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, תשכ״ו~1967 * ת  חוק הערבו

 מהות הערמת ן. (א) ערבות היא התחייבותו של אדם לקיים חיובו של אדם אחד כלפי אדם שלישי.

 (ב) הערבות יכול שתהיה לחיוב כולו או מקצתו, קיים או עתיד לבוא, מתחדש או
 מותנה, קצוב או בלתי קצוב.

 סייג לערבות 2. אין ערבות אלא לחיוב בר־תוקף.

 3. הערבות נוצרת בהסכם בין הערב לבין הנושה או בהתחייבותו של הערב שהודעה
 עליה ניתנה לנושה: ואם היתה הערבות על פי צו של רשות — משנמסר כתב הערבות

 לרשות.

 4. (א) אין הערב חב ביותר מחיובו של החייב ולא בחמור ממנו.

 (ב) הערב חב גס בריבית, בהוצאות ובדמי נזק שנתחייב בהם החייב בשל החיוב
 הנערב, ודינם של כל אלה כדין החיוב הנערב: והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת מן

 הערבית.

 (ג) היה היקף הערבות מוגבל, אין הערב חב אלא בתחום ערבותו.

 5. (א) הוקטן החיוב הנערב, על פי הסכם בין החייב לבין הנושה או על פי ויתור של
 הנושה, מופטר הערב במידה שהופטר החייב.

 (ב) הוגדל החיוב הנערב, על פי הסכם בין החייב לבין הנושה, אין הדבר משנה
 בחיובו של הערב.

 (ג) חל בחיוב הנערב שינוי אחר, על פי הסכם בין החייב לבין הנושה, משתנה
 חיובו של הערב לפי השינוי, אולם הברירה בידי הערב —

 (1) למלא ערבותו ללא שינוי, אפ ניתן לעשות כן:
 (2) לבטל ערבותו אם השינוי היה שינוי יסודי הפוגע בזכויות הערב.

 6. (א) גרם הנושה לאי־מילוי החיוב הנערב, מופטר הערב.

 (ב) גרם הנושה לפקיעת ערובה שניתנה להבטחת החיוב הנערב ונגרם על ידי כך
 לערב נזק, מופטר הערב כדי סכום הנזק.

 7. (א) כל טענה שיש לחייב כלפי הנושה בקשר לחיובו עומדת גם לערב.
 (ב) התיישנה התביעה נגד החייב, מתיישנת גם התביעה נגד הערב, אם לא התיישנה

 לפני כן.

 8. הערב והחייב אחראים כלפי הנושה יחד ולחוד, אולם אין הנושה רשאי לדרוש מן
 הערב מילוי ערבותו בלי שדרש תחילה מן החייב קיום חיובו, אלא באחת הנסיבות האלה:

 (1) הערב ויתר על הדרישה מן החייב:
 (2) ניתן נגד החייב צו קבלת נכסים או צו פירוק:

 (3) החייב מת או נמצא מחוץ לישראל או שמתן הדרישה כרוך בקשיים
 מיוחדים.

 יצירת הערבות

 תחומה של
 הערבות

 אחריות הערב

 • נתקבל בכנסת ביומ ב׳ בניסן תשכ״ז(12 באמייל 1967); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 632, תשכ״ה,
 עמי 71.
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 זבות הערב
 לחזור על החייב

 הייג לזכות הערב
 לחזור על החייב

 דין הערב לפני
 שמילא ערבותו

 שעבוד נכס של
 החייב

 ערב בעד
 ערב

 ביטול ערבות
 לחיוב עתיד

 לבוא

 התחייבות לשיפוי

 ערבות או
 התחייבות

 לשיפוי בשל חיוב
 פגוט

 תחולה

 9, זולת אם ניתנה הערבות שלא בהסכמת החייב, זכאי הערב לחזור על החייב ולהיפרע
 ממנו מה שנתן למילוי ערבותו, בתוספת הוצאות סבירות שהוציא לרגל הערבות וריבית
 בשיעור המלא לפי חוק פסיקת ריבית, תשכ״א-1961י, מיום מילוי הערבות או מיום

 ההוצאות.

