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*1981התשמ"א-הגישות,תוזהתוק

הביטוחסוגילבלהוראות:איפרק

הביטוחחוזה:א'סימן

שלטהותו
ביטוחחוזה

דמיתמורתהמבטח,אתהמחייבמבוטחלביןמבטחביןחוזההואביטוחחוזה1.
למוטב.ביטוחתגמוליהביטוח,מקרהבקרותלשלם,ביטוח,

המבטחבידיחתוםמסמךלמבוטחלמסורהמבטחעלביטוח,חוזהנכרתא)(2.פוליסה

ביטוחסוגבאותונהוגאםזולתפוליסה),-להלן(וחיוביהםהצדדיםזכויותאתהמפרט

פוליסה.להוציאשלא

הצדדיםביןכמוסכמיםיראוהמבוטחלידיהפוליסהנמסרהלאעודכלב)(

הביטוחעללמפקחשהוגשוכפימבטח,אותואצלביטוחסוגבאותוהנהוגיםהתנאיםאת

ביןהוסכםאםזולתא"ישתה-11951ביטוח,עסקיעלהפיקוחלחוק8סעיףלפי
תנאים.מאותםסטיהעלהצדדים

להבליטחובה
שהםלנושאבסמוךבפוליסהיפורטולהיקפהאוהמבטחלחבותסייגאותנאי3.הגבלות

הוראהבהםנתקיימהשלאסייגאותנאי;מיוחדתבהבלטהבהיצויינואולו,נוגעים
עליהם.להסתמךזכאיהמבטחאיןזו,

יצורףהמבטח,לושהציגלשאלהבכתבהמבוטחשהשיבתשובהבחוזהנזכרה4.לפוליסהמצורפות

זכאיהמבטחאיןלפוליסה,צורףלאשהעתקהתיתובה;מהתשובההעתקלפוליסה

עליה.להסתמך

חשבונו,ועלהמבוטחשלדרישתולפיולמוטב,למבוטחלמסורחייבהמבטח5.העתקיםמתן
אליה.המצורפותומןהפוליסהמןהעתקים

ביטוחהצעתשלבטופסאםהחוזה,כריתתלפנילמבוטחהמבטחהציגא)(6.גילויחובת

מבטחשלנכונותועללהשפיעכדיבושישבעניןשאלהשבכתב,אחרתבדרךואם
עלמהותי),ענין-להלן(שבובתנאיםלכרותואובכללהחוזהאתלכרותסביר

וכנה.מלאהתשובהבכתבעליהלהשיבהמבוטח

מחייבתאינהביניהם,אבחנהללאשונים,עניניםהכורכתגורפתשאלהב)(

החוזה.כריתתבעתסבירההיתהאםאלאכאמורתשובה

מהותי,עניןהואכיידעשהואעניןשלהמבוטהמצדמרמהבכוונתהסתרהג)(
וכנה.מלאהשאינהתשובהמתןכדיןדינה

שלתוצאות
אי-גילוי

המבטח,רשאיוכנה,מלאההיתהשלאתשובהמהותיבעניןלשאלהניתנהא)(7.
אתלבטלהביטוח,מקרהקרהלאעודוכלכךעללושנודעמהיוםימיםשלושיםתוך

לשבוטה.בכתבבהודעהההווה

הביטוחדמילהחזרהמבוטחזכאוזה,סעיףמכוחהחוזהאתהמבטחביטלב)(

1209,בה"חפורסמוהסברודבריהחוקהצעת1981(;בפברואר)2התשתנאבשבטכ"חביוםבכנסתנתקבל*
23.עמ'הביל"ו,

221.ימיהתשי"אס"ת1
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המבוטחפעלאםזולתהמבטח,הוצאותבניכויהביטול,שלאחרהתקופהבעדששילם

מרמה.בכוונת

חייבהמבטחאיןזה,סעיף.מכוחהחוזהשנתבטללפניהביטוחמקרהקרהג)(

שהיוהביטוחדמישביןכיחסשהואיחסי,בשיעורמופחתיםביטוחבתגמוליאלא

פטורוהואהמוסכמים,הביטוחדמילביןלאמיתוהמצבלפיאצלוכמקובלמשתלמים
:מאלהאחתבכלכליל

;מרמהבכוונתניתנההתשובה)1(

מרוביםביטוחבדמיאףחוזה,באותומתקשרהיהלאסבירמבטח)2(
דמילהחזרהמבוטחזכאיזהבמקרה;לגומיתוהמצבאתידעאילויותר,

הוצאותבניכויהביטוח,מקרהקרותשלאחרהתקופהבעדששילםהביטוח
המבטח.

תרופותשלילת התשובהאםאלאמאלה,אחתבכלזבסעיףהאמורותלתרופותזכאיאינוהמבטח8.

:מרמהבכוונתניתנהוכנהמלאההיתהשלא

החוזהכריתתבשעתלאמיתוהמצבאתלדעתעליוהיהאוידעהוא)1(

;וכנהמלאההיתהלאשהתשובהלכךגרםשהואאו

להתקייםחדלהוכנהמלאההיתהשלאתשובהניתנהשעליההעובדה)2(
המבסחחבותעלמקרהו,עלהשפיעהשלאאוהביטוח,מקרהשקרהלפני
היקפה.עלאו

מסתיימתוהיאהחוזהכריתתעםהביטוחתקופתמתחילהאחרהסכםבאיןא)(9.

האחרון.יומהשבסוףהלילהבחצות

מ-סביאוחרלאבכתב,למבטחהמבוטחוהציעהביטוחתקופתעלהוסכםב)(

המבטחאתרואיםבהצעתו,שנקבלתקופההביטוחאתלהאריךהתקופה,תוםלפניימים
סירובו.עלההצעה,ממסירתימים15תוךבכתב,למבוטחהודיעלאאםלהארכהכמסכים

הביטוחיוארך-מאליוהביטוחיוארךהמוסכמתהתקופהשבתוםהותנהג)(
המוסכמת.הביטוחתקופתשללזהזההשאורכהלתקופהפעםמדי

בכתבבהודעהעתבכללבטלוצדבלרשאיהביטוח,תקופתעלהוסכםלאד)(
ביטולשלאחרהתקופהבעדששילםהביטוחדמילהחזרזכאיהמבוטח;השנילצד

הביטוח.

החוזהביטול החוזהמתבטלזה,חוקפיעלאותנאיופיעלהחוזהאתהצדדיםאחדביטל10.

השני.לצדהביטולהודעתנמסרהשבומהיוםימים15כעבור

המוטב:ב'סימן

ומ זולתו.מוטבנקבעלאאםהמוטבגםהואהמבוטחא)(11.

זיהויו.המאפשרתבדרךתהיהמוטבקביעתב)(

למבטח,בכתבבהודעההמבוטח,רשאיהביטוחמקרהקרהלאעודכלג)(

הקביעהאולם;אחרמוטבולקבועהקביעהאתלבטלהואורשאיזולתו,סב~לקבוע

למבטח.המבוטחמאתבכתבבהודעהאובחוזהכךנקבעאםחוזרתבלתיתהיה

הביטוח.מתגמוליבלבדחלקלגבישתהיהיכולהמוטבקביעתד)(

12.2.198195התשמ"א,א'באדרח'1005,החוקיםספר

www.halachot.co.il תדפיס מתוך



אין;למוטבהביטוחלתגמוליהלכותתהיההמבוטח,שאינומוטבנקבעא)(12.המוטבמעמד

הביטוחתגמוליאתלשלםהמבטחמןלתבועהמבוטחשלמזכותולגרועכדיזובהוראה

למוטב.

