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 ביטוח נכסי רשויות מקומיות

 

 

 תקציר

לרשויות המקומיות זכויות קנייניות על מקרקעי�
1

 ועל תשתיות מוניציפליות המצויי� 
נכסי המקרקעי� שיש לעירייה זכויות עליה�. בתחו� שיפוט�

2
)  נכסי��להל� ג�  (

והתשתיות המוניציפליות
3

 מיועדי� לאפשר לרשות המקומית למלא את תפקידיה 
שוויי� של נכסי המקרקעי� והתשתיות . חובותיה ולסמכויותיהבהתא� ל

ולפגיעה בה� עלולה , המוניציפליות ברשויות המקומיות נאמד בסכומי� גדולי� מאוד
 .להיות השפעה ניכרת על מצבה הכלכלי של הרשות המקומית

רשות מקומית משמשת נאמ� הציבור בכל פעולותיה
4

] נוסח חדש[בפקודת העיריות . 
ונוס" על כ! , הוגדרו התפקידי� והסמכויות של העירייה)  פקודת העיריות�להל� (

היא הוסמכה לעשות כל פעולה שעירייה מצווה לעשותה על פי פקודת העיריות או על 
פי כל די� אחר
5

פעולות לשמירה על נכסי המקרקעי� , בי� היתר, על העירייה לנקוט. 
שתאפשר להתגונ� מפני , פיננסיתועל התשתיות המוניציפליות באמצעות היערכות 

סמכויותיה הכלליות של מועצה מקומית . נזק שייגר� לאות� נכסי� ותשתיות
ומועצה אזורית ה� לפעול בכל עניי� הנוגע לציבור בתחו� השיפוט של המועצה באופ� 

 . דומה לעירייה

רעידת , פיצו#, ברק, אש(נכסי הרשות המקומית חשופי� לסיכוני� רבי� ושוני� 
מת� הגנה ראויה לרכושה ). 'השחתה בזדו� וכד, שיטפו� פריצה, סופה וסערה, דמהא

במיגו� ואבטחה של נכסיה ובהבטחת קבלת פיצוי כספי , בי� היתר, יבוא לידי ביטוי
בסכו� ערכי הכינו�
6

, תשתיות מוניציפליות, לרבות מבני� ותכולת�,  של כלל הנכסי�
 . א� יינזקו בדר! כלשהי

מאפשר לרשות המקומית לעמוד בחובתה להג� על נכסיה על ידי קבלת ביטוח נכסי� 
). קימו�(פיצוי שישמש למימו� הקמת� המחודשת של נכסי� ותשתיות שיינזקו 

ובכלל זה ביצוע סקר נכסי� , רכישת כיסוי ביטוחי מתאי� מחייבת היערכות מקצועית

__________________ 

כל הבנוי והנטוע עליה וכל דבר אחר , קרקע "�" מקרקעי�"דרו הוג, �1969ט"התשכ, בחוק המקרקעי�  1
 ". זולת מחוברי� הניתני� להפרדה, המחובר אליה חיבור של קבע

מקרקעי�  "�" נכסי�"מגדיר , �1958ח"התשי, )הקניית רכוש ציבורי(חוק הרשויות המקומיות   2
ות והתחייבויות שנוצרו בקשר לרבות זכות מוחזקת או ראויה וטובת הנאה בה� וכ� חוב, ומטלטלי�

 ".את�

גשרי� ומעברי� , התשתיות המוניציפליות ה� חלק מהנכסי� של הרשות המקומית וכוללות כבישי�  3
, גדרות ושערי�, מתקני תקשורת, תשתית חשמל, תשתית מי� וביוב, מנהרות, קרקעיי� ועיליי��תת

 .רמזורי� ושלטי�

 .220) 4(ד נד"פ, ÏË�ÓÂÏ· 'Á¯ ˙ÈÈ¯ÈÚ˙Â·Â � %3638/99 "בג  4
5

 

 .  לפקודת העיריות233סעי*  
ביטוח .  בניגוד לער+ השוק שלו�דהיינו ערכו של הנכס כשהוא חדש , הסכו� הנדרש להקמת הנכס  6

נכסי� על פי ער+ הכינו� נעשה במקרי� שבה� ייתכ� שפיצוי לפי ער+ השוק של הנכס לא יאפשר 
יל ויהא עליו להוסי* תשלו� על מנת להקי� שוב את הנכס הוא, למבוטח לחזור למצבו היצרני הקוד�

 . או לרכוש נכס חדש
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ת פוליסות הביטוח בחיר, ביצוע הערכת סיכוני�, ושערוכ� על פי ער� הכינו� שלה�
ביצוע� של כל אלה מחייב ניהול . המתאימות לכל רשות מקומית ושמירה על עדכניות�

 .תקי� של יחידת הביטוח והכשרת כוח אד� מתאי�

בשני� האחרונות גברה המודעות לנזקי� שעלולי� להיגר� לנכסי� ציבוריי� כתוצאה 
מדי� כי רעידת אדמה מחקרי� מל. מאסונות טבע ובעיקר כתוצאה מרעידות אדמה

ועל פי ההערכות בעניי� זה, חזקה תתרחש בישראל במוקד� או במאוחר
7

היא צפויה , 
מדינת ישראל , על פי אות� הערכות.  דולרי�ילגרו� נזק ישיר הנאמד במיליארד

נמצאת בביטוח חסר
8

 .  משווי נכסיה20% ומבטחת רק 

 

 פעולות הביקורת

 משרד מבקר המדינה כמה היבטי�  בדק2012מר" !2011בחודשי� נובמבר 
, הבדיקה נעשתה בעיריות אשקלו�. בהיערכות� של רשויות מקומיות לביטוח נכסיה�

קריית , צפת, עפולה, ני�'סח, נצרת, ירושלי�, יקנע� עילית, טבריה, חיפה, בית שא�
במועצה האזורית מטה יהודה ובחברה למשק , יפו!רמת השרו� ותל אביב, מלאכי

 באג% !בדיקות השלמה נעשו במשרד האוצר . מ"שלטו� המקומי בעוכלכלה של ה
 .החשב הכללי ואצל המפקח על הביטוח ובמרכז השלטו� המקומי בישראל

 

 עיקרי הממצאי� 

� כ ו ר ע ש ו  � י ס כ נ ה  � ו ש י רשויות מקומיות לא עשו סקר נכסי� ולא  :ר
המקרקעי� המידע שבידי רשויות מקומיות על נכסי . שערכו את נכסיה� לצור� ביטוח�

נתוני� . שלה� וסוגיה� חסר ואינו כולל נתוני� על שטח� המבונה של חלק מהנכסי�
 .אלה דרושי� לש� שערו� הנכסי� לצור� קביעת שווי הרכוש המבוטח

ר ו ב י צ י  נ ב מ ל  ש ר  ס ח ו  א י  ק ל ח ח  ו ט י חלק מהרשויות המקומיות . 1  :ב
שאות� , כסיה�אינ� מעדכנות את החברות המבטחות בדבר מבני ציבור שנוספו לנ

הער� , כתוצאה מכ�. סוגיה� וערכ� הכספי, רכשו או שכרו במהל� תקופת הביטוח
הכספי הכולל של הנכסי� המבוטחי� וסכומי הביטוח המשולמי� לחברות המבטחות 

 . והרשות המקומית עלולה להימצא בביטוח חסר, אינ� מתעדכני�

ות לפי ער� הכינו� את משרד החינו� אינו מוודא שהרשויות המקומיות מבטח .2
 . מבני החינו� שהוקמו במימונו

ת ו י ל פ י צ י נ ו מ ת  ו י ת ש ת ח  ו ט י רשויות מקומיות מבטחות על בסיס . 1  :ב
נזק ראשו�
9

לרבות תשתיות נקודתיות יקרות ,  את כל תשתיותיה� המוניציפליות

__________________ 

7
 

, המועצה הלאומית לכלכלה. ‰Ï‡¯˘È· ‰Ó„‡ ˙Â„ÈÚ¯Ï ˙ÈÒ��ÈÙ ˙ÂÎ¯Úראו למשל את נייר המדיניות  
 .2010נובמבר , משרד ראש הממשלה

ש נזק יקבל המבוטח רק בהתרח. מצב שבו שווי הנכסי� המבוטח הרשו� בפוליסה קט� משוויי� האמתי  8
 . פיצוי חלקי לפי היחס שבי� השווי המבוטח ובי� שוויו האמתי של הרכוש

והחברה המבטחת , במסגרת ביטוח זה מוסכ� כי הרכוש יבוטח בסכו� הנמו+ מער+ הכינו� שלו  9
. מוותרת מראש על האפשרות לדרוש הפחתה של תגמולי הביטוח שישולמו לתובע בטענת ביטוח חסר

 .בל להשתמש בביטוח מסוג זה כאשר סביר שאירוע ביטוחי לא יגרו� נזק לכלל הנכסי� המבוטחי�מקו
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בהנחה שפיזור� הרחב של התשתיות בכל תחו� השיפוט של הרשות , במיוחד
ואול� היק% ביטוח התשתיות . את הסבירות שכול� ייפגעו באחתהמקומית מקטי� 

שרכשו הרשויות המקומיות שנבדקו עלול שלא לכסות נזק שייגר� לתשתיות 
 .נקודתיות מהסוג האמור עקב רעידת אדמה הרסנית

פיתוח תשתיות כבישי� ודרכי� בהיק% של , בי� היתר, המממ�, משרד התחבורה .2
כתנאי לקבלת מימו� ,  דורש מהרשויות המקומיותאינו, ח בשנה"מיליארדי ש

 . לרכוש כיסוי ביטוחי המתאי� לביטוח תשתיות נקודתיות יקרות, לפרויקטי�

ת י ל מ ס ה  ר ו מ ת ב ו  א ה  ר ו מ ת א  ל ל ו  צ ק ו ה ש  � י ס כ נ ח  ו ט י חלק  :ב
ואי� בידיה� מאגר נתוני� , מהרשויות המקומיות אינ� מנהלות ספר הקצאות כנדרש

יש רשויות מקומיות שהקצו נכסי� בלי שהכינו הסכ� . קצואמי� ועדכני על נכסי� שה
ורשויות שחתמו על הסכמי הקצאה א� אינ� מוודאות שמקבלי הנכסי� , הקצאה

 . מבטחי� את הנכס

ר ח א ל ו  ר כ ש ו ה ש  � י ס כ נ ח  ו ט י רשויות מקומיות משכירות או מחכירות  :ב
שהשוכרי� וה� אינ� מוודאות , חלק מנכסיה� ללא הסכמי שכירות או חכירה תקפי�

לרבות קבלת אישור מאת החברה המבטחת , עומדי� בתנאי ההסכ� הנוגעי� לביטוח
 .על קיו� ביטוחי� הכולל הרחבה שלפיה יינת� פיצוי ג� על נזקי רעידת אדמה

ת י מ ו ק מ ה ת  ו ש ר ב ח  ו ט י ב ה  � ו ח ת ל  ש  � ו ג ר א ה ו ל  ו ה י נ משרד  :ה
ביטוח ברשות הפני� לא קבע נהלי� והנחיות שעניינ� הניהול והארגו� של תחו� ה

וא% לא עדכ� זמ� רב את , המקומית ותק� כוח האד� המקצועי של יחידת הביטוח
 . הכישורי� הנדרשי� מ� העובדי� המועסקי� בה

לרבות מעקב , לרשויות מקומיות רבות אי� נהלי� המסדירי� את ניהול תחו� הביטוח
 קיבלו ולו בחלק� מנוהל תחו� הביטוח על ידי עובדי� שלא. אחר הוצאות הביטוח

בכמה מאות� . הכשרה בסיסית בתחו� וא% אינ� משתלמי� בו במהל� עבודת�
ביכולת� של אות� רשויות לקבל , בי� היתר, ניהול לקוי של יחידת הביטוח פגע, רשויות

 .מהחברה המבטחת שיפוי שלו היו זכאיות לכאורה בגי� נזק שנגר� לרכוש�

 

 סיכו� והמלצות

דעות לנזקי� שעלולי� להיגר� לנכסי� ציבוריי� כתוצאה בשני� האחרונות גברה המו
הצפויה לגרו� נזק ישיר הנאמד , מאסונות טבע ובעיקר כתוצאה מרעידת אדמה

וביטוח , נכסי הרשות המקומית חשופי� לסיכוני� רבי� ושוני�.  דולרי�יבמיליארד
יפוי נכסי� יאפשר לרשות המקומית לעמוד בחובתה להג� על נכסיה על ידי קבלת ש

 ).קימו�(שישמש למימו� הקמת� המחודשת של נכסי� ותשתיות שיינזקו 

רכישת כיסוי ביטוחי מתאי� מחייבת היערכות מקצועית של הרשויות המקומיות 
לרבות ביצוע סקר נכסי� וריכוז מידע מדויק על נכסיה� ובכלל זה על סוגי הנכסי� 

� של כלל הנכסי� שבבעלות� זאת במטרה לקבוע את ערכי הכינו. וגודל שטח� המבונה
כ� יתאפשר לה� לקבל החלטות מושכלות בדבר ביטוח הנכסי� ולהיות . לצור� ביטוח�

אשר לתשתיות . ערוכות להתמודד ע� נזקי� רחבי היק% ולמנוע מצב של ביטוח חסר
על הרשויות המקומיות לשקול לרכוש , מוניציפליות נקודתיות בעלות ער� כינו� גבוה

 .  מתאי� לתשתיות אלהכיסוי ביטוחי
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על משרד הפני� בשיתו% משרד האוצר להסדיר את תחו� ביטוח הנכסי� של 
. לרבות הסדרת המישקי� בי� השלטו� המרכזי לשלטו� המקומי, הרשויות המקומיות

מ� הראוי שמשרד הפני� יקבע את תפקידיה וסמכויותיה של יחידת הביטוח , בכלל זה
כמו כ� . אד� שלה וההכשרה הנדרשת לעובדיהברשות המקומית ואת היק% כוח ה

להקמת מער� , בשיתו% משרד האוצר ומרכז השלטו� המקומי בישראל, עליו לפעול
 . הכשרה מקצועית מתאימה לעובדי הרשויות המקומיות בתחו� הביטוח

על משרדי הממשלה המתקצבי� הקמת מבני חינו� ותשתיות מוניציפליות יקרות 
עוד קוד� העברת ,  המקומית לוודא כי הרשויות יתחייבוהמועברות לבעלות הרשות

אשר לתשתיות מוניציפליות בעלות . לבטח נכסי� אלה לפי ער� הכינו� שלה�, התקציב
משרדי העוסק בהיערכות המשק לרעידת !מ� הראוי כי הצוות הבי�, ער� כינו� גבוה

 .ות אלהאדמה יית� דעתו לסוגיה ויגבש מענה לנזקי� העלולי� להיגר� לתשתי

 

♦ 
 

 מבוא 

 המצויי� בתחו� 11 ועל תשתיות מוניציפליות10לרשויות המקומיות זכויות קנייניות על מקרקעי�
והתשתיות המוניציפליות מיועדי� לאפשר לרשות )  נכסי��להל� ג�  (12נכסי המקרקעי�. שיפוט�

עי� שוויי� של נכסי המקרק. המקומית למלא את תפקידיה בהתא� לחובותיה ולסמכויותיה
ולפגיעה בה� עלולה , והתשתיות המוניציפליות ברשויות המקומיות נאמד בסכומי� גדולי� מאוד

 .להיות השפעה ניכרת על מצבה הכלכלי של הרשות המקומית

 �להל� ] (נוסח חדש[בפקודת העיריות . 13רשות מקומית משמשת נאמ� הציבור בכל פעולותיה
ונוס" על כ! היא הוסמכה לעשות כל , ת של העירייההוגדרו התפקידי� והסמכויו) פקודת העיריות

) 29(249בסעי" . 14פעולה שעירייה מצווה לעשותה על פי פקודת העיריות או על פי כל די� אחר
לכ! �אי; "כל מעשה הדרוש לש� שמירה על תחו� העיריה, לעשות בדר! כלל"נקבע כי על העירייה 

על התשתיות המוניציפליות באמצעות היערכות עליה לנקוט פעולות לשמירה על נכסי המקרקעי� ו
סמכויותיה הכלליות של ; שתאפשר להתגונ� מפני נזק שייגר� לאות� נכסי� ותשתיות, פיננסית

מועצה מקומית ומועצה אזורית ה� לפעול בכל עניי� הנוגע לציבור בתחו� השיפוט של המועצה 
 . באופ� דומה לעירייה

סופה , רעידת אדמה, פיצו), ברק, אש(ני� רבי� ושוני� נכסי הרשות המקומית חשופי� לסיכו
, בי� היתר, מת� הגנה ראויה לרכושה יבוא לידי ביטוי). 'השחתה בזדו� וכד, פריצה, שיטפו�, וסערה

__________________ 

10
 

כל הבנוי והנטוע עליה וכל דבר אחר , קרקע "�" מקרקעי�"הוגדרו , �1969ט"התשכ, בחוק המקרקעי� 
 ". זולת מחוברי� הניתני� להפרדה, המחובר אליה חיבור של קבע

גשרי� ומעברי� , � חלק מהנכסי� של הרשות המקומית וכוללות כבישי�התשתיות המוניציפליות ה  11
, גדרות ושערי�, מתקני תקשורת, תשתית חשמל, תשתית מי� וביוב, מנהרות, קרקעיי� ועיליי��תת

� .רמזורי� ושלטי

12
 

מקרקעי�  "�" נכסי�"מגדיר , �1958ח"התשי, )הקניית רכוש ציבורי(חוק הרשויות המקומיות  
לרבות זכות מוחזקת או ראויה וטובת הנאה בה� וכ� חובות והתחייבויות שנוצרו בקשר , ומטלטלי�

� ".את
 .220) 4(ד נד"פ, ÏË�ÓÂÏ· '˙Â·ÂÁ¯ ˙ÈÈ¯ÈÚ � %3638/99 "בג  13
14

 

 . לפקודת העיריות233סעי*  
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 של כלל 15במיגו� ואבטחה של נכסיה ובשמירה על היכולת לקבל פיצוי כספי בסכו� ערכי הכינו�
 . א� יינזקו בדר! כלשהי, יות מוניציפליותמבני� ותכולת� ותשת, לרבות, הנכסי�

ביטוח נכסי� מאפשר לרשות המקומית לעמוד בחובתה להג� על נכסיה על ידי קבלת פיצוי שישמש 
רכישת כיסוי ביטוחי מתאי� ). קימו�(למימו� הקמת� המחודשת של נכסי� ותשתיות שיינזקו 

