשים
דמים בביתן״ )דברים כ״ב ,ח׳( ,או שמא חובת ההצלה הנלמדת מהפסוק ״לא
ת^מד יגל דם מן״)וי קר א י״ט ,ט״ז(ד
ברצוננו להוכיח שתי טענות:
א .כל ׳כביש אדום׳ היינו כל מקטע כביש שמספר התאונות בו גדול יותר
מהממוצע הכללי של הכבישים חייב להיות מטופל ע״י בעלי הכביש
למנוע את התקלה.
ב .השקעה בתשתית ראויה קודמת למערך הצלה.

כ .חובת התקנת הדרכים ראויות
במשנה בשקלים)א׳ ,א׳{ שנינו:
״באחד באדר משמיעין על השקלים ועל הכלאים ,בחמשה עשר בו
קורין את המגילה בכרכין ומתקנין את הדרכים ואת הרחובות ואת
מקואות המים ועושין כל צרכי הרבים״.
מהמשנה משמע כי תיקון הדרכים אינו למטרה מסוימת בלבד ,אלא חלק
מצרכי רבים שיש חובה להתקינם .הרמב״ם בפירוש המשנה כותב כך:
״ותקון הדרכים והרחובות ,הוא שמכבשין אותן ומישרין אותן
ועושין גשרים על הנחלים כדי שאם יברח מכה נפש בשגגה לא יהיו
לו מעצורים לעכבו וירדפנו גואל הדם ויהרגנו ,וזה הוא ענין אמרו,
יתרומם ויתהדר ,תכין לך הדרך.
המקור לדברי הרמב״ם שפסקם בהלכותיו)רוצח ושמירת נפש ח׳ ,ו׳( היא
הגמרא במו״ק)ה׳ ע״א( שם נאמר בבריתא:

״יוצאין לקווץ את הדרכים ,ולתקן את הרחובות ואת
האסטדטאות ...ומנין שאם לא יצאו ועשו כל אלו ,שכל דמים
שנשפכו שם מעלה עליהם הכתוב כאילו הם שפכום?  -תלמוד
לומר)דברים י״ט ,י'( והןה עליך דמים״.
על פי פשט הגמרא יש חובה מהתורה על בית הדין לאפשר לרוצח בשגגה לנוס
לעיר מקלט .לשם כך יש להכין את הדרך שתהיה קלה ומהירה .אך אין מכאן
חובה מהתורה שהדרך עצמה לא תגרום לתקלה )כגון בימינו סיבוב שאינו
מתומרר כראוי(.
לעומתו ,ברש״י על הרי״ף מתבאר כך:
״כל הדמים שנשפכו באותן רחובות שבאו עליהן אויבים ולא יכלו
לברוח מהרה ונהרגו ,או שהוזק אדם בהם ,שנתקל באותם הקוצים
או שנפל לתוך אותן מימות ומת״.
וכן עולה משיטת רבינו חננאל שלמד את החובה והאחריות של בית הדין
לדמים שנשפכו ,מהפסוק ״ולא תשים דמים בביוךך׳ שבפרשת מעקה.
שינוי המקור לחיוב תקינות הדרכים) ,מהפסוק בפרשת ערי מקלט )דברים
י״ט ,י׳( ״להיה ע:ליך דמים״ לפסוק בפרשת מעקה )דברים כ״ב ,ח׳( ״ולא תשים
דמים בביתך״( משנה באופן מהותי את החיוב מדאגה לדרך מהירה וקצרה
לאחריות כוללת על כל נזק שיגרם משימוש בדרך.
מתוך סוגיה זו למד הרב שלמה גורל עקרון חדש :למנהיגי הציבור אחריות-
על ,החלה גם על פגיעות עקיפות ביותר .החידוש במימד הציבורי לעומת היחיד,
הוא בכך שהיחיד צריך לוודא שאין בור ברשותו ,ואילו מנהיגי הציבור חייבים
מובא בתוספות )מו״ק ה׳ ע״א ד״ה ״והיה עליך דמים״( :״רבינו חננאל נקיט ליה להאי קרא
מפרשת מעקה״ ועיין בהגהות גליון הש״ס.
״משיב מלחמה״ ,ח״א עמי ל״ג-ל״ה .ועיין בדף קשר מספר  886של ישיבת הר עציון במאמרו
של יצחק ברט ,״אחריות המדינה לגורל אזרחיה״ ,הדן בהרחבה בחידוש שיש בשיטתו של הרב
גורן.