המוטב,כלפיגםלותעמודהמבוטחכלפילטעוןיכולשהמבטחטענהב)(
חוזה.אותולפילוהמגיעיםביטוחדמיהביטוחמתגמולילקזזרשאיוהוא

המבוטחזכויות
והמוטב

אולהעבירהמבוטחמןלמנועכדיבהאיןהמבוטח,שאינומוטבקביעתא)(13.
והכלאלה,זכויותלעקלהמבוטחמנושילמנועכדיאוהחוזה,פיעלזכויותיואתלשעבד

העברהיהיוחוזרת,בלתיהמוטבקביעתהיתהאםאולם;הביטוחמקרהקרהלאעודכל
רשאיםאינםהמבוטחונושיבכתב,המוטבהסכמתטעוניםהמבוטהזכויותשלושעבוד
אלה.זכויותלעקל

לאעודכללעיקולאולשעבודלהעברה,ניתנתאינההמוטבשלזכותוב)(
חוזרת.בלתיהמוטבקביעתהיתהאםאלאהביטוח,מקרהקרה

הביטוחדמי:ג'סימן

ואםמכן,לאחרסבירזמןתוךאוהתוזהכריתתעםישולמוהביטוחדמיא)(14.לתשלוםהמועד
תקופה.כלבראשית-קצובותלתקופותנקבעו

בשיעו-ישולמוכולל,בסכוםנקבעוהביטוחודמישניםלמספרהביטוחהיהב)(

ביטוח.שנתכלבראשיתשוויםשנתייםרים

ימים15תוךגםשולמוולאבמועדםמהםחלקאוהביטוחדמישולמולאא)(15.

בכתבלמבוטחלהודיעהמבטחרשאילשלמם,בכתבהמבוטחמןדרששהמבטחלאחר
כן.לפנייסולקלאשבפיגורהסכוםאםנוספיםימים21כעבוריתבטלהחוזהכי

רשאיהמבטחאיןחוזרת,בלתיהיתהוהקביעההמבוטחשאינומוטבנקבעב)(

הסכוםאתסילקלאוהמוטבבכתבלמוטבהפיגורעלהודיעאםאלאהחוזהאתלבטל
ההודעה.לושנמסרהמהיוםימים15תוךשבפיגור

בסיכוןשינויים:ד'סימן

למקרהאוחלףכברהחוזהכריתתשבעתסיכוןשללכיסויביטוחחוזהא)(16.שנתבטלסיכון
בטל.-קרהכברעתשבאותהכיסוח

מאליוהחוזהמתבטלהחוזה,כריתתאחראפשריבלתיהביטוחמקרהנעשהב)(

הביטול'שלאחרהתקופהבעדששילםהביטוחדמילהחזרזכאיוהמבוטח

הודעהחובת
החמרתעל

הסיכון

בכתב.למבטחמידכךעללהודיעעליימהותי,שינוישהללמבוטחנודעא)(17.

:מאלהאחדכל-מהותי"שינוי"זה,סימןלעניןב)(

החוזהכריתתלפנילמבוטחהוצגהעליוששאלהמהותיבעניןשנוי)1(

;שאלהלאותהתשובהשניתנהאחריושחל

במפורשבהשצוייןבנושאלמבוטח,הפוליסהמסירתאחרישחלשינוי)2(
;מהותיכענין

12.2.1981התשמ"א,א'באדרח'1005,החוקיםספר96
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בכךוישנכונהלאהיתהמהותיבעניךלשאלהשתשובההמגלהדבר)3(
ממש.שלהחמרההמבטחסיכוןאתלהחמירכדי

שלתוצאות
הסיכוןהתמרת

*-.
מהיוםאומהותישינויעלהודעהלמבטחשנמסרהמהיוםימים30תוךא)(18.

רשאיהביטוח,מקרהקרהלאעודוכליותר,המוקדםלפיאחרת,בדרךעליולושנודע
למבוטח.בכתבבהודעההחוזהאתלבטלהמבטח

הביטוחדמילהחזרהמבוטחזכאיזה,סעיףמכוחהחוזהאתהמבטחביטלב)(
ביטללא;מרמהבכוונתהמבוטחפעלאםזולתהביטול,שלאחרהתקופהבעדששילם
השינוי.אףעלקיומולהמשךכמסכיםאותורואיםהחוזה,אתהמבטח

חייבהמבטחאיןזה,סעיףמכוחהחוזהשנתבטללפניהביטוחמקרהקרהג)(
משתל-שהיוהביטוחדמישביןכיחסשהואיחסי,בשיעורמופחתיםביטוחבתגמוליאלא
פטורוהואהמוסכמים,הביטוחדמילביןהשינוישלאחרבמצבאצלוהמקובללפימים
:מאלהאחתבכלכליל

מרמה;בכוונתנעשהוהדבר17,סעיףלפיהודעהניתנהלא)1(
מרוביםביטוחבדמיאףחוזה,באותומתקשרהיהלאסבירמבטח)2(

זכאיזהבמקרה;השינוילאחרשהואכפיהואשהמצבידעאילויותר,
השינוי.שלאחרהתקופהבעדששילםהביטוחדמילהחזרהמבוטח

תרופותשלילת :מאלהאחתבכל18בסעיףהאמורותלתרופותזכאיאינוהמבטח19.

השפיעשלאאוהביטוחמקרהשקרהלפנילהתקייםהדלהשינוי)1(
על-

;היקפהאוהמבטחחבותעלאוקרותו
;המבטחדעתעלשננקטאמצעישלתוצאההיההשינוי)2(

לגוףחמורנזקמניעתלשםשננקטאמצעישלתוצאההיההשינוי)3(
מידהאמצעינקיטתעלבכתבלמבטחהודיעשהמבוטחובלבדלרכוש,או

עליו.לושנודעאואותושנקטלאחר

הסיכוןהפחתת
דמילהפחתתהמבוטחוכאיהמבטח,סיכוןעללהשפיעאולהתקייםנסיבותאותןהדלו

השינוי,עללמבטחשהודיעשלאחרהתקופהבעדהמבטח,הוצאותלמעטהביטוח,

הביטוחדמיקביעתבשעתהמבטחאצלהמקובללפימשתלםשהיהמהעלולהעמדתם

נסיבות.אותןבהעדר

להקלתאמצעים
הסיכון

הקלההמבטחשלסיכונולהקלתאמצעילנקוטהמוטבעלאוהמבוטחשעלהותנה21.
ו-18,19סעיפיםהוראותיחולולכך,שנקבעהזמןתוךננקטלאאמצעיואותומהותית

המחוייבים.בשינויים

הביטוחתגמולי:ה'סימן

עלהודעה
מקרהקרות
הביסות

לו,שנודעלאחרמידלמבטח.כךעללהודיעהמבוטחעלהביטוח,מקרהקרה22.
לתגמוליזכותוועלהמקרהקרותעללו,שנודעלאחרמידלמבטח,להודיעהמוטבועל

מחובתו.השניאתמשחררמאלהאחדמאתהודעהמתן;הביטוח

חבותובירור
המבטחשל

לתשלוםבכתבותביעההביטוחמקרהקרותעלהודעהלמשטחמשנמסרוא)(23.
חבותו.לבירורהדרושאתמידלעשותהמבטחעלהביטוח,תגמולי

97 12.2.1981התשמ"א,א'באדרח'1005,החוקיםספר
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לאחרסבירזמןתוךלמבטח,למסורהעניי,לפיהמוטב,עלאוהמבוטחעלב)(
עליוברשותו,אינםואםהחבות,לבירורהדרושיםוהמסמכיםהמידעאתלכך,שנדרש
להשיגם.שיוכל,ככללמבטח,לעוור

שלהכשלה
החבותבירור

היהוקיומהבמועדה,ב)32(סעיףלפיאו22סעיףלפיחובהקויימהלאא)(24.

חייבשהיהבמידהאלאהביטרחבתגמוליחייבהואאיןחבותו,להקטיןלמבטחמאפשר

:מאלהאחתבכלתחוללאזוהוראה;החובהקויימהאילובהם

;מוצדקותמסיבותבאיחורקויימהאוקויימהלאהחובה)1(

הכבידולאחבותובירוראתהמבטחמןמנעלאאיחורהאוקיומהאי)2(

הבירור,על

אתהמבטחמןלמנועכדיבושהיהדברבמתכווןהמוטבאוהמבוטחעשהב)(-
שהיהבמידהאלאביטוחבתגמוליחייבהמבטחאיןעליו,להכבידאוחבותובירור
דבר.אותונעשהלאאילובהםחייב

בתביעתמרמה
בסעיףכאמורדברשגעשהאוב)32(,סעיףלפיאו22סעיףלפיחובההופרה25.תגמולים

עובדותממנושהעלימואוכוזבות,עובדותלמבטחמסרוהמוטבאושהמבוטחאוב)42(,
פטור-מרמהבכוונתנעשהוהדברהמבטח,לחבותבנוגעאוהביטוחלמקרהבנוגע
מחבותו.המבטח

שנגרםמקרה
ככוונה

לתשלוםהמועד
הביטוחתגמולי

מחבותו.המבטחפטורבמתכוון,המוטבבידיאוהמבוטחבידיהביטוחמקרהנגרם26.