 10. (א) הערב לא יהיה זכאי לחזור על החייב במידה שהוא היה עשוי להיות מופטר
 על ידי טענה שעמדה לחייב כלפי הנושה בקשר לחיובו והטענה היתה ידועה לערב ולא
 התגונן בה; ובלבד שזכות הערב לחזור על החייב אינה נפגעת אם עשה כאמור בסעיף

 5 (ג) (1).
 (ב) הוראות סעיף קטן(א) לא יחולו אם הערב מילא את ערבותו לאחר ששלח

 לחייב הודעה על כוונתו לעשות כן ונתן לו זמן סביר לפנות לבית המשפט.

 11. לערב יהיו, לפני שמילא ערבותו, אותם הסצדים להבטחת זכותו לחזור על החייב
 הנתונים לנושה להבטחת חוב שטרם הגיע זמן פדעונו.

 12, היה החיוב הנערב מובטח גם בשעבוד נכס של החייב, יעבור השעבוד לזכות הערב,
 לאחר שמילא ערבותו, להבטחת זכותו לחזור על החייב, ועל נותן השעבוד והנושה לעשות,
 לפי דרישת הערב, את הפעולות הדרושות כדי שכוחה של ההעברה יהיה יפה לכל דבר:

 והכל במידה שאין הדבר פוגע בזכויות הנושה.

 13, שניט או יותר שערבו חיוב אחד, אם במאוחד ואם בנפרד, יהיו אחראים יחד ולחוד;
 ואם היה היקף הערבויות שונה, יהיו אחראים כאמור בתחום הערבות המשותפת: והכל

 כשאין כוונה אחרת משתמעת מן הערבויות.

 14, נתן אדם לנושה התחייבות למילוי ערבותו של ערב, יהא דין ערבותו של הערב כלפי
 הנושה כדין חיוב נערב הן לענין היחסים בין אותו אדם לבין הנושה והן לענין היחסים בינו

 לבין הערב.

 15, (א) ניתנה ערבות לחיוב עתיד לבוא רשאי הערב, כל עוד לא נוצר החיוב הנערב,
 לבטל ערבותו על ידי מתן הודעה בכתב לנושה, אולם עליו לפצות את הנושה בעד הנזק

 שנגדם לו עקב הביטול.

 (ב) ניתנה ערבות כאמור בהסכמת החייב וביטל הערב ערבותו בלי שנתן לחייב
 הודעה על כך זמן סביר מראש, על הערב לפצות את החייב בעד הנזק שנגרם לו עקב אי־

 מתן ההודעה.

 16. התחייבות של אדם לשפות נושה בשל אי־קיום חיובו של חייב כלפי הנושה, כשההת־
 חייבות אינה בבחינת ערבות, יחולו עליה סעיפים 11,9,3 ו־12, בשינויים המחוייבים לפי

 הענין.

 17. ערבות לחיוב שתקפו פגום רק מבחינת כשרותו או ייצוגו של החייב יראוה כהתחייבות
 לשיפוי; על התחייבות לשיפוי בשל אי־קיום חיוב כאמור לא יחולו סעיפים 11,9 ו־יו.

 18. הוראות חוק זה יחולו כשאין בדין אחר הוראות מיוחדות לענין הנדון, ובאין כוונה
 אחרת משתמעת מן ההסכם בין הצדדים.

 1 ס״ת 348, תשכ״א, עמ׳ 192.
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 19. הספר השלישי של המגילה, חוץ מסעיפים 656 ו־658 - בטל.

 20. תחילתו של חוק זה ביום כ״ו באלול תשכ״ז(1 באוקטובר 1967); על ערבויות והתחיי
 בויות לשיפוי שניתנו לפני תחילת חוק זה יוסיף לחול הדין הקודם.

 ביטול

 תחילה והוראת
 מעבר

א ר י פ ׳ ש ב ש ק ע  י
 שר המשפטים

ל ו כ ש י א ו  ל
 ראש הממשלה

ר ז ן ש מ ל ר ז ו א י נ  ש
 נשיא המדינה

 חוק המשכון, תשכ״ו-1967 *

 מהותהמישמן 1. (א) מישכון הוא שעבוד נכס כערובה לחיוב,׳ הוא מזכה את הנושה להיפרע מן

 המשכון אם לא סולק החיוב.
 (ב) הערובה יכול שתהיה לחיוב כולו או מקצתו, קיים או עתיד לבוא, מתחדש או

 מותנה, קצוב או בלתי קצוב.

