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  נזקי טרוריסויפח לכנס

 יצאת תובדן ואבש מורחיטוח אב להיסבה לפולהרח
 (2016 טבי רת)מהדו

 
 תולולגבח/וטיב היומסכ לעד ןהל לדרוגכמ חטויב הקרמ ןיבג חטובהמ תא ישפה חטבהמ

 לש מהיש בריםבוקהנ יםפסונ וחיט בימ דתורתמ תאוז הימשבר יםבונקה חטבהמ תויאחר
 ושונ אשל ה כמעד ו,ז סהיפול של יםאתנוה יםיגיס הות,דרהגה כלל ףופבכו זה פחסנ

 פח זה.סנש בורפבמ

 ותהגדר .1
 

 ו  זהסיולפ יפ על חטובהמ שולרכ יקהמז להופע וא להחב :רו טרולתפע .11.
דת פח התורלמט תומיאל בשוימש ללו כות,יטיולפ תולמטר תוימלאב וצעהשב
ם  עשר בקוא שם ביםלועפ םא ןיב יםשנא וא שיא ייד  עלו,מנ מלק חוא ורביהצ

ת ומומקתהה תא  לקדםתמנ  עלושעשנ יםש מעללווכ לא,  אםןי ובוהשכל ןוארג
 .ןוין עארגום שו באי דיוצעה על בשו א" אדהפיתניא"ם שעה בוידה
 

. ור טרולתמפע ןיפי בעקוא ןישריבמ ובעהנ שוכ לרייזפ נזק וא ןאבד  :ור טרקנז .11.
ן ירשימ בובענ השוכ לרייזפ נזק וא ןאבד םג ורטר קכנז ואיר וז סהיפול ןיילענ

 לש תואוצת תיענ מוא תקטנ הוא יוכי דתלמטר תכסמו מתיקו חתוש רשל להופעמ
 .וררטלת ופע

 
 יבלומ ,וררט ותלובפע יםעורבהמ יםשנא תוצ קבוא אדם ישות, ן,וארג :יןעו וןגאר .11.

, ״להלאזבי״ח״,סא:״חמ כתווכרמ התויושי ללוכ ,יללע ורמא התוילל מכועלגר
 ."ידה קעאל"-ו" ש""דאע

 
 : ה זפחס נורךצ לו,שוירפש "וקרי הו הקום"תח :םיילאירוטריט ותלגבו .11.

 .769.1.61ם ויביה שהי פאל כשרי תינ מדשטח

ה  חוזוםשייוק משמעותם בח כיםרואזהי  גם בתחומול תחו זסהילופ, וראמף האעל 
 .1995-ה"שנתה, תישמאההית נרדיהלכה הממן ילבאל שרינת י מדןיום בלשה

  :חיטובהרה קמ .51.

, ' בפרק ואו/ א' פרק תמסגר בזה פחס ניפ  עליוסי כשנרכ יכ הימשבר ןיוצ אם
   סה:כיפח זה סנ

 חטוהבי ופתקת הלךבמ רםהנג וררט קנז : א'ק פררתגמסב חוטיב הקרמ
, חט המבויצרחב וא המצתבע ו,נ ממלק לחוא הימשבר וארתהמ חטובהמ שולרכ

  ור. טרולתפעמ אהוצתכ

, חטובהמ  שלוקס עהלךבמ הסקפ הוא פרעהה :ב' קפר רתגמסב חיטוב הקרמ
 האוצת כוז סהילופ של א' רקפב חטובהמ שכולר ורטר קמנז האוצת כמהשנגר
 .הימשברהנקובה ח וטיבת הפותקמהלך ירעה באש, וררטלת ומפע

מס  הלמנ לש וא ןוחיטהב דשרמ של וא אלרשי תשטרמ של שורפ מורשיא רק
, וינויקת כל על 1961 - יםיוציפ ןוקר שוכ רס מוק בחרגדומ כיםיוציפ ןוקר שורכ
ק זנ התויהל  וכחהה שמשי ,ור טרולתפע ידי  עלןישריבמ  נגרםנזקה יכ שראהמ
 .סהומכ
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ם ימוכס הןיב מוךמהנ וםסכ ה עללה תעאל חטבהמ תוי אחריכ תאז בבהרומ

 :יםאהב
ה  זפחס נןיבג הימשרב יםובנקה ותיהאחר ותלובג וא חוטיבה יומסכ .51..1

 וםכס  על במצטבר,תעלה, א ל מקרהכלוב ד,פרבנ ףיעסו ףי סעכל ילגב
 רוב עו,זן הרחבה י בגוב בה,נקה יללהכות יהאחרל ובגו אי ללהכח וטיבה