והמסמכיםהמידעהמבטחבידישהיומהיוםימים30תוךישולמוהביטוחתגמולי27.
ישולמולבבתוםבמחלוקתשנוייםשאינםביטוחתגמוליאולםחבותהלבירורהדרושים

לתביעהניתניםוהםא)32(,סעיףלפיתביעהלמבטחשנמסרהמהיוםימים30תוך
התגמולים.מיתרבנפרד

ריביתפסיקתבחוקכמשמעותםהצמדההפרשייתווספוהביטוחתגמוליעלא)(28.
מתלםלשנה3%שלבשיעורוריביתהתביעה,מסירתמיום2,א"כשתה-1961והצמדה,

החוקלפיהמשפטביתמסמכותלגרועכדיזובהוראהאין;האמורמהיוםימים30
האמור.

עליהםיתווספוביטוח,דמילמוטבאולמבוטחלהחזירחייבהמבטחהיהב)(
החיוב.היווצרמיוםא)(קטןבסעיףכאמורוריביתהצמדההפרשי

לחיובביןהחוזה,פיעלאוחוקפיעלמותניםהיקפהאוהמבטחחבותהיתה29.מיוחדסעד
שלהשפעההשפיעושלאהמוטב,שלאוהמבוטחשלבמחדלאובמעשהלשלילה,ובין
הענין,בנסיבותכןלעשותצודקלונראהאםהמשפט,ביתרשאוהמבטח,סיכוןעלממש
הופר.אוקוייםלאהתנאיאםאףמקצתם,אוכולםהביטוח,בתגמוליהמבטחאתלחייב

מקרההישנות
הביסות

הביטוחתקופתתוךהניטוחמקרהקרהאםגםהביטוחבתגמוליחייבהמבטח30.
56.בסעיףכמשמעותוהביטוחמסכוםביותרהכלבסךיחוייבשלאובלבדאחת,מפעםיותר

הביטוח.

28.עמ'התשל"ט,192;עמ'התשכ"א.מ"ח2

12.2.1981התשמ"א,א'באדרח'1005,החוקיםספרן(58
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הביטוחסוכןו':סימן

גדרה"מבטחים.לביןמבוטחיםביןביטוחיםבתיווךשעוסקמי-ביטוח"סוכן"זה,בסימן32.

לעניןשליחות
החוזה החוזה,כריתתולעניןהביטוחחוזהשלכריתתולקראתומתןהמשאלעניןא)(33.

לפיהמבוטחשלכשלוחופעלאםזולתהמבטח,שלכשלוחוהביטוחסוכןאתיראו
בכתב.דרישתו

הביטוחסוכןידיעתאתיראוהביטוח,חוזהבכריתתהגילויחובתלעניןב)(
המבטח.כידיעתמהותיעניןשלהנכונותהעובדותלגבי

לעניןתוחי.7פ
הביטוחדמי בפוליסהשצוייןאובביטוחשתיוךהביטוחסוכןנחשבהביטוחדמיקבלתלענין34.

לשלמםאיןכיבכתבלמבוטחהמבטחהודיעאםזולתהמבטח,שלכשלוחוהביטוח,כסוכן

סוכן,לאותו

לעניןשליחות
הודעותמתו שתיוךהביטוחסוכןנחשבלמבטחהמוטבושלהמבוטחשלהודעותמתללענין35.

המבטחהודיעאםזולתהמבטח,שלכשלוחוהביטוח,כסוכןבפוליסהשצוייןאובביטוח

אחר.למעןהודעותלשלוחישכיבכתבולמוטבלמבוטח

חוקתחולת
השליחות התשכ"ה-השליחות,חוקהוראותיחולו35עד33בסעיפיםכאמורשליחותעל36.

.
המחוייבים.בשינויים1965,8

שונותהוראותז':סימן4

הודעותמתן
הידועהאחרוןמענםלפיתינתןלמוטבאולמבוטחהמבטחשלהודעהא)(37*ש

למבטח.

למבטחהמודיע,ברירתלפיתינתן,למבטחהמוטבשלאוהמבוטחשלהודעהב)(
שמענובישראלאחרלאדםאו35,בסעיףכאמורהביטוחלסוכןעסקיו,מקוםמעןלפי
בכתב.עליולהםהודיעשהמבטחאובפוליסהצויין

אחראדםשלמעןניתןלאוגםבישראלעסקיםמקוםלמבטחהיהלאג)(.
שלאוהמבוטחשלהודעהניתנהשלאכךעללהסתמךזכאיהמבטחאיןבישראל,

באיחור.שניתנהעלאוהמוטב,

תרופותייחוד בהםהנדוניםבעניניםמוציאותו-7,15,182425,סעיפיםלפיהמבטחתרופות38.

אחר.דיןלפיתרופותיואת

להתניהסייגים
אין-ו-343538,ב)33(,4,21,25,26,28,עד2סעיפיםהוראותא)(י03

עליהן.להתנות

24,27,2831,עד13,15,17,18,1922,ג)9(,8,עד5סעיפיםהוראותב)(
המוטב.אוהמבוטחלטובתאלאעליהןלהתנותאין-ו-37

זהחוקשלאחרבפרקישאםזולתביטוחסוגיכלעליחולוזהפרקהוראות40.

הנדון.לעניןמיוחדותהוראותאחרבחוקאו

220.עמ'התשכ"ה,מ"ח3שן'

198199)12.2התשמ"א,א'באדרח'1005,ההיקיםספר
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חייםביטוח:ביפרק

לגילהגיעםאוזולתושלאוהמבוטחשלמותוהואהביטוחמקרהחייםבביטוח41.הביטוחמהות
ונכות.מחלהתאונה,למעטבהייהםאחרמקרהאומסויים

אדםביטוח
המבוטחזולת

בכתבהסכמההחוזהטעוןהמבוטה,זולתאדםשלמותוהביטוחמקרההיהא)(42.
הכשרותבהוקכמשמעותונציגוהסכמת-דיןפסולאוקטיןהיהואםאדם,אותושל

4.ב"כשתה-1962והאפוטרופסות,המשפטית

להשתנותעשוישהרכבהאדםבניקבוצתשלהייםביטוחעליחוללאזהסעיףב)(
יורשיהם.אואדםבניאותםהםוהמוטביםהביטוחתקופתתוך

מכריתתשניםשלוששעברולאחר7בסעיףהאמורותלתרופותזכאיאינוהמבטח43.לתרופותסייג

מרמה.בכוונתפעלבוטחושחייוהאדםאוהמבוטהאםזולתהחוזה,

הביטוחבתגמולייזכהשמו,נקיבתללאהמבוטהשלזוגובןכמוטבנקבעא)(44.המוטבים
בקרותבחייםשהיוהקרובים-קרוביםנקבעוואםהביטוח,מקרהבקרותזוגובןשהיהמי

קרותלאחרימים300תוךשנולדומימאומץגם.-צאצאיםאוילדיםנקבעו;המקרה
במשמע.המקרה

בשווה.הביטוחתגמוליאתיחלקוחלקיהם,נקבעוולאאחדיםמוטביםנקבעוב)(

הביטוחבתגמולייזכו-הביטוחמקרהשקרהלפניהמבוטחשאינומוטבמתג)(
אםאוכאלה,שאיריםבאין;דיןפיעלשבירושההחלוקהכללילפיצאצאיואוזוגובן

