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 שוכ רמס לעמ
 (2016 טה בי)מהדור

 

 תולולגב/וחטיבה יומסכל עד ןהל לדרוגכמ חטויב הקרמ ןיבג חטובהמ תא ישפה חטבהמ
 לש מהיש בריםבוקהנ יםפסונ וחיט בימ דתורתמ תאוז הימשבר יםבונקה חטבהמ תויאחר

 ושונ שלא הכמ עד, זו סהיפול של יםאתנוה יםיגיסה, תודרהגה כלל ףופבכו זה פחסנ
 .זה פחסנב שורפבמ

 חטבהמ ותריחא בלתגה

 :ל ורק אך תבלוגמ זה פחסנ פי על חטבהמ תויאחר

  :'א קפר רתגמסב
' א פרק של יםדוחימה יםאתנב דרוגכמ חטובהמ שוהרכ של ןוניהכ ערך ןישב שפרהה וםסכ
וק ח פי על יםיויצפה ןרוק שורכ סממ בללקי אזכ חטובהמש יויצפה ןיבל ל"הנ סהילופה של

 . 1691 -ם ייויצפן הוקר שומס רכ

 ':ב קפר רתגמסב
 חטובמה של וקסע הלךבמ סקהפה או פרעהמה אהוצתכ חטובלמ שנגרם ההפסד סך

 יאזכש יוציפה ןיבל ל"הנ סהיולפה של' ב פרק תמסגרב דרוגמכ חיטוב הקרממאה וצתכ
- יםיויצפהן רוק רכוש סוק מח פי על יםיוציפה ןרוק שוכר סממ לו יעשמג או חטובהמ בללק
1691 . 

 מס ייד על שולם שראו השכל וםסכם ולשתוב ביח לא חטבהמ - ב' קופר י פרק א'בגל
 אהורה וםיק אי ללגב ולםש לא אך ודי על תלםשלהור מא יההש או ,יםיוציפה ןוקר שורכ
 ןוקר שורכ סמל יעהבת תשגה אי ללבג או/ו 1691 -ם ייויצפן הקרו רכוש סמוק ח תואורמה

 .יםיויצפה

 תגדרוה .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 ביםועלפ 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 ןיפיק בעוא ןישריבמ ובענ השולרכ ייזפ 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.
, ה״לאלזבי״ח ״,סאחמ:״ כתווכרהמ תויושי ללו כיל,לע ורמא התוילכל מועלגר

 ."ידה קעאל"-ו "ש""דאע
 

ח שט  זה:פחס נורך לצו,שוירפש "וקריה והק ום"תח ם:יליאיורטירט ותלגבו .11.
ם  ג תחולוז סהילופ ור,אמה ףא לע.769.1.61 וםי ביההש יפ כאלשרי תינמד

ן ילב אלשרי תינד מןיב וםהשל זהוח וםשיי וק בחעותםשמ כמיםרוזא הימובתח
 .5991-שנ"התית, המשאההירדנית הלכה הממ

 



 

 
2 
 

 

 
 : חיטובהרה קמ .51.

,   ב'פרק ואו/ א' פרק תסגרמ בזה פחס ניפ  עליוסי כשכנר יכ הימשבר ןיוצ אם
   סה:כי זהח פסנ

 : פרק א'במסגרת  חוטיברה קמ
 הימשבר וארתהמ חטובהמש וכלר חוטיבה ופתקת הלךבמם הנגרור  טרקנז
 . וררט ולתמפע אהוצתכ ,חטובהמי צרחב ואהמצ תבע, ונממ לקלח או

  :'ב קפר רתגמסב חוטיברה קמ

 ורטר קמנזאה וצתשנגרמה כ, חטובהמ שלו סק עהלךבמסקה פו האפרעה ה
ירעה אש, וררט ולתפעמ אהוצתכו זסה ילופ של א'פרק ב חטש המבוולרכ

 .הימשברובה נקוח הטיהבופת תקמהלך ב

 סהל מנשל מו אן ויטחהבד שרשל מ ואאל שריטרת ששל מורש פור משיארק 
, וינויקתל כל ע 1961-יםיוציפן רוקוש כוק מס רדר בחוגמים כיוציפן וקר שורכ
 נזקת הויהלוכחה המש שי, ור טרולתפעי די ן עלישרימגרם בזק נהני כאשר המ
   .סהומכ

 

 םיסכומה ןימב וךמהנ וםסכה על להתע לא חטבהמ תויראח כי תאבז בהרומ
 :יםאהב

 יבלג זה פחסנ ןיבג המישבר יםובנקה ותיהאחר ותלגבו או חוטיבה יומסכ .51..1
 חוטיבה וםסכ על, צטברבמ, להתע לא מקרה כלבו, רדפבנ ףיוסע ףיסע כל
 ינש רועב, זו בההרח ןיבג, בה ובנקה יללהכ תוריחאה לובג או יללהכ
 .ויחדי יםפרקה

 .וקזינ או אבד חטובהמ שוהרכש תמחמ חטובלמ שנגרם ועלפב נזקה וםסכ .51..1
 

 :חבטהמ ותבלח םגיסיי .1

 חטויב הקר מהכסילא  חטבהמ סה,ילופבח 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