ביצוע , וכ� על פי ער! הכינו� שלה�ובכלל זה ביצוע סקר נכסי� ושער, מחייבת היערכות מקצועית
. בחירת פוליסות הביטוח המתאימות לכל רשות מקומית ושמירה על עדכניות�, הערכת סיכוני�

 .ביצוע� של כל אלה מחייב ניהול תקי� של יחידת הביטוח והכשרת כוח אד� מתאי�

אה מאסונות טבע בשני� האחרונות גברה המודעות לנזקי� שעלולי� להיגר� לנכסי� ציבוריי� כתוצ
מחקרי� מלמדי� כי רעידת אדמה חזקה תתרחש בישראל . 16ובעיקר כתוצאה מרעידות אדמה

 יהיא צפויה לגרו� נזק ישיר הנאמד במיליארד, 17ועל פי ההערכות בעניי� זה, במוקד� או במאוחר
 . יה משווי נכס20% ומבטחת רק 18מדינת ישראל נמצאת בביטוח חסר, על פי אות� הערכות. דולרי�

 בדק משרד מבקר המדינה כמה היבטי� בהיערכות� של רשויות 2012מר) �2011בחודשי� נובמבר 
יקנע� , טבריה, חיפה, בית שא�, הבדיקה נעשתה בעיריות אשקלו�. 19מקומיות לביטוח נכסיה�

במועצה , יפו�רמת השרו� ותל אביב, קריית מלאכי, צפת, עפולה, ני�'סח, נצרת, ירושלי�, עילית
בדיקות השלמה נעשו . מ"ורית מטה יהודה ובחברה למשק וכלכלה של השלטו� המקומי בעהאז

 . באג" החשב הכללי ואצל המפקח על הביטוח ובמרכז השלטו� המקומי בישראל�במשרד האוצר 

 

 

 ביטוח רכוש

הפוליסה .  לביטוח אש מורחב20"ביט"ביטוח רכוש� של רשויות מקומיות נעשה באמצעות פוליסת 
השחתה במזיד או , גנבה, ברק,  על ידי אש21מפני אבד� או נזק פיזי שייגר� לרכוש המבוטחמבטחת 

בהרחבות ". הרחבות לפוליסה"וב" סיכוני� נוספי� מבוטחי�"סיכוני� אחרי� המפורטי� בפרק 
 .את הכיסוי הביטוחי לרעידת אדמה בתמורה לפרמיה נוספת, בי� היתר, לפוליסה נית� לכלול

.  של ביטוח רכוש22כחלק מתהלי! החיתו�, והגות לעתי� לעשות סקר סיכוני�חברות מבטחות נ
ומאפשר למבטח לדרוש , הסקר עשוי להצביע על סיכוני� שהמבוטח המיועד לא היה ער לקיומ�

__________________ 
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ביטוח .  בניגוד לער+ השוק שלו�דהיינו ערכו של הנכס כשהוא חדש , הסכו� הנדרש להקמת הנכס 
סי� על פי ער+ הכינו� נעשה במקרי� שבה� ייתכ� שפיצוי לפי ער+ השוק של הנכס לא יאפשר נכ

�הואיל ויהא עליו להוסי* תשלו� על מנת להקי� שוב את הנכס , למבוטח לחזור למצבו היצרני הקוד
 . או לרכוש נכס חדש

וש ותשתיות מפני היערכות הממשלה לביטוח רכ", )È˙�˘ ÁÂ„63‡) 2012 , ראו ג� מבקר המדינה  16
 ".אסונות

17
 

, המועצה הלאומית לכלכלה, ‰Ï‡¯˘È· ‰Ó„‡ ˙Â„ÈÚ¯Ï ˙ÈÒ��ÈÙ ˙ÂÎ¯Úראו למשל את נייר המדיניות  
 .2010נובמבר , משרד ראש הממשלה

בהתרחש נזק יקבל המבוטח רק . מצב שבו שווי הנכסי� המבוטח הרשו� בפוליסה קט� משוויי� האמתי  18
 .  השווי המבוטח ובי� שוויו האמתי של הרכושפיצוי חלקי לפי היחס שבי�

לרבות , במסגרת הביקורת נאספו נתוני� על הקשר החוזי שבי� הרשויות המקומיות לחברות המבטחות  19
 .אול� נתוני� אלה לא הובאו בדוח, נתוני� על סכו� הפרמיות המשולמות

20
 

, סקי� גדולי� בתחומי התעשייהמשמשות במרבית הענפי� בביטוח כללי ומיועדות לע" ביט"פוליסות  
� .המסחר והשירותי

21
 

, או במפרט לפוליסה/ו' רשימה'נכסי� מכל סוג המתואר ב"מוגדר הרכוש המבוטח כ" ביט"בפוליסת  
 ".או בחזקתו ואשר הוא אחראי בגינ�/או בשליטתו ו/או בשימושו ו/אשר בבעלות המבוטח ו

 הסיכוני� וקביעת המחיר שישול� עבור הביטוח הערכת, תהלי+ של בחינת הבקשה לרכישת הביטוח  22
 .מפני כל סיכו�
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הרשות מקומית נדרשת ג� היא . ממנו לנקוט צעדי� למניעת נזקי� או להקטנת הסיכוי להתרחשות�
 הפוטנציאלי לרכושה כדי לאתר סיכוני� נוספי� שראוי לבטח את לבצע תהלי! של הערכת הסיכו�

התהלי! ). כגו� סיכוני מלחמה ואירועי טרור(הנכסי� מפניה� וסיכוני� שלא מקובל לבטח מפניה� 
לבחו� את סוג הכיסוי הביטוחי הנדרש לה ואת , מאפשר לרשות לבחו� פתרונות חלופיי� לביטוח

וא" לפעול להקטנת הפרמיה המשולמת א� תפעל , ל הנכסי�לבחו� את אמצעי המיגו� ש, היקפו
 . להקטנת הסיכו�

‰˘ÂÎ¯ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ‡È‰ ¯Â·Èˆ‰ ÔÓ‡�Î ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰˙·ÂÁ ,¯Â·Èˆ‰ ˘ÂÎ¯ ‡Â‰˘ .
Ô„·‡ È�ÙÓ ÁÂËÈ· ˘ÂÎ¯˙ ˙ÈÓÂ˜Ó ˙Â˘¯ ÏÎ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÔÎÏ ,˜Ê� Â‡ ‰·�‚ , ÚÂ�ÓÏ ‰¯ËÓ·

ÌÈ¯ÎÈ� ÌÈÈÙÒÎ ÌÈ„ÒÙ‰ ,‡· ‰ÚÈ‚Ù Ì˙ÂÚÓ˘Ó˘‰È·˘Â˙ Ï˘ È¯Â·Èˆ‰ Ò¯Ë�È . ÏÚ ‰ËÏÁ‰‰
ÌÈÒÎ� ¯˜Ò ÚÂˆÈ· ˙Â·¯Ï ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ÒÒ·˙˙ ÈÁÂËÈ· ÈÂÒÈÎ ˙˘ÈÎ¯ , ÌÎÂ¯Ú˘

ÌÈ�ÂÎÈÒ ÏÂ‰È�Â .ÁÂËÈ· ˙˘ÈÎ¯ ÏÚ ‰ËÏÁ‰‰ ¯Á‡Ï , ÈÚÂˆ˜Ó ÔÙÂ‡· ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ ÏÚÙ˙
ÂÏÂ‰È�Ï . 

 כי 2012שובתו מיוני ציי� בת ) מרכז השלטו� המקומי�להל� (מרכז השלטו� המקומי בישראל 
. תית� מענה לביטוח נכסיה�" להקמת קר� ביטוחית אחת עבור הרשויות המקומיות"יזמה , להבנתו

זאת בתנאי שהיזמה תלווה בחקיקה שתחייב את הרשות המקומית לרכוש כיסוי ביטוחי באמצעות 
מי ואת חלוקת את מערכת היחסי� בי� השלטו� המרכזי לשלטו� המקו, הקר� ותסדיר את מעמד הקר�

 .הנטל ביניה�

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˜ÈÈ ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ ÊÎ¯Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓÁ ÌÂÊÈÈ· ÈÊÎ¯Ó ˜ÏÁ 
Ô˘ÂÎ¯ ÏÚ ‰�‚‰Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ Ô˙ÂÎ¯ÚÈ‰ ¯ÂÙÈ˘Ï ÂÏÈ·ÂÈ˘ ÌÈÎÈÏ‰˙ , ‰Ê ÏÏÎ·

 ˙„ÈÚ¯ Ï˘ ‰¯˜Ó· ‰Ê ÏÏÎ·Â Ô˘ÂÎ¯ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï Ô‰Ï ¯˘Ù‡È˘ ÈÁÂËÈ· ÈÂÒÈÎ ˙ÂÚˆÓ‡·
ÂÏÚ‰ ‰Ó„‡·¯ ˜Ê�Ï ÌÂ¯‚Ï ‰Ï. 

 

 ביטוח סיכוני רעידת אדמה 

 ומאופיי� בנזקי� רחבי היק" ובקשיי� 23הסיכו� הכרו! ברעידת אדמה הוא נזק המוגדר קטסטרופה
 רעידת אדמה �להל� (לרעידת אדמה היוצרת נזקי� ניכרי� . בשליטה ובבקרה על תוצאות הנזקי�

בי� היתר בשל היק" הנזקי� , מימו� לקשהכלכליות ההופכות את אתגר ה�השפעות מקרו) הרסנית
הנזקי� לשוק ההו� ולמערכת הבנקאית והירידה בהכנסות ממסי� בשל האטת הפעילות , הגדול

אלה מחייבי� קביעת עקרונות להיערכות מימונית של המדינה והרשויות המקומיות . הכלכלית
 .  המקומיתאחת הדרכי� להיערכות זו היא ביטוח� של נכסי הרשות. לרעידת אדמה

היערכות פיננסית וביטוחית לפעולות הנדרשות " קיבלה הממשלה החלטה בנושא 2011באפריל 
שיפור " בנושא 2011בהמש! להחלטתה מינואר , ) החלטת הממשלה�להל�  (24"לאחר רעידת אדמה

מטרת . 25"היערכות העור" למקרי חירו� ואסונות וקביעת המקורות התקציביי� ליישו� החלטה זו
טת הממשלה להבטיח כי לרשות מדינת ישראל יעמדו המשאבי� הנדרשי� לביצוע פעולות החל

__________________ 

כקטסטרופה מוגדרי� בעיקר נזקי . נזק הגור� להתממשות מספר גדול של סיכוני� בעת ובעונה אחת  23
 .התפרצות וולקנית וברד, שיטפו�, טבע כגו� רעידת אדמה

שנוסחה , 29.3.11דות אדמה מיו�  של ועדת השרי� לעניי� ההיערכות לטיפול ברעי8/רעד' החלטה מס  24
 3178' ואשר קיבלה תוק* של החלטת ממשלה מס, צור* לפרוטוקול המתעד את החלטות הממשלה

 � .29.4.11ביו
 .2699' החלטה מס  25
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בהחלטה נקבע כי יש לבצע את הפעולות . השיקו� הנדרשות לאחר רעידת אדמה רחבת היק"
 :האלה

לא ,  לבצע]26[משרדית להיערכות לרעידות אדמה�להנחות את ועדת ההיגוי הבי� ) 1"
הערכה של הנזקי� הצפויי� במדינת ישראל , קציב לנושא חודשי� מקבלת ת3יאוחר מתו� 

 .במקרה של רעידת אדמה

לבחינת ההיערכות , משרדי בראשות החשב הכללי או נציגו�למנות צוות בי� ) 2
 ...".הפיננסית והביטוחית של מדינת ישראל להתמודדות ע� רעידות אדמה

מפורט הממפה ומסכ� באופ� שוט" יקי� מאגר נתוני� "משרדי �הצוות הבי�, לפי החלטת הממשלה
תאגידי� , הרשויות המקומיות, החברות הממשלתיות, את שווי הנכסי� של הממשלה

לפי העניי� ולפי הצור! של ... פיצוי או שיקו�, הערכת עלויות הכינו�"ויבח� את , ..."סטאטוטוריי�
עוד נקבע ". שוני�נזקי� אפשריי� ואת היק" הכיסוי הביטוחי הקיי� בגינ� על ידי הגורמי� ה

הצוות יבח� דרכי� לשיפור ... לאור אומד� היק" הנזקי� הצפויי� למדינת ישראל"כי , בהחלטה
לעניי� ההיערכות לטיפול ברעידות [ויגיש לוועדת השרי� ... הכיסוי הביטוחי בפני רעידות אדמה

, "טוח הנדרשי�את המלצותיו בדבר הדרכי� להבטחת כיסוי ביטוחי מתאי� ואומדני הבי]... אדמה
 . 1.11.11לא יאוחר מיו� 

משרדי לקבל מהרשויות המקומיות �הלכה למעשה הטילה החלטת הממשלה חובה על הצוות הבי�
 .27שערו! מלא ועדכני של נכסיה�

 העבירו החשב הכללי והמפקח על הביטוח במשרד האוצר למשרד מבקר המדינה 2012במר) 
 רשויות �256 בלבד מ�90 ביטוחי כנגד רעידת אדמה בנתוני� על היק" הנכסי� ועל קיו� כיסוי

משרדי טר� השלי� את עבודתו וטר� הגיש את המלצותיו �הועלה כי הצוות הבי�. מקומיות באר)
 .לוועדת השרי� האמורה

, כי איסו" הנתוני� על היק" הנכסי� וכיסוי� הביטוחי, 2012משרד האוצר מסר בתשובתו מיוני 
האור! זמ� ומצרי! שיתו" פעולה הדוק מצד הגופי� " הוא תהלי! ,בעיקר כנגד רעידת אדמה

 ". המדווחי� ומצד הרגולטורי� של הגופי�

¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˙ËÏÁ‰ ÈÙÏ ÂÈÏÚ ‰ÏËÂ‰˘ ‰·ÂÁ‰ Ï˘· ÈÎ
‡˘Â�‰ ˙Â·È˘Á Ï˘·Â ‰Ï˘ÓÓ‰ , ÏÚ ÌÈ�Â˙�‰ ¯‚‡Ó ˙Ó˜‰ ˙‡ È¯˘Ù‡‰ Ì„˜‰· ÌÈÈÒÏ ÂÈÏÚ

˙ÂÈÂ˘¯‰ ÈÒÎ� Û˜È‰ÌÁÂËÈ·Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰  ,‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰· Ë¯ÂÙÓÎ . 

 

 רישו� הנכסי� ושערוכ� לצור� ביטוח� 

המקרקעי� באופ� שערו! נכסי הרשות המקומית לצור! ביטוח� מחייב את הרשות לנהל את נכסי 
 מאגר .לרבות נתוני� על שטח� המבונה, שוט" ולהחזיק מאגר אמי� ועדכני של נתוני� על הנכסי�

כדי שערכ� החשבונאי , לאמוד את ערכ� של נכסיה הקבועי�, בי� היתר,  יאפשרנתוני� כאמור
וכדי שיהיה אפשר לקבוע את ערכי הכינו� של הנכסי� לצור! ביטוח� ולא , ישק" את ערכ� העדכני

 . להימצא במצב של ביטוח חסר

__________________ 

26
 

נציגי� של מרכז השלטו� המקומי , נציגי מכוני מחקר, צוות הכולל נציגי� של מרבית משרדי הממשלה 
 . ועוד

27
 

ראו על נושא זה . לא לצורכי ביטוח מחייב את הרשות להחזיק בסקר נכסי� מלא ועדכנישערו+ נכסי� מ 
�  .בהמש+ הדברי
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ביטוח "� נקבע בעניי, ) חוק חוזה הביטוח�להל�  (�1981א"התשמ,  לחוק חוזה הביטוח60בסעי" 
תפחת חבות , היה בשעת כריתת החוזה סכו� הביטוח פחות משוויו של הנכס המבוטח: "כ!" חסר

 ". המבטח בשיעור יחסי שהוא כיחס שבי� סכו� הביטוח לבי� שווי הנכס בשעת כריתת החוזה

נקבע , בתנאי� הכלליי� של הפוליסה, לביטוח אש מורחב של חברות מבטחות" ביט"בפוליסת 
 �90%סכו� הביטוח קט� מ, היה ובשעת קרות אובד� או נזק: "ד� בביטוח חסר כלהל�בסעי" ה

תפחת חבות המבטח בשיעור יחסי שהוא כיחס שבי� סכו� הביטוח , משוויו של הרכוש המבוטח
 ".  משווי הרכוש בשעת קרות האבד� או הנזק90%לבי� 

וציא משרד הפני� נקבע כי בהנחיות המקצועיות לביצוע ביקורת חשבונות ברשות המקומית שה
א� בכל רשות מקומית בוצעה , בי� היתר, ייבדק" שאלו� לסקירת הבקרה הפנימית"במסגרת מילוי 

 ".וההיק" הכספי הנדרש... הערכה לכיסוי הביטוחי הדרוש"

 ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ ÈÒÎ� Ï˘ È�Î„Ú ÌÂ˘È¯ Ï˘ ÂÏÂ‰È� ˙Â·È˘Á ˙‡ ˘È‚„Ó ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰
ÌÎ¯ÚÂ ,˙Â˘¯Ï ¯˘Ù‡Ï ˙�Ó ÏÚ ˙ÂÈ‰ÏÂ ‰ÈÒÎ� ÁÂËÈ· ¯·„· ˙ÂÏÎ˘ÂÓ ˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜Ï 
‰ÎÂ¯Ú ,ÈÁÂËÈ·‰ ÔÙ‰Ó Ì‚ ,˘Á¯˙‰Ï ÌÈÏÂÏÚ‰ ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó ÌÈ˜Ê� ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï ,¯˙È‰ ÔÈ· ,

˙È�Ò¯‰ ‰Ó„‡ ˙„ÈÚ¯ Ï˘·. 