לגרום לכך שהתכנון של הכביש ימנע תקלות ,ואף אם הנהג יטעה בשיקול הדעת,
טעות זו לא תהיה גזר דין מוות בעבורו ,או בעבור משפחתו.

ג .הזהירות הנדרשת מהמשתמש בכביש
היה מקום לומר שהאחריות של מנהיגי הציבור לשלומם של משתמשי
הכביש מוגבלת ,היות שחובת הזהירות מוטלת על הנהגים ואם אין תקלות
ממשיות)כבורות ושקעים( האחריות על כל תאונה מוטלת על הנהג עצמו.
המשנה)בבא קמא כ״ז ע״א( מלמדת את הדין הבא :״המניח את הכד ברשות
הרבים ,ובא אחר ונתקל בה ושברה  -פטור״ היינו יש פטור על השובר חבית של
חברו המונחת ברשות הרבים .מדוע פטור המזיק מלשלם עבור הכד השבור,
הגמרא מנמקת )שם כ״ז ע״ב( משמו של עולא שהפטור נובע מכך :״שאין דרכן
של בני אדם להתבונן בדרכים״ .למרות שאדם צריך להתבונן היכן הוא הולך,
אולם אנו מתחשבים בנוהג של הבריות שאינן מתבוננים והם טרודים בדרכם
ולכן השובר חבית של חברו פטור מלשלם על נזקיו.
האם נימוק זה )לא להתבונן( יכול תמיד לפטור את האדם מנזקיוז מחדש
המהרש״ל)שו״ת סימן צ״ו(:
״ואעפ״י שאמרו רבותינו אין דרכן של בני אדם להתבונן בדרכים
הני מילי לעניין נפילת הבור כשהולכין לפי תומן לפי שאדם בעל
מחשבות ,אבל בנדון כזה שהוא נרדף ורצה לברוח ,היה לו להתבונן
לאיזה מקום שיברח ולא יפיל את עצמו לגומות ובארות .ותדע
דלא בכל מילי אמרי רבנן אין דרכן של בני אדם״.
הרי שהנהג היום היות שצריך לנהוג בעירנות ,דומה למי שרוצה לברוח ולא
למי שהולך לפי תומו .עפ״י חידוש זה יש מקום לומר שאין אחריות לציבור ,על
תכנון לקוי של הכביש ואף לבור מזדמן.
ואף יותר מכך ישנו הבדל גדול בין דינו של היחיד שנתבע להיזהר במעשיו ,או
כלשון התלמוד ״איבעי ליה לעיוני״' לבין ציבור .כאשר מדובר על ציבור ,ההלכה
^ עיין סמ״ע חו״מ תי״ב ,ב׳ שבמקומות מיוחדים המיועדים להנחת כדים ,ישנה חובת התבוננות
ואין האדם יכול לפטור עצמו ,בטענה ״אין דרכן של בני האדם להתבונן״.

מכירה בכך שהרבים שונים מהיחיד ואינם יכולים כולם להיזהר .המקור לכך
היא סוגיה במסכת שבת)מ״ב ע״א( המתירה לכבות בשבת גחלת העלולה לגרום
נזק לציבור .וכלשון הגמרא:
״מכבין גחלת של מתכת ברשות הרבים בשביל לא יזוקו בה רבים״.
הרשב״א ,שם ,ביאר את שיטתו של שמואל כך" :כיון דדרכו להזיק
ורבים ניזוקין בו כסכנת נפשות חשיב ליה שמואל דאי אפשר
לרבים ליזהר ממנו ושמא אם ישמר זה לא ישמר ממנו זה״.
הרי שכאשר אנו מדברים על רבים העוברים בכביש ,כל תכנון לקוי ,חוסר
במעקה בטיחות ,נחשב כנזק של רבים שבו האחריות מוטלת על הציבור .שהרי
אם הותר בשבת לכבות גחלת של מתכת ,שהוא איסור דרבנן מחשש שמא יפגע
היחיד מבין הרבים ולשיטת הגאונים ,אף הותר לכבות גחלת של עץ ,היינו הותר
איסור תורה .הרי שיש מקור ויסוד בהלכה לכך שחוסר תשומת ליבם של
הרבים ,מהווה שיקול מכריע הקובע ומטיל אחריות על מנהיגי הציבור לדאוג
לתקינות הדרך .ואינם יכולים להתחמק בטענה שכל יחיד חייב להתבונן בדרכו.
הרי אם ישמר זה ,שמא לא ישמר זה ,כלשונו של הרשב״א.
ד .הצלה עתידית
למרות שהתאונה עדיין לא התרחשה אנו נגדיר את הפצועים הזקוקים
לטיפול כ״חולה הנמצא לפנינו״.
יסוד הדיון ההלכתי בהגדרת ״חולה לפנינו״ הוא בסוגיית ניתוחי מתים.
בדבריו הידועים של ״הנודע ביהודה״ )מה״ת יו״ד סימן ר״י( שם קובע הנוב״י
שאין להתיר איסור תורה מחשש פיקוח נפש עתידי .בדורנו חלק עליו ה״חזון
איש״ )אהלות כ״ב ,ל״ב( וקבע שאין החילוק בין איתא קמן לליתא קמן ,אלא
אם הדבר מצוי  -מותר לעבור על איסור תורה להצלת חייו של ישראל ,ואם אינו
מצוי ־ אסור.

