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 בנושאנייר עמדה 

 לתיקון פקודת התעבורה (חובת סימון קסדת מגן ברכיבה על אופנוע או אופניים), צעת חוק ה

 2013–התשע"ג

 מבוא
 לתיקון פקודת התעבורה (חובת סימון קסדת מגן ברכיבה על אופנוע או אופניים), הצעת חוק "

לא ירכב אדם על אופנוע ולא קובעת כי  ,םירחאבועז טופורובסקי ו נסתהכבר חאותה ם מימקדש ",2013–התשע"ג

בשעת  קסדהה ע את נפילתומנויה לשהעברצועה  הקשורה מגן קסדת , אלא אם כן הם חובשיםירכיב אדם אחר

 כל היקפה.בהנסיעה ומסומנת בפס זוהר 

 יהודית.מנקודת מבט  אתזהחוק ההצעת  את דה זה לבחוןמטרת נייר עמ

 

 יהודיהמבט ה
 הנימוקים הבאים: ן י לתמוך בהצעת החוק מראו ,על פי המבט היהודי

שנאמר: "ְוִנְׁשַמְרֶּתם ְמֹאד  ,אדם לשמור על נפשוהחייב  ,הרעל פי התו .לגופו אדם להישמר מנזקהחובת  .1

ואם " לבריות: עלול לגרום סכנת נפשותלהסיר כל מכשול ה חייב דםהאכן,  וכמ .(דברים ד, טו) ְלַנְפֹׁשֵתיֶכם"

רוצח ושמירת הלכות רמב"ם, ( עבר על לא תשים דמים" ...ביאין לידי סכנההמכשולות המלא הסיר, והניח 

 בהתאם לכך.לנהוג  ת הציבורלעודד אלפיכך יש   .)דהלכה יא, פרק  ,הנפש

החובה נבחרי הציבור ת על למוט ,על פי המקורות היהודיים .ים בדרכיםר מנזקשמהיחובת החברה ל .2

היהודית מסורת את ה משיכהמ שלפנינוהצעת החוק  2.תיקון הדרכיםבמיוחד ב 1,ציבורל למנוע סכנה

 . דאוג לבטיחות בדרכיםבה למטילה על נבחרי הציבור את החויא הכש ,הזבעניין 

בדרך החובה למנוע נזק מוטלת , תמבט היהודימנקודת ה .אחריםעל ידי נזק יאדם להישמר שלא ית חוב .3

 4,דווקא על הניזק תלמוטים החובה למנוע נזק לעתברם,  3.אחראי למעשיוהאדם ש וםשמעל המזיק, כלל 

החובה גם על הניזק מוטלת  ,. במקרים אלוה של המזיקסביר פעילותנוצר כתוצאה מ כשהנזקכגון 

  5.ינזקישלא להישמר 

 מחייבהשינוי  בגדרים היא יאופנעל ה ביהרכ ,רכבכלי ת לומיועד כיםהואיל ועיקר הדר ,בנידון דידן, מעתה

  טר את הנהג הפוגע.והר אינו פוסימון ז היעדרשברם, ודאי  שלה. ורברסימון 

                                                           
שופכין דמים? אלא,  ית דיןוכי על לבנו עלתה שב" – "אמרו ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראוע"ב: "ומו  סוטה ,תלמוד בבלי 1

 ".והנחנוהו בלא לויה , ולא ראינוהולא בא לידינו ופטרנוהו בלא מזונות

שם מובא: "יוצאין לקווץ את הדרכים, ולתקן את הרחובות ואת האסטרטאות, ולמוד את המקואות...  ע"אה  מועד קטןתלמוד בבלי,  2

ט) והיה עליך ה עליהם הכתוב כאילו הם שפכום? תלמוד לומר (דברים יומנין שאם לא יצאו ועשו כל אלו, שכל דמים שנשפכו שם מעל

 .טו ע"ב: "משמתינן ליה דאמרינן ליה סלק היזקך" בבא קמא, וראה דמים"

 ."אדם מועד לעולם בין שוגג בין מזיד בין ער בין ישן" ב, ו:בבא קמא  כמאמר חכמי המשנה 3

לנטוע עץ כך למשל אם אדם נוטע עץ בתוך השדה שלו, אין השכן יכול להתלונן על כך שזה מזיק לשדה שלו, ואם שורשי העץ מפריעים לו  4

 יא). ב, בבא בתרא ,משלו, עליו להתרחק ולנטוע מחוץ לרדיוס ההגעה של שורשי האילן של הנוטע הראשון (משנה

  על השולחן ערוך, סימן קנה סעיף קטן יח. נתיבות המשפט 5
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