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 ביטוחי חבויות ברשויות מקומיות
 :בנזיקיןהוראות חוק המטילות אחריות 

 :קובעת שני סוגים של עוולות( נוסח חדש)פקודת הנזיקין 

 .  עוולות פרטיקולריות המפורטות בשמן ומתארות באופן ספציפי את המעשה או המחדל המהווים את העוולה .1

 .'וכיוב( 60סעיף )נגישה , (56-58סעיפים )הטעיה ( 49סעיף )שליחת יד , (ב42-48סעיפים )מטרדים  –לדוגמא  

הפרת   , (36 – 35סעיפים )דוגמת עוולת הרשלנות , שאינה מפרטת את האירוע הספציפי המהווה את העוולה, עוולה בלתי מסוימת .2
 (.63סעיף )חובה חקוקה  

 .לפסוק לתובע פיצויים 76ועל פי סעיף , תרופה לעוולה ליתןבפקודה קובע כי בית המשפט מוסמך ' פרק ה –תרופות לעוולה  .3

 .והמחוקק רשאי להוסיף עוולות על פי חוקים נוספים, רשימת העוולות המפורטת בפקודת הנזיקין איננה סופית .4

 :לדוגמא

יחולו עליה  ( נוסח חדש)והוראות פקודת הנזיקין , פגיעה בפרטיות היא עוולה אזרחית"קובע כי  1981 – א"התשמ, בחוק הגנת הפרטיות 4סעיף  -הגנת הפרטיות 
 .בכפוף להוראות חוק זה

יחולו עליהן בכפוף  ( נוסח חדש)והוראות פקודת הנזיקין , הטרדה מינית והתנכלות הן עוולות אזרחיות"לחוק קובע כי  6סעיף  –חוק למניעת הטרדה מינית 
 "להוראות חוק זה
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 ביטוחי חבויות ברשויות מקומיות

 :סמכויותיה וחובותיה של רשות מקומית

 .את חובותיה וסמכויותיה של עירייה בנושאים שונים בתחום טיפולה,  ב249 – 233סעיפים , 12קובעת בפרק ( נוסח חדש)פקודת העיריות 

 :לדוגמא

 :קובעים כי העיריה( 5) -ו( 3)-ו( 2)סעיפים קטנים  235סעיף 

 "תאורתו וניקוזו של רחוב שאינו רכוש הפרט, הזלפתו, ניקויו, תדאג לתיקונו" (2)

 "תמנע ותסיר מכשולים והסגת גבול ברחוב" (3)

 "ביבים או תעלות, תנקוט אמצעי זהירות נאותים נגד תאונות בשעת בנייתם או תיקונם של רחובות" (5)

 'וכיובפיקוח , בכל יתר הסעיפים מופיעות הוראות המטילות על העירייה חובות נוספות של נקיטת אמצעי זהירות

 .ואיזוריותסעיפים דומים נמצאים בהוראות המתייחסות למועצות מקומיות 
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 ביטוחי חבויות ברשויות מקומיות

 :א על ביטוח חבויות"תחולת חוק חוזה הביטוח תשמ

"  ביטוח אחריות"' ובסימן ב" ביטוח נכסים"ב –' ומטפל בסימן א" ביטוח נזקים"בחוק חוזה הביטוח עוסק ב ' פרק ד
 (.65-71סעיפים )

מקרה  . בביטוח אחריות חייב המבטח לשפות בשל חבות כספית שהמבוטח עשוי להיות חייב בה לצד שלישי" – 65סעיף 
 ."הביטוח חל ביום שבו נולדה עילת החבות האמורה

והוא אף מעל לסכום  , חבותוביטוח אחריות מכסה גם הוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת בשל " – 66סעיף 
 ."הביטוח

לשלם לצד השלישי את תגמולי הביטוח   –ולפי דרישת הצד השלישי חייב הוא  –בביטוח אחריות רשאי המבטח  – 68סעיף 
אולם טענה  . ימים לפני מראש והמבוטח לא התנגד תוך תקופה זו 30ובלבד שהודיע על כך למבוטח , שהמבטח חייב למבוטח

 ."שהמבטח יכול לטעון כלפי המבוטח תעמוד לו גם כלפי הצד השלישי

התביעה לתגמולי ביטוח אינה מתיישנת כל עוד לא התיישנה תביעת הצד השלישי נגד  , בביטוח אחריות -  70סעיף 
 ".המבוטח
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 ביטוחי חבויות ברשויות מקומיות