 

 רישו� הנכסי� ושערוכ�

; 28פקודת העיריות קובעת כי כל מקרקעי� שה� קניינה של העירייה יירשמו על שמה בספרי האחוזה
נקבע כי הרשות , �1967ז"התשכ, )ניהול פנקסי זכויות במקרקעי�(ות הרשויות המקומיות בתקנ

על פי תקנות אלה תנהל כל רשות מקומית . המקומית חייבת לנהל רישו� של זכויות המקרקעי� שלה
את ספר נכסי דלא , בי� היתר, ואשר יכלול, פנקס מיוחד שבו תרשו� את זכויות המקרקעי� שלה

ותפקידו יהיה לנהל ,  מועצת הרשות המקומית תסמי! אחד מעובדיה להיות רש� נכסי�.ניידי שלה
 . את הרישומי� בפנקס המקרקעי�

 : בכמה רשויות מקומיות29להל� עיקרי הממצאי� שעלו בבדיקת נושא רישו� הנכסי� ושערוכ�

Ì È Ï ˘ Â ¯ È  ˙ È È ¯ È Ú:  )בני� מ�2,450כ, בי� היתר, נכסי המקרקעי� של העירייה כוללי�)  א .
הבדיקה העלתה כי המידע שבידי אג" הנכסי� של העירייה על נכסי המקרקעי� שלה וסוגיה� אינו 

לשער! ולקבוע , בי� היתר, ולכ� היא אינה יכולה, כולל נתוני� על שטח� המבונה של חלק מהנכסי�
 . את ערכי הכינו� של כלל הנכסי� שבבעלותה לצור! קביעת היק" הכיסוי הביטוחי הנדרש

Ó ÌÁË˘ ÏÚ ÌÈ�Â˙�‰ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘
‰Ï˘ ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ ÈÒÎ� ÏÏÎ Ï˘ ‰�Â·Ó‰ , ÈÂÒÈÎ‰ Û˜È‰ ˙‡ ÚÂ·˜ÏÂ Ì˙Â‡ Í¯Ú˘Ï È„Î

‰Ï ˘Â¯„‰ ÈÁÂËÈ·‰ . 

 כי תפעל להשלמת נתוני 2012עיריית ירושלי� מסרה למשרד מבקר המדינה בתשובתה מיוני 
 .כלל נכסיה לצור! שערוכ� וקביעת היק" הכיסוי הביטוחי שלה�השטחי� המבוני� של 

__________________ 

 ).טאבו(כיו� הרישו� נעשה בפנקסי המקרקעי� המנוהלי� בלשכות רישו� המקרקעי�   28
29

 

וזה מחושב על פי רוב , שערו+ נכסי מקרקעי� לצור+ ביטוח� נעשה על פי ער+ הכינו� שלה�, כאמור 
  .ר על פי מחירוני� המקובלי� בשוק"ר בעלות הבנייה למ"בדר+ של הכפלת שטח המבנה במ
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הכולל הרחבה ,  שנקבע בפוליסת ביטוח אש מורחב של העירייה30ער! הרכוש המבוטח )ב(
הסתכ� בכל אחת , ) הרחבה לרעידת אדמה�להל� (שלפיה יינת� פיצוי ג� על נזקי רעידת אדמה 

 2010כוש המבוטח ער! המבני� הסתכ� בשנת מס! הר. ח" מיליארד ש�2 בכ�2011 ו2010מהשני� 
בבדיקה לא נמצאו מסמכי� המפרטי� . ח" מיליארד ש�1.8 בכ2011ח ובשנת " מיליארד ש�1.6בכ

 . את נימוקי העירייה להחלטתה על היק" הכיסוי הביטוחי של המבני� באות� שני�

ÌÈ�·Ó‰ ÏÏÎ ˙‡ Í¯Ú˘Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰Ï˘ 
ÌÁÂËÈ· ÈÎ¯ÂˆÏ ,¯ÒÁ ÁÂËÈ·· ˙‡ˆÓ� ‡È‰ ÈÎ ¯¯·˙È Ì‡Â , ÔÈÈ�Ú· ‰È„Úˆ ˙‡ ÏÂ˜˘Ï ‰ÈÏÚ

‰Ê . 

היא תפעל לשער! את , בתשובת עיריית ירושלי� נמסר כי ע� השלמת בסיס הנתוני� של נכסיה
ובלבד שהדבר לא , הנכסי� בערכי� מעודכני� ותשקול להגדיל את מסגרת האחריות של הביטוח

 .גה מתקציבה השנתייביא לחרי

· È · ‡  Ï ˙  ˙ È È ¯ È Ú-Â Ù È:   )�2,500כ, בי� היתר, נכסי המקרקעי� של העירייה כוללי�)  א 
הבדיקה העלתה כי המידע שבידי אג" הנכסי� של העירייה על נכסי המקרקעי� שלה . מבני�

, תרבי� הי, ולכ� היא אינה יכולה, וסוגיה� אינו כולל נתוני� על שטח� המבונה של חלק מנכסיה
לשער! ולקבוע את ערכי הכינו� של כלל הנכסי� שבבעלותה לצור! קביעת היק" הכיסוי הביטוחי 

 . הנדרש

·È·‡ Ï˙ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó- ‰Ï˘ ÌÈ�·Ó‰ ÏÏÎ ˙‡ Í¯Ú˘Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ÂÙÈ
ÌÁÂËÈ· ÈÎ¯ÂˆÏ ,¯ÒÁ ÁÂËÈ·· ˙‡ˆÓ� ‡È‰ ÈÎ ¯¯·˙È Ì‡Â , ÔÈÈ�Ú· ‰È„Úˆ ˙‡ ÏÂ˜˘Ï ‰ÈÏÚ

‰Ê . 

 נמסר כי היא תפעל להשלמת 2012יפו למשרד מבקר המדינה מיולי �ת עיריית תל אביבבתשוב
 .הנתוני� הנדרשי� בעניי� שטחי הבנייה במסגרת סקר נכסי� מקי" שהיא מבצעת

הכולל הרחבה , ער! הרכוש המבוטח שנקבע בפוליסת ביטוח אש מורחב של העירייה )ב(
בבדיקה לא נמצאו . ח" מיליארד ש�2.5 בכ�2011ו 2010הסתכ� בכל אחת מהשני� , לרעידת אדמה

מסמכי� המפרטי� את נימוקי העירייה להחלטתה על היק" הכיסוי הביטוחי של המבני� באות� 
  נכסי� מרכזיי� שלה בלבד 38 את שוויי� של 2011יצוי� כי העירייה שערכה בנובמבר . שני�

 . ח" מיליארד ש�1.3בכ

ביצוע שערו! לכל הנכסי� תק" למועד הביצוע ודורש בחינה " כי יפו צוי��בתשובת עיריית תל אביב
. וכי לצור! כינו� בעת נזק נדרשת שומת שמאי, "ושערו! מידי שנה בשנה ולכ� אינו כדאי כלכלית

" למספר נכסי� גדולי� ומשמעותיי�"כי בהסכמת משרד הפני� ביצעה העירייה שערו! , עוד צוי�
 . ונקבע שוויי� לצור! ביטוח�

__________________ 

30  � . תכולה ותשתיות מוניציפליות, מבני
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˘Ó·È·‡ Ï˙ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯-ÂÙÈ , ÌÈ�Â˙� ˙Ï·˜Ï ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ˙ÓÎÒ‰ ÈÎ
 ÏÚ"ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘ÓÂ ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÒÎ� "ÚˆÈ·˘ ¯˜ÁÓ Í¯ÂˆÏ ‰„ÚÂ� „·Ï· , ˙‡ ˙¯ËÂÙ ‰�È‡Â

 ÌÈÒÎ� ¯ÙÒ ˙Ú ÏÎ· ˜ÈÊÁ‰ÏÂ ÁÂËÈ· ÈÎ¯ÂˆÏ ‰ÈÒÎ� ÏÏÎ ˙‡ Í¯Ú˘Ï ‰˙·ÂÁÓ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰
˘ ÌÈ�Â·Ó‰ ÌÈÁË˘‰ È�Â˙� ÏÏÎ Â·Â ÔÎ„ÂÚÓ‰Ï˘ ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ ÈÒÎ� Ï .ÂÊÓ ‰¯˙È , È�Â˙� ÈÙÏ

 Ï˘ ÌÎ¯Ú ‰ÈÈ¯ÈÚ‰38„·Ï· ÌÈÒÎ�  ,ÎÓ-2,500· ÌÎ˙ÒÓ ‰˙ÂÏÚ··˘ ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ ÈÒÎ� -1.3 
˘ „¯‡ÈÏÈÓ"Á ,¯ÒÁ ‰Ï˘ ˘ÂÎ¯‰ ÁÂËÈ· ÈÎ „·Î ˘˘Á ‰ÏÚÓ ¯·„‰Â . ÍÂ¯Ú˘ ÈÎ ÔÈÂˆÈ

ÁÂËÈ· ÈÎ¯ÂˆÏ ,˘‡¯Ó ÚÂ„È Ì„˜Ó· ‰�Â·Ó‰ ÁË˘‰ ˙ÏÙÎ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰˘Ú�˘31 , Â�È‡ ÍÂ¯Î
˙¯ÎÈ� ‰‡ˆÂ‰·. 

‰ Ù È Á  ˙ È È ¯ È Ú:  )מבני��1,200כ, בי� היתר, נכסי המקרקעי� של העירייה כוללי�)  א  .
הבדיקה העלתה כי המידע שבידי אג" הנכסי� של העירייה על נכסי המקרקעי� שלה וסוגיה� אינו 

ר! ולקבוע לשע, בי� היתר, ולכ� היא אינה יכולה, כולל נתוני� על שטח� המבונה של חלק מנכסיה
 . את ערכי הכינו� של כלל הנכסי� שבבעלותה לצור! קביעת היק" הכיסוי הביטוחי הנדרש

 ÌÁË˘ ÏÚ ÌÈ�Â˙�‰ ÛÂÒÈ‡ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰ÙÈÁ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰Ï˘ ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ ÈÒÎ� ÏÏÎ Ï˘ ‰�Â·Ó‰ , ÈÂÒÈÎ‰ Û˜È‰ ˙‡ ÚÂ·˜ÏÂ Ì˙Â‡ Í¯Ú˘Ï ‰¯ËÓ·

Ï ˘Â¯„‰ ÏÏÂÎ‰ ÈÁÂËÈ·‰‰ . 

 נמסר כי היא פועלת לביצוע סקר נכסי� 2012בתשובת עיריית חיפה למשרד מבקר המדינה מיוני 
 .במטרה לעדכ� את קוב) הנכסי� שלה בנושא השטחי� והבעלויות, מקי"

הכולל הרחבה , ער! הרכוש המבוטח שנקבע בפוליסת ביטוח אש מורחב של העירייה )ב(
בבדיקה לא נמצאו . ח" מיליארד ש�1.4 בכ�2011 ו2010הסתכ� בכל אחת מהשני� , לרעידת אדמה

מסמכי� המפרטי� את נימוקי העירייה להחלטתה על היק" הכיסוי הביטוחי של המבני� באות� 
 .שני�

ÌÁÂËÈ· ÈÎ¯ÂˆÏ ‰ÈÒÎ� ÏÏÎ ˙‡ Í¯Ú˘Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰ÙÈÁ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,
¯ÒÁ ÁÂËÈ·· ˙‡ˆÓ� ‡È‰˘ ¯¯·˙È Ì‡Â ,‡ ÏÂ˜˘Ï ‰ÈÏÚ‰Ê ÔÈÈ�Ú· ‰È„Úˆ ˙. 

נעשתה הערכה מחודשת של  "2012בתשובת עיריית חיפה נמסר כי לקראת חידוש ביטוחיה לשנת 
ובעקבותיה הגדילה העירייה את השווי , "ר"על פי מפתחות של הקמה גולמית למ, שווי הנכסי�

 .המבוטח של נכסיה בפוליסה

‰ „ Â ‰ È  ‰ Ë Ó  ˙ È ¯ Â Ê ‡ ‰  ‰ ˆ Ú Â Ó אזורית אינה מנהלת הבדיקה העלתה כי המועצה ה :‰
נמצא כי היא עשתה סקר נכסי� חלקי לגבי הנכסי� . רישו� של זכויות המקרקעי� שלה כנדרש בחוק

כי ער! הרכוש המבוטח כנגד רעידת , עוד נמצא. שבבעלותה הנמצאי� ביישובי� שבתחו� שיפוטה
את נימוקי בבדיקה לא נמצאו מסמכי� המפרטי� . ח" מיליו� ש�190 בכ2011אדמה הסתכ� בשנת 

 .המועצה האזורית להחלטתה על היק" הכיסוי הביטוחי של המבני� באותה שנה

__________________ 

31   �  .29ראו הערת שוליי
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 ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‰ ¯ÈÚ ‰„Â‰È ‰ËÓ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓÏÏ‰È� ‡Ï˘ ÏÚ‰ ‰ˆÓÓ Ò˜�Ù 
 ˙ÂÈÂÎÊ ÏÏÎ Ï˘ ÔÎ„ÂÚÓÂ‰ÔÈÚ˜¯˜Ó‰Ï˘  ,Ó‡� ¯Â˙· ‰„È· ˙Â„˜ÙÂÓ‰Ô ‰¯Â·Èˆ , Û‡

ÔÈ„ ÈÙ ÏÚ ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ‰˙·ÂÁÓ˘ .ÏÚ‰ˆÚÂÓ‰   ÏÏÎ Ï˘ ÌÂ˘È¯‰ ÔÂÎ„ÚÏ ¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏ
ÌÈÒÎ�‰‰˙Â˘¯·˘  . 

 ÈÎ¯ÂˆÏ ‰Ï˘ ÌÈ�·Ó‰ ÏÏÎ ˙‡ Í¯Ú˘Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰ „ÂÚ
ÌÁÂËÈ· ,¯ÒÁ ÁÂËÈ·· ˙‡ˆÓ� ‡È‰˘ ¯¯·˙È Ì‡Â ,‰Ê ÔÈÈ�Ú· ‰È„Úˆ ˙‡ ÏÂ˜˘Ï ‰ÈÏÚ. 

ר הנכסי� הנעשה כי במסגרת סק, 2012המועצה האזורית מטה יהודה מסרה בתשובתה מיולי 
וכי הסקר ישמש בסיס לקביעת ער! הרכוש המבוטח , בתחומה יבוצע רישו� הזכויות על נכסיה

 .והכיסוי הביטוחי

˙ Â Ù Ò Â �  ˙ Â È Ó Â ˜ Ó  ˙ Â È Â ˘ טבריה וצפת אינ� מנהלות רישו� של ,  עיריות בית שא�:¯
לצור! ה� לא עשו סקר נכסי� ולא שערכו את נכסיה� , זכויות המקרקעי� שלה� כנדרש בחוק

ה� א" לא המציאו מסמכי� המפרטי� את הנימוקי� להחלטת� על היק" הכיסוי הביטוחי . ביטוח�
 .של רכוש� בתקופה שנבדקה

 ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‰È¯ÈÚÏ ¯ÈÚÔ‡˘ ˙È· ˙Â , ˙ÙˆÂ ‰È¯·Ë ‡Ï˘ ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈÒÎ� ¯˜Ò Â˘Ú
Ï‰È�Â˙ÂÈÂÎÊ ÏÏÎ Ï˘ ÔÎ„ÂÚÓÂ ‰ˆÓÓ Ò˜�Ù ‰ ÔÈÚ˜¯˜ÓÔ‰Ï˘ ,„È· ˙Â„˜ÙÂÓ‰ Ô˙· Ó‡� ¯ÂÔ 

‰¯Â·Èˆ ,˙·ÂÁÓ˘ Û‡ÔÔÈ„ ÈÙ ÏÚ ÔÎ ˙Â˘ÚÏ . ‰Ï‡ ˙ÂÈ¯ÈÚ ÏÚ ÔÂÎ„ÚÏ ¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏ 
ÌÈÒÎ�‰ ÏÏÎ Ï˘ ÌÂ˘È¯‰ÌÁÂËÈ· Í¯ÂˆÏ ÌÎ¯Ú˘ÏÂ Ô˙Â˘¯·˘  . 

כי ה� , בהתאמה, 2012מיוני ומיולי ,  ממאי�טבריה וצפת מסרו בתשובותיה, עיריות בית שא�
ובמסגרת� ג� יבצעו שערו! של , יב מהחוקנוקטות פעולות לרישו� נכסיה� ולניהול� כמתחי

 . הנכסי�

הועלה כי חלק מהנתוני� הרשומי� בספרי הנכסי� של כמה רשויות מקומיות אינ� משוערכי� ואינ� 
עיריות יקנע� עילית ונצרת שערכו , כ! למשל. משקפי� את ערכי הכינו� של נכסיה� לצורכי ביטוח

מאותה שנה ואיל! נוספו לס! הרכוש המבוטח ובוטחו והנכסי� שנצברו , 1998את נכסיה� רק בשנת 
ואול� למרות השינויי� בעלויות הבנייה המשפיעי� על ערכי הכינו� של . בערכי הכינו� שלה�

עיריית רמת השרו� . ה� לא עדכנו את ערכ� המשוער! של כלל נכסיה� לצור! ביטוח�, הנכסי�
 . יה על ער! נכסיהומאז לא עדכנה את נתונ, 2005שערכה את נכסיה בשנת 

˙ÈÏÈÚ ÌÚ�˜È ˙ÂÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˙‡ Í¯Ú˘Ï Ô‰ÈÏÚ ÈÎ ÔÂ¯˘‰ ˙Ó¯Â ˙¯ˆ�
ÌÁÂËÈ· ÈÎ¯ÂˆÏ Ô‰Ï˘ ÌÈ�·Ó‰ ÏÏÎ ,¯ÒÁ ÁÂËÈ·· ˙Â‡ˆÓ� Ô‰ ÈÎ ¯¯·˙È Ì‡Â , ÏÂ˜˘Ï Ô‰ÈÏÚ

‰Ê ÔÈÈ�Ú· Ô‰È„Úˆ ˙‡. 

וכי היא ,  כל נכסיה כי היא עושה סקר חדש לשערו!2012עיריית נצרת מסרה בתשובתה מיוני 
כי , 2012בתשובתה מיוני , ג� עיריית רמת השרו� מסרה. תתאי� את סכומי הביטוח לממצאי הסקר

 . בו לחידוש ביטוחיהרהיא עושה סקר של נכסיה ותיעז

 כי היא מקיימת מעקב ומעדכנת באופ� שוט" את 2012עיריית יקנע� עילית מסרה בתשובתה מיוני 
 .ביטוח�כל נתוני נכסיה לצור! 
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˙ÈÏÈÚ ÌÚ�˜È ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓÂ ·˘ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÌÎ¯Ú ÔÂÎ„ÚÏ Ì‚ ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ÈÎ
 ˙�˘Ó ¯˜Ò· ˜¯ ‰�Â¯Á‡Ï ÂÎ¯ÚÂ˘˘ ÌÈÒÎ� Ï˘1998 , ‰È‰È ÌÈÒÎ�‰ Ï˘ ÈÏÏÎ‰ ÌÎ¯Ú˘ È„Î

ÔÎ„ÂÚÓ . 