בהתייחסו לסוגיה זו מעלה הרב גורן נקודה חדשה הקשורה באופן מהותי
בשאלה :כיצד יש להתבונן על תאונות העתידות להתרחש? בספרו ״תורת
הרפואה״ ,כותב הרב גורן)עמוד :(235
״אבל בנידון דידן ,כאשר המדינה והעם אחראים למערך הרצוף של
הרופאים בישראל ,ולבריאות העם המתגורר במדינה ,ואנו יודעים
מראש שבעוד מספר שנים נצטרך מספר כזה וכזה של רופאים
בעלי רמה גבוהה ,כדי שנוכל להבטיח את בריאות העם ,ואם לא
נקיים את בתי הספר לרפואה נישאר ללא רופאים במדינה ,וברור
לנו שבלי ניתוח מתים בבתי ספר לרפואה לא נוכל להוציא מהם
רופאים ראויים לשמם; זה נקרא שהחולה לפנינו ,מאחר שהמדינה
היהודית אחראית לבריאות האוכלוסיה וחייבת לתכנן את
השירותים שלה לטווח ארוך.
אם כנים דברינו לא נוכל לדחות את חובת בניית מערך הצלה יעיל ומהיר של
תאונות עתידיות בטענה שאין החולה לפנינו ,אלא נצטרך לבדוק מהי רמת
ההשקעה הציבורית הנדרשת ,האם אפשר להסתפק במינימום הכרחי או שמא
יש לדרוש את המקסימום שהטכנולוגיה הזמינה כעת מאפשרת לנוי

ה .מהי המחויכות הממונית להצלת נפגעי תאונות דרכים
כיום במדינת ישראל עומד לרשות הפצועים מערך האמבולנסים של מד״א
הכולל שתי רמות של הצלה .הרמה אחת ,אמבולנס נט״ן ,הכולל מכשור מיוחד
וצוות רפואי מיומן בהצלת פצועים בדרגות קשות ביותר .והשניה אמבולנס רגיל,
רמה פחותה יותר .לאחרונה נכנס לשירות מד״א אמבולנס מוסק.
מושכל ראשון ,שמגובה בנתונים סטטיסטיים ,הוא שככל שמהירות הגעת
הפצוע לבית החולים תתקצר ,סיכוי החלמתו והצלתו יגדלו באופן משמעותי.
דיוננו ייסוב ,האם יש חובה ציבורית ,להשקיע משאבים כספיים של הציבור,
על מנת לשכלל וליעל את מערך הפינוי ע״י הוספת מסוקים אזרחים לצורך פינוי
הפצועים .באם נגיע למסקנה שיש חובה ציבורית בהשקעת כספי ציבור נצטרך

לדון איזו חובה קודמת האם החובה שיסודה ,״ללא תשים דמים בביתך׳ או
שמא החובה ,מצד ״לא תעמד על דם כעד״•
החובה להציל את נפגעי התאונות ,נלמדת מהפסוק ״לא תעמד על דם רעד״
)ויקרא י״ט ,ט״ז(.
הגמרא בסנהדרין)ע״ג ע״א( שואלת מדוע יש צורך בפסוק מיוחד הרי אפשר
ללמוד על החובה להציל את הנפש ע״י קל וחומר מכך שיש חובה להשיב אבדה.
ומחדשת הגמרא שהלימוד המיוחד להצלת חיים בא ללמד ,שיש חיוב להציל אף
שיש בגין כך הוצאות ממוניות .אולם כתב הרא״ש בפסקיו )סנהדרין פרק ח׳,
סימן ב׳(:
״והניצול חייב לפרוע למציל מה שהוציא .דאין אדם מחויב להציל
נפש חבירו בממונו היכא דאית ליה ממונא לניצול׳.
ונפסק בשולחן ערוך)חו״מ תכ״ו ,א׳(:
״הרואה את חבירו טובע בים ,או לסטים באין עליו ,או חיה רעה
באה עליו ,ויכול להצילו הוא בעצמו או שישכור אחרים להציל,
ולא הציל; ...וכיוצא בדברים אלו ,עובר על ׳לא תעמד על דם רעל