 בסיס הביטוח –מושגי יסוד בביטוחי חבויות 

,  פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי: לדוגמא  – "OCCURRENCE BASIS" –אבחנה בין פוליסת על בסיס מועד האירוע 
 פוליסה לביטוח חבות מעבידים

פוליסה  , פוליסה לביטוח אחריות מקצועית: לדוגמא –"  "CLAIMS MADEלבין פוליסות על בסיס מועד הגשת תביעה 
 .לביטוח חבות המוצר

  –כיסוי רטרואקטיבי 

 .כיסוי לאירוע שאירע לפני תחילת תקופת הביטוח אחרי התאריך הרטרואקטיבי הקבוע בפוליסה

היא התקופה שלאחר תום  ,  CLAIMS MADE –בפוליסות המבוססות על מועד הגשת התביעה  –תקופת גילוי ודיווח מוארכת 
אשר במהלכה ניתן להגיש הודעות על תביעות בגין מקרי ביטוח שאירעו אחרי המועד הרטרואקטיבי , תקופת הביטוח

 .ואשר נודעו למבוטח לראשונה במהלך תקופת הגילוי והדיווח המוארכת, ובמהלך תקופות הביטוח

  –גבול אחריות 

 בגין תביעה. או בגין כל התביעות שהוגשו במהלך תקופת הביטוח, הסכום הנקוב ברשימה בפוליסה כגבול אחריות המבטח 
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 ביטוחי חבויות ברשויות מקומיות

: 

  - הסעיף האופרטיבי בפוליסה לביטוח צד שלישי

כתוצאה ממקרה ביטוח  המבטח ישפה את המבוטח בגין סכומים אשר המבוטח יהיה חייב לשלם לצד שלישי בתור פיצויים על פי דין "
 .הנקובה ברשימהבמהלך תקופת הביטוח  בגבולות הטריטוריאלייםשאירע 

וזאת אף מעבר לגבול  , המבטח ישפה את המבוטח בגין הוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת לצורך הגנתו בגין מקרה הביטוח, בנוסף
 .האחריות

 "אירוע בלתי צפוי שגרם לנזק לצד שלישי"  –מקרה הביטוח 

 "נפשי או שכלי, מוות מחלה פגיעה או ליקוי גופני, היזק גופני (1) –נזק 

 "לרבות נזק גרר שהינו תוצאה ישירה שלהם, או אבדן לרכוש צד שלישי/היזק ו (2)

 דיני מדינת ישראל –דין 
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 הסעיף האופרטיבי בפוליסות לביטוח חבות



 ביטוחי חבויות ברשויות מקומיות

   הסעיף האופרטיבי בפוליסת חבות מעבידים

המבטח ישפה את המבוטח בגין סכומים אשר המבוטח יהיה חייב לשלם למי מעובדיו בתור פיצויים על פי  "
 .הנקובה ברשימהבמהלך תקופת הביטוח בגבולות הטריטוריאליים כתוצאה ממקרה ביטוח שאירע החוק 

המבטח ישפה את המבוטח בגין הוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת לצורך הגנתו בגין , בנוסף
 .וזאת אף מעבר לגבול האחריות, מקרה הביטוח

שהוא בשירותו  , נפשי או שכלי או מוות של אחד או יותר מעובדי המבוטח, היזק גופני" –מקרה ביטוח 
כתוצאה מתאונה שאירעה תוך כדי או עקב עבודתו בעסק   –בין אם בשכר ובין אם לא  –של המבוטח 

 ."המבוטח וכן כתוצאה ממחלה אשר אירעה תוך כדי ועקב עבודתו בעסק המבוטח

 ,  (נוסח חדש)פקודת הנזיקין   –חוק 

 .1980 – ם"תשחוק האחריות למוצרים פגומים  
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 ביטוחי חבויות ברשויות מקומיות

 הסעיף האופרטיבי בפוליסת חבות המוצר   

המבטח ישפה את המבוטח בגין הסכומים אשר המבוטח יהיה חייב לשלם לצד שלישי בתור פיצויים על פי דין "

,  הנקובה ברשימה בגין נזק שאירע בגבולות הטריטוריאליים כתוצאה מתביעה שהוגשה במהלך תקופת הביטוח

לאחר שהמוצר יצא  , ואשר נגרם עקב מוצר שבגינו אחראי המבוטח, לאחר התאריך הרטרואקטיבי הנקוב ברשימה

 .מחזקתו הישירה של המבוטח במהלך תקופת הביטוח הנקובה ברשימה

המבטח ישפה את המבוטח בגין הוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת לצורך הגנתו בגין מקרה  , בנוסף