של  1.11 גיי סאת ,זו ההרחב ןיינעל ,ףילחמ ה זגייס יכ אתבז רהובמ) ד מרלחמה,מ .1.1

  :(היסלוהפ יקרי פנלש ףקובת - טחבמה תוחבל םייללכה גיםייהס

ל  עשנגרם  מכך,עובהנ הפסד ואו/ חטובהמ שורכ לאושה וגס כל מנזק וא ןאבד
ר תוי וא חדא לן,יפי בעקוא ןירשימ בוא,שהכל שר בקרוש הקואו/ ובענ הואו/ ייד

ה אוצת כןוטשל התסיפת וא יםאזרח תלחמ מחמה,מל ם:יאב היםועריאמה
ג וסמ תולופע וא תוניו עתולופע  זר,יבוא תולפע שה,ילפ תיא צבתומומתקמה
ת יאב צתומומתק הד, מרה(,זוכרה א ל אםןי בוא ההוכרז  אםןי)ב מהמלח תוולפע
 יתל בןפוא בוהוספתש ןולטש וא יא צבןולטש פכה,מה ידה, מרי, מרית, עממוא
י ידל יםאיבהמ שהםכל יםגורמ וא תוורעא מוא ור מצשל  מצבוא יא צבשטר מי,וקח

 ור.צשל מו מצב אי א צבשטרשל מם ויקו אהכרזה 

י יד על יםוצעבהמ שוכ לרנזק וא סר הוא מהאהל וא מהחר ה גםיגרמח ילעל יגיסה 
 יאצב ןולטש כל וא ימו מקןולטש י, עממשטרמ שלה,ממ כל  שלןוטשל תחת וא

מות ומקתמה אהוצת כןולטש תסיפת וא יםחזרא מתחל מלחמה,מ של שרבהק
 .תיאצב

 " יםעם/" ו״ יםחזראלחמת מ״ , ״החמלמ ״זהג ייסלמטרת  
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, 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 קניב יםעמן יבו מצב א, תויול גתווינ עתולופעו א, ה(רזוכא הל

 ם ולש יסחיסקת פ( הא) 
 -ו
 ח ובכללית ות כדדומת( ה)ב 

 .ןולטשהי דיו ברשואם יהנשאשר 

ן י בתהלתנהמ יםוינז מתווח כתועאמצב ןעוי תועימ שהוירפ   ״יםחזרא מתחלמ״
, דהי מר רקא ל אךתולרב ,עם וא נהיד מתהוא של יםגדונ מיםנית נוא יםאזרח

 ה.פכמהו אי רות, ממומתקה

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

 

 מייכו או/ יגולו ביומרח .11.
   ו שנגרמ  מכךובעהנ  הפסדוא חטהמבו שולרכ אושה וגס כל מנזק וא ןאבד 
  עת ינלמ  אךם,שהל כיימ כרומ חואו/ יגולוי בומר חייד  עלןיפיק בעוא ןירשיבמ 
   - ואל יםומרח ילכהמ ןתק מוץציפ מירשיה ייזפ הנזקה י כתאז בבהרו מפקס 
 .סהומכ 
 

 הבינגו אצה יפר .11.
ו משנגר  מכךובעהנ  הפסדוא חטובהמ שולרכ אושה וגס כל מנזק וא ןאבד
 וא/ו היצפר יד כוךת ןו בזדזקנ וא בהיגנ וא יצהפר ייד ל עןיפיק בעוא ןירשיבמ
' א פרק לתוב ההרחתמסגרב "ודשו יצהפר" 11. תהרחב שהנרכ  אםףא יבה,גנ
ך ומסב וירעא  אםאלא ,יתאצות ןדאבו ורחב משא וחיטב לתיסיסב הסהיולפב
 ה.פח זסני פסה על והמכ חוטיברה קמות בובעקחר אל

 

 שכורל שקה החזו א היס, תפהקעהפ, החרמה .11.
ו משנגר  מכךובעהנ  הפסדוא חטובהמ שולרכ אושה וגס כל מנזק וא ןאבד
 שוהרכ של זקה החוא סהיפת פקעה, ההחרמה, ייד  עלןיפי בעקוא ןירשיבמ
 .אנמצוא בהם הן יו המקרקעאו/ חטובהמ

 

 םיליאיורטירטהות לגבול וץחזק מנ .51.
ו משנגר  מכךובעהנ  הפסדוא חטובהמ שולרכ אושה וגס כל מנזק וא ןאבד
 ל.ילע 1.1 ףיבסעם ידרוגהמ םיילאירוטריטהות לובגלוץ מח ןיפיקו בעאן ירשיבמ

 

 'אלפרק ות בחהרמסגרת בסה והמכזק נו אן בדא .61.
סה והמכ  מכךהנובע  הפסדוא חטובהמ שולרכ אושה וגס כל מנזק וא ןאבד

 :ןללהרטות ופהמפרק א' ת לובת ההרחמסגרב
 .ם״יחוטמבים החצר לוץמח שו״רכ: 11.הרחבה  .61..1

 .ברה״בהעוש ״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

 .ם״ייורבי ציםתוירשסקת פ: ״ה101.הרחבה  
 .ות״וחלקם/יפקסבת  ״הרח:101. בההרח .71..1

 .ח״וטבהמות לו בבעניאשוש  ״רכ:501. בההרח .71..1
 ."סהירו האהקמה , בניהש בו"רכ:  701.הרחבה  .71..1
 . חר נזק״או לתומוח לקדטיהבם וסכבת ש: ״ה 9.101 בההרח ..11.7

 