 .ויחדים יקפרי השנ
 .וקזינ ואד אב חטובהמ שוהרכשמחמת  חטובלמם שנגרועל פנזק בום הסכ .51..1

 

   חבטהמ ותב לחםגיסיי .2

 חטויב הקר מהכסילא  חטבהמ ,היסלופבח טבהמ ותבחלים ללהכ יםגיי לסףוסנב
 לש ין,קיפ בעוא ןירשיבמ אה,וצ תונהיש וא ובענה וא גרםנש ה זחנספב ורתגדהכ
    : הלןל יםטרומפהים קרהמחד מאל כ

 111. יגיס תא ו,ז בה הרחןיינ לעף,ימחל זה יגיס י כתאז בבהרו)מ  מרדלחמה,מ .11.
 : ה(סילופי הפרקי שנף לוקתב -ח מבטת הובים לחיללכים הגייסל הש

על  שנגרם  מכך,ובעהנ הפסד ואו/  חט המבושורכ לאוהש וגס כל מנזק וא ןאבד 
תר וי וא חדא ל ,ןיפי בעקוא ןירשיבמ ו,השכל שר בקרושק הוא/ו ובענ הוא/ו ייד

אה צות כןוטשל התסיפת וא יםחזרא מתחלמ, החמלמ ם:יאהב יםועריאמה
ג וס מתופעול וא תווינע תופעול  זר,יבוא תולפע שה,י פלבאית, צתומומתקמה
באית  צתומומתק הד, מרה(,זוכר האל  אםןי בוא זהוכרה  אםןי)ב מהמלח תוולפע
 יתל בןפוא בוהוספתש ןולטש וא יא צבןוטשל פכה,מה ידה,ר מי,ר מית,מ עמוא
י יד ליםאיבהמ שהםכל יםגורמ וא תועורא מוא ורמצ של  מצבוא יא צבשטר מי,וקח

 . ורצשל מו מצב אי א צבשטרשל מם ויקו אהכרזה 

י יד על יםוצעבהמ שוכ לרנזק וא סר הוא מהאהל וא מהחר ה גםיגר מחילע ליגיסה 
 יאצב ןוטשל כל וא ימו מקןולטש י, עממשטרמ שלה,ממ כל לש ןוטשל ת תחוא

וממות קתמה אהצות כןולטש תסיפת וא םיחזרא מתחל מלחמה,מ של שרבהק
 .תיאצב

 " יםעם/" ו״ יםחזראלחמת מ״ , ״החמלמ ״זהג ייסלמטרת  

, ישהכל למטרה תהלומנ התר,וי וא יםעמ ינש ןי בוחבכ תועימ שהוירפ ״החמלמ״
ת ולפע שה,י פל רקא ל אךתולרב ) יםיא עצמתושלטונ של תינומז תושגתנ הוא
ם א ןיבו זהרוכ ה אםןיב - מהחמל תופעול וגס מתוולפע וא תווינע תולועפ  זר,יבוא
 :תימייהם קינים במ עןיבו מצב א, תויול גתווינ עתולופעו א, ה(רזוכא הל
 םולשי סיחסקת פה (א)
 -ו

  וחכת בילכלות דדומת( ה)ב

 .ןולטשהי דיו ברשואם יהנשאשר 

ן יב תהלנתהמ יםניומז תווח כתועאמצ בןיו עתומי עשהוירפ  ״םיחזרא מתחלמ״
, ידהר מ רקאל  אךתולרב ם, עוא נהי מדהתוא של יםדוגמנ יםתיננ וא יםאזרח

 ה.פכמהו אי רות, ממומתקה

 תו/תבעל ות,דוחאהמ תומואה ןוגבאר תו חברה/תונה/י מדם:ו/שופר ״ם(יעמ)״
 .חיטובהרה קמ תום קר טרת עכלללית, בכיפה הסאבעה ביות הצוזכ

 
 
 
 
 



 
 

 

3 

 מייכו או/ יגולו ביומרח .11.
ו משנגר  מכךובעהנ  הפסדוא חטובהמ שולרכ אושה וגס כל מנזק וא ןאבד 

עת ימנ ל אךם,שהל כיימ כרומח ואו/ יוגלוי בומר חייד  עלןיפיק בעוא ןירשיבמ
 - ולא יםרומ חילכהמ ןתקמ וץציפ מירשיה ייזפ הזקנ הי כתאבז בהרו מפקס