. 32בשוק הבנייה הישראלי קיימי� כמה מחירוני� להערכת עלות בניית מבני� לרבות מבני ציבור
ה העלתה כי קיימי� הבדלי� באופ� שבו מחשבות רשויות מקומיות את ערכ� הכספי של הבדיק

עיריית , למשל. וכי חישוב עלויות הבנייה לא התבסס על מדד מקצועי אחיד, נכסי המקרקעי� שלה�
ר ללא קשר "ח למ" ש3,000חיפה משערכת את מבני הציבור שלה לצורכי ביטוח לפי מחיר של 

 דולר 1,000עיריית רמת השרו� משערכת מבנה לצורכי ביטוח לפי מחיר של . ולסוג המבנה ולמקומ
ועיריית אשקלו� משערכת מבנה לצורכי , ר" דולר למ400ר ומחסני� וסככות לפי מחיר של "למ

 . ר ללא קשר לסוגו ולמקומו"ח למ" ש4,000ביטוח לפי מחיר של 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ú·˜È ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ , ÏÚ Á˜ÙÓ‰ ÌÚ ˙ÂˆÚÈÈ˙‰·
ÁÂËÈ·‰ ,ÌÁÂËÈ· Í¯ÂˆÏ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ ÈÒÎ� ÍÂ¯Ú˘Ï ÌÈÏÏÎ. 

כי הוא מקבל את עמדת משרד ,  נמסר2012בתשובת משרד הפני� למשרד מבקר המדינה מיולי 
יש לקבוע כללי� אחידי� לשערו! נכסי המקרקעי� של הרשויות המקומיות "מבקר המדינה שלפיה 

 .כללי� אחידי� בנושא, בשיתו" המפקח על הביטוח, וכי הוא יגבש, " ביטוח�לצור!

 

 הוספת מבני ציבור חדשי� לפוליסת הביטוח 

בעקבות בניית מבני� המשמשי� אות� לפעילות� , בי� היתר, היק" נכסיה� של רשויות מקומיות גדל
 . תרבות ורווחה ומשרדי�, בה� מבני� לצורכי חינו!, היומיומית

 לחוק חוזה הביטוח נקבע כי חלה על המבוטח החובה לעדכ� את המבטח בדבר החמרת 17" בסעי
עליו להודיע על כ! מיד למבטח , נודע למבוטח שחל שינוי מהותי"בחוק נקבע כי מש. הסיכו�
� מהותי ששאלה עליו הוצגה בענישנוי ", בי� היתר, ייחשב" שינוי מהותי"עוד נקבע כי ". בכתב

 ".יתת החוזה ושחל אחרי שניתנה תשובה לאותה שאלהלמבוטח לפני כר

תוספות לרכוש "נקבע בסעי" , "הרחבות"בפרק , לביטוח אש מורחב שנבדקו" ביט"בפוליסות 
סכומי� נוספי� שנוספו החל , בנוס" לסכומי הביטוח המפורטי�, הפוליסה מכסה"כי " המבוטח

הרחבות או ,  שמקור� בשינויי�33יטוחמיו� תחילת תקופת הביטוח או החל מיו� הגדלת סכומי הב
תו! תקופת , המבוטח מתחייב לדווח על שינויי� אלה"וכ� כי , ..."תוספות פיזיות לרכוש המבוטח

 ".ולשל� בהתא� את דמי הביטוח הנוספי� היחסיי� המגיעי�, זמ� המתקבלת על הדעת

רות המבטחות על הבדיקה העלתה כי חלק מהרשויות המקומיות שנבדקו אינ� מעדכנות את החב
סוגי המבני� , מבני ציבור חדשי� שנבנו בתחומ� והועברו לרשות� לאחר החתימה על חוזה הביטוח

עקב כ! הער! הכספי הכולל של הנכסי� המבוטחי� ובהתא� לכ! ג� סכומי . וערכ� הכספי

__________________ 

המבוסס על ניתוח תוצאות מכרזי� שקיימו משרדי� , מאגר המחירי� לענ* הבנייה של דקל, לדוגמה  32
� . פי� פרטיי�רשויות מקומיות וגו, ממשלתיי

33
 

 20.000.000 מסכומי הביטוח או עד לס+ של 10%הודעות על הגדלות בסכומי הביטוח עד לשיעור של " 
י מורשי חתימה אצל " שעות מעת קבלת ההודעה ע24תיכנסנה לתוקפ� תו+ , הנמו+ מהשניי�, ח"ש

� יוסכ� אחרת אלא א, ח במש+ תקופת הביטוח" ש40.000.000א+ בכל מקרה לא תעלנה על . המבטח
ל שאות� עדיי� לא אישר המבטח לא "הגדלות מעבר לסכו� הנ. י מורשה חתימה אצל המבטח"ובכתב ע

 ...". ביטוח� בחשבו� לעניי� חישוב תתויילקח
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והרשות המקומית עלולה להימצא , הפרמיות המשולמי� לחברות המבטחות אינ� מעודכני�
 . ח חסרבביטו

אול� ספורט ומרכז רב ,  מבני חינו! ורווחה2009�2011יפו הקימה בשני� �עיריית תל אביב
מבני , בי� היתר, 2006�2011עיריית חיפה הקימה בשני� . ח" מיליו� ש�40שירותי� שערכ� הכולל כ

מכי� לא נמצאו מס. ח" מיליו� ש�35מועדוני נוער וקהילה ובניי� משרדי� שערכ� הכולל כ, חינו!
המעידי� כי העיריות עדכנו את החברות המבטחות שלה� על תוספת הנכסי� וביקשו להוסיפ� 

 . לרכוש� המבוטח

˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , Ô‰Ï˘ ˙ÂÁË·Ó‰ ˙Â¯·ÁÏ ¯È·Ú‰Ï Ô‰ÈÏÚ ÈÎ
 ˘ÂÎ¯‰ ÁÂËÈ·· Ì˙Â‡ ÏÂÏÎÏÂ Ô˙ÂÏÚ·Ï Â¯·ÚÂ‰˘ ÌÈ˘„Á‰ ¯Â·Èˆ‰ È�·Ó ÏÎ ÏÚ ‡ÏÓ Ú„ÈÓ

Ô‰Ï˘ ,¯ÒÁ ÁÂËÈ·· ‡ˆÓÈ‰Ï ‡Ï˘ È„Î , ˙‡ ÂÙ˘È ˙ÂÁË·Ó‰ ˙Â¯·Á‰˘ ÁÈË·‰Ï È„ÎÂ
ÌÈ�·Ó Ì˙Â‡ Â˜Ê�ÈÈ Ì‡ ˙ÂÈ¯ÈÚ‰ . 

 . עיריית חיפה מסרה בתשובתה כי תפעל להבטיח שכלל הנכסי� ישמשו בסיס לרכישת הביטוח

כל המבני� החדשי� מבוטחי� ללא יוצא מ� הכלל "יפו מסרה בתשובתה כי �תל אביב עיריית
מניסוח פוליסת הרכוש "וכי הדבר עולה , "מבלי שהחברה המבטחת מקבלת על כ! דיווח, חבביטו

 ". המבוטח

·È·‡ Ï˙ ˙È¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó-ÂÙÈ , ¯ËÂÙ Â�È‡ ‰Ï˘ ÁÂËÈ·‰ ‰ÊÂÁ ÁÒÂ� ÈÎ
 ÛÈÚÒ ÈÙÏ ‰˙·ÂÁÓ ‰˙Â‡17 ÈÂ�È˘ ÏÎ ÏÚ ˙ÁË·Ó‰ ‰¯·Á‰ ˙‡ ÔÎ„ÚÏ ÁÂËÈ·‰ ‰ÊÂÁ ˜ÂÁÏ 

Î� Û˜È‰· ÏÁ˘ È˙Â‰Ó‰ÈÒ . 

 

 Í Â � È Á ‰  „ ¯ ˘ Ó  Ú Â È Ò ·  Â � · � ˘  ¯ Â · È ˆ  È � · Ó 

להקמת מבני , כגו� משרד החינו! ומפעל הפיס, רשויות מקומיות נעזרות במענקי� מגופי� שוני�
מפעל הפיס מתנה מת� מענקי� לרשויות המקומיות להקמת כיתות לימוד וגני ילדי� . ציבור בתחומ�

שבו נכללות הוראות ביטוח אשר יחולו על , )י�מענק(בי� היתר בחתימת הרשות על כתב התחייבות 
משרד החינו! אינו מוודא כי הרשויות המקומיות מבטחות לפי , בשונה ממנו. הרשויות המקומיות

 . ער! הכינו� נכסי� שהוקמו במימונו

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÈÙÏ ÁË·Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙‡ ·ÈÈÁÏ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ
�ÈÁ‰ È�·Ó ˙‡ ÔÂ�ÈÎ‰ Í¯Ú ‰Ó„‡ ˙„ÈÚ¯Â ÏÏÎ· ÌÈÈ¯˘Ù‡ ÌÈ˜Ê� È�ÙÓ Â�ÂÓÈÓ· ÂÓ˜Â‰˘ ÍÂ

Ë¯Ù· ˙È�Ò¯‰ . 

 כי החל ממאי אותה שנה הוא מחייב את הרשויות 2012משרד החינו! מסר בתשובתו מיוני 
כתב "באמצעות החתמת� על , המקומיות לבטח את כלל מבני החינו! שבניית� ממומנת מתקציבו

ות המקומית במסגרת קבלת תקציב מדינה לבניית מבני חינו! י הרש"התחייבות להסדרת ביטוחי� ע
 ".בתחומי הרשות
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 ביטוח מבני� שבשימוש הרשות המקומית ואינ� בבעלותה 

. בי� היתר מבני� שנשכרו מגופי� עסקיי�, רשויות מקומיות משתמשות במבני� שאינ� בבעלות�
משרדי� , חירו�, רווחה, רבותת, נכסי� אלו משמשי� אות� לפעילות� היומיומית לצורכי חינו!

כי הרשות המקומית תבטח את הנכס ששכרה בביטוחי , בדר! כלל, בחוזי השכירות נקבע. ועוד
הועלה כי פוליסות ביטוחי הרכוש של הרשויות המקומיות כוללות ג� כיסוי . 34רכוש וחבויות

 .ביטוחי לנכסי� ששכרו

קבע כי נכסי� שאינ� בבעלות הרשות לביטוח אש מורחב של חברות מבטחות נ" ביט"בפוליסת 
למרות שאינ� מכוסי� ואינ� כלולי� "ייחשבו חלק מרכושה , המקומית א! נמצאי� בשימושה

א! בתנאי שהנכסי� מבוטחי� ביו� אירוע מקרה הביטוח על בסיס ער! כינו� ... בסכו� הביטוח
 ".תוק"�בביטוח אש מורחב אחר בר

דקו אינ� מעדכנות את החברות המבטחות על מבני� הבדיקה העלתה כי רשויות מקומיות שנב
ולכ� , עקב כ! לחברות המבטחות אי� מידע על ערכ� של המבני�. סוגיה� וערכ� הכספי, ששכרו

הער! הכספי הכולל של הנכסי� המבוטחי� ובהתא� ג� סכומי הפרמיות המשולמי� לחברות 
 :להל� כמה דוגמאות. טוח חסרוהרשות המקומית עלולה להימצא בבי, המבטחות אינ� מעודכני�

Ì È Ï ˘ Â ¯ È  ˙ È È ¯ È Ú: מבני� לצורכי רווחה�25כ,  מבני� לצורכי חינו!�95העירייה שוכרת כ  ,
בהסכמי השכירות נקבע שהעירייה .  מבני� לצורכי תברואה וביטחו��15בריאות הציבור ותרבות וכ

על ערכ� של הנכסי� נמצא כי לעירייה אי� נתוני� . תבטח את הנכסי� בביטוחי רכוש וחבויות
וממילא היא לא מסרה לחברה המבטחת נתוני� עליה� כדי שייכללו בכיסוי הביטוחי של , ששכרה
 . רכושה

אשר למבני� . עיריית ירושלי� מסרה בתשובתה כי פוליסת ביטוח הרכוש חלה על כלל רכושה
. את לנכו� לבטח�ולפיכ! העירייה אינה מוצ, "אינטרס הביטוח הנו של בעל הנכס "�שהיא שוכרת 

 . את הנכסי� השכורי� שהתחייבה לבטח היא תוסי" למצבת הנכסי� המבוטחי� שלה, מנגד

ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÌÈÏÏÂÎ‰ ÌÈ¯˜È ÌÈÒÎ� Ï˘ ˙Â¯ÈÎ˘ ÈÓÎÒ‰ ÈÎ
 ÏÚÂ ÂÏ‡ ÌÈÒÎ� ÏÚ ˙ÁË·Ó‰ ‰¯·Á‰ ˙‡ ÔÎ„ÚÏ ‰˙Â‡ ÌÈ·ÈÈÁÓ ÌÁË·Ï ‰Ï˘ ˙Â·ÈÈÁ˙‰

Â˘Ó‰ ÈÙÒÎ‰ ÌÎ¯Ú¯ÒÁ ÁÂËÈ·· ‡ˆÓÈ˙ ‡Ï˘ È„Î ‰ÈÒÎ� ÁÂËÈ·· Ì˙Â‡ ÏÂÏÎÏÂ Í¯Ú . 

· È · ‡  Ï ˙  ˙ È È ¯ È Ú-Â Ù È: שמרבית� משמשי� משרדי� למת� ,  מבני��45העירייה שוכרת כ
בהסכמי השכירות ע� בעלי הנכסי� נקבע כי העירייה תבטח . שירותי� חברתיי� ושירותי ביטחו�

כי תפקידו של , בי� היתר, י� נוהל כתוב הקובענמצא כי לעירייה א. אות� בביטוחי רכוש וחבויות
 .אחראי הביטוח של העירייה לוודא שכל הנכסי� השכורי� מבוטחי�

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈ�·Ó˘ ‡„ÂÂÏ È„Î ·˜ÚÓ Úˆ·˙È ÈÎ Ï‰Â�· ÚÂ·˜Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ
‰¯Î˘˘ ,˙Â¯ÈÎ˘‰ ‰ÊÂÁ· ÌÁË·Ï ‰·ÈÈÁ˙‰˘ ÌÈ�·Ó „ÂÁÈÈ·Â ,ÌÈÁËÂ·Ó. 

וכי היא אינה , י לעירייה אי� נתוני� על ערכ� הכספי של הנכסי� ששכרהעוד העלתה הבדיקה כ
 . מוסרת לחברה המבטחת נתוני� עליה� כדי לבטח�

__________________ 

הפוליסות העיקריות בביטוח חבויות ה� ביטוח ). אחריות(ביטוחי חבויות נמני� ע� ביטוחי תאונה   34
ביטוח , ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח חבות מוצר, בות מעבידי�ביטוח ח', אחריות כלפי צד ג

 . עקב שימוש בכלי רכב' אחריות נושא משרה וביטוח צד ג
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יפו מסרה בתשובתה כי היא אינה מדווחת לחברה המבטחת על נכסי� מהותיי� �תל אביב עיריית
לה עולה שה� ש" מניסוח פוליסת הרכוש המבוטח"מאחר ש, ששכרה ועל ערכ� הכספי המשוער!

 . מבוטחי� במסגרת פוליסה זו

·È·‡ Ï˙ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó-‰ÒÈÏÂÙ‰ ÁÒÂ� ÈÙ ÏÚ ÈÎ ÂÙÈ , ˜¯ ‰ÏÁ ‡È‰
˙ÁË·Ó‰ ‰¯·Á‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙Ú· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ È„È· ÂÈ‰˘ ÌÈÒÎ�‰ ÏÚ . ˙‡ ÔÎ„ÚÏ ‰ÈÏÚ ÔÎÏ

ÌÁË·Ï ‰·ÈÈÁ˙‰ ¯˘‡ ‰Ï‡Î ÔÎÂ ‰¯Î˘˘ ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈÒÎ� ÏÚ ˙ÁË·Ó‰ ‰¯·Á‰ ,Â ÌÎ¯Ú ÏÚ
Í¯ÚÂ˘Ó‰ ÈÙÒÎ‰ ,¯ÒÁ ÁÂËÈ·· ‡ˆÓÈ˙ ‡Ï˘ È„Î ‰ÈÒÎ� ÁÂËÈ·· Ì˙Â‡ ÏÂÏÎÏÂ. 

‰ Ù È Á  ˙ È È ¯ È Ú: מרבית� לצורכי מת� שירותי� חברתיי� ,  מבני��30העירייה שוכרת כ
באישור , בי� היתר, אישור שכירת הנכס מותנה, לפי נוהלי העירייה. חינו! וביטחו�, ושירותי קהילה

וכי היא , נמצא כי לעירייה אי� נתוני� על ערכ� של הנכסי� ששכרה. ירייההממונה על ביטוחי הע
 . לא מסרה לחברה המבטחת נתוני� עליה� כדי שייכללו בכיסוי הביטוחי של רכושה

 ÌÈÒÎ� ÏÚ ˙ÁË·Ó‰ ‰¯·Á‰ ˙‡ ÔÎ„ÚÏ ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰ÙÈÁ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡ ÏÂÏÎÏÂ Í¯ÚÂ˘Ó‰ ÈÙÒÎ‰ ÌÎ¯Ú ÏÚÂ ‰¯Î˘˘ ÌÈ¯˜È ‡ˆÓÈ˙ ‡Ï˘ È„Î ‰ÈÒÎ� ÁÂËÈ·· Ì˙Â

¯ÒÁ ÁÂËÈ··. 

, כי א� תשכור מבני� בעלי שווי גדול יחסית לסכו� הביטוח שלה, בתשובתה מסרה עיריית חיפה
 .ידווח על כ! לחברה המבטחת, דהיינו שיש בה� להגדיל באופ� ניכר את שווי רכושה

 

✯ 

 

�È˘ ¯·„· ˙ÂÁË·Ó‰ ˙Â¯·Á‰ ˙‡ ÔÎ„ÚÏ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈÈÂ
Ô‰ÈÒÎ� Û˜È‰Ï ,Â¯Î˘˘ ÌÈÒÎ� ÏÚÂ Â˘Î¯ Â‡ ÂÓÈ˜‰˘ ÌÈÒÎ� ÏÚ ÁÂËÈ·‰ ˙‡ ÏÈÁ‰Ï È„Î . Ì‡

ÁÂËÈ·‰ ˙ÒÈÏÂÙÏ ÂÏ‡ ÌÈÒÎ� Ï˘ Ì�Â�ÈÎ ˙ÂÏÚ ˙‡ ‰ÙÈÒÂÓ ‰�È‡ ˙Â˘¯‰ , ‡Ï ÔÈÙÂÏÁÏÂ
‰Ó„‡ ˙„ÈÚ¯Ï ‰·Á¯‰ ÏÏÂÎ‰ ˘ÂÎ¯ ÁÂËÈ·· Ì˙Â‡ ÌÈÁË·Ó ‰¯Î˘˘ ÌÈÒÎ� ÈÏÚ·˘ ˙‡„ÂÂÓ ,

‰ÏÂÏÚ ‡È‰ÈÂ‡¯Î ‰ÎÂ¯Ú ˙ÂÈ‰Ï ‡ÏÂ ¯ÒÁ ÁÂËÈ· Ï˘ ·ˆÓ· ‡ˆÓÈ‰Ï  ,˙ÈÁÂËÈ·‰ ‰�ÈÁ·‰Ó . 

