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:נושאים שנשוחח עליהם בהרצאה

.עוולת הרשלנות–אחריות בנזיקין •

.נותן השירותים/העברת האחריות לספק–ניהול סיכונים •

.מנהל האירוע/אחריות הרשות המקומית•

(.חברת הפקות)מפיק /אחריות יזם•

.בקשר לאירועביטוחים הרשות המקומית•

.בקשר לאירועונותני שירותים חיצוניים( ציוד)ביטוח של ספקים •

.ביטוחי חברת הפקות•



Liability-אחריות בנזיקין 

.ערבות, מחוייבות, נשיאה בתוצאות-אחריות: מילון אבן שושן

:בנזיקין על רשות מקומית ועובדיהשל חוקים המטילים אחריות דוגמאות 

 (:נוסח חדש)הנזיקיןפקודת

עוולות פרטיקולריות המפורטות בשמן ומתארות באופן ספציפי את המעשה או המחדל המהווים את העוולה .
.'וכיובנגישה , שליחת יד  הטעיה,  מטרדים: לדוגמה

סעיפים  )דוגמת עוולת הרשלנות , שאינה מפרטת את האירוע הספציפי המהווה את העוולה, עוולה בלתי מסוימת
(.63סעיף )הפרת  חובה חקוקה , (36–35

 פקודת המועצות המקומיות( / נוסח חדש)העיריות פקודת.

חוק הבטיחות במקומות ציבוריים.

חוק הנגישות.



עוולת הרשלנות

רשלנות

35  . לא עשה או , לא היה עושה באותן נסיבותשאדם סביר ונבון מעשהעשה אדם

לא או שבמשלח יד פלוני , שאדם סביר ונבון היה עושה באותן נסיבותמעשה

שאדם סביר ונבון וכשיר לפעול , לא נקט מידת זהירותאו ,השתמש במיומנות

ואם ; התרשלותהרי זו –באותו משלח יד היה משתמש או נוקט באותן נסיבות 

שלגביו יש לו באותן נסיבות חובה שלא לנהוג כפי  , התרשל כאמור ביחס לאדם אחר

.והגורם ברשלנותו נזק לזולתו עושה עוולה, רשלנותהרי זו , שנהג



המשך-Liability–אחריות בנזיקין 

עם  מדוע חשוב להסדיר חלוקת אחריות בנזיקין וביטוח בהתקשרויות של הרשות

שוכרים בקשר עם  / רשות שימוש ברי / נותני שירותים / יועצים / קבלנים / ספקים 

?אירועים

חלק גדול . רשות מקומית מספקת מגוון רחב מאד של שירותים ופעילויות עבור ציבור התושבים והציבור בכלל
ספקי  (: שאינם עובדי הרשות)מהפעילויות והשירותים שמספקת הרשות מתבצע באמצעות גורמים חיצוניים 

מהנדסי / מהנדסי בטיחות / ' דוכנים וכו, גדרות, ספק כסאות/ הקמת במות / ספקי מזון / מערכות הגברה ותאורה 
. 'וכומגישי עזרה ראשונה / חשמלאים / קונסטרוקציה 

 הרשות  לרכוש : מייצרת פוטנציאל של גרימת נזקהמפורטים לעיל ציוד של / פעילות / השירות / עבודתם

נותן  / לספקאו /כלשהו ולצד שלישי או /ו( כספי/רכוש/נזקי גוף)הרשות המקומית  לעובדי או /המקומית ו
.או לעובדיו/ו( כספי/גוף/נזקי רכוש)בר הרשות /השירות



סעיפי אחריות בנזיקין וביטוח בהתקשרויות-המשך 
לתבוע   , במרבית המקרים, ניזוק יבחר–" כיס עמוק"-הרשות היא  •

.מהרשות המקומיתקבלת פיצוי 

חלוקת אחריות  ברורה בין הרשות לצד המתקשר עשויה לצמצם את  •
או כתוצאה /או עקב ו/הוצאות הרשות במקרה של נזק שנגרם על ידי ו

.   מפעילות הצד המתקשר

:ניהול סיכונים•
הסיכון לצד  העברת -סעיפי אחריות בנזיקין בהתקשרויות  ניסוח  •

המבצע /המתקשר

המשך-Liability–אחריות בנזיקין 



?כלפי מי אחריות

מקבל  /מזמין השירותכלפי הרשות
השירות ועובדיו

מוזמני  –צד שלישי כלשהו כלפי הציבור
האירוע

ועובדיונותן השירותים/כלפי הספק

?  בגין מהאחריות

נזק גוף

נזק רכוש

נזק כספי

המשך- Liability–אחריות בנזיקין 



אחריות מפיק האירוע

מנוהל על ידי עובדי הרשות  /אירוע המופק 
(ללא חברת הפקה חיצונית)המקומית 

מפיק  /הפקותמנוהל על ידי חברת/אירוע המופק
חיצוני עבור הרשות המקומית

או אובדן היה ויגרם  בקשר עם האירוע בגין  /ולנזקהאחריות
.הרשות המקומיתתוטל על –או מחדלי הרשות /מעשי ו

או אובדן היה ויגרם  בקשר עם האירוע /לנזק והאחריות
תלוי )מפיק האירוע החיצוני לרשות המקומיתתתחלק בין 