 2. (א) הוראות חוק זה יחולו כשאין בדין אחר הוראות מיוחדות לענין הנדון.
 (ב) הוראות חוק זה יחולו על כל עסקה שכוונתה שעבוד נכס כערובה לחיוב, יהא

 כינויה של העסקה אשר יהא.

 3. (א) מישכון נוצר בהסכם בין החייב לבין הנושה.
 (ב) הגבלה או תנאי החלים, לפי דין או הסכם, על העברת בעלות בנכס יחולו גם על

 מישכונו.

 4. כלפי נושים אחרים של החייב יהיה כוחו של מישכון יפה —
 (1) בנכסים שיש לגביהם בדין אחר הוראות מיוחדות לענין זה - בהתאם

 לאותן הוראות;
 (2) בנכסים נדים ובניירות ערך שאין לגביהם בדין אחר הוראות מיוחדות
 לענין זה והם הופקדו בידי הנושה או בידי שומר מטעם הנושה שאיננו החייב -

 עם הפקדתם כאמור וכל עוד הם מופקדים;
 (3) בנכסים נדים ובניירות ערך שלא הופקדו כאמור ובכל מקרה אחר - עם
 רישום המישכון בהתאם לתקנות שהותקנו לפי חוק זה, אולם כלפי נושה שידע
 או היה עליו לדעת על המישכון יהיה כוחו של המישכון יפה אף ללא רישום.

 תקנח השוק 5. נכסים נדים שמושכנו כשהיו בהחזקתו של הממשכן והם הופקדו כאמור בסעיף 4(2)

 או שמישכונם נרשם כאמור בסעיף 4 (3), יהיה כוחו של המישכון יפה לכל דבר, אף אם
 הממשכן לא היה בעל הנכסים או לא היה זכאי למשכנם, ובלבד שהנושה פעל בתום־לב

 והנכסים באו לידי הממשכן על דעת בעליהם או על דעת מי שהיה זכאי להחזיקם.

 תחולה

 יצירת חמישכון

 כוחו של המישבון
 כלפי נושים

 אחרים

 • נתקבל בכנסת ביום ב׳ בניסן תשכ״ז(12 באפריל 1967); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 669, תשכ״ה,
 עמי 364.

 48 ספר החוסים 496, י״א בניס! תעני׳ז, 21.4.1967



 6. (א) החייב רשאי לשעבד את הנכס הממושכן במישכון נוסף בלי נטילת רשות מאת מישבוןנופף
 הנושה; אולם נושה נוסף לא יוכל להיפרע מן המשכון אלא לאחר שסולק החיוב שהובטח

 במישכון שלפניו; והכל באין קביעה אחרת בהסכם המישכון הקודם.

 (ב) בהסכמת הנושה רשאי החייב לשעבד את הנכס הממושכן במישכון נוסף שדרגתו
 תהיה שווה לדרגת המישכון של אותו נושה או עדיפה ממנה.

 7. (א) המשכון משמש ערובה גם לריבית, להוצאות ולדמי נזק שנתחייב בהם החייב חתומה של
 בשל החיוב ולהוצאות של שמירת המשכון ומימושו, ודינם של כל אלה כדין החיוב: והוא הערובה

 באין קביעה אחרת בהסכם המישכון.

 (ב) הוגדל היקפו של החיוב על פי הסכם בין החייב לבין הנושה, לא ישמש המשכון
 ערובה ליתרה שנוספה, זולת אם נוצר מישכון נוסף כערובה ליתרה.

 8. הופקד המשכון בידי הנושה או בידי שומר מטעם הנושה, יחול המישכון גם על פירות פירותהמשכון
 המשכון; והוא באין קביעה אחרת בהסכם המישכון.

 9. (א) אבד המשכון או ניזוק או הופקע ויש לחייב בשל כך זכות לפיצוי או לשיפוי חילופי המשכון
 כלפי צד שלישי, יחול המישכון על הזכות האמורה.

 (ב) נתממשה זכות שמושכגה, כולל זכות כאמור בסעיף קטן(א), יחול המישכון על
 מה שניתן במימושה של הזכות, אולם סכום שקיבל הנושה במימושה של הזכות דינו כאמור

 בסעיף 22.
 (ג) נתחלף המשכון מכוח סעיף זה, על החייב לעשות, לפי דרישת הנושה, את

 הפעולות הדרושות כדי שכוחו של המישכון יהא יפה כלפי נושים אחרים של החייב.