 

 

 "קל�פל"כיסוי ביטוחי למבני	 שנבנו בשיטת 

שגרמה למות� , 2001בירושלי� במאי " אולמי ורסאי"בעקבות התמוטטות רצפת אול� השמחות 
, �1968ט"התשכ,  לפי חוק ועדות חקירה2001מונתה ביוני , 380 בני אד� ולפציעת� של 23של 

ועדת חקירה ממלכתית בראשות השופט בדימוס זילר לבדיקת נושא בטיחות� של מבני� ומקומות 
לוועדה התברר כי תקרות האול� נבנו . המשמשי� את הציבור והאמצעי� להבטחת בטיחות�

 שיטת בנייה שנעשה בה שימוש נרחב משנות השבעי� של המאה � 35"קל�פל"בשיטה הקרויה 
__________________ 

35   �שיטה הקרויה על ש� החברה שפיתחה אותה ומאפיינה העיקרי הוא שגופי המילוי של התקרות עשויי
 .מפח
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בדצמבר .  וכי המבני� שתקרותיה� נבנו בשיטה זו עלולי� לסכ� את השוהי� בה��איל! העשרי� ו
 הגישה הוועדה לממשלה דוח על מכלול הנושאי� הנוגעי� לאמצעי� להבטחת בטיחות� של 2003

 .36מבני� ומקומות המשמשי� את הציבור

בהחלטה נקבע כי . .37 דנה הממשלה בהמלצות דוח הביניי� וקיבלה החלטה בעניינ�2002בספטמבר 
 מכו� טכנולוגי �בראשות ראש המכו� לחקר הבנייה בטכניו� , יש להקי� מטה מקצועי הנדסי

קביעת , מיונ� ובדיקת�, קל�איתור כל המבני� הבנויי� בשיטת פל: ליישו� המלצות הדוח, לישראל
הפני� ל משרד " פרס� מנכ2007ביוני . שיטות לתיקונ� ומעקב ובקרה אחר ביצוע התיקוני�

 .38"קל�הנחיות לטיפול במבני� שנבנו בשיטת הפל"לרשויות המקומיות 

 �60 היו בבעלות הרשויות המקומיות ובשימוש� כ2011מנתוני משרד הפני� עולה כי בסו" שנת 
 מהמבני� מוגדרי� מבני� �80%כ. קל�בשיטת פל שנבנו) רוב� מוסדות חינו!(מבני ציבור 

 מהמבני� �10% שאינ� מטופלי� א! מותר להשתמש בה� וכ מוגדרי� מבני��10%כ, 39מטופלי�
 . אסורי� לשימוש

 בפוליסות ביטוח הרכוש של הרשויות המקומיות אבד� או נזק 40הועלה כי חברות מבטחות מחריגות
שייגרמו למבני� או חבות כלשהי שתיגר� במישרי� או בעקיפי� מקיומ� של תקרות או רצפות שנבנו 

כמה חברות מבטחות מאפשרות את ביטול ההחרגה בתנאי� שוני� . וטחקל במבנה המב�בשיטת פל
הוספת תמיכות למבנה המקורי בכפו" לאישורו של , ובה� עמידה בעומסי� דינמיי� מסוימי�

. מהנדס אזרחי והמצאת דוח מעבדה שהוסמכה לכ! המעיד שהמבנה עומד בתקני� וכי נית� לבטחו
עיריית ירושלי� לא עמדה , כ! לדוגמה.  מבוטחי� אפואקל אינ��חלק מהמבני� הבנויי� בשיטת פל

 :להל� הפרטי�. וחלק ממבני העירייה אינו מבוטח, בדרישות החברה המבטחת שלה

רוב� ( מבני� �20בחיזוק כ)  האג"�להל� ( מטפל האג" למבני ציבור של העירייה 2004החל משנת 
 מסר האג" ליחידת 2009 בפברואר בסיכו� פגישה שהתקיימה. קל�שנבנו בשיטת פל) מבני חינו!

י מודל "השלי� טיפול וחיזוק בכל המבני� לרבות גני ילדי� ובתי ספר עפ"הביטוח של העירייה כי 
עוד מסר ".  מודל שמרני אשר הוצג למשרד הפני� ולמנהלי סיכוני� של חברת הביטוח�לחיזוק 

קל �מבני פל "�15 וכי ל,האג" כי חברת הביטוח אישרה כיסוי ביטוחי לחמישה מבני� בלבד
נמצא כי . טר� התקבל כיסוי ביטוחי על א" בקשות נוספות שהוגשו לחברת הביטוח" עירוניי�

קל �לא התקבל אישור כי מבני הפל) 2012מר) (עד מועד סיו� הביקורת , למרות פניית העירייה
 .מבוטחי�

È·Ï Ì„˜‰· ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ÈÎ ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È�·Ó ÏÎ ÁÂË
ÏÙ ˙ËÈ˘· ÌÈÈÂ�·‰ ¯Â·Èˆ‰-˙ÁË·Ó‰ ‰¯·Á‰ ˙ÂÈÁ�‰ ÈÙÏ Ì‰· ‰ÏÙÈË ‡È‰˘ Ï˜ . ÏÚ

 Ì�È‡ ˙ÂÈÁ�‰‰ ÈÙÏ Ì‰· ‰ÏÙÈË Ì¯Ë ‡È‰˘ ÌÈ�·Ó ÈÎ ÍÎÏ ‰¯Ú ˙ÂÈ‰Ï Û‡ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰
ÌÈÁËÂ·Ó. 

היא העבירה פנייה מחודשת , עיריית ירושלי� מסרה בתשובתה כי לאור הערות משרד מבקר המדינה
קל �והחברה נתנה לה הנחיות מעודכנות לביטול ההחרגה החלה על מבני הפל, חלחברת הביטו

כי לאחרונה העבירה לחברה המבטחת אסמכתאות על פי , עוד מסרה העירייה. שעדיי� לא בוטחו

__________________ 

יישו� מסקנות ועדת החקירה ", )ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„)2007 , ראו מבקר המדינה  36
 . 1' עמ, )"ועדת זילר(הממלכתית בעניי� בטיחות מבני� ומקומות המשמשי� את הציבור 

 .2487החלטה   37
 .5/2007' ל מס"חוזר המנכ  38
 .חוזקו או נמצאי� במעקב  39
 . חמציינות בתנאי ההתקשרות בינ� ובי� המבוטח חריג או סייג או תנאי המגביל את הביטו  40
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והיא ממתינה להסכמת החברה לביטול ההחרגה של המבני� שהוחרגו ולכלילת� בכיסוי , דרישתה
 .הביטוחי שלה

 

 

 י	 ניהול סיכונ

ניהול סיכוני� בהקשר של ביטוח רכוש הוא תהלי! שאמור לבצע בעל הרכוש כדי לקבל החלטות 
כדי לאתר , במסגרת תהלי! זה נעשית הערכה של הסיכו� הפוטנציאלי לנכסי�. מיטביות בתחו� זה

כגו� סיכוני מלחמה (סיכוני� שלא מקובל לבטח מפניה� , סיכוני� שראוי לבטח את הנכסי� מפניה�
 . או סיכוני� שהביטוח מפניה� יהיה כרו! בתשלו� פרמיה נוספת, )אירועי טרורו

דוגמת , הנזקי� הנגרמי� לנכסי הרשות המקומית מקור� לרוב בהתממשות סיכו� מעשה ידי אד�
לרבות , ומיעוט� מקור� בהתממשות סיכו� הטמו� בנזקי טבע, פריצה או השחתה במזיד, גנבה

הכולל את הערכת� והמעקב אחר , ומושכל של ניהול סיכוני�תהלי! מוסדר . רעידת אדמה
יאפשר לרשות , לרבות ההוצאות הנגרמות לרשות המקומית בעת התממשות הסיכו�, התממשות�

קביעת אמצעי המיגו� והאבטחה של , ובי� היתר, לבחור באמצעי� שיבטיחו הגנה מיטבית לנכסיה
הגדרת ,  ובחירה בסוג הכיסוי הביטוחי הנדרשמת� פתרונות למניעת הסיכו� או הקטנתו, הנכסי�

ניהול סיכוני� יעיל והקטנת היק" החשיפה . היקפו והתאמתו לצורכי הרשות המקומית וליכולותיה
 . של הנכסי� לסיכוני� א" יאפשרו לרשות לדרוש את הקטנת הפרמיה המשולמת

ÔÂÏ˜˘‡ ˙ÈÈ¯ÈÚ ˙‡ ·ÂÈÁÏ ÔÈÈˆÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,ÎÈÒ ÏÂ‰È� ˙Úˆ·Ó‰ ÔÙÂ‡· ÌÈ�Â
˙ÂÏ·˜˙Ó‰ ˙Â‡ˆÂ˙· ˙˘Ó˙˘ÓÂ ¯„ÒÂÓ ,¯˙È‰ ÔÈ· , Ï˘ ‰ÁË·‡Â ÔÂ‚ÈÓÏ ÌÈ·‡˘Ó ˙‡ˆ˜‰Ï

‰ÈÒÎ�Ó ˜ÏÁ ; ÌÈ�ÂÎÈÒ‰ ÏÂ‰È�Ó ˙ÂÚÙ˘ÂÓ ˙ÂÓÏÂ˘Ó‰ ˙ÂÈÓ¯Ù‰Â ÈÁÂËÈ·‰ ÈÂÒÈÎ‰ ˙˘ÈÎ¯Â
ÔÂÎÈÒ‰ ˙�Ë˜‰Ï ˙Ë˜Â� ‡È‰˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ÓÂ. 

ששווי נכסיה� , יפו וחיפה� אביבתל, ובכלל� עיריות ירושלי�, ואול� נמצא כי רשויות מקומיות רבות
וממילא , הנושא אינו מעוג� בנוהליה�, אינ� מבצעות ניהול סיכוני� באופ� סדור, נאמד בסכו� ניכר

לרבות החלטות בתחו� , אי� נעשה שימוש בכלי זה בקבלת ההחלטות על אופ� ההגנה על רכוש�
 . ובמשא ומת� ע� החברות המבטחות, הביטוח

„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰�È , ˜ÏÁÎ ÌÈ�ÂÎÈÒ‰ ÏÂ‰È� ÍÈÏ‰ ˙‡ „ÒÓÏ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ
Ô‰ÈÒÎ� Ï˘ ‰ÁË·‡Â ‰�‚‰Ï ˙ÂÎ¯ÚÈ‰‰Ó , ÈÂÒÈÎ ˙˘ÈÎ¯ ÏÚ ‰ËÏÁ‰· ÔÂ·˘Á· Â‡È·‰ÏÂ

Â˙¯ÂÓ˙ ÂÓÏÂ˘È˘ ˙ÂÈÓ¯Ù‰ ¯ÂÚÈ˘ ¯·„· ˙ÁË·Ó‰ ‰¯·Á‰ ÌÚ ÌÈÚ‚Ó·Â ÈÁÂËÈ· . 

, ת הלי! ניהול הסיכוני�כי תשקול בחיוב את ההמלצה למסד א, עיריית ירושלי� מסרה בתשובתה
ותבח� את האפשרות , כחלק ממער! ההגנה והאבטחה של נכסיה, במסגרת גיבוש תקציבה השנתי

 .לשילוב ניהול הסיכוני� ג� בהלי! רכישת הכיסוי הביטוחי
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 ביטוח תשתיות מוניציפליות

ומעברי� גשרי� , התשתיות המוניציפליות ה� חלק מרכושה של הרשות המקומית וכוללות כבישי�
, גדרות ושערי�, מתקני תקשורת, תשתית חשמל, תשתית מי� וביוב, מנהרות, קרקעיי� ועיליי��תת

הפרוסות על כל השטח המוניציפלי של , ערכ� הכספי הכולל של התשתיות. רמזורי� ושלטי�
זאת בעיקר בשל היקפ� . ח"גדול מאוד ונאמד בעשרות וא" במאות מיליוני ש, הרשות המקומית

שבניית� ,  של התשתיות ובשל ערכ� הרב של מתקני תשתית תחבורה כמו גשרי� ומנהרותהרחב
 ).בעניי� זה ראו להל�(ממומנת ברובה על ידי משרד התחבורה 

פיזור� הרחב של התשתיות המוניציפליות בכל תחו� הרשות המקומית מקטי� את הסבירות שכול� 
בביטוח מסוג זה ". נזק ראשו�"ליות על בסיס לפיכ! נהוג לבטח תשתיות מוניציפ. 41ייפגעו באחת

והחברה , מוסכ� בי� החברה המבטחת למבוטח כי הרכוש יבוטח בסכו� הנמו! מער! הכינו� שלו
המבטחת מוותרת מראש על האפשרות לדרוש הפחתה של תגמולי הביטוח שישולמו לתובע בטענת 

 . ביטוח חסר

נות� מענה טוב , זר מחיזוי הנזק המרבי הצפויהנג, לתשתיות" נזק ראשו�"סכו� הביטוח שנקבע ל
הפרוסה על ) 'צנרת מי� וביוב וכו, מדרכות, כבישי�(כאשר מבטחי� תשתית מוניציפלית רגילה 

אול� . זאת משו� שפגיעה נקודתית בתשתית כזאת לא תגרו� בדר! כלל לנזק גדול. שטח גדול
א� ערכה יובא בחשבו� ,  מרכזיכאשר באי� לשקול ביטוח של תשתית נקודתית יקרה כמו גשר

מכיוו� שפגיעה , תהיה הפרמיה גבוהה מאוד, בחישוב הנזק המרבי הצפוי לש� קביעת סכו� הביטוח
כפי , לכ� רצוי לשקול לבטח נכס מעי� זה בנפרד מהתשתיות הרגילות. נקודתית בה תגרו� לנזק רב

 .שמבטחי� מבנה יקר

ות את כלל תשתיותיה� המוניציפליות על בסיס נזק הבדיקה העלתה כי יש רשויות מקומיות המבטח
א! ער! התשתיות ; ראשו� וכוללות בביטוח זה תשתית נקודתית בעלת ער! כינו� גבוה במיוחד

ולכ� אי� בביטוח כדי לכסות את הנזק , הכולל הנקוב בפוליסה קט� מער! הכינו� של אותה תשתית
 :אותלהל� כמה דוגמ. שייגר� לה א" א� תיפגע היא בלבד

 

  גשר המיתרי� 
עיריית ירושלי� 

שימור ופיתוח אורבני ירושלי� על הקמת גשר עילי בי� ,  החליטה העמותה לתכנו�2000בסו" שנת 
מדינת ישראל ).  גשר המיתרי��להל� (שעליו תעבור מסילת הרכבת הקלה , רחוב יפו לשדרות הרצל

תקציב הכולל של מיז� גשר  הסתכ� ה2006בסו" שנת . 42הקימה מינהלה ממשלתית למיז�
 הוציאה הוועדה המקומית 2011ביולי . ח" מיליו� ש�246המיתרי� ושל פיתוח הכניסה לעיר בכ

, )תנאי� ואגרות, בקשה להיתר(בהתא� לתקנות התכנו� והבנייה , לתכנו� ולבנייה של העירייה
פליות של ובפועל הפ! המבנה לחלק מהתשתיות המוניצי, תעודת גמר למבנה, �1970ל"התש

 . העירייה

 הודיעה העירייה למינהלה הממשלתית כי הכיסוי הביטוחי של 2009הבדיקה העלתה כי כבר בינואר 
אינו מכסה את מלוא שווי הכינו� של הגשר במקרה של אירוע "כל מתקני התשתיות של העירייה 

ול� יחד על המבוטחות כ, עוד העלתה הבדיקה כי היק" הביטוח של תשתיות העירייה". ביטוחי
 .ח בלבד" מיליו� ש�40 ב2011הסתכ� בשנת , בסיס נזק ראשו�

__________________ 

כחלק מההיערכות לרכישת ביטוח מפני אסו� עבור רכוש מפוזר מקובל לבחו� את ממדי הנזק המרבי   41
 � זה כפרמטר בקביעת היק* ולהשתמש בנתו� Maximum Possible Loss �(MPL(הצפוי באתר מסוי

 .הכיסוי שיירכש

 .משרד התחבורה ועיריית ירושלי�, המינהלה כללה נציגי� של משרד האוצר  42
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Î ‰ÒÎÓ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ˙ÂÈÏÙÈˆÈ�ÂÓ‰ ˙ÂÈ˙˘˙‰ ÁÂËÈ· ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó-20% „·Ï· 
Â„·Ï ¯˘‚‰ Ï˘ ÔÂ�ÈÎ‰ Í¯ÚÓ. 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈ¯˙ÈÓ‰ ¯˘‚ ˙ÈÈ�·· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÛÂ˙È˘· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ
˜˘Ï Â· ˘ÂÓÈ˘·Â¯˘‚Ï ÌÈ‡˙Ó ÈÁÂËÈ· ÈÂÒÈÎ ˘ÂÎ¯Ï ÏÂ , È˙ÂÚÓ˘Ó ˜Ê� ÂÏ Ì¯‚ÈÈ˘ ‰¯˜ÓÏ

‰Ï˜‰ ˙·Î¯‰ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ ˙˜ÒÙ‰Ï ‡È·È˘ .È‡- ÈÁÂËÈ· ÈÂÒÈÎ ¯„ÚÈ‰ ·˜Ú ¯˘‚‰ ÌÂÓÈ˜
 „‚� ˙ÂÈÙÒÎ ˙ÂÚÈ·˙ ˙˘‚‰Ï ‡È·‰ÏÂ ‰Ï˜‰ ˙·Î¯‰ ÈÏÈÚÙÓÏ ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈ˜Ê� Ì‚ ÌÂ¯‚Ï ÏÂÏÚ

‰ÈÏÈÚÙÓÏ ÌÈÁÂÂ¯ „ÒÙ‰ Ï˘· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰. 