למבוטח.הביטוחלתגמוליהזכותתהאהביטוח,מקרהשקרהלפניזכותועלהמוטבויתר

'למבטח.בכתבבהודעהההוזהאתלבטלעתבכלרשאיהמבוטהא)(45.החוזהביטול

החוזהאתביטלוהמבוטחחוזרת,בלתיקביעההמבוטחשאינומוטבנקבעב)(
קטןסעיףהוראותציוןתוךלמוטבבכתבמידכךעללהודיעהמבטהעלזה,סעיףמכוח
בכתבבהודעהלאמץ,המבטח,הודעתמקבלתימיםמ-30יאוחרלארשאי,והמוטבזה,

בתקפו,לעמודההוזהיוסיףכאמור,המוטבהודיע;וחיוביוזכויותייעלהמוזהאתלמבטח,
המבוטח.במקוםבאכשהמוטבלתהדני,-בינתייםנתבטלואם

כאמורשלאבוטלוהחוזהחוזרת,בלתיקביעההמבוטחשאינומוטבנקבעג)(
למוטב.בכתבמידכךעללהודיעהמבטחעלב),(קטןבסעיף

בהודעהלדרוש,המבוטחרשאישנתייםבעדהביטוחדמיששולמולאחרא)(46.ומדיוןהמרה
הפוליסה.פדיוןאומסולקלביטוחהביטוחהמרתלמבטח,בכתב

מתוםהביטוח,תגמולייקטנומסולק,לביטנההביטוחהמרתהמבוטתדרשב)(

בפוליסה,לכךשנקבעלסכוםבהתאםהביטוח,דמימשתלמיםשבעדההשוטפתהתקופה

זמן.מאותותיפסקביטוחדמילשלםוהחובה

שנקבעהפדיוןערךאתלולשלםהמבטחחייבהפוליסה,פדיוןהמבוטהדרשג)(

שנקביותרארוךזמןתוךארהדרישה,לושנמסרהמהיוםימים30תוךבפוליסהלכך

הצמדההפרשייתווספוהפדיוןערךעל;ימיםמ-90יותריהיהושלאבדרישההמבוטח

DY.120'התשכ"ב,מ"ח4

12.2.1981המשמ"א,א'באדרה'5~10,החוקיםספר100
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מהיוםאוהדרישהמסירתמיוםא"כשתה-1961,והצמדה,ריביתפסיקתבחוקכמשמעותם
היוםמןימים30מתוםהחללשנה3%בשיעורריביתעליהםתיווסףוכןבה,שנקבע
האמור.

הביטוח.מןלחלקדרישתואתלהגבילרשאיהמבוטחד)(

המבוטחדרישתטעונהחוזרת,בלתיקביעההמבוטחשאינומוטבנקבעה)(
המוטב.שלבכתבהסכמה

ופדיוןהמרה
אףעל

החוזהויטול

וביטולהפוליסה,לפדיוןהמבוטחמזכותגורעאינוהמבטחמצדהביטוחביטול47.

שהדרישהובלבדהביטוח,להמרתבזכותוגםפוגעאינוביטוחדמיתשלום.איבשלכאמור
המבטח.שלהביטוחהודעתממסירתימים30תוךתבואהביטוחלהמרת

כערובההפוליסה
להלוואה

להלוואהכערובהלפדיוןהניתנתפוליסהפיעלזכויותיואתלמבטחהמבוטחמישכן48.
מערךההלוואהאתהמבטחיקזזלאבמועדה,סולקהלאוההלוואההמבטח,לושנתן
התקופהתוךההלוואהאתלסלקבכתבהמבוטחמןשדרשלאחראלאהפוליסה,שלהפדיון
זו.תקופהתוךגםסולקהלאוההלוואההפדיוןערךאתלשלםהמבטחעלשבה

לתחולתסייג
הוראות

ה,אדםהתאבדות
מבוטחיםשחייו החוזהמכריתתיותראושנה

החוזהאימוץ
המוטב,רשאיזוהודעהמיוםימים30ותוךבכתב,למוטבכךעללהודיעהמבטחעל

וחיוביו.זכויותיועלהחוזהאתלאמץבכתב,בהודעה

פירוק,צואורגלפשיטתצוהמבוטחעלוניתןהמבוטחשאינומוטבנקבעב)(
בלתיהיתהלאקביעתושאםאלאא),(קטןבסעיףכאמורהחוזהאתלאמץהמוטברשאי

הפוליסהשלהפדיוןערךאתהענין,לפילמפרק,אוהרגלבפשיטתלנאמןישלםחוזרת,
הצהמתןבזמן

להתניהסייגים עליהן.להתנותאין-ו-424951,סעיפיםהוראותא)(י25

לטובתאלאעליהןלהתנותאין-ו-4850עד4345,סעיפיםהוראותב)(
המוטב.אוהמבוטח

ונכותמחלהתאונה,ביטוח:גיפרק

הביטוחמהות
בה.שלקהנכות-נכותובביטוחבה,שחלהמחלה-מחלה

הוראותתחולת לפיביטוחתגמולילשלם,המבטחחייבשבוונכותמחלהתאונה,ביטוחעלא)(54.
בשינוייםב',פרקהוראותיחולושנגרם,הנזקבשיעורתלותללאמראש,מוסכםשיעור

המחוייבים.

לפיביטוחתגמולילשלםהמבטחחייבשבוונכותמחלהתאונה,ביטוחעלב)(
בשינוייםו-42,49,52,56,6162,64,סעיפיםהוראותיחולושנגרם,הנזקשיעור

המחוייבים.

12.2.1981101התשמ"א,א'באדרח'1005,החוקיםספר
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נזקיםסיפוח:דיפיק

נכסיםביטוח:א'סימן

למוטבאולמבוטחשנגרםנזקבעדלשפותהמבטחחייבנכסיםבביטוחא)(55.הביטוחמהות
ניזק.אואבדהמבוטחשהנכסמחמת

זולתהשלאוהמבוטחשלשיהיהיכולהמבוטחהנכסב)(

תעלהשלאובלבדשנגרםהנזקכשיעורתהיההמבטחשלהשיפויחובתא)(56.התבותהיקף
בהתאםישתנההביטוחסכוםהביטוח);סכום-להלן(בחוזהבושנתחייבהסכוםעל

לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהמטעםפעםמדיהמתפרסםלצרכן,המהיריםבמדדלשינויים
סמוךשפורסםהמדדבין-עליוהסכימוושהצדדיםכאמורשמתפרסםאחרבמדדאו-

הביטוח.מקרהקרותלפניסמוךשפורסםהמדדלביןהחוזהכריתתלפני

שהיהלמצבהאפשרככלהמוטבאתשיביאובאופןיחושבוהביטוחתגמוליב)(

הביטוח.מקרהקרהאילולאבונמצא

כמוסכם,הביטוחתגמולייהיוהשיפוי,שיעורעלמראשהצדדיםהסכימו)4(
שנגרם.הנזקבשיעורתלותללא

אמצעיםשננקטומחמתלושנגרםנזקגםמכסהמסוייםסיכוןבפנינכסביטוח57.
סיכון.מאותולהצלתוסבירים

שוויועלסבירבלתיבאופןמכן,לאחראוהחוזהכריתתבעתהביטוח,סכוםעלה58.יתרביטוח

הביטוחסכוםהפחתתלדרושהביטוח,בתקופתעתבכלצד,כלרשאיהמבוטח,הנכישל

יפחתוובמקבילהביטוחסכוםיפחתזו,הפחתהנדרשה.;הדרישהבשעתהנכסלשוויעד

הדרישה.מיוםהביטוחדמיגם

עלחופפות,לתקופותאחדממבטחיותראצלאחדסיכוןבפנינכסבוטחא)(59.כפלביטוח
שנודעלאחראוהכפלביטוחשנעשהלאחרמידבכתבלמבטחיםכךעללהודיעהמבוטח

עליו.לו

שוויעלסבירבלתיבאופןהביטוחסכומיסך-כלועלהכפלביטוחנכסבוטחב)(

הפחתתלדרושהביטוח,בתקופתעתבכלמהמבטחים,אחדוכלהמבוטחרשאיםהנכס,
הביטוחסכומייפחתוזו,הפחתהנדרשה;הדרישהבשעתהנכסלשוויעדהביטוחסכומי
הדרישה.מיוםהביטוחדמיגםיפחתוובמקבילשביניתם,היחסלפי

הביטנהסכוםלגביולחודיחדהמבוטחכלפיהמבטחיםאחראיםכפלבביטוחג)(

הביטוח.סכומישביןהיחסלפיעצמםלביןבינםהחיובבנטלנושאיםוהםהחופף,

תפחתהמבוטח,הנכסשלמשוויופחותהביטוחסכוםהחוזהכריתתבשעתהיה60*
כריתתבשעתהנכסשווילביןהביטוחסכוםשביןכיחסשהואיחסיבשיעורהמבטחחבות

החוזה.