דברי הרא״ש שיש חיוב להחזיר את עלות ההצלה הובאו בבית יוסף ולא
בשו״ע .והש״ך )תכ״ו ,ס״ק א׳( כתב שהרמ״א הביא דין זה בפדיון שבויים,
שהשבוי חייב להחזיר את עלות שיחררו למי שפדהו.
אם החיוב נובע מדין לאו של ״לא תעמד על דם רעך״ יש מקום לדון ,תחת
שאלה כללית מהי רמת הממון שנדרש האדם להוציא כדי לא לעבור ,על לאו
דאורייתא.
לכאורה הדברים פשוטים בתכלית .ה״דרכי תשובה״ )יו״ד קנ״ז ,נ״ז( פסק:
״לכאורה נראה דכל הון ביתו מחויב האב ליתן ולא יעבור על לאו ,״דלא העמיד

על דם רעך׳ דקיימא לן דאם יכול להציל בכל מה שיש לו ,חייב ליתן ולא יעבור
על לא תעשה״ וכך פוסק הרמ״א)או״ח תרנ״ו ,א׳{ :״ודוקא מצות עשה ,אבל לא
תעשה יתן כל ממונו קודם שיעבור״.
אולם ה״חוות יאיר״*)סימן קל״ט( חלק על הרמ״א וסובר שהחיוב לתת את
כל ממונו קיים רק בקום עשה אולם בלאו שאין בו מעשה חייב כמו עשה עד
חומש.
וכך הכריע ה״דברי יציב״ )חלק חושן־משפט סימן ע״ט( שישנו טעם מיוחד,
מדוע דווקא במצוות ״לא תעמד על דם רען״ ,אין חיוב לבזבז כל ממונו כיון
ש:״דגלי לן קרא דחייך קודמים ,לכן אין חיוב לבזבז כל ממונו באופן שלא
ישאיר לעצמו ממה לחיות״.
על כל פנים גם אם אין חיוב להוציא כל ממונו והחיוב הוא כמו במצוות עשה
עד חומש מנכסיו.
בכביש רגיל לא ניתן לחייב את היחיד בהוצאת ממונו להצלה ,כיון שהדבר
מוטל על המדינה .וכדברים אלו כתב המבי״ט)חלק א׳ ,סימן רל״ז(^:
״ואפילו היתה סכנה ליושבי פיזארו והוו בני טורקיאה כאלו
עומדים על דמם כיון שיכולים להצילם בהליכת הסוחרים שם אין
כח בכולם להכריח את הסוחרים לבדם דלאו עלייהו לחודייהו רמי
לאו דלא ׳תעמ ד על דם רעך אלא אכולהו ישראל...״
אם איננו יכולים לחייב את היחיד שמא ניתן לחייב את הציבור להשקיע
משאבים גדולים בהצלה? כאן אנו נוגעים לחלוקת משאבים ציבורית בו השקעה

* וכן דעת המהרש״ם )חלק ה׳ ,נ״ד( ומטעם נוסף שהפסד כל ממונו נוגע לחייו ,והעני חשוב כמת
ואינו חייב למות עבור חברו .וכן סובר בעל ה״תורה תמימה״ בראשית פרק כ״ח הערה כ״ג .וכן
העלה הלכה למעשה הרב יצחק זילברשטיין בשם הרב אלישיב )אסיא נ״ה עמוד  (48וכן כתב
הרב משה טוביה דינקל ב״הלכה ורפואה״ כרך ד׳ עמוד של״ד-של״ח והביא ראיה מה״אמרי
בינה״)שבת א׳( שדבר שאינו קבוע קבוע אין צורך להוציא כל ממונו.
^ הובאו דבריו ע״י הרב משה הרשלר ,חובת הצלה בממונו ,״הלכה ורפואה״ כרך ג׳ עמוד מ״ט.