ושלי� מסרה בתשובתה כי בעקבות הביקורת היא הגדילה את היק" הכיסוי הביטוחי של עיריית יר
 . ח" מיליו� ש�100ח ל" מיליו� ש�40מ, על בסיס נזק ראשו�, התשתיות המוניציפליות

 

 עיריית חיפה 

של " אחריותה ואחזקתה" ל43מ"תשתיות ובנייה בע,  מסרה חברת יפה נו" תחבורה2009במאי 
, "ק פוסט'גשר הצ"יקט הגשר בצומת שדרות ההסתדרות ורחוב הנפח המכונה העירייה את פרו

פרויקט " מסרה החברה לעירייה את 2010ובאוגוסט , ח" מיליו� ש�21שעלות בנייתו הסתכמה בכ
הבדיקה העלתה כי . ח" מיליו� ש�88שעלות בנייתו הסתכמה בכ, ) גשרי ידי��להל� " (מחל" ידי�

טוח של תשתיות העירייה המבוטחות כול� יחד על בסיס נזק ראשו�  היק" הבי2009�2011בשני� 
 .ח בלבד" מיליו� ש�20הסתכ� ב

Î ‰ÒÎÓ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ˙ÂÈÏÙÈˆÈ�ÂÓ‰ ˙ÂÈ˙˘˙‰ ÁÂËÈ· ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó-25% „·Ï· 
ÎÂ ÔÈ„È È¯˘‚ Ï˘ ÔÂ�ÈÎ‰ Í¯ÚÓ-20%ÂÈ„ÁÈ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ È�˘ Ï˘ ÔÂ�ÈÎ‰ Í¯ÚÓ „·Ï· . 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈ¯˘‚‰ Ï˘ Ì˙ÈÈ�·· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÛÂ˙È˘· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ
‰Â·‚ ÔÂ�ÈÎ Í¯Ú ˙ÂÏÚ· ˙Â¯Á‡ ˙ÂÈ˙„Â˜� ˙ÂÈÏÙÈˆÈ�ÂÓ ˙ÂÈ˙˘˙ Ï˘Â , ÈÂÒÈÎ ˘ÂÎ¯Ï ÏÂ˜˘Ï

ÂÏ‡ ˙ÂÈ˙˘˙Ï ÌÈ‡˙Ó ÈÁÂËÈ· , ˙˘„ÂÁÓ‰ Ô˙Ó˜‰ Â‡ ÔÓÂ˜È˘ ˙‡ ÔÓÓÏ ¯˘Ù‡ ‰È‰È˘ È„Î
È˙ÂÚÓ˘Ó ˜Ê� Ô‰Ï Ì¯‚ÈÈ Ì‡. 

ההיתכנות הכלכלית לעריכת ביטוח סיכוני רעידת "י תבח� את עיריית חיפה מסרה בתשובתה כ
 ".שכינונ� באחריות העירייה, של גשרי� ומחלפי� גדולי�, אדמה בלבד

 

 יפו 
עיריית תל אביב

שכלל , פרויקט פיתוח טיילת רידינג:  נמסרו לחזקת העירייה שני מיזמי תשתית גדולי�2010במר) 
עלות הקמתו המחודשת של . קרקעי וולפסו��ת המעבר התתופרויקט בניי, שיפו) של גשר רידינג
 �60קרקעי וולפסו� הסתכמה בכ�ועלות בניית המעבר התת, ח" מיליו� ש�85גשר רידינג מוערכת בכ

 היק" הביטוח של תשתיות העירייה המבוטחות 2009�2011הבדיקה העלתה כי בשני� . ח"מיליו� ש
 .ח בלבד"יליו� ש מ�40כול� יחד על בסיס נזק ראשו� הסתכ� ב

__________________ 

  .תאגיד עירוני בשליטה מלאה של עיריית חיפה  43
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Î ‰ÒÎÓ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ˙ÂÈÏÙÈˆÈ�ÂÓ‰ ˙ÂÈ˙˘˙‰ ÁÂËÈ· ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó-50% „·Ï· 
Â„·Ï ‚�È„È¯ ¯˘‚ Ï˘ ÔÂ�ÈÎ‰ Í¯ÚÓ ,Î-66%˙˙‰ ¯·ÚÓ‰ Ï˘ ÔÂ�ÈÎ‰ Í¯ÚÓ „·Ï· - ÈÚ˜¯˜

ÎÂ Â„·Ï ÔÂÒÙÏÂÂ-30%ÂÈ„ÁÈ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ È�˘ Ï˘ ÔÂ�ÈÎ‰ Í¯ÚÓ „·Ï· . 

כי בחינת הנזק העלול להיגר� ברעידת אדמה לתשתית , יפו מסרה בתשובתה�עיריית תל אביב
כדי שישול� " נזק גדול במיוחד"דוגמת גשר רידינג וסכו� ההשתתפות העצמית מלמדת כי נדרש 

לדברי העירייה אי� הצדקה לשל� פרמיה . על ידי החברה המבטחת" תגמול ביטוח כל שהוא"
 .גבוהה להגדיל סכו� ביטוח זה

�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰ ,È‡· ÔÂÓË‰ ·¯‰ ÔÂÎÈÒ‰ ÁÎÂ�- ‰ÚÈ‚Ù È˜Ê� ÏÚ ÈÂˆÈÙ ˙Ï·˜
‰¯˜È ˙È˙„Â˜� ˙È˙˘˙· ‰¯È˘È , ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÛÂ˙È˘· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰˘ ÍÎÏ ‰˜„ˆ‰ ˙ÓÈÈ˜

‰Â·‚ ÔÂ�ÈÎ Í¯Ú ˙ÂÏÚ· ˙Â¯Á‡ ˙ÂÈ˙„Â˜� ˙ÂÈÏÙÈˆÈ�ÂÓ ˙ÂÈ˙˘˙ Ï˘Â ÌÈ¯˘‚‰ Ï˘ Ì˙ÈÈ�·· ,
ÂÏ‡ ˙ÂÈ˙˘˙Ï ÌÈ‡˙Ó ÈÁÂËÈ· ÈÂÒÈÎ ˘ÂÎ¯Ï ÂÏ˜˘È , È„Î Â‡ ÔÓÂ˜È˘ ˙‡ ÔÓÓÏ ¯˘Ù‡ ‰È‰È˘

È˙ÂÚÓ˘Ó ˜Ê� Ô‰Ï Ì¯‚ÈÈ Ì‡ ˙˘„ÂÁÓ‰ Ô˙Ó˜‰. 

‰ ¯ Â · Á ˙ ‰  „ ¯ ˘ Ó  Ô Â Ó È Ó ·  ˙ Â È ˙ ˘  הרשויות המקומיות אחראיות לפיתוח כבישי� :˙
בניית מדרכות ומתקני תחבורה אחרי� והצבת תמרורי� , לרבות סלילת� ותחזוקת�, עירוניי�

מממ� על ידי , ל תיאו� תשתיות ופיתוח תחבורתיבאמצעות מינה, משרד התחבורה. בתחו� שיפוט�
 מעלות הפרויקטי� הנוגעי� לכבישי� העירוניי� ברשויות �100% ל70%תקציב הפיתוח שלו בי� 

הרשאה (התקציב שהתחייב משרד התחבורה להקצות לפיתוח כבישי� עירוניי� . המקומיות
 וחלק גדול מהכספי� מושקעי� ,ח" מיליארד ש�2 הוא כ�2012 ו2011לכל אחת מהשני� ) להתחייב

 ).דוגמת הפרויקטי� שצוינו לעיל(בפרויקטי תשתית נקודתיי� בעלי ער! כינו� גבוה 

גשרי� , פיתוח כבישי� עירוניי�, בי� היתר, התברר כי א" שמשרד התחבורה מממ� מתקציבו
אינו המשרד , ח בשנה"קרקעיי� עבור הרשויות המקומיות בהיק" של מיליארדי ש�ומעברי� תת

לרכוש כיסוי ביטוחי המתאי� , כתנאי לקבלת מימו� לפרויקטי�, דורש מהרשויות המקומיות
 . לביטוח תשתיות נקודתיות בעלות ער! כינו� גבוה

 מסר משרד התחבורה כי א� ידרוש מהרשויות המקומיות אישור על ביטוח 2012בתשובתו מיוני 
 תשתיות ולעיכוב ביצוע פרויקטי� עד לביצוע להגדלת עלויות פיתוח"הדבר עלול לגרו� , התשתיות

 ".בכפו" לאישור גורמי המקצוע, ביטוח מתאי�

מרכז השלטו� המקומי מסר בתשובתו כי א� קבלת מימו� לפרויקטי� תותנה ברכישת כיסוי ביטוחי 
רשויות מקומיות חלשות הנמצאות באזורי� שבה� ההסתברות להתרחשות רעידת אדמה , מתאי�
עוד מסר מרכז השלטו� . ואיכות התשתיות בה� תיפגע, ת שלא לבצע פרויקטי�עלולו, גבוהה

 .המדינה היא שצריכה לבטח את התשתיות, המקומי כי לדעתו

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙ÂÏÚ· ˙ÂÈÏÙÈˆÈ�ÂÓ ˙ÂÈ˙˘˙ ÈÎ ‡„ÂÂÏ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÏÚ
‰Â·‚ ÔÂ�ÈÎ Í¯Ú ,‰�È„Ó‰ ·Èˆ˜˙Ó ‰·Â¯· ‰�ÓÂÓ Ô˙Ó˜‰˘ ,Í¯Ú ÈÙÏ ÂÁËÂ·ÈÔ‰Ï˘ ÔÂ�ÈÎ‰ 44 .

 ˙Ó˜‰ ˙‡ ·ÎÚ˙ ‡˘Â�‰ Ï˘ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯„Ò‰ Ì‡ Ì‚ ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯Â·Ò „ÂÚ
˙È˙˘˙‰ ,˙È˙˘˙Ï ÈÁÂËÈ· ÈÂÒÈÎ ˙˘ÈÎ¯· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ¯˙ÈÈÏ ÍÎ· ÔÈ‡ . 

 

__________________ 

משרד החינו+ ומפעל הפיס מתני� העברת כספי פיתוח לרשויות המקומיות ברכישת כיסוי , כאמור  44
 .ביטוחי
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 ביטוח נכסי שזכות השימוש בה הועברה לחזקת אחר 

 ביטוח נכסי� שהוקצו ללא תמורה או בתמורה סמלית

נוהל הקצאת קרקעות ומבני
 ללא תמורה או בתמורה "רד הפני
 את  פרס
 מש2001בשנת 
נוהל זה נועד להסדיר הקצאת קרקע או מבנה של רשות מקומית ).  נוהל ההקצאות�להל�  (45"סמלית

�, תרבות, בפטור ממכרז ללא תמורה או בתמורה סמלית לגו! הפועל בתחו
 שיפוטה בנושאי חינו
 .כדי לסייע לו בפעולותיו לטובת הציבורספורט ועוד , רווחה, בריאות, דת

על פי נוהל ההקצאות נדרשת הרשות המקומית לנהל ספר הקצאות שיהיה פתוח לעיו�  .1
הרשות המקומית ).  ספר הקצאות�להל�  (46ובו ירוכז כל המידע הנוגע להקצאת נכסיה, הציבור

בי� , א בחזקת אחריכולה להיעזר בנוהל ובספר ההקצאות לש
 מעקב אחר ביטוח רכושה הנמצ
א
 הביטוח נעשה על פי ער� הכינו� של הנכס וא
 , היתר כדי לדעת א
 מקבלי הנכס ביטחו אותו

 . בפוליסת הביטוח47הרשות המקומית נקבעה כמוטבת

בדיקת הפעולות שנוקטות הרשויות המקומיות שנבדקו לביטוח נכסי
 שהוקצו ללא תמורה או 
 :אלההעלתה את הממצאי
 ה, בתמורה סמלית

צפת וקריית מלאכי והמועצה האזורית מטה יהודה אינ� מנהלות , ני�'סח, טבריה, עיריות בית שא�
הדרוש לה� , ואי� בידיה� מידע מלא ומדויק על נכסי
 שהקצו, ספר הקצאות מעודכ� כנדרש בחוק

 .ובכלל זה מידע על ביטוח נכסי
 אלה, לצור� מעקב ובקרה

˙ÂÈÂ˘¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰  ,˙ÂÏ‰�Ó Ô�È‡ ÈÎ ÏÚ ˙Â‡ˆ˜‰ ¯ÙÒ 
ÔÎ„ÂÚÓ ,˙·ÂÁÓ˘ Û‡ÔÔÈ„ ÈÙ ÏÚ ÔÎ ˙Â˘ÚÏ .  Ï·˜Ï Ô‰Ï ¯˘Ù‡È ˘¯„�Î ˙Â‡ˆ˜‰ ¯ÙÒ ÏÂ‰È�

Ô‰ÈÒÎ� ÁÂËÈ· Û˜È‰ ¯·„· ˙ÏÎ˘ÂÓ ‰ËÏÁ‰ , ÁÂËÈ·‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ˙‡ ˙È˘‰Ï ÏÂ˜˘Ï ¯˙È‰ ÔÈ·Â
˙Â�Â˘‰ ˙ÂÈ�ÈÈ�˜‰ ˙ÂÈÂÎÊ‰ ˙‡ Â�˜‰ Ì‰Ï˘ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÚ. 

 .� מסרו הרשויות האמורות כי ה� החלו לפעול להסדרת הנושאבתשובת

; בנוהל ההקצאות נקבע כי ייחת
 הסכ
 בי� הרשות המקומית ובי� הגו! מקבל הנכס)  א( .2
שהגו! מקבל הנכס יבטח אותו , ובה�, "יהוו תנאי
 יסודיי
 להסכ
"ההסכ
 יכלול התחייבויות ש

. 49מבוטח משות! ויש בו סעי! של אחריות צולבתשבו הרשות המקומית היא , 48בביטוח חבויות
 .הועלה כי אי� בנוהל ההקצאות הוראות בעניי� ביטוח הנכסי
 ותכולת
 בביטוח רכוש

רואה לנכו� להגביל את ההסדרה המתבצעת על ידו לענייני
 "בתשובתו מסר משרד הפני
 כי הוא 
רשות המקצה מבנה "רישה של הד, לפיכ�". מסוימי
 ולאפשר לרשות לפעול בהתא
 לשיקול דעתה

�. של הרשות המקומית" לשיקול דעתה הבלעדי"ממקבל הנכס לבטחו נתונה " ע
 תכולה בעלת ער

סוג הביטוח "אול
 , כי הוא בודק א
 הגו! המקבל את הנכס מתחייב לבטחו, עוד מסר משרד הפני

 ". אינו נבדק

__________________ 

 .2007 במאי �לנוהל פורסמו ארבעה תיקוני� והאחרו�   45
 .לרבות הקצאות שאושרו לפני שנכנס הנוהל לתוק*  46
שמו של המוטב נקוב באופ� . אי לקבלת תגמולי הביטוח בעת התרחשות מקרה ביטוחמוטב הוא מי שזכ  47

 .מפורש בפוליסה או בתוספת שלה כמוטב
48   � .34ראו הערת שוליי
 .אחריות של שני מבוטחי� או יותר זה כלפי זה  49
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‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙Â‡ˆ˜‰ Ï‰Â�· ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ˙ÚÈ·˜ ˙ÂÈÂ·Á ÁÂËÈ· ˙˘ÈÎ¯ ÈÎ 
Â˙Ï·˜Ï È‡�˙ ‡È‰ ÒÎ�‰ Ï·˜Ó È„È ÏÚ ,‰· È„ ÔÈ‡ . ÁËÂ·È ÒÎ�‰ ÈÎ Ì‚ Ú·˜È˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

ÂÏ˘ ÔÂ�ÈÎ‰ Í¯Ú ÈÙÏ ˘ÂÎ¯ ÁÂËÈ·· , ÏÚ ÈÂÙÈ˘ Ï·˜˙ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰˘ ÁÈË·‰Ï ‰¯ËÓ·
‰ˆ˜ÂÓ‰ ˘ÂÎ¯Ï Ì¯‚ÈÈ˘ ˜Ê� Â‡ Ô„·‡ Ï˘· ‰Ï ÂÓ¯‚ÈÈ˘ ˙Â‡ˆÂ‰ . 

נדרשי
 מקבלי הנכס לבטחו , יריית חיפה חותמת עליה
בהסכמי הקצאת הנכסי
 שע )ב(
בביטוח רכוש וחבויות ולהגיש לעירייה נספח ביטוחי
 הכולל את אישור החברה המבטחת על 


העירייה א! מתנה את המלצתה לוועדת התמיכות שלה למת� תמיכה לגו! מקבל הנכס . 50קיומ

 אחר חידוש הביטוח בתו
 תקופת ואול
 העירייה אינה מקיימת מעקב. בקיומ
 של הביטוחי

 .הביטוח

 ÌÈÒÎ�‰ ÁÂËÈ· ˙ÁË·‰Ï ‰ÙÈÁ ˙ÈÈ¯ÈÚ Ï˘ ‰È˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ ·ÂÈÁÏ ÔÈÈˆÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰˙ˆ˜‰˘ .˙‡Ê ÌÚ , Ì�È‡˘ ÒÎ� ÈÏ·˜Ó ¯Á‡ Ì‚ ¯ÂÓ‡Î ·˜ÚÓ ÌÈÈ˜˙ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰˘ ÈÂ‡¯

‰ÎÈÓ˙ ‰�ÓÓ ÌÈÏ·˜Ó ,ÂÏ˘ ÔÂ�ÈÎ‰ Í¯Ú ÈÙÏ ÒÎ�‰ ˙‡ ÌÈÁË·Ó Ì‰˘ ‡„ÂÂÏ ‰¯ËÓ· ,
È··‰Ó„‡ ˙„ÈÚ¯Ï ‰·Á¯‰ ÏÏÂÎ‰ ÁÂË ,ÁÂËÈ·‰ ˙ÙÂ˜˙ ÌÂ˙· ‰ÒÈÏÂÙ‰ ˙‡ ÌÈ˘„ÁÓÂ. 