 10. (א) הופקד המשכון בידי הנושה או בידי שומר מטעם הנושה שאיננו החייב (לשניהם הנאהמהמשכון
א ומפירותיו ל  ייקרא להלן - המחזיק), לא יהיה המחזיק רשאי להשתמש במשכון או לזכות כפירותיו, א

 אם הרשה זאת החייב בהסכם המישכון או לאחר מכן.

 (ב) הדשה החייב את השימוש במשכון או הזכיה כפירותיו, ישלם לו המחזיק, באין
 הסכם אחר, את התמורה הראויה.

 (ג) היה המשכון נושא פירות שמטבעם משתמרים, חזקה על החייב שהרשה למחזיק
 לזכות בהם.

 11. (א) מושכן חלק בלתי מסויים של נכס - מישכוןשלחלל,
ס נ נ  (1) אין הבעלים המשותפים רשאים לחלק את הנכס אלא בהסכמת הנושה או ב

 ברשות בית המשפט;
 (2) תהא זכותו של החייב לתבוע חלוקת הנכס נתונה גם לנושה, משעה שהוא

 רשאי לתבוע מימוש המשכון.

 (ב) חולק הנכס בהתאם להוראות סעיף זה, יחול המישכון על מה שנפל בחלקו של
 החייב.

 12. מושכן נכס של אדם כערובה לחיובו של אדם אחר, יהא דינו של בעל הנכם כדין מי מישכון להבטחת
 שערב אותו חיוב, אך אין להיפרע מבעל הנכס אלא במימוש המשכון כאמור בחוק זה. חיובו של אחי

 13. (א) החייב וכל אדם שזכותו עלולה להיפגע ממתן המשכון או ממימושו, רשאים פדיון המשכון
 לפדות את המשכון על ידי קיום החיוב לאחר המועד לקיומו; והוא אף אם יש קביעה אחרת

 בהסכם המישכון.

פז תשכ״ז, 21.4.1907 49 י  םפר החוקים 406, י״א בנ



 (ב) החייב וכל אדם שזכותו עלולה להיפגע ממתן המשכון או ממימושו, רשאים
 לפדות את המשכון על ידי קיום החיוב לפני המועד לקיומו, ובלבד שבחיוב לתשלום כסף
 הנושא ריבית ישלמו לנושה גם את הריבית שהיתה מגיעה לו עד המועד לקיום החיוב או בעד
 ששה חדשים אהדי התשלום, הכל לפי התקופה הקצרה יותר; סעיף קטן זה לא יחול אם יש
 קביעה אחרת בהסכם המישכון ולא יחול על משכון שניתן להבטחת סדרה של איגרות חוב.

 (ג) מושכן נכס בנסיבות האמורות בסעיף 5, רשאים בעל הנכם או האדם שהיה זכאי
 להחזיקו לפדות את המשכון לפי סעיף קטן(ב) אף אם יש קביעה אחרת בהסכם המישכון.

 (ד) אין בהוראות סעיף זה כדי להקנות זכות לפדות חלק מן המשכון על ידי קיום
 חלק מן החיוב, זולת אם הוסכם על כך בהסכם המישכון.

 14. נפדה משכון לפי סעיף 13 על ידי מי שאינו החייב, זכאי הפודה לחזור אל החייב
 ולהיפרע ממנו כדין ערב שמילא את ערבותו, ואם הפודה לא היה בעל הנכס יעמוד לו

 המשכון להבטחת זכותו זו.

 15. (א) חדל החיוב, יפקע המישכון.

 (ב) פקע המישכון, רשאי החייב לדרוש החזרת המשכון אם הופקד בידי הנושה או
 בידי שומר מטעם הנושה: נרשם המישכון, רשאי החייב לדרוש מחיקת הרישום.

 (ג) אין בהוראות מעיף זה כדי לפגוע במשכון המשמש ערובה לחיוב מתחדש.

 16. (א) לא קויים החיוב במועדו, רשאי הנושה לממש את המשכון.

 (ב) אין הצדדים רשאים להתנות על דרכי המימוש לפי חוק זה כל עוד לא הגיע
 המועד לקיום החיוב.