(.בנסיבות ובאירוע שנגרם

הזמנות עבודה עם /מתקשרת  באמצעות חוזיםהרשות
:ספקים ונותני שירותים חיצוניים הקשורים לאירוע

זיקוקי  , מזון, כסאות, גדרות, במה, הגברה ותאורה: ספקי ציוד
דינור

מהנדס קונסטרוקציה
יועץ בטיחות

חשמלאי בודק

:מפיק אירוע חיצוני–כ "הרשות מתקשרת עם גורם אחד בד

.באופן מלאהמפיק אחראי לארגן את האירוע  .1

'לדוג. יש חלוקת אחריות בין המפיק לרשות במשימות. 2
.הרשות המקומית-ונקיוןאבטחה 

.המפיק–אומנותית תוכנית,  תאורה, הגברה

:ביטוח
.ביטוחי חבויות ורכוש של הרשות המקומית

.ביטוחים של ספקים ונותני שירותים

:ביטוח
ביטוחי חבויות ורכוש של הרשות המקומית

ביטוח רחב וכולל של מפיק האירוע



ביטוח
להתקשרות על ידי דרישות ביטוחאו הצד /אחריות הרשות המקומית וגיבוי לכיסוי 

בלתי תלוי, חיצוני, חברת ביטוח כגוף פיננסי חזק.

חברת ביטוח כמפזר סיכונים טוב.

  חברת ביטוח כגוף הפועל על פי כללים שניתן לקבוע אותם מראש
(.תנאי הפוליסה)

ביטוח נועד לאפשר המשך פעילות גם לאחר שאירע נזק חמור.

קביעת דרישות הביטוח היא אינטרס של שני הצדדים להתקשרות.



ביטוחי הרשות המקומית בקשר עם קיום אירוע

:מבטח:ביטוח

ככל והאירוע מתקיים)תכולה של מקום האירוע + מבנה "אש מורחב"ביטוח רכוש 
(.במבנה בבעלות הרשות המקומית

או נזק רכוש שנגרם לצד שלישי בגין מעשה ואו /נזק גוף וביטוח אחריות כלפי צד שלישי
.  מחדל של הרשות המקומית ועובדיה

או /מעשה ונזק גוף שנגרם לעובדי הרשות המקומית בגיןביטוח חבות מעבידים
.מחדל של הרשות המקומית ועובדיה

או נזק כספי שנגרם לצד שלישי בגין  /או רכוש ו/נזק גוף וביטוח אחריות מקצועית
חובה מקצועית של עובדים מקצועיים של הרשות  הפרת

.המקומית



דרישות ביטוח מנותני שירותים וספקים חיצוניים בקשר לקיום אירוע

אחריות.פמהות השירותים
כלפי צד שלישי

חבות .פ
מעבידים

אחריות . פ
מקצועית

רכוש  .פחבות מוצר. פ
"אש מורחב"

**√*√√√הקמת במה

**√*√√√הגברה ותאורהספק מערכות

**√*√√√דוכני מזון

√√מתקנים מתנפחיםמפעיל

√√מפעיל זיקוקי דינור

√√√מהנדס קונסטרוקציה

√√√מהנדס בטיחות

√√√חשמלאי בודק

-ציוד והמתקנים מטעם נותן השירותים לא יחשבו שיצאו מחזקתו ושליטתו של נותן השירותים בקשר עם השירותים  *
.לחילופין ניתן להציג ביטוח חבות מוצר 

.ניתן להחליף בדרישה חוזית**



חיצוניתמפיק /הפקותדרישות ביטוח מחברת 

:מבטח:ביטוח

ניתן . או של מי מטעמו המשמש לאירוע/ציוד של המפיק ו"אש מורחב"ביטוח רכוש 
.דרישה חוזית כלכלול

או  לרשות /או נזק רכוש שנגרם לצד שלישי  ו/נזק גוף וביטוח אחריות כלפי צד שלישי
המקומית בגין מעשה ואו מחדל של המפיק ואחריות המפיק 

.  כל הפועלים מטעמובגין

או מחדל של /מעשה ונזק גוף שנגרם לעובדי המפיק  בגיןביטוח חבות מעבידים
.המפיק

או /או נזק כספי שנגרם לצד שלישי ו/או רכוש ו/נזק גוף וביטוח אחריות מקצועית
חובה מקצועית של עובדים לרשות המקומית  בגין הפרת

.מקצועיים של המפיק



פוליסה לעומת טופס אישור על קיום ביטוחים

טופס אישור על קיום ביטוחיםפוליסה

הרשותי המבטחת עבור"מסמך שנחתם עהמבוטחי המבטחת עבור"מסמך שמופק ע

בכפוף להודעה מראש בכתבשינוי לרעה / ביטולללא הודעה לרשות או שינוי /ניתנת לביטול ו

לטובת הרשותכולל הרחבות לטובת הרשותאין הרחבות כ"בד

לסוג הרחבות ספציפיות מציגהקיימיםמציג את תנאי הביטוח
פעילות/ההתקשרות

אין התחייבויות, למבטחת" שקופה"הרשות 
כלפיה

בין חברת הביטוח וביטוחי הצד  יצירת זיקה 
.  המתקשר לרשות

וויתור על טענת כפל ביטוחסעיף ראשוניות סעיף ראשוניות וויתור על טענת כפל ביטוח  אין



תודה על ההקשבה