רמת , עפולה, כי א! על פי שבהסכ
 ההקצאה המשמש את עיריות נצרת, הבדיקה העלתה )ג(
 העיריות האמורות אינ� �יפו נקבע שמקבל הנכס יבטחו בביטוח חבויות ורכוש �השרו� ותל אביב


 ואינ� דורשות אישור מאת החברה המבטחת על קיו
 ביטוחי
 עוקבות אחר העמידה בתנאי ההסכ
אינ� דורשות העתקי
 של הפוליסות לש
 בחינת� ואישור� ואינ� , הכוללי
 הרחבה לרעידת אדמה

 . מקיימות מעקב אחר חידוש הביטוח בתו
 תקופת הביטוח

ˆÓ‰Ï ÒÎ�‰ ÈÏ·˜ÓÓ ˘Â¯„Ï Ô‰ÈÏÚ ÈÎ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ô‰Ï ‡È
ÌÈÁÂËÈ·‰ ÌÂÈ˜ ÏÚ ¯Â˘È‡ ,ÔÂ�ÈÎ ÈÎ¯Ú· ÈÂÒÈÎ ˙Â·¯Ï ,‰Ó„‡ ˙„ÈÚ¯ È˜Ê� È�ÙÓ ¯˙È‰ ÔÈ· ,

ÁÂËÈ·‰ ˙ÒÈÏÂÙÓ ˜˙Ú‰Â ,ÒÎ�‰ ÁÂËÈ·Ï ˙ÂÚ‚Â�‰ Ô‰È˙Â˘È¯„ ˙‡ ˙‡ÏÓÓ ‡È‰˘ ‡„ÂÂÏ È„Î ,
˙Ó„Â˜‰ ÁÂËÈ·‰ ˙ÙÂ˜˙ ÌÂ˙ ÌÚ ˘„Á˙Ó ÁÂËÈ·‰˘Â. 

כי ה� פועלות להסדרת נושא , בתשובותיה�יפו ציינו �רמת השרו� ותל אביב, עפולה, עיריות נצרת

 . קבלתו של אישור על קיו
 ביטוחי
 מאת מקבלי הנכסי

 

תכליתיביטוח מקלטי� בשימוש דו
51
  

נקבע כי האחריות להתקנת המקלטי
 , )א"חוק הג (�1951א"התשי, בחוק ההתגוננות האזרחית
השתתפות (וננות האזרחית תקנות ההתג. הציבוריי
 ולתחזוקת
 מוטלת על הרשויות המקומיות

מטילות על הרשות המקומית את האחריות לשלמות , )�1984ה"תשמה( ,)תיקו�)(רשויות מקומיות

הנחיות להגשת "ב .
 שיפוט�א הנמצא בתחו"הגה וציוד )מחסני
 ומקלטי
, מבני
 (המתקני

נקבע , שהוציא משרד הפני
 מכוח התקנות שלעיל, "2011מסגרת תקציב הרשות המקומית לשנת 
, סיכוני חשמל, שרפה, גנבהמפני  המבני
 והמקלטי
, לבטח את הציודכי על הרשות המקומית 

__________________ 

ש וקובע שא� רוכ, מסמ+ המקי� יחסי� בי� החברה המבטחת ובי� בעל נכס שאינו בעל הפוליסה  50
 . תשלח החברה המבטחת התראה על כ+ לבעל הנכס, הפוליסה יבטלה

, מחד גיסא, במטרה', מקלטי� אשר הרשות מקצה ללא תשלו� או בתשלו� סמלי או משכירה לצד ג  51
ומאיד+ גיסא להבטיח את , לסייע לתושבי העיר על ידי מת� אפשרות שימוש בנכסי� לצורכי הקהילה

 . וחזקשימור המקלט כמקו� פעיל ומת
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סיכוני
 ה ולהתרעה עלמחסני
 ת ה גלאי
 ואמצעי
 אלקטרוניי
 לאבטחי�להתקו ב"כיושיטפונות ו

 . האמורי

רשות . להרשויות מקומיות נוהגות לתת רשות שימוש במקלטי
 ציבוריי
 שבאחריות� לצורכי קהי
בתמורה סמלית או , וניתנת בלא תמורה, ה� בזמ� וה� מבחינת היק! הפעילות, השימוש היא מוגבלת

 . לארגוני
 שוני
 ולאמני
, למוסדות, בי� היתר, הרשות ניתנת. תמורת דמי שכירות

בדיקת היבטי הביטוח של מקלטי
 שניתנה רשות שימוש בה
 למטרה שאינה מטרת
 העיקרית 
 :העלתה את הממצאי
 האלה) תכליתיי
�קלטי
 דו מ�להל� (

Ô Â Ï ˜ ˘ ‡  ˙ È È ¯ È Ú :שיפוטה של העירייה כ 
 מקלטי
 ציבוריי
 הנמצאי
 �140בתחו
הבדיקה העלתה כי .  מה
 לגופי
 שוני
�35כ, בתמורה או שלא בתמורה, והיא מקצה, באחריותה

ובה
 " צרכי ציבורשימוש ל"או ל" החזקת מקלט"ל, "שכירות מקלט"העירייה הכינה הסכמי
 ל

ובחלק מה
 לא , אול
 נמצא כי מרבית ההסכמי
 אינ
 חתומי
. מצויני
 שמות מקבלי המקלטי

 .נכללה דרישה לביטוח על ידי מקבל הנכס למקלט שהוקצה

כללה העירייה דרישה כי מקבלי המקלט " שימוש לצרכי ציבור"עוד העלתה הבדיקה כי בהסכמי
 ל
הכוללי
 סעי! אחריות צולבת ודרישה ממקבל המקלט ,  ורכושיבטחו אותו בביטוחי חבויות

נמצא כי העירייה אינה עוקבת אחר העמידה בתנאי ההסכ
 . להמציא לעירייה העתק של הפוליסה
, ואינה דורשת אישור מאת החברה המבטחת על קיו
 ביטוחי
 הכוללי
 הרחבה לרעידת אדמה

ישור� ואינה מקיימת מעקב אחר חידוש הביטוח אינה דורשת העתקי
 של הפוליסות לש
 בחינת� וא
 . בתו
 תקופת הביטוח

 Ï˘ ‰‡ˆ˜‰‰ ÈÓÎÒ‰ ÏÎ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ÔÂÏ˜˘‡ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Â„ ÌÈËÏ˜Ó-ÌÈÈ˙ÈÏÎ˙ , ÌÈËÏ˜Ó‰ ÁÂËÈ·Ï ‰˘È¯„ Ì‰Ï ÛÈÒÂ‰Ï) ‰�È‡ ‰˘È¯„‰˘ ÔÎÈ‰

˙ÓÈÈ˜ (ÌÈÓÂ˙Á Ì‰˘ ‡„ÂÂÏÂ . ÈÏ·˜ÓÓ ˘Â¯„Ï ‰ÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎ ÏÚ ¯Â˘È‡ ‰Ï ‡ÈˆÓ‰Ï ÒÎ�‰
ÌÈÁÂËÈ·‰ ÌÂÈ˜ ,ËÏ˜Ó‰ Ï˘ ÔÂ�ÈÎ‰ Í¯Ú ÈÙÏ ‰Ó„‡ ˙„ÈÚ¯ È˜Ê� È�ÙÓ ÁÂËÈ· ˙Â·¯Ï ,

ÁÂËÈ·‰ ˙ÂÒÈÏÂÙ Ï˘ ÌÈ˜˙Ú‰Â , ˘„Á˙Ó ÁÂËÈ·‰˘Â ‰È˙Â˘È¯„· ˙Â„ÓÂÚ Ô‰˘ ‡„ÂÂÏ È„Î
˙Ó„Â˜‰ ÁÂËÈ·‰ ˙ÙÂ˜˙ ÌÂ˙· ,ÂÏ·˜Ó ˙‡ ·ÈÈÁÏÂ ‰ÓˆÚ· ËÏ˜Ó‰ ˙‡ ÁË·Ï ÔÈÙÂÏÁÏÂ. 

� כי תפעל לתיקו� כלל הליקויי
 הקשורי
 למקלטי
 דו2012מסרה בתשובתה מיוני עיריית אשקלו� 
 .תכליתיי
 לפי הערות משרד מבקר המדינה

‰ Ï Â Ù Ú  ˙ È È ¯ È Ú : שיפוטה של העירייה 
,  מקלטי
 ציבוריי
 הנמצאי
 באחריותה86בתחו
 דורשת כלל הבדיקה העלתה כי העירייה אינה.  מה
�30והיא נתנה לגופי
 שוני
 רשות שימוש בכ


לרבות ביטוח מפני רעידת אדמה על פי , ממקבל הנכס לבטח את המקלט בכל הביטוחי
 הנדרשי
 . ער� הכינו� של המקלט

הטלת ביטוח על משתמשי המקלטי
 יכולה רק " כי 2012עיריית עפולה מסרה בתשובתה מיולי 
קלטי
 אינ
 מסוגלי
 לעיתי
 משתמשי המ"עוד מסרה העירייה כי ". לגבות את ביטוחי העירייה

היא החליטה לבטח בעצמה את , ומכיוו� שמדובר בפעילות לרווחת תושבי העיר, "לבטח את המבנה

 .כל המקלטי
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‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Â¯ÒÓ�˘ ÌÈËÏ˜Ó ‰�Â·˘Á ÏÚ ÁË·Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰ËÈÏÁ‰ Ì‡ Ì‚
¯Á‡Ï ,Û¯Â‚ ÔÙÂ‡· ˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ ‰Ï Ï‡ ,ÎÈ· ·˘Á˙‰· ‰ÙÂ‚Ï ‰‡ˆ˜‰ ÏÎ ÔÂÁ·Ï ‡Ï‡ Â˙ÏÂ

Â· ˙��ÎÂ˙Ó‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ‚ÂÒ·Â ÂÁË·Ï ËÏ˜Ó‰ Ï·˜Ó Ï˘ . ËÏÁÂ‰˘ ÌÈËÏ˜Ó ÈÏ·˜ÓÏ ¯˘‡
ÌÁÂËÈ·· Ì·ÈÈÁÏ ,Ì‰Ó ˘Â¯„Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ ,Ì˙Â˘¯Ï ËÏ˜Ó‰ ˙‡ „ÈÓÚ˙ Ì¯Ë· , ÁË·Ï

ÌÈ˘¯„�‰ ÌÈÁÂËÈ·‰ ÏÎ· Â˙Â‡ , Ï˘ ÔÂ�ÈÎ‰ Í¯Ú ÈÙ ÏÚ ‰Ó„‡ ˙„ÈÚ¯ È�ÙÓ ÁÂËÈ· ˙Â·¯Ï
ËÏ˜Ó‰ , ‡ÈˆÓ‰Ï Ì‰Ó ˘Â¯„Ï ‰Ê ÏÏÎ·Â ÌÈÁÂËÈ·‰ ÌÂÈ˜ ÏÚ ˙ÁË·Ó‰ ‰¯·Á‰ ˙‡Ó ¯Â˘È‡

˙ÂÒÈÏÂÙ‰ Ï˘ ÌÈ˜˙Ú‰Â , ˘„Á˙Ó ÁÂËÈ·‰ ÈÎÂ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙Â˘È¯„· ˙Â„ÓÂÚ Ô‰ ÈÎ ‡„ÂÂÏ È„Î
˙Ó„Â˜‰ ÁÂËÈ·‰ ˙ÙÂ˜˙ ÌÂ˙· . 

 

✯ 

 

‰ÈÒÎ� ÏÚ ˜ÈÂ„ÓÂ ‡ÏÓ Ú„ÈÓÔ‰È˙ÂÈÂÎÊ ÏÚÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ Ô  Ô˙ÂÏÚ··˘ ÌÈÒÎ�‰ ÏÚ
‡Ï ‰¯·ÚÂ‰ Ì‰· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙ÂÎÊ ¯˘‡¯Á , Û˜È‰ ¯·„· ˙ÂÏÎ˘ÂÓ ˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜Ï Ô‰Ï ¯˘Ù‡È

Ô‰Ï ˘¯„�‰ ÁÂËÈ·‰ , ˙ÂÈÂÎÊ‰˘ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÚ ÁÂËÈ·‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ˙˙˘‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ¯·„· Û‡Â
Ì‰Ï Â�˜Â‰ ˙Â�Â˘‰ ˙ÂÈ�ÈÈ�˜‰ , ·˜Ú ÌÈ¯ÙÂ˘Ó ÁÂËÈ· È‡�˙· ˙ÂÎÊÏ ÂÏÎÂÈ˘ ¯˘Ù‡˘ ÌÈÙÂ‚

ÔËÂ˜Ï ÔÂ¯˙È52. 

מוסמכת לדרוש מהמחזיק לבטחו "ה משרד הפני
 מסר בתשובתו כי רשות מקומית המקצה מבנ
שאכ� הגו! המקבל מתחייב לבטח את "עוד מסר המשרד ". והעניי� נתו� לשיקול דעתה הבלעדי

 .אול
 הוא אינו בודק את סוג הביטוח, "הנכס

ÁÂ„· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ¯Â‡Ï , ˙ÂÈ‚ÂÒ· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙‡ ˙ÂÁ�‰Ï ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ÏÚ
 ÌÈÒÎ� ÁÂËÈ·Ï ˙ÂÚ‚Â�‰ ˙ÂÈ�Â¯˜ÚÂˆ˜Â‰˘ ,ÌÈÁËÂ·Ó ÌÈÒÎ�‰˘ ‡„ÂÂÏ Ô˙ÂÁ�‰Ï ‰Ê ÏÏÎ·Â .

˙Â‡ˆ˜‰‰ Ï‰Â�· ‰Ï‡ ˙ÂÈÁ�‰ ÏÂÏÎÏ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÁ·È ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯ ÔÎ ÂÓÎ . 

 

 ביטוח נכסי
 שהושכרו לאחר

בדר� כלל בהסכ
 לשכירות , רשויות מקומיות נוהגות להשכיר לגופי
 אחרי
 נכסי
 שבבעלות�
מדיניות השכרת הנכסי
 של רשות . מגורי
 ומסחר, כגו� משרדי
לשימושי
 שוני
 , 53בלתי מוגנת

צריכה להיות מכוונת להפקת מרב התועלת הכלכלית מהנכסי
 , כנאמ� של הציבור, מקומית

לצור� בחירת הדרכי
 המיטביות לניהול . ולהגשמת מרב האינטרסי
 הציבוריי
 הנוגעי
 אליה

. דבר כדאיות ההשכרה של נכסי
 לעומת מכירת
בדיקות כלכליות ב, בי� היתר, נכסי
 יש לבצע

כדי להבטיח שהשוכרי
 . משנבחרה החלופה של השכרה יש צור� בקביעת תנאי
 להשכרת הנכסי

תנֵאי השמירה על הנכס , ובה
 תשלו
 שכר הדירה שנקבע בהסכ
, יקיימו את תנאי השכירות
 . העירייה לשוכרי
יש לעג� את התנאי
 בהסכ
 כתוב בי�, ותחזוקתו ותנֵאי פינויו

__________________ 

סביר מאוד שההשתתפות העצמית , א� עמותה תפעל לביטוח מבנה אחד שהועבר לחזקתה: לדוגמה  52
לעירייה , לפיכ� א� יתרחש נזק למבנה. שתידרש ממנה תהיה קטנה במידה רבה מזו שתידרש מהעירייה

 .יהיה כדאי להפעיל את הביטוח של העמותה ולא את הביטוח שלה ובכ� להקטי� את הוצאותיה
ומאפשרת לבעל הנכס , 1972!ב"התשל, )נוסח משולב(שכירות שאינה מוגנת על פי חוק הגנת הדייר   53

 .לפנות את השוכר בתנאי� ובדרכי� שנקבעו בהסכ�
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 :בדיקת היבטי הביטוח של השכרת נכסי הרשות המקומית העלתה את הממצאי
 האלה

Ì È Ï ˘ Â ¯ È  ˙ È È ¯ È Ú :�50העירייה השכירה כ 
, )משרדי
 ומבני
 לצורכי מסחר( נכסי
השוכר מתחייב לערו� ולקיי
 בעצמו ועל "ע
 השוכרי
 נקבע כי " הסכ
 שכירות בלתי מוגנת"וב

נמצא כי העירייה אינה עוקבת אחר עמידת
 ". וחי
 המפורטי
 בנספח הביטוחי
חשבונו את הביט
 . של השוכרי
 בתנאי ההסכ
 הנוגעי
 לביטוח

 
עיריית ירושלי
 מסרה בתשובתה כי מדיניותה לגבי מבני
 שהיא משכירה היא שיש לבטח
בקרה אחר מעקב ו, ביטוח עצמי מיתר את הצור� בניהול"וכי , במסגרת פוליסת הביטוח שלה

 ".דרישות הביטוח

 ÁÂËÈ·· ÌÈ¯ÎÂ˘‰ ˙‡ ·ÈÈÁÏ ‰ËÈÏÁ‰˘Ó ÈÎ ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈÒÎ�‰ ,ÁÂËÈ·Ï ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈ‡�˙· ‰„ÈÓÚ‰ ¯Á‡ ·Â˜Ú˙ ÈÎ ‰È‰ ÈÂ‡¯ , ˙ÚÈ·˜ ˙Â·¯Ï

‰ÒÈÏÂÙ· ˙·ËÂÓÎ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ . ÏÚ ˙ÁË·Ó‰ ‰¯·Á‰ ˙‡Ó ¯Â˘È‡ ˙Ï·˜Ï ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎ
 ÁÂËÈ· ÌÂÈ˜‰Ó„‡ ˙„ÈÚ¯Ï ‰·Á¯‰ ÏÏÂÎ‰ . 

‰ È ¯ · Ë  ˙ È È ¯ È Ú: לעמותות שונות�20העירייה החכירה בחכירת משנה כ 
בהסכ
 .  מבני
, על בסיס ער� כינו�, ביטוח אש מורחב", בי� היתר, לחכירת המשנה נקבע כי חוכר המשנה יעשה

סכמי חכירת נמצא כי לגבי חלק מהנכסי
 שהחכירה העירייה אי� ה". של הבניי� המוחכר ותכולתו

 .שהעירייה לא עקבה אחר העמידה בתנאי ההסכ
 הנוגעי
 לביטוח, עוד נמצא. משנה תקפי

ÌÙ˜Â˙ ‚Ù˘ ÌÈÓÎÒ‰‰ ˙‡ ˘„ÁÏ ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰È¯·Ë ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó . „ÂÚ
ÁÂËÈ·Ï ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈ‡�˙· ‰„ÈÓÚ‰ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ ‰ÈÏÚ , ˙·ËÂÓÎ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ÚÈ·˜ ˙Â·¯Ï

‰ÒÈÏÂÙ· .ÔÎ ÂÓÎ ,ÈÏÚ ÁÂËÈ· ÌÂÈ˜ ÏÚ ˙ÁË·Ó‰ ‰¯·Á‰ ˙‡Ó ¯Â˘È‡ ˙Ï·˜Ï ÏÂÚÙÏ ‰
 ‡„ÂÂÏ È„ÎÂ Ô˙Â‡ ÔÂÁ·Ï È„Î ˙ÂÒÈÏÂÙ‰ È˜˙Ú‰ ˙Ï·˜ÏÂ ‰Ó„‡ ˙„ÈÚ¯Ï ‰·Á¯‰ ÏÏÂÎ‰

ÁÂËÈ·‰ ˙ÙÂ˜˙ ÌÂ˙· ˘„Á˙Ó ÁÂËÈ·‰˘ . 