 סה.ומכ
 

 הבינגו אצה יפר .11.
 ורמשנג  מכך,הנובע  הפסדוא חטובהמ שולרכ אושה גוס כל מנזק וא ןאבד 

 וא/ו יצהרפ י כדוךת ןו בזדנזק וא היבנ גוא יצהפר ידי  עלןיפיק בעוא ןירשיבמ
' א פרק לתוההרחב תמסגרב "ודשו יצהפר" 11. בהרח השה נרכ אםףא יבה,גנ
ך ומס בוירעא  אםאאל, יתאצות ןדאבו ורחבמ שא וחיטב לתיסיסהב סהיולפב
 ה.פח זסי נפסה על והמכ חוטיברה קמות בובעקחר אל

 
 שכול רשקה החזו א היס, תפהקע, הפהחרמה .11.

 ושנגרמ  מכך,ובעהנ  הפסדוא חטהמבו שולרכ אושה וגס כל מנזק וא ןאבד
 שוהרכ של זקה החוא סהיפת פקעה, ה החרמה,ייד  עלןיפי בעקוא ןירשיבמ
 .אנמצוא בהם הן יו המקרקעאו/ חטובהמ

 
 םיליאיורטירטהות לגבול וץחזק מנ .51.

 ושנגרמ  מכך,ובעהנ  הפסדוא חטובהמ שולרכ אושה וגס כל מנזק וא ןאבד
 ל.ילע 41.ף יבסעם ידרוגהמ םיילאירוטריטהות לובגלוץ מח ןיפיקו בעאן ירשיבמ

 
 'אלפרק ות בחהרמסגרת בסה והמכזק נו אן בדא .61.

 סהוכהמ, ובע מכךהנד ספו הא חטובהמ שכולרא ושהג וס כלנזק מו אן אבד
 :ןללהרטות ופהמפרק א' ת לובת ההרחמסגרב
   . ם״יחוטמבים החצר לוץוש מח״רכ: 11.הרחבה  .61..1
 ״.ברהבהעוש ״רכ: 51.הרחבה  .61..1
 . "וחיטבות מקרה קרחר או לתומוח לקדיטום בסכבת ש "ה:1.11הרחבה  .61..1

 
 'בלפרק ות בחהרמסגרת בסה והמכזק נו אן בדא .71.

 ן:ללה תוורטפהמפרק ב' ת לוההרחבסגרת מסה בוהמכו השכלד ספה
 ״.יםיורביצם יתוירשסקת פ: ״ה101.הרחבה  .71..1
 ״.תווחלקם/יפקסבת  ״הרח:101.הרחבה  .71..1
 ״.וטחבהמות לו בבעניאשוש  ״רכ:501.הרחבה  .71..1
 ."סהירו האהקמה , בניהש בו"רכ:  701.הרחבה  .71..1
 . חר נזק״או לתומוח לקדטיהבם וסכבת ש: ״ה 9.101הרחבה  .71..5

 
  השפהמורם גהירת חב - חדיוי מאנת
 ן קר ידי  עלןהו זה פחס ניפ  עלןה יופישל וטחמב היאזכ חיטובה הרקמ ןיובג יהה
 יאז (,"שו רכמס" ן:הל)ל ,1691 - יםיויצפ הןרוק שו רכס מוק לחתאםבה יםיויצפה

 . ותירלבחם אתבה ,שוס רכממו אפח זה סני פי על ופישע ותבת לוהזכ חטובלמ

סגרת מ ביופיש ועבת לתוכהז ו לורהשמ ,שו רכמס תא ועתב לבחר חטובהמו יהה
  ייד  עליםסו מכךא שו רכמס ייד  עליםסו מכשאינם יםכומס הותםא ןי בגזה פחסנ
 פח זה.סל נשות ירהאחות לווח/גבטיהבי ומכסף לופבכ, זהח פסנ

 היעתב התו זכתובר ע זה,פחס נתרמסג בוחטי ביולתגמ חטובמל חטבהמ ילםששמ     
-סהיפול ליםלכל הםיאתנמה ף"(ותחל") 1.111 יאתנ לתאםבה ,חטבלמ שו רכמסמ
 ןדאבו בורחמ שא וחיטב לתיסיסב הסהילופ הלש סה,ילופ היפרק ינשל ףוקתב
 .יתאוצת

 