בתחום אחד גורמת לחסרון בתחום אחר .וכתבו אחרוני זמננו* שטובת הציבור
עדיפה אפילו אם מצב זה מסכן חיי יחידים.
יתכן שבכביש אגרה שהבעלים הם בעלי ממון רב ישנו חיוב להקים מערך
הצלה יעיל ומהיר כמו העמדת נט״ן וכדו׳ .בכביש פרטי האחריות אינה עוברת
לכל ישראל אלא נשארת על הבעלים .צריך להבחין יותר בין כביש פרטי לכביש
באחריותה של המדינה באמצעות מע״צ.
אם נצא מנקודת הנחה ,שתוספת המהירות לחילוץ ,נחשבת כדבר שברשות,
השאלה נפתרה מאליה היות שברור שכאשר מעמידים ״דבר שבחובה״ מול ״דבר
שברשות״ החובה קודמת ,והרי אחריות למניעת תקלה מרכושי היא חובה
ראשונית.
בקדימות של הקצאת משאבים לצדקה למדנו ברמב״ם הלכות מתנות עניים
)פרק ז׳ ,הלכה י״ג(:
"עני שהוא קרובו קודם לכל אדם ,עניי ביתו קודמין לעניי עירו,
עניי עירו קודמין לעניי עיר אחרת שנאמר לאחיך לענייך ולאביונך
בארצר׳.
מהלכה זו למדנו שאדם המוגבל בתקציב הצדקה שלו צריך להקדים את
החובה של עניי עירו לעניי עיר אחרת .וניתן ללמוד מכך לנושא דידן שיש
להקדים את הקצאת התקציב למניעת תקלות על פני יצירת פתרון חדש שהוא
בעיקרו רשות.
הרב שבתאי רפפורט^ קובע שחיוב הציבור בצדקה הוא רק בצרכי היסוד ולא
מעבר לכך כדוגמא בולטת הוא מביא את הדין ש״מי שיש לו מזון כדי חייו ־
אסור לו ליטול מן הקופה של הצדקה ,אף על פי שאין לו סוס לרכב עליו ולא
עבד לרוץ לפניו״.
* הרב משה הרשלר ,חובת הצלה בממונו ,״הלכה ורפואה״ כרך ג׳ ,עמוד מ״ח ואילך.
אנציקלופדיה רפואית ,ערך משאבים מוגבלים ,עמוד .263
^"עיין הערה .1

ו .סיכום
ראינו שיש חובה על הציבור להתקין כבישים ראויים שאין בהם חשש תקלה,
כיון שהציבור בעלים על הכביש יש לו אחריות שלא יגרם כל נזק על ידו .לעומת
זאת הצלת היחיד היא מדין :״לא תעמד על ךם רעך׳ ואין בכך חובה להשקיע
כסף מעבר לנורמה הראויה .ואעפ״י שלפי הסטטיסטיקה ניתן לומר שהפצוע
לפנינו ,בכל אופן ,אין חובה זו מוטלת על הציבור.
מסקנה למעשה מהאמור לעיל:
א(

ב(
ג(
ד(

יש חובה להקצות משאבים לשיפור התשתיות .במה שמוגדר כביש
אדום ,יש חובה יתרה להתקין מעקות בטיחות והפרדה מוחלטת בין
המסלולים*'^.
שיפור התשתית קודם לבניית מערך הצלה משופר.
בכביש פרטי יתכן שיש חובה על הקמת נקודות הזנקה להצלה מהירה.
בשאר הכבישים ניתן להציע אולי ,שהמדינה תארגן בשיתוף חברות
הביטוח ,פוליסה שבה ניתן יהיה לקנות ביטוח רפואי מוסק .צריך
שבטוח זה יהיה במחיר סביר על מנת לא להפלות בין דם עניים לדם
11
עשירים

כמו בכביש המחבר בין מעלה אדומים לכניסה לירושלים לכיון פסגת זאב.
״ מדיניות המיסוי על הרכב בישראל שהיא מהגבוהות בעולם ,גורמת לשתי תוצאות מנוגדות.
האחת ,מי שאין באפשרותו לרכוש רכב נוסע בתחבורה ציבורית שהיא יותר בטוחה ויותר
ידידותית לסביבה וזו תוצאה מבורכת .מאידך ,רוב הציבור שרוכש רכבים אינו נוסע ברכב
מספיק חדש ובטיחותי אלא מתנייד באמצעות מכוניות ישנות ,וזו תוצאה שבהכרח גורמת
להפליה בין דם לדם.