 17. מימוש המשכון יהיה על פי צו בית המשפט, אולם —
 (1) במשכון שיש לגביו בדין אחר הוראות מיוחדות לענין זה יהיה המימוש

 בהתאם לאותן הוראות:
 (2) במשכון שהופקד כאמור בסעיף 4 (2) או שנרשם כאמור בסעיף 4 (3) יכול

 שהמימוש יהיה על פי צו ראש ההוצאה לפועל:
 (3) במשכון שהופקד כאמור בסעיף 4 (2) והוא משמש ערובה לחיוב המגיע
 למוסד בנקאי כמשמעותו בחוק בנק ישראל, תשי״ד—1954!, יכול שהמימוש

 יהיה על ידי המוסד עצמו ללא צו כאמור:
 (4) במשכון שהוא זכות יכול שהמימוש יהיה כאמור בסעיף 20.

 18. מימוש משכון על פי צו בית המשפט או צו ראש ההוצאה לפועל יהיה בדרך של
 מימוש נכס שהוטל עליו עיקול בהוצאה לפועל של פסק דין, זולת אם הורה ראש ההוצאה

 לפועל על דרך אחרת שראה אותה יעילה וצודקת יותר בנסיבות הענין.

 19. (א) מימוש של משכון כאמור בסעיף 17 (3) יהיה במכירה בדרך מקובלת בשוק שבו
 נמכרים נכסים מאותו סוג, ובאין שוק כזה — בדרך מסחרית סבירה.

 (ב) לא יפתח המוסד הבנקאי במימוש המשכון אלא לאחר שנתן לחייב ולכל אדם
 שזכותו עלולה להיפגע מן המימוש — והוא ומענו ידועים למוסד — הודעה במועד סביר

 מראש על הצעדים שהוא עומד לנקוט למימוש המשכון.

 פדיון משכון שלא
 על ידי החייב

 פקיעה המישכון

 מימוש המשכון

 דרכי המימוש

 דרך המימוש
 בהוצאה לפועל

 1 ס״וז *16, תשי׳יד, עמ׳ 182. ,
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 (ג) המוסד הבנקאי אחראי כלפי החייב וכל אדם כאמור בסעיף קטן (ב) לנזק
 שנגרם להם בשל מימוש המשכון שלא בהתאם להוראות חוק זה.

 20. מושכנה זכות שיש לחייב כלפי אדם אחר, רשאי הנושה לממשה כשם שהחייב היה מימוש זכות
ם שמושכנה ו י ק  יכול לממשה; הוא רשאי לעשות כן אף אם חל המועד לקיום הזכות לפני המועד ל

 החיוב המובטח! והכל באין קביעה אחרת בהסכם המישכון.

 21. (א) בית המשפט רשאי, על פי בקשת החייב, הנושה או המחזיק במשכון, לצוות על מימוש מוקדם
ם של משכון  מימוש המשכון לפני שהגיע המועד לקיום החיוב או לתת הוראות אחרות שימצא לנכןן, א

 נוכח שהנכם הממושכן עלול להתקלקל או לאבד שיעור ניכר מערכו או שזכויות הצדדים
 עלולות להיפגע מסיבה אחרת.

 (ב) מימוש המשכון לפי סעיף זה יהיה בדרך שיורה בית המשפט.

 22. סכום שקיבל הנושה לפני המועד לקיום החיוב מתוך מימוש לפי סעיפים 20 או 21 פרעון מוקדם
ב י ' ח ל ה  ייזקף על חשבון החיוב, אם אין בין הצדדים הסכם אחר לענין זה. ש

 23. אין במתן המשכון כדי לגרוע מזכותו של הנושה לגבות את החיוב שלא על ידי מימושו, גביית החיוב שלא
 ואין במימוש המשכון כדי לגרוע מזכותו לגבות את יתרת החיוב שלא סולקה במימוש. על פי המשכון

 24. לענין חוק זה — מדיות

 ״החייב״, חוץ מן האמור בסעיף 14 - לרבות בעל נכס שמושבן כערובה לחיובו של אדם
 אחר! ו

 ״נושים אחרים של החייב״ — לרבות הנאמן בפשיטת רגל של החייב, ואם היה החייב
 תאגיד בפירוק — המפרק;

 ״ניירות ערך״ — תעודה, שטר או מסמך אחר המוצאים לפי דין או נוהג, לפקודה או
 למוכ״ז, ומקנים לאוחז את הזכות הנדונה בהם.