אולמנועהיהיכולשהמבוטחנזקבעדביטוחבתגמולי.חייבהמבטחאיןא)(61.הנזקהקטנת
שהמבטחאמצעיםאוסביריםאמצעיםבנקיטתמכן,לאחראוהביטוחמקרהבקרותלהקטין,
לנקוט.לוהורה

הוצאותמכן,לאחראוהביטוחמקרהבקרותהמוטב,אוהמבוטחהוציאב)(
חייבסבירות,בהתחייבויותכךלשםשהתחייבאולהקטנתהאוהנזקלמניעתסבירות

12.2.1981התשמ"א,א'באדרח'1005,החוקיםספר..32(1
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ההתחייבויותאוההוצאותהיו;לאואםוביןהוקטןאוהנזקנמנעאםביןלשפותם,המבטח
מעלאףוהכל;העניןבנסיבותהסבירשיעורןכדיבשיפויהמבטחחייבסבירות,בלתי
הביטוח.לסכום

השיפוישיעורעלהצדייםהסכימושבוביטוחעליחולולאזהסעיףהוראותג)(

ג)65(.בסעיףכאמור

החלוףאדםכלפישיפויאופיצויזכותגםהביטוחמקרהבשללמבוטחהיתהא)(62.
ביטוחתגמולילמוטבמששילםלמבטחזוזכותעוברתביטוח,חוזהמכוחשלאשלישי,
ששילם.התגמוליםוכשיעור

שיפגעבאופןזהסעיףלפיאליושעברהבזכותלהשתמשרשאיאינוהמבטחב)(

שקיבללתגמוליםמעלשיפויאופיצויהשלישיהאדםמןלגבותהמבוטחשלבזכותו

מהמבטח.

לפילמבטחמגיעשהיהשישיאופיצויהשלישיהאדםמןהמבוטחקיבלג)(
בזכותהפוגעתאחרתפעולהאוויתורפשרה,עשה;למבטהלהעבירועליוזה,סעיף

כך.בשללפצותועליולמבטח,שעברה

אדםבידיבכוונהשלאנגרםהביטוחמקרהאםיחולולאזהסעיףהוראותד)(
שליחסאומשפחהקרבתמחמתשיפוי,אופיצויממנותובעהיהלאסבירשמבוטח
שביניהם.ועובדמעביד

חובותביטוחלמבטחחייבוכלפיהמבוטחשלזכותועוברתחובשלאי-פרעוןמפניבביטוח63.
ב)26(סעיףהוראותויחולוששילם,התגמוליםוכשיעורביטוחתגמולילמבוטחמששילם

המחוייבים.בשינוייםו-(ג)

להתניהסייגיםאוהמבוטחלטובתאלאעליהןלהתנותאין-ו-56,575961,סעיפיםהוראות64.

המוטבי

אחריותביטוח:ב'סימן

הביטוחמחחלהיותעשוישהמבוטחכספיתחבותבשללשפותהמבטחחייבאחריותבביטוח65.
האמורה.החבותעילתנולדהשבוביוםחלהביטוחמקרה;שלישילצדבהחייב

החבותהיקףחבותו,בשללשאתהמבוטחשעלסבירותמשפטהוצאותגםמכסהאחריותביטוח66.
הנבטחשיהביטוח.לסכוםמעלאףוהוא

הוראותתחולתהמחוייבים.בשינוייםו-56,5961,62,סעיפיםהוראותיחולואחריותביטונועל67.

הצדמעמדלשלם-הואחייבהשלישיהצדדרישתולפי-המבטחרשאיאחריותבביטוח68.

בכתבכךעלשהודיעובלבדלמבוטח,חייבשהמבטחהביטוחתגמוליאתהשלישילצד
השיישי

יכולשהמבטחטענהאולם;זותקופהתוךהתנגדלאוהמבוטחמראשימים30למבוטח

השלישי.הצדכלפיגםלותעמודהמבוטחכלפילטעון

אורגלפשיטתאירועוולפנילהלןהמפורטיםהאירועיםאחדאחריותבביטוחבמבוטחאירעא)(69.
שיפ'י~קזכויותיויהיולאבביטוח,המכוסהבחבותשלישיצדכלפיהמבוטחהתחייבלאחריואו

והואהשלישילצדיעברואלאמנכסיו,חלקחבותאותהבשלהמבטחכלפיהמבוטחשל
""

כלפילטעוןיכולשהמבטחטענהאולם;אלהזכויותפיעלהמבטחאתלתבוערשאייהיה

השלישי.הצדכלפיגםלותעמודהמבוטת

12.2.1981103התשמ"א,א'באדרח'1005,החוקיםספר
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:האירועיםואלהב)(

אופשרהלידירגלפשיטתבהליכיבאאורגלפושטהוכרזהמבוטח)1(
;נושייעםסידור

;רגלבפשיטתעזבונולניהולצווניתןנפטרהמבוטח)2(
כונסלונתמנהאופירוק,צועליוניתן-תאגידשהואבמבוטח)3(

מרצון,לפירוקהחלטהבונתקבלהאולמפעלו,אולעסקיומנהלאונכסים
אחר.תאגידעםהתמזגותלשםאומבנהשינוילשםמרצוןפירוקלמעט

התיישנהלאעודכלמתיישנתאינהביטוחלתגמוליהתביעהאחריות,בביטוח70.להתיישנותסייג
המבוטח.נגדהשלישיהצדתביעת

להתניהסייג
ולפעולות

עליהן.להתנותאין-70עדו-6668סעיפיםהוראותא)(71,

שלהמפרק,שלרגל,בפשיטתהנאמןשלהמבטח,שלהמבוטח,שלפעולהב)(
ו-68.69סעיפיםלפיהשלישיהצדמזכויותלגרועבכוחהאיןהמנהל,שלאוהנכסיםכונס

שונות:היפרק

-עליחולולאזהחוקהוראותא)(72.לתחולהסייגים

;משנהביטוח)1(

אוירי.וביטוחימיביטוח)2(

לקבוערשאיהכנסת,שלומשפטחוקהחוקהועדתבאישורהמשפטים,שרב)(
עליהן.יחולולאמקצתן,אוכולןזה,חוקשהוראותעסקאותסוגיבצו

התש"ל-חדש],נוסח[מנועירכבביטוחבפקודתכשאיןיחולוזהחוקהוראות73,דיניםשמירת

,הנדון.לעניןמיוחדותהוראותאחרבחוקאו1970,5

ביטולים

)1904(;1323משנתהעותמאניהביטוחחוק)1(

6ז"לשתה--1976שלישי,לצדביטוחתגמוליהבטחתחוק)2(

תחילה
מעברובוראת

תחילתואולם1982(;בינואר)1התשמ"בבשבטח'ביוםזהחוקשלתחילתוא)(75.
ברשומות.זהחוקפרסוםמיוםחדשיםשלושהא)82(סעיףשל

;הקודםהדיןלחוליוסיףזהחוקשלתחילתולפנישנעשהביטוחחוזהעלב)(
כעשייתו.ביטוחחוזהחידושרואיםהתחולהלענין

נסיםמשהבגיןמנחם
המשפטיםשרהממשלהראש

נבוןצחקי
המדינהנשיא

320.עמ'15,חדשנוסחישראל,מדינתדיני5
14.עמ'התשל"ז,מ"ח6

12.2.1981התשמ"א,א'באדרח'ג500,החוקיםספרל1,4
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*1981-התשפ"אםיועלופ(1סילוק(ציבורמקרקעיתוק

משת"-זהבחוק1.
ומקרקעין1,ישראלמקרקעי:בחוק-יסודכמשטעותםישראלמקרקעי-ציבור"מקרקעי"
;מקומיתרשותשל