 .וזאת אף מעבר לגבול האחריות, הביטוח

 "או נפשי או שכלי, מוות מחלה פגיעה או ליקוי גופני, היזק גופני ( 1)  -נזק 

לרבות אבדן גרר שהינו תוצאה ישירה , אבדן או נזק פיזי לרכוש מוחשי השייך לצד שלישי (2)

  .שלהם 

 .הדין החל בגבולות הטריטוריאליים  -דין     
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 ביטוחי חבויות ברשויות מקומיות

 הסעיף האופרטיבי בפוליסת אחריות מקצועית

כתוצאה מתביעה שהוגשה  המבטח ישפה את המבוטח בגין הסכומים שידרש לשלם על פי דין  "

בגין הפרת  , הנקובה ברשימה לראשונה נגד המבוטח בגבולות השיפוט במהלך תקופת הביטוח

חובה מקצועית שנעשתה או שנטען כי עשתה בגבולות הטריטוריאליים או לאחר התאריך הרטרואקטיבי  

 .הנקוב ברשימה

,  המבטח ישפה את המבוטח בגין הוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת לצורך הגנה מפני תביעה, בנוסף

 .וזאת אף מעבר לגבול האחריות

חובה המוטלת על המבוטח בקשר עם השירות המקצועי שניתן על ידי המבוטח במסגרת   –חובה מקצועית 

 .העיסוק המקצועי המפורט ברשימה

 הדין החל בגבולות השיפוט –דין 
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 ביטוחי חבויות ברשויות מקומיות
 :הרחבות כיסוי בעלות חשיבות בביטוחי חבויות של רשויות מקומיות

 :ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .  א         

 סעיף אחריות צולבת1.

 כיסוי לנזקים לרכוש עובדי המבוטח2.

 (אין כיסוי לקבלנים עצמם)חבות בגין פעילות קבלנים וקבלני משנה 3.

 חבות למבוטח בקשר עם ביצוע עבודות שיפוץ ובניה4.

המאורגנים על ידי המבוטח ' וכיובמופעים שווקים פתוחים , ספורטיביים  כולל צעדות, קהילתיים, חבות בגין אירועים חברתיים5.
 .לרווחת עובדיו או לרווחת הקהילה

 (מנעל לסכום המכוסה בפוליסת הרכב)חבות בגין נזק לרכוש הנובע משימוש בכלי רכב 6.

,  חדירה לתחום הפרט כולל פגיעה בפרטיות, פגיעה באוטונומיה של הרצון –הכוללת ( Personal Injury)חבות בגין פגיעה אישית 7.
 .רוחני והטרדה מינית בקניןבמפורש לא כולל פגיעה . הפרה בתום לב של חובת סודיות, מעצר שווא, העלבת אדם, לשון הרע

 מניעת גישה לחצרים עקב נזק לרכוש המבוטח או לרכוש באחריותו8.

 שילוחיתאחריות 9.
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 ביטוחי חבויות ברשויות מקומיות
     

 הרעלה ממזון או משקה המוגשים בחצרי המבוטח .10

בגין מעשים או מחדלים שאירעו במהלך ביצוע  , מנהלי המבוטח, נבחרי ציבור , כיסוי לחבותם האישית של עובדי המבוטח .11
 .תפקידם עבור המבוטח 

וכלפי כל מי שהמבוטח התחייב כלפיו לפני קרות מקרה הביטוח לוותר, הנהלת המבוטח, ויתור על תחלוף כלפי עובדי המבוטח .12
 .כלפיו על  זכות התחלוף 

 .הכללת כל מי שכלפיו התחייב המבוטח לכלול אותו בביטוח או לשפותו בגין מעשה או מחדל הנעשה לטובת המבוטח .13

 כיסוי בגין כלי נשק .14

 .הגנה בהליכים פליליים ומנהליים .15

 .הבהרה כי הפוליסה מכסה חבות כלפי כל מי שאיננו נכלל ברשימות השכר של המבוטח .16

 מתקני שעשועים ומתקני ספורט בתחום הרשות המקומית, חופי ים, מקווי מים, כיסוי לאחריות בגין בריכות שחיה .17

כולל , ואחריות של המתנדבים בעת פעולת ההתנדבות, וכן אחריות כלפי המתנדבים, אחריות הנובעת מפעילות של מתנדבים .18
 ".מחויבות אישית"מתנדבים תלמידים כולל פרויקט   אחריות של 

 .ס"כ 20 -שימוש בכלי שיט קטנים ללא מנוע או בעלי מנוע מתחת ל .19

 .חריג אחריות מקצועית לא יחול על נזקי גוף שנגרמו כתוצאה מניהול ופיקוח שאינם ניהול ופיקוח הנדסיים .20
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 ביטוחי חבויות ברשויות מקומיות

 ביטוח חבות מעבידים .ב        

 כיסוי לעובדים על פי חוזים מיוחדים1.