 25. שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, ובין ביצוע ותקנות
 השאר להסדיר בתקנות -

 (1) םדרי הרישום של מישכונים לפי סעיף 4 (3), לרבות סדרי הרישום של
 העברת מישכונים, תסיבתם, תיקון תנאיהם, פדיונם ומימושם;

 (2) סדרי עיון ברישומים וקבלת העתקים מהם:
 (3) תשלום אגרות בקשר לפעולות האמורות.

 26. (א) . הספר החמישי וסעיפים 119-118 ו־403-396 של המגילה - בטלים. ביטול ושמירת

 דינים (ב) אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מכל דין הנוגע לשעבוד צף על נכסי תאגיד.

 והוראת מעבר
 27. תחילתו של חוק זה ביום כ״ו באלול תשכ״ז(1 באוקטובר 1967); על מישכונים שנוצרו תחילה

 לפגי תחילת חוק זה יוסיף לחול הדין הקודם.

א ר י פ ׳ ש ב ש ק ע ל י ו כ ש י א ו  ל
 ראש הממשלה שר המשפטים

ר ז ן ש מ ל  ש נ י א ו ר ז
 נשיא המדינה
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 חוק השומרים, תשכי׳ז-1967 י

 1. (א) שמירת נכס היא החזקתו כדין שלא מכוח בעלות.

 (ב) השומר נכס שאין לו בשמירתו טובת הנאה לעצמו. הוא שומר חנם.

 (1) השומר נכס המקבל תמורה בעד השמירה או שיש לו בשמירתו טובת הנאה
 אחרת לעצמו, ואיננו שואל, הוא שומר שכר.

 (ד) השומר נכס כדי להשתמש בו או ליהנות ממנו בלי ליתן תמורה, הוא שואל.

 2. (א) שומר חנם אחראי לאבדן הנכס או לנזקו אם נגרמו ברשלנותו.

 (ב) שומר שכר אחראי לאבדן הנכס או לנזקו, זולת אם נגרמו עקב נסיבות שלא
 היה עליו לחזותן מראש ולא יכול היה למנוע תוצאותיהן: אך כשהמטרה לשמור על הנכס
 היתה טפלה למטרה העיקרית של החזקתו, פטור השומר אם אבדן הנכס או נזקו נגרמו

 שלא ברשלנותו.

 (ג) שואל אחראי לאבדן הנכם או לנזקו, יהיו גורמיהם אשר יהיו, ובלבד שאחריותו
 לא תהיה חמורה משל מחזיק בנכס שלא כדין.

 (ד) שומר שנודע לו כי עלול להיגרם לנכס נזק שהוא אינו אחראי לו לפי סעיפים
 קטנים (א) עד (ג), ולא הודיע על כך לבעל הנכס תוך זמן סביר או לא נקט אמצעים סבירים
 להודיע לו, יהא אחראי לאותו נזק במידה שההודעה היתה מאפשרת לבעל הנכם למנוע

 את הנזק.

 3. שומר חנם או שומר שכר שקיבל נכס על מנת לשמרו אישית, והוא מסר אותו לאדם
 אחר בלי שהורשה לכך במפורש או מכללא, אחריותו לאבדן הנכס או לנזקו תהא כשל

 שואל.

 4. שומר אינו אחראי לאבדן הנכס או לנזקו שנגרמו עקב שימוש רגיל בנכם לפי תנאי
 השמירה או עקב בלאי טבעי או מום שהיה בו בתחילת השמירה, אולם אין בהוראה זו כדי

 להפחית מאחריותו בשל רשלנות.

 5. (א) היה השומר אחראי לאבדן הנכס או לנזקו, זכאי בעל הנכס לפיצויים הניתנים
 בשל הפרת חוזה.

 (ב) לא היה השומר אחראי לאבדן הנכס או לנזקו, אך היה לו בשל אבדנו או נזקו
 זכות לפיצוי או לשיפוי כלפי צד שלישי, רשאי בעל הנכס לתבוע מן השומר את נזקו מתוך

 הפיצוי או השיפוי המגיע לשומר.

 6. שומר רשאי לעשות כל פעולה דחופה ובלתי צפויה מראש הדרושה באופן סביר
 למניעת נזק העלול להיגרם לנכס, כאילו נתן לו בעל הנכס הרשאה לעשות כן.

 7. (א) שומר שמסר את הנכס לשומר משנה, רואים את מעשיו ומחדליו של שומר
 המשנה כמעשיו ומחדליו של השומר, ושומר המשנה אחראי גם כלפי בעל הנכס באותה

 מידה שהוא אחראי כלפי השומר.