;ישראלמקרקעימינהל-המינהל""
-הממונה""

--ו-235,סעיפיםלענין,)1(

;המינהלשלמחוזמנהלאוהמינהלמנהל-ישראלמקרקעילגביא)(
;המקומיתהרשותראש-מקומיתרשותמקרקעילגביב)(

-4סעיףלענין)2(
מנהללהסמיךרשאיוהואהמינהל,מנהל-ישראלמקרקעילגביא)(
שלאוהמינהלשלהמשפטיהיועץעםיחדמאלהאחדכלהמינהל,שלמחוז
רשותמנהלאתלהסמיךרשאיהואטבעשמורתולעניןהמינהל,שלמחוז

;החקלאותמשרדשלהמשפטיהיועץעםיחדהטבעשמורות

-מקומיתרשותמקרקעילגביב)(

ייעוץ(המקומיותהרשויותחוקלפימשפטייועץלהשישברשות)1(

המשפטי;היועץעםיחדהרשותראש-2ו"לשתה-:-1975משפטי),

ראש-)1(משנהבמסקתכאמורמשפטייועץלהשאיןברשות)2(

המחוז.עלהממונהבאישורהרשות

בדיקהעתבכלציבורלמקרקעילהיכנסרשאיבכתבלכךהסמיכושהממונהמיא)(2.
המשתמשאוהמחזיקשלזכותואתוכןבהםהשימושאוההחזקהאתלבדוקכדיסבירה
שברשותומסמכיםבפניולהציגמהמשתמשאומהמחזיקלדרושרשאיוהואכן,לעשותבהם

זכותו.אתהמוכיחים

למגוריםהמיועדקבעשללמבנהלהיכנסאיןא)(קטןבסעיףהאמוראףעלב)(

הכניסה.אתהמתירצולתתשלוםמשפטביתשלשופטרשאיאךלהם,ומשמש

ידיעותמסירתברשותושאיננומידעלושדרושנוכחאם-רשאיבכתבלכךהסמיכושהממונהמי3.
להחזיק'המהזיקשללזכותוציבור,למקרקעיוהנוגח

-בהםלטיפולאולשימושאובהם

סביר.זמןתוךהמידעאתלולמסורמהמשתמשאומהמחזיקבכתבלדרוש

ידצוסילוקרשאיכדין,שלאהיתהתפיסתםהממונהולדעתציבורמקרקעיאדםתפסא)(4.

יאוחרולאכדיןשלאהיתההתפיסהכילושהתבררמיוםחדשיםשלושהתוךהממונה,
התופסיידרשצוובאותוידו,בחתימתבצוזאתלקבועהתפיסה,מיוםחדשיםעשרמשנים
אם;ימיםעשרמארבעהפחותושאינובושנקבעהזמןתוךהציבורממקרקעיידולסלק

הרקטום.נסחאתלצויצרףהמקרקעין,במרשםרשומיםהמקרקעין

1484,בה"חפורסמוהסברודבריהחוקהצעת1981(;בפברואר)3התשמ"אבשבטכ"טביזםבכנסתנתקבל*
21.עמ'התשמ"א,

56.עמ'התש"ך,ס"ת1
42.עמ'לשתה"1,ס"ח2

12.2.1981105התשמ"א,א'באדרח'1005,החוקיםספר
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ממקרקעיהתופסידלסילוקדיןפסקכדיןדינוא)(קטןבסעיףכאמורצוב)(
הציבור.

התק-;לתופסמסירתודרכיואתהצוטופסאתבתקנותיקבעהמשפטיםשרג)(

הכנסת.שלהסביבהואיכותהפניםועדתשלהמוקדמתלידיעתהיובאונות

ידיו.עלויבוצעלפועלההוצאהלמשרדיוגש4בסעיףכאמורצוא)(5*לפועלהפאה

שללפועלההוצאהלעניןמיוחדותהוראותלקבוערשאיהמשפטיםשרב)(
ע4.סעיףלפיידסילוק

המועדתוךהמשפטלביתלפנותרשאי4סעיףלפיצונגדושהוצאמיג)(
-זכותואתהוכיח;במקרקעיןלהחזיקזכותלושישלהוכיחכדיהידלסילוקשנקבע
פיו.עלשנעשולפועל'ההוצאהמעשיואתהצואתהמשפטביתיבטל

שנתןובלבדלפועלההוצאההליכיעיכובעללצוותרשאיהמשפטביתד)(
זה.לעניןטענותיואתלהשמיעסבילההזדמנותלממונה

ולאדיןכלפיעלמקרקעיןבעלומלזכויותיועללהוסיףבאותזהעזרחוקהוראות1(*דיניםשמירת
מהן.לגרוע

.'/חוקהיקזו
:יבואב)(קטןסעיףבמקום18,בסעיף8,ט"כטותה-1969המקרקעין,בחוק

המקרקעין
תוךכדין,בהםהמחזיקרשאיכדיןשלאהמקרקעיןאתאדםתפסב)("

להוציאוכדיסבירהבמידהבכוחלהשתמשהתפיסה,מיוםימיםשלושים
מהם."

עניןבכלתקנותלהתקיןרשאיוהואזהחוקביצועעלממונההמשפטיםשר8*יתקנאביפוי

לביצועו.הנוגע

נסיםמשהבגיןמנהם
המשפטיםשרהממשלהראש

נבוןצחקי
המדינהנשיא

259.עמ'התו"ע,מ"ח3

ןוקית)(1ד"לשתה-1974מקרקעיהשבתעלמלתמהמילווהחוק
*א"משתה-1981

במקוםד"לשתה--11974,מקרקעין,שבחעלמלחמהמילווהלחוקא)8()3(בסעיףויףיעס8ת'קזז
"1981".יבוא"1989"

ארידוריורםבגיןמנחם

האוצרשרהממשלהראש
ןובנקחצי

המדינהנשיא

1501,בה"חפורסמוהסברודבריהחוקהצעת981!(;בפברואר)3התשמ"אבשבטכ"טביוםבכנסתנתקבל*
123.עמ'התשמ"א,

114.עמ'התשל"ד,ס"ח1

.0
!12.2.195התשמ"א,א'באדרח'1005,החוקיםספר106
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(י1891א"8שתה-סכום*םושלטלחוק

הגדרות-זהבחוק1.
אוביצועועלממונההאוצרששרחובה,תשלוםאומסבהטלתהדןחיקוק-כוס"נמוק
לפיו;,הגביהעל

;מסתוקפיעלבוחייבשאדםסכוםכל-מס"חוב"
הגיעואשרמס,חוקפיעלבמסלחייבלשלמואולהחזירושישסכוםכל-מס"החזר"

לתשלומו.אולהחזרתוהמועד

כלפייעוגלשקלחצישלסכום;הקרובהשלםלשקליעוגלומסוהחזרמסחוב2.
מעלה.

תחילה 1980(.באוקטובר)1התשמ"אבתשריכ"אמיוםזהחוקשלתחילתו3.

ותקנותביצוע לביצועו.הנוגעבכלתקנותלהתקיןרשאיוהואזהחוקביצועעלממונההאוצרשר4.

ארידוריורםבגיןמנחם

האוצרשרהממשלהראש
נבוןיצחק
המדינהנשיא

1503,בה"חפורסמוהסברודבריהחוקהצעת1981(;בפברואר)4התשמ"אבשבטל'ביוםבכנסתנתקבל* 130.עמ'התשמ"א,

*1981התשמ"א-העש(1הוראת(והבניההתכנוןהןק

ובחיק1ה"כשתה--1965והבניה,התכנוןלחוקב)21(בסעיףהאמוראףעל1.
לגביבצו,להאריךהפניםשררשאי2,ז"לשתה--1976שעה),הוראת(והבניההתכנון
1971(,בפברואר)11התשל"אבשבטט"זיוםלפנימקומיתרשותבתחוםכלולשהיהשטח
כ"חמיוםיאוחרלאשתסתייםנוספתלתקופההאמורב)21(בסעיףהאמורההתקופהאת

1983(.בפברואר)11התשמ"גבשבט

תחילה 1981(.בפברואר)12התשמ"אא'באדרח'ביוםזהחוקשלתחילתו2.