תאונה בדרך מאתר עבודה אחד  , כיסוי לפעילויות הקשורות לעבודה כגון תאונה בדרך לעבודה או ממנה2.
פעילויות ספורטיביות  , תאונה במלך פעילות נוספת הנעשית על פי הנחיית המעסיק, לאתר עבודה אחר
 .במסגרת העבודה

 ,  כיסוי לחבות האישית של  העובד3.

 .קבלני משנה ועובדיהם אם המבוטח  יחשב כמעבידם, כיסוי לחבות כלפי קבלנים4.

 כיסוי חבות כלפי עובדים תושבי השטחים המוחזקים5.

אם אותו גוף יחשב כמעבידם של עובדי  , הכללת צד שלישי שהמבוטח התחייב לכלול אותו או לשפותו6.
 .המבוטח

 .כיסוי לפגיעה אישית הנגרמת לעובד תוך כדי או עקב עבודתו אצל המבוטח7.
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 ביטוחי חבויות ברשויות מקומיות
 :ביטוח אחריות מקצועית. ג         

 .בתום לב, השמצה, הוצאת דיבה, כיסוי לשון הרע1.

 היפר חובת סודיות בתום לב2.

 (העובד איננו מכוסה)אי יושר עובדים 3.

 פגיעה בפרטיות4.

 ,אבדן מסמכים5.

 חריגה מסמכות6.

 פגיעה באוטונומיה7.

 תקופת גילוי ודיווח מוארכת8.

 הוצאות הגנה בהליכים פליליים או בהליכים מנהליים9.

 ניהול משברים ויחסי ציבור10.

 הפרת זכויות קנין רוחני וסימני מסחר11.
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 ביטוחי חבויות ברשויות מקומיות
 :הגדרת המבוטחים בביטוח אחריות מקצועית

,  חשמלאים, מדבירים, עובדי רווחה, עובדים סוציאליים, וטרינרים, פסיכולוגים, רואי חשבון, עורכי דין - 'קבוצה א

,  לוכדי נחשים וזוחלים, ממונה על ביטוחי הרשות, ממונים על בטיחות, מדריכי ספורט, מאמני כושר, מצילים

ממונה  , מרפאים בעיסוק, פיזיותרפיסטים, קלינאי תקשורת, מהנדסים, פקחים, עובדי המחלקה הטכנית,  תברואנים

 .והפקת אירועים  אירגון, על מניעת הטרדה מינית ברשות

 .עובדים המפעילים ידע מקצועי ספציפי - 'קבוצה ב

 (  לא כולל נהגים ומפעילי ציוד מכני)עובדים שעיסוקם מחייב רישוי על פי דין  -' קבוצה ג

לגבי תביעות הנובעות מרשלנותו  , או רישוי על פי דין/גזבר הרשות המקומית שמקיים דרישות השכלה ו -' קבוצה ד

 .או רישוי/המקצועית כבעל השכלה ו

 .בגין מעשים או מחדלים של נותני שירותים מקצועיים  חיצוניים שאינם עובדי הרשות שילוחיתאחריות  - 'קבוצה ה

 .טעות או השמטה של עובדי רפואה, אחריות הרשות בגין מעשה או מחדל רשלני - 'קבוצה ו

■  
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 ביטוחי חבויות ברשויות מקומיות
 (דוגמאות)ביטוחי חבויות מיוחדים 

 

 "סייבר"חבות בגין נזק ביטוח 1.

הביטוח מכסה נזקים לצד שלישי בגין חדירה למאגרי מידע בהם מידע על אנשים פרטיים   
 ועסקים 

 ביטוח אחריות מקצועית רפואית2.

מכסה אחריות אלה העוסקים במקצוע הרפואה כולל בתי חולים ואירגוני רפואה בגין מעשה  
 .או מחדל מקצועיים רפואיים 

 ביטוחי חבויות אויריים .3

 כולל טיפול בכלי טיס, ביטוח חבות בגין שימוש והפעלת כלי טיס 

 ביטוח חבות בעלי מחסנים4.

 ביטוח המכסה את חבותם על פי דין של בעלים ומפעילים של מחסנים כלפי המאחסנים5.
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