 שמירה ושומרים

 אחריות שומרים

 החמרת האחריות

 סייג לאחריות

 פיצוי ושיפוי

 הרשאה לעת צורך

 שומר שמסר
 לשומר משנה

 י נתקבל בכנסת ביומ ב׳ בניסן תשכ״ז(12 באפריל 1967); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה׳יח 676, תשכ״ו,
 עמי 52.
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 שיפוי

 עכבון

 קיזוז

 בעל נגס שלא
 קיבלהובחזרה

 דין בעל מלון

 הגדרח

 תחולה

 ביטול

 תחילה
 והוראות מעבר

 (ב) הוראות סעיף קטן(א) יחולו בין אם מסירת הנכם היתד. ברשות בעל הנכס ובין
 אם היתה שלא ברשותו, ובלבד שאין בהן כדי לגרוע מאחריותו של השומר לפי סעיף 3 או

 לפי כל דין אחר.

 8. (א) בעל הנכס חייב לשפות שומר חנם וכן את המחזיק משכון או בטוחה אחרת, על
 ההוצאות הסבירות שהוציאו ועל ההתחייבויות שהתחייבו בהן באופן סביר עקב השמירה.

 (ב) כל שומר זכאי לשיפוי כאמור בסעיף קטן(א) עקב פעולה שעשה לפי סעיף 6.

 9. לשומר תהא זכות עכבון על הנכס כדי המגיע לו מבעל הנכס עקב השמירה.

 10. חובות שבעל הנכס והשומר חבים זה לזה עקב השמירה ניתנים לקיזוז.

 11. שומר הזכאי להחזיר את הנכס לבעלו ועשה את המוטל עליו כדי להחזירו, אלא
 שבעל הנכס לא קיבלהו, רשאי לבקש מבית המשפט הוראות מה יעשה בנכם ויהא פטור
 מכל אחריות אם פעל בתום לב לפי הוראות בית המשפט! ואם היה שומר שכר או שואל,
 תהא אחריותו לאבדן הנכס או לנזקו וזכותו לשיפוי כשל שומר חנם, אף בלי שביקש הוראות

 מבית המשפט.

 12. (א) בסעיף זה -
 ״מלוך׳ - לרבות פנסיון ובית אירוח אחר!

 ״בעל מלון״ - לרבות מי שבידו ניהול של מלון!
 ״אורח״ - מי שניתן לו מקום לינה במלון.

 (ב) לענין נכסים של אורח הנמצאים במלון, דין בעל המלון כדין שומר שכר.

 (ג) היו הנכסים כספים, ניירות ערך או חפצי ערך אחרים, לא יחול סעיף קטן(ב)
 אלא אם הודיע עליהם האורח לבעל המלון ומסרם, לפי דרישתו, להחזקתו.

 (ד) בעל מלון פטור מאחריותו לפי סעיף זה, אם לא ניתנה לו הודעה על אבדן
 הנכס או על נזקו תוך זמן סביר לאחר שנודע על כך לאורח או שהיה עליו לדעת על כך.

 (ה) לבעל מלון תהא זכות עכבון על נכסי האורח הנמצאים במלון או שנמסרו
 להחזקתו לפי סעיף קטן(ג) כדי המגיע לו הן עקב השמירה והן עקב האירוח.

 13. לענין חוק זה ״בעל הנכס״ כלפי שומר — כל מי שהשומר מחזיק את הנכם בשבילו.

 14. הוראות חוק זה יחולו על שמירת נכסים כשאין בדין אחר הוראות מיוחדות לענין
 הנדון, ובאין כוונה אחרת משתמעת מן ההסכם בין הצדדים.

 15. הספר הששי של המגילה, חוץ מסעיף 770 - בטל.

 >>1. תחילתו של חוק זה ביום כ״ו באלול תשכ״ז (1 באוקטובר 1967); על שמירת נכסים
 שהחלה לפני תחילת חוק זה יוסיף לחול הדין הקודם.

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  י
 שר המשפטים

ל ו כ ש י א ו  ל
 ראש הממשלה

ר ז ן ש מ ל ר ז ו י א נ  ש
 נשיא המדינה

סן וזשב״ז, 21.4.1067 י ״א בנ  ספר החוקים 406, י



, ירושלים  הודפס ע״י המדפים הממשלתי
 המחיר 30 אגורות