בורגיוסףבגיןמנחם
הפניםשרהממשלהראש

נבוןיצחק
המדינהנשיא

1503,בה"חפורסמוהסברודבריהחוקהצעת1981(;בפברואר)4התשמ"אנשבט.ל'ביוםבכנסתנתקבל* DP.136'התשמ"א,
ט31.עמ'התשכ"ה,מ"ח1
21.עמ'התשל"ז,ס"ח2

12.2.1981.37התשמ"א,א'באדרח'י)15,החוקיםספר
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*1981התשמ"א-14(1מס'תיקון(והבניההתכנוןתא

העיקרי),החוק-להלן(1ה"כשתה-1965והבניה,התכנוןלחוק158סעיףאחרל1א851הוספתסעיף
:יבוא
יינתןולאאדםבנילנשיאתמעליתתותקןגבוהבניןבכלא)(א51(1התקנתחובת"
!וגנרטוריםמעליות כאמור.מעליתהתקנתהמחייבתנאיבושאיןגבוהבניןלבנייתהיתר

חשמלזרםלהספקתגנרטוריותקןרב-קומותבניןבכלב)(
ולמיתק-הבניןלחלקיהראשי,האספקהממקורהחשמלזרםהפסקתבשעת

יינתןלא;הארציתהמועצהעםבהתייעצותבתקנותהפניםשרשקבעניו
כאמור.גנרטורהתקנתהמחייבתנאיבושאיןרב-קומותבניןלבנייתהיתר

הארציתהמועצהעםבהתייעצותבתקנות,יקבעהפניםשרג)(
ובניןגבוהבניןמהוהכנסת,שלהסביבהואיכותהפניםועדתובאישור

זה.סעיףלעניןרב-קומות

להתנותתכנוןמוסדשלמסמכותולגרועכדיזהבסעיףאיןד)(
אוגבוהבניןשאינובבניןגנרטוראומעליתבהתקנתבניההיתרמתן

זאת.מחייביםבווהשימושהבניןייעודלדעתואםרב-קומות

אחרמיתקןבתקנותלקבועהפניםשררשאיזהסעיףלעניןה)(
גנרטור."במקוםלהתקינושניתןחשמלזרםלהספקת

בטל.-2ה"כשתה--1965מעלית),להתקיןחובה(גבוהיםבניניםחוק2*ביטולחוק
גבוהיםלנינים

קביעההטעוניםבעניניםיחולוהעיקרי,לחוק'א851סעיףלפיתקנותשיותקנועד3*מעברהוראת

3.ל"שתה-1970ואגרות),תנאיולהיתר,בקשה(והבניההתכנוןשבתקנותההוראותבהן

בורגיוסףבגיןמנחם
הפניםשרהממשלהראש

נבוןיצחק
המדינהנשיא

1493,בה"חפורסמוהסברודבריהחוקהצעת1981(;בפברוארן1התשמ"אבשבטכ"טביוםבכנסתנתקבל*
68.עמיהתשמ"א,

46.עמ'המשמ"פ,307;עמ'התשכ"ה,מ"ח1
ב%3.עמ'התיב"ם,מ"חג
1354.עמ'התש"ם,Dg;1841'וש"ל,ק"ת3
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*1981-ההשמ"א(151מס'ותיקוןוהבטההתכנוןחוק

ה'1פרקיספת"סעיףאחריהעיקרי),החוק-להלן(1ה"כשתה--1965והבניה,התכנוןבחוק1.
:יבואא851

ציבורייםבבניניםלנכיםמיוחדיםמידורים:היופרק"

-זהבפרקב851.גדר~ת"
ציבורית,למטרההמשמשיםבניניםסוגעםהנמנהבנין-ציבורי"בנין"
הסביבהואיכותהפניםועדתבאישורבתקנותהפניםשרשיקבעכפי
;הכנסתשל
ה/פרקלפילבניההיתר-היתר""

ט"זליוםעדשהוצאהיתרלפינבנהאשרקייםציבוריבביןא)(ג851.מיחדיםסידורים

פטורלווניתןמכןלאחרשנבנהאו1972(,במרס)31התשל"בבניסןן:::.:ן:
זה,חוקלפיבתקנותשנקבעכפילנכיםמיוחדיםסידוריםמהתקנתכדין
אולמחזיקואולבעלולהורותדין,בכלהאמוראףעלהפנים,שררשאי

לנכיםמיוחדיםסידוריםבולהתקיןהשר,שיקבעוביחסבאופןלשניהם,

שיקבע.זמןתקופתבתוךמהן,חלקאוזה,חוקלפיבתקנותכנדרש

בניסןי"זמיוםשהוצאהיתרלפישנבנהציבוריבניןב)(
לנכיםמיוחדיםסידוריםבוהותקנוולאואילך1972(באפריל)1התשל"ב

התקנות,ממילויפטורלגביוניתןולאזהחוקלפיבתקנותשנקבעכפי
אולמחזיקאולבעלדין,בכלהאמוראףעלהמקומית,הועדהתורה

מיוחדיםסידוריםבולהתקיןהועדה,שתקבעוביחסבאופןלשניהם,

שנים.שלושעלתעלהושלאבהוראתהשתקבעזמןתקופתתוךכאמור

א)(קטניםבסעיפיםכאמורהוראהציבוריבניןלגביניתנהג)(
לבצעהנדסיתמבחינהמנועלבצעההחובהעליושהוטלהומיב),(או
אתשקיבלמיוםימיםתשעיםבתוךהוא,רשאיבמלואה,ההוראהאת

הקלה;המקומיתהועדהמאת147בסעיףכאמורהקלהלבקשההוראה,
בהיהיהלאאםרקתינתןוהיאהמחוזיתהועדהאישורטעונהכאמור
הציבורי.בבניןהשימושאתמנכיםלמנועכדי

לעסקהואשימושושעיקרבניןלגביזהסעיףלפיהוראהד)(.
-זהבפרקלהלן(2ח"כשתה--1968עסקים,רישויחוקלפירישויטעון

ה851'.סעיףלפיהרשיון,ביטולבדברהתראהתכלולרישוי),טעוןעסק

תקויים.לאההוראהאם

קטןסעיףלפיהפניםשרשלהוראהאחרמילאשלאמיה)(
הקלהלואושרהולאב)(קטןסעיףלפימקומיתועדהשלהוראהאוא)(

היתר.תנאישהפרכמיאותורואיםג),(קטןבסעיףכאמור

1488,בה"חפורסמוהמברורבריהתויהצעת1981(;בפגרואר)3ההשמ"אבשבטכ"טבינםככנסתנתקבל*
37.עמ'ה,תשמ"א,

108.עמ'46;עמ'התשמ"א,307;עמ'התשכ"ה,מ"ח1
204.עמ'התשכ"ח,ס"ת2

התשמ"א,א'באדרח'1005,החזקיםספר

12.2.1981
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.------5
,,------------------------------------.---------------..-,--

אואגג851(בסעיףכאמורהפניםמשרהוראהשקיבלמיא)(7158.ערטר

/כיסבורוהואב)ג851(,בסעיףכאמורמקומיתמועקההוראהשקיבל
בחלקןאובמלואןלהטילישעליושהוטלהההוראהביצועהוצאותאת

הוצ-לעניןלערער,הוארשאיהענין,לפיהמחזיק,אוהבעלזולתו,על

השלום.משפטלביתבלבד,ההוראהביצועאות

אתלבצעהחיובבעצםלפגועכדיערעורבהגשתאיןב)(

ההוראהפיעללבצעהשחוייבמיבידיג851בסעיףכאמורההוראה

בה.שצוייןובמועד

לשאתעליוכיטועןשהמערערמיגםיוזמןבערעורלדיוןג)(

ההוראה.ביצועבהוצאות

שיפויאווהמחזיק,הבעלביןוחלוקתןההוצאותהטלתד)(

צודקימצאהמשפטשביתכפייהיוהערעור,בעקבותהוצאתן,בשל
הענין.בנסיבות

שלאציבוריבניןשלשימושרעיקררישויטעוןעסקהיהא)(ה851.עסקרשיובישל
אוהשרשקבעהתקופהתוךג851סעיףלפיהוראהלגביוקויימה

הענין,לפיהמקומית,הועדהאוהשריורובו,כאמורהמקומיתהועדה

העסק.רשיוןאתלבטלהרישוילרשות

א)(קטןבסעיףכאמוררשיוןמביטולנפגעעצמוהרואהב)(
שבתחוםהעירוניהמשפטלביתאוהשלוםמשפטלביתלערעררשאי

הביטולאתלשנותאולבטלרשאיהמשפטוביתהעסק,נמצאשיפוטו

סביר.אינואוחוקיאינוהביטוללדעתואם

המשפטביתאךהביטול,שלבתקפותפגעלאערעורהגשתגג)

-תקפו.אתלהתלותאולעכבצולתתרשאיבערעורהדן

בונכללואםאלאציבורילבניןהיתרתיתןלאהמקומיתהלעדהך851.היתרמתן
גיבורילבניו

;זהחוקלפיבתקנותשנקבעכפילנכלםמיוחדיםסידיריםךךך
ב)(145סעיףלפיהמקומיתהועדהשלמחובתהלגרועכדיזובהוצאהאין
אותה."המתתבתאחרתאוראהכללפיאו

א902סעיףהוספת.יבוא:העיקרילחוק209סעיףאחריי2
תוךג851בסעיףכאמורלושניתנההוראהמקייםשאינומיא)(א902.לפיעבירה"
ה'1פרק

שקלים500נוסףוקנסשקלים10,000קנס-דינובהוראה,שנקבעומועך

שנקבעהמועדתוםאחריהעבירהנמשכהשבויוםלכלימים7מאסראו
כאמור.

-תאגידבידיה'1פרקלפיעבירהנעברהב)(

עליעלהשלאקנסעליולהטילהמשפטביתרשאי)1(
א);(קטןסעיףפיעללהטילרשאישהיההקנסשיעורכפל
העבירהביצועבשעתאשראדםכלגםבעבירהיאשם)2(
פקידאו-מוגבלשותףלמעט-שותףפעיל,מנהלהיה

שהעבירההוכיח.לאאםהנדון,לעניןואחראיתאגידבאותו
הסביריםהאמצעיםכלשנקטאובידיעתושלאנעברה

ההוראה."ביצועלהבטחת

.12.2.1981התשמ"א,א'באדיה'י500'חיקים"ספר110
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פקידתתיקין:יבואב)(קטןסעיףאחריהכנסה,מסלפקודת21בסעיף3.
הכנסהמס

סידוריםלהתקנתלושניתנוהוראותמילוילצורךהוצאותשהוציאמיג)("
והבניה,התכנוןלחוקג851סעיףלפיציבוריבבניןלנכיםמיוחדים

שלבשיעורפחתבעדהאמורותההוצאותניכוילויותרה"כשתה--1965,
בבניןכאמורהוצאותשהוציאמיעלתחוללאזוהוראה;לשנה164%

1981(."במרס)31התשמ"אב'באדרכ"האחרינסתיימהשבנייתו

תהילה1981(.באפריל)1התשמ"אב'באדרב"וביום3סעיףשלתחילתוא)(4.

חדשיםשלושהתוםשלאחרבחודשב-1זהחוקהוראותיתרשלתחילתןב)(
פרסומו.מיום

בורגיוסףבגיןמנחם
הפניםשרהממשלהראש

נבוןצחקי
המדיגהנשיא

*1981-התשמ"א,)16מס'תיקון(והבניההתכנוןחוק

א51,סעיףיספת":יבואה"כשתה--11965והבניה,התכנוןלחוק157סעיףאחרי1.

-זהבסעיףא)(א751.הספקתהגבלת"
וטלפוןמיםחשמל,

למחוזהחשמלחברתאןבע"מלישראלהחשמלחברת-החברה""
;העניןלפיבע"מ,ירושלים
;טלפוןשירותילתתכדיןשהוסמךמי-המנהל""
הועדה,מהנדסעםיחדמקומיתועדהראשיושב-המאשרת"הרשות"
הועדהמהנדסעםיחד18סעיףלפימשנהועדתראשיושבאו

;המקומית
המים,חוקלפימיםלספקשהוסמךמיכלארמקומיתרשות-ספק""

2.ט'"שתה--1959

ולאלבניןחשמללהספקתבעבודההחברהתתחיללא)1(ב)(
שמבקשלאחראלאבניה,עבודותלצורךחשמלתספק

היתראוהמאשרתהרשותמאתאישורלההמציאהחשמל
'בניה.

שמבקשלאחראלאלבניןחשמלהחברהתספקלא)2(
המאשרת.הרשותמאתאישורלההמציאהחשמל

1466,בה"חפורסמוהסברודבריהחוקהצע.ת1981(;בפברואר)3התשמ"אבשבטב"בביוםגסיסתאיבל*
293.עמ'חתש"ם,

46.עמ'התעש"א,DY;307'התשכ"ה,מ"ח1
166.עמ'התשי"ט,מ"ח2

111,'12.2.1981א"משתה)'8ורדאב,ח'1005,ספר'"חוקים
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שמבקשלאחראלאחדשבבניןטלפוןהמנהליתקיןלאג)(
המאשרת.הרשותמאתאישורלוהמציאהחיבור

-עבוייהביצועלצורךלמקרקעיןמיםספקיספקלא)1(ד)(

מאתאישורלוהמציאשהמבקשלאחראלאהיתר,הטעונה
המאשרת.הרשות

עבודהביצועלצורךשלא-לבניןמיםספקיספקלא)2(

לוהמציאשהמבקשלאחראלא-)1(בפסקהכאמור
המאשרת.הרשותמאתאישור

קטניםבסעיפיםכאמוראישורתיתןהמאשרתהרשות)1(ה)(

לעבודות145סעיףלפיהיתרניתןאםו-(ד)ג)(ב),(
שבהןאוהטלפון,אוהמיםהחשמל,חיבורמבוקששלגביהן

הענין,לפיהחיבור,מבוקששלגביוהבניןנבנה

המאשרתןהרשותרשאית)1(,בפסקההאמוראףעל)2(

ו-ב)()1(קטניםסעיפיםלפיאישורליחןמיוחד,מטעם

שהחליטההבניההיתראםגםלה,שיראובתנאיםד)()1(,

ניתן.טרםליתןהמקומיתהועדה

מסחר,דיור,יחידתשלבנייתהכיהמאשרתהרשותראתהו)(
לחברה,להורותהיארשאיתמהיתר,סטיההיוותהתעשיהאושירותים

מים,אוטלפוןשירותיחשמל,מתןלהפסיקאולמנועלספק,אולמנהל

יחידה.לאותההענין,לפי

ךזהסעיףלפיאישורליתןסירובידיעלנפגעעצמוהרואהז)(
משפטביתלפנילערער,רשאיו),(קטןבסעיףכאמורהוראהידיעלאו

-עללוהודעשבומהיוםיוםשלושיםתוךהעירוני,המשפטביתאוהשלום

ההוראה."אוהסירוב

1
פרסומו.מיוםחדשיםשלושהתוםלאחרלחודשב-1זהחוקשלתחילתוא)(2*.תחילה

ן-.
לדחותזה,חוקשלתהילתומיוםשניםהמשתוךבצו,רשאיהפניםשהב)(

תכניתאיןשבהםמקומיותרשויותשלתחומיםעלתחולתואתהאמורהמועדתוםעד

א79.סעיףלפיבהםלבניההיתרלקבלניתןולאמפורטתתכניתלאואףמקומיתמתאר

להאריךהכנסת,שלהסביבהואיכותהפניםועדתבאישוררשאי,הפניםשרג)(

לפעם.מפעםשניםחמשעלתעלהשלאנוספתלתקופהב)(קטןבסעיףהאמורהזמןאת

בורגיוסףבגיןמנחם

הפניםשההממשלהראש

נבוןצחקי
המדינהנשיא

12.2.19815התשב"ע.איבאדרח'פ159.החוקיםספר112

אעשל*פאשושיה,מרשששרשם2888-833418814שקלים3.00המחיר
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