 .עיריית טבריה מסרה בתשובתה כי היא פועלת להסדרת הנושא ע
 שוכרי הנכסי

˙ ¯ ˆ �  ˙ È È ¯ È Ú :כהעירייה השכירה לס 
חלקי
 ( יחידות עסק �40וחרי
 ולבעלי מוסכי

עוד נמצא כי . נמצא כי בחלק מהסכמי השכירות לא נדרשו השוכרי
 לבטח את הנכס). ממבני

היא לא עקבה אחר עמידת
 בתנאי , במקרי
 שבה
 דרשה העירייה מהשוכרי
 לבטח את הנכס
 . ההסכ
 הנוגעי
 לביטוח

¯ˆ� ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È¯ÎÂ˘ ÌÚ ÌÈÓÎÒ‰‰ ÏÎ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ˙
 ÌÈÁÂËÈ·‰ ÏÎ· ÒÎ�‰ ˙‡ ÁË·È ¯ÎÂ˘‰ ÈÎ ‰˘È¯„‰ ˙ÏÏÎ� ÌÏÂÎ·˘ ‡„ÂÂÏÂ ˜ÒÚ‰ ˙Â„ÈÁÈ

ÌÈ˘¯„�‰ ,ÒÎ�‰ Ï˘ ÔÂ�ÈÎ‰ Í¯Ú ÈÙÏ ‰Ó„‡ ˙„ÈÚ¯ È˜Ê� È�ÙÓ ÁÂËÈ· ˙Â·¯Ï . ‰ÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎ
ÁÂËÈ·Ï ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈ‡�˙· ‰„ÈÓÚ‰ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ ,ÈÏÂÙ· ˙·ËÂÓÎ ‰˙ÚÈ·˜ ˙Â·¯Ï‰Ò , ˘˜·ÏÂ

 ˙ÙÂ˜˙ ÌÂ˙· ˘„Á˙Ó ÁÂËÈ·‰˘ ‡„ÂÂÏ È„ÎÂ Ô˙Â‡ ÔÂÁ·Ï È„Î ˙ÂÒÈÏÂÙ‰ Ï˘ ÌÈ˜˙Ú‰
ÁÂËÈ·‰ . 

נושא הביטוח לא קיבל "ו, כי חלק מהחוזי
 נחתמו לפני שני
 רבות, עיריית נצרת מסרה בתשובתה

. לפיכ� היא דואגת לעג� בהסכמי
 החדשי
 סעיפי ביטוח מתאימי
". ביטוי או חשיבות כמו היו


העירייה מסרה שתבח� א
 נית� להתנות את המש� תוקפ
 בהמצאת אישור , אשר להסכמי
 הישני

 .על קיו
 ביטוחי
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· È · ‡  Ï ˙  ˙ È È ¯ È Ú-Â Ù È:�80 העירייה השכירה כ 
דירות למגורי
 ומבני
 , משרדי
( נכסי
כר השו"ע
 השוכרי
 נקבע כי " הסכ
 שכירות בלתי מוגנת"בתנאי
 הכלליי
 של ). לצורכי מסחר


 ". מתחייב לערו� ולקיי
 בעצמו ועל חשבונו את הביטוחי
 המפורטי
 בנספח הביטוחי

 . נמצא כי העירייה אינה עוקבת אחר העמידה בתנאי ההסכ
 הנוגעי
 לביטוח

יפו מסרה בתשובתה כי כל ההסכמי
 שבה
 העבירה את זכות השימוש בנכסיה �עיריית תל אביב
שעל מקבל הנכס להחתי
 עליו ,  ביטוח וכ� נספח אישור ביטוחסעי!" כוללי
 באופ� מובנה"לאחר 

 . את החברה המבטחת ולהמציאו לעירייה

·È·‡ Ï˙ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó- ÌÈ‡�˙· ‰„ÈÓÚ‰ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ ‰ÈÏÚ ÈÎ ÂÙÈ
 ÁÂËÈ·‰ Ì‡ ˜Â„·Ï È„ÎÂ Ô˙Â‡ ÔÂÁ·Ï È„Î ˙ÂÒÈÏÂÙ‰ Ï˘ ÌÈ˜˙Ú‰ ˘˜·ÏÂ ÁÂËÈ·Ï ÌÈÚ‚Â�‰

˙ÙÂ˜˙ ÌÂ˙· ˘„Á˙ÓÁÂËÈ·‰  . 

 

✯ 

 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‡È‰˘ ÌÈÒÎ�‰ ˙¯Î˘‰ ÈÓÎÒ‰· ÏÂÏÎÏ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ ÏÚ
‰Ó„‡ ˙„ÈÚ¯Ï ‰·Á¯‰ ÏÏÂÎ‰ ÁÂËÈ· ˙˘ÈÎ¯Ï ˙˘¯ÂÙÓ ‰˘È¯„ ‰�ÈÎÓ , ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ ‰ÈÏÚÂ

‰Ê È‡�˙· ÌÈ¯ÎÂ˘‰ Ï˘ ‰„ÈÓÚ‰ . 

 

 

 ניהול תחו הביטוח ברשות המקומית

 בניהול� ובביצוע� של פעולות הרשויות המקומיות  מקנה למשרד הפני
 סמכות להתערב54החוק
מינהל השלטו� . 55בענייני
 הנוגעי
 לפעולות מסוימות שלה�) רגולטור(ולשמש גו! מאסדר 

והוא אחראי , המקומי הוא הגור
 המקצועי במשרד המופקד על פעולתו של השלטו� המקומי באר/
פעילות המקצועית ברשויות המקומיות על שבי� תפקידיו לקד
 את ה, לאג! בכיר למינהל מוניציפלי
 . מנת לשפר ולייעל את תפקוד�


איסו! מידע וריכוז נתוני
 , בי� היתר, תחומי העיסוק של יחידת הביטוח ברשות המקומית כוללי
קבלת תביעות מהציבור וטיפול ; שה
 בסיס לקביעת ער� הרכוש המבוטח והיק! הביטוח שיירכש

הגשת תביעות לחברות הביטוח ; הנגרמי
 לנכסי הרשות המקומיתמעקב שוט! אחר נזקי
 ; בה�
, במסגרת תפקידה על היחידה להיות מעורבת בניהול נכסי הרשות המקומית. וקבלת השיפוי בגינ�

עליה לקיי
 קשר ע
 מינהל ההנדסה וע
 הנהלת הרשות לש
 ; במער� הרכש ובניהול המלאי
 שלה
 ).סוכנויות ביטוח(ר ע
 חברות מבטחות או ע
 נציגיה� ועליה לקיי
 קש, העברה הדדית של מידע

__________________ 

צו המועצות , ]נוסח חדש[פקודת המועצות המקומיות , ]נוסח חדש[פקודת העיריות , לדוגמה  54
 .1958!ח"התשי, )מועצות אזוריות(מקומיות וצו המועצות ה, 1950!א"התשי, )א(המקומיות 

יחסי גומלי� בי� הרשויות "בפרק , )ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„) 2007, ראו מבקר המדינה  55
 . 83!37' עמ, "המקומיות ובי� משרד הפני�
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, לש
 ביצוע יעיל של הפעולות הכרוכות במגוו� תחומי העיסוק האמורי
 נדרשת תשתית הכוללת
תחו
 הביטוח נחשב תחו
 , כמו כ�. נהלי
 פנימיי
 ומחשוב של הפעילות בתחו
 זה, בי� היתר

 .ית של העוסקי
 בוניסיו� והכשרה מקצוע, מקצועי מאוד הדורש ידע

1. ˙ Â È Ó Â ˜ Ó ‰  ˙ Â È Â ˘ ¯ ·  Á Â Ë È · ‰  Ì Â Á ˙  ˙ ¯ „ Ò  נמצא כי לא נקבעו הנחיות :‡
ומשרד הפני
 לא ביצע בחינה ארגונית של יחידות הביטוח , לניהול תחו
 הביטוח ברשות המקומית

 . ולא קבע הנחיות בעניי� המבנה הארגוני שלה�

בעיריות , כ� למשל. ביטוח באופני
 שוני
הבדיקה העלתה כי רשויות מקומיות מנהלות את תחו
 ה

על ידי , יפו ורמת השרו� מנוהל תחו
 הביטוח ביחידת הביטוח באג! הגזברות�תל אביב, ירושלי

בעיריית נצרת באג! הנכסי
 , בעיריית צפת מנוהל תחו
 זה באג! הייעו/ המשפטי. אחראי הביטוח
 והמועצה האזורית מטה יהודה � הביטוח  בכל אלה על ידי אחראי�ובעיריית אשקלו� באג! הרכש 

 .העבירה את כל פעילותה בתחו
 זה לידי יוע/ חיצוני

על משרד הפני
 להנחות את הרשויות המקומיות "מרכז השלטו� המקומי ציי� בתשובתו כי לדעתו 

הדרכות והסמכות לבעלי , כיצד לפעול בעניי� קביעת נוהלי ביטוח וכ� עליו לתקצב תקני


 ".תפקידי

ובכל מקו
 , "יבח� את הסוגיה של הביטוח בשלטו� המקומי"משרד הפני
 מסר בתשובתו כי 
 . הוא יפעל בתיאו
 ע
 משרד האוצר, שימצא לנכו� להיות מעורב בנושא

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÁÂËÈ·‰ ˙„ÈÁÈ È„È˜Ù˙ ˙‡ Ú·˜È ¯„Ò‡ÓÎ ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯
‰È˙ÂÈÂÎÓÒ ˙‡Â ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯· .È‡-Á˙ ˙¯„Ò‰ ˙ÈÒ��ÈÙ‰ ‰˙Â�ÎÂÓ· ÚÂ‚ÙÏ ‰ÏÂÏÚ ‰Ê ÌÂ

‰˘ÂÎ¯Ï ÌÈ¯ÎÈ� ÌÈ˜Ê� ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ,Ì¯‚È‰Ï ÌÈÏÂÏÚ‰ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,
˙È�Ò¯‰ ‰Ó„‡ ˙„ÈÚ¯ ˙Â·˜Ú·. 

2. Ì È È Ó È � Ù  Ì È Ï ‰ להגדיר את תפקיד , בי� היתר, נוהל פנימי בתחו
 הביטוח אמור: �
להנחותה בדבר הטיפול במידע המצטבר הנוגע ; יחידת הביטוח ולקבוע את דרכי פעולתה השוטפת

מעקב אחר שינויי
 בער� הרכוש המבוטח , ובכלל זה ריכוז מידע על תשלומי הפרמיות, לביטוח
לקבוע את דרכי ניהול מער� התביעות לרבות אומד� ; וריכוז מידע על ביטוח נכסי
 שהוקצו לאחר

טחת ומעקב אחר סכומי הפיצוי אופ� הגשת התביעה לחברה המב, הנזקי
 בידי אנשי מקצוע
כל זאת במטרה לאפשר להנהלת הרשות המקומית לקבל החלטות מושכלות בעניי� . שהתקבלו

 
קביעת היק! הרכוש שיבוטח והפרמיה שתשול
 ולקיי
 בקרה על הפיצוי שנקבע בגי� נזקי
 לנכסי
 .המבוטחי
 בפוליסה ועל קבלתו

לא נמצאו נהלי
 בעיריות : 
 פנימיי
 בתחו
 הביטוחנמצא כי רשויות מקומיות רבות לא קבעו נהלי
�רמת השרו� ותל אביב, קריית מלאכי, צפת, עפולה, ני�'סח, יקנע
 עילית, טבריה, חיפה, בית שא�

 .יפו ובמועצה האזורית מטה יהודה

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈÈÓÈ�Ù ÌÈÏ‰� Ô‰Ï ÔÈ‡˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
ËÈ·‰ È‡˘Â�· ÏÂÙÈËÏÌÈÙËÂ˘‰ ÁÂ ,Ì‰ÈÙ ÏÚ ÂÏÚÙÈÂ ‰Ï‡Î ÌÈÈÓÈ�Ù ÌÈÏ‰� Â�ÈÎÈ . 

 כי יפעלו לפי המלצות משרד מבקר המדינה וימסדו נהלי
 �העיריות האמורות מסרו בתשובותיה
 .פנימיי
 בתחו
 ביטוח נכסיה�

מחויבת לקבוע נהלי עבודה ", כרשות ציבורית, משרד הפני
 ציי� בתשובתו כי הרשות המקומית
 ".ידיהלביצוע תפק
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¯Â·Ò ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÌÂÁ˙· ÌÈÈÓÈ�Ù ÌÈÏ‰�Ï ˙�ÂÎ˙Ó Ú·˜È ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯ ÈÎ
 È·ËÈÓ ÏÂ‰È� Â¯˘Ù‡È˘ ÌÈÈÓÈ�Ù ÌÈÏ‰� ‰ÈÙÏ ÚÂ·˜Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Ó ˘Â¯„ÈÂ ÁÂËÈ·‰

˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯· ÁÂËÈ·‰ Í¯ÚÓ Ï˘ . 

3. Á Â Ë È · ‰  Ì Â Á ˙ ·  È Ú Â ˆ ˜ Ó  Ì „ ‡  Á Â Î  Ï ˘  ‰ ¯ ˘ Î ‰ Â  ‰ Ó ‡ ˙ ‰ : 
ארגוני
ולפיכ� הדרכת ,  הזמ� בתהליכי שינוי בשל הצור� להתאי
 את עצמ
 לסביבה המשתנהנתוני
 כל

�ההדרכה נועדה להעשיר את הידע המקצועי . עובדי
 היא השקעה חשובה המשתלמת בטווח הארו

ובכ� לשפר את איכות עבודת
 ולהגדיל את פריו� , של העובדי
 ולהגביר את המוטיבציה שלה

והיא יכולה להיעשות בתו� , ה� לעובדי
 ותיקי
 וה� לעובדי
 חדשי
ההדרכה מיועדת . העבודה
 . הארגו� או מחוצה לו

הדרכת עובדי
 בתחו
 זה . הטיפול בתחו
 הביטוח ברשות המקומית מחייב התמקצעות רבה
פעילויות להכשרה מקצועית החיוניות למילוי התפקיד ופעילויות להעלאת , בי� היתר, אמורה לכלול

להתעדכנות בנושאי
 שחלו בה
 , ית של העובד ולשיפור מיומנויות שכבר רכשהרמה המקצוע
ג
 א
 הרשות . שינויי
 וחידושי
 ולהשלמת ידיעות והרחבת� לצור� שמירת כשירות העובד

אי� בכ� תחלי! לידע המקצועי הנדרש , המקומית שוכרת שירותי ייעו/ חיצוני בתחו
 הביטוח
 . מעובדי יחידת הביטוח

לה כי משרד הפני
 לא קבע את תק� כוח האד
 המקצועי של יחידת הביטוח ולא עדכ� הוע ) א(
 .זמ� רב את הכישורי
 הנדרשי
 מ� העובדי
 המועסקי
 בה

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈ˘¯„�‰ ‰¯˘Î‰‰Â ÌÈ¯Â˘ÈÎ‰ ˙‡ ¯È„‚È ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯
„·ÂÚ ˙ÂÙ˙˙˘‰Ï ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ Ú·˜ÈÂ ÁÂËÈ·‰ ÌÂÁ˙· ˜ÒÂÚ‰ Ì„‡‰ ÁÂÎÓ ÁÂËÈ·‰ ˙„ÈÁÈ È

‰Ï‡ ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙ÂÁ˙Ù˙‰‰ ·È˙� ˙¯„‚‰Ó ˜ÏÁÎ Ô‰È‚ÂÒÏ ‰Î¯„‰ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ·. 

 קיי
 תיאור תפקיד של 1992משרד הפני
 ציי� בתשובתו כי בקוב/ תיאורי התפקיד שפרס
 בשנת 
יבח� את "כי , עוד ציי� המשרד. וכי הוא פועל בימי
 אלה לעדכו� הקוב/, הממונה על הביטוח

וכ� כי הוא , "ויפעל בהתא
 לכ�"בהכנת תיאורי תפקיד של כוח האד
 העוסק בביטוח " צור�ה
 ".לערו� הדרכה לכח האד
 העוסק בביטוח"בודק את האפשרות 

הבדיקה העלתה כי בכמה רשויות מקומיות הטיפול השוט! בתחו
 הביטוח מתבצע על ידי  ) ב(
ואינ
 משתתפי
 בהשתלמויות ובימי עיו� עובדי
 שלא קיבלו ולו הכשרה בסיסית בתחו
 זה 


 :להל� כמה דוגמאות. בתחו

˙ Ù ˆ  ˙ È È ¯ È Ú: הביטוח אחראי ללא הכשרה מקצועית מתאימה 
. העירייה מינתה לניהול תחו
לרבות פגיעה בניהול התביעות שהגישה העירייה לחברה , נמצא כי הדבר פגע בניהול תחו
 הביטוח

 :להל� דוגמה. המבטחת

 העריכה העירייה כי נגר
 לה נזק כספי של 2009ות קיר תומ� שאירעה בפברואר בעקבות התמוטט
כשנתיי
 , העירייה פוצתה. ח" ש�45,000והחברה המבטחת העריכה את הנזק בכ, ח" ש�133,000כ

 .ח בלבד" ש�4,000בכ, לאחר הפחתת ההשתתפות העצמית שלה, לאחר האירוע

היא לא עמדה על זכותה , ובי� היתר, ייה היה לקויהבדיקה העלתה כי ניהול התביעה על ידי העיר
 .ועקב כ� ייתכ� שנגר
 לה הפסד כספי, לשמאות נגדית ולא ערערה על קביעת החברה המבטחת

כי ההפרש בי� הסכו
 שתבעה ובי� ער� הכינו� שעל פיו פוצתה נבע , בתשובתה מסרה עיריית צפת

 שאת החומר ששימש לתיקו� משו, מכ� שהוצאותיה על תיקו� הנזק לא היו גדולות)
היא ) אבני

 .ואת עבודות התיקו� עשו עובדי העירייה, לא נדרשה לקנות
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 התקשרה העירייה ע
 יוע/ ביטוח חיצוני בשל היעדר עובדי
 בעלי הכשרה 2011יצוי� כי בנובמבר 
 .והיא נסמכת באופ� בלעדי על הנחיותיו של יוע/ זה, מקצועית בתחו
 הביטוח

‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó˙Ùˆ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó , È„Î ÁÂËÈ·‰ ÌÂÁ˙· ‰È„·ÂÚ ˙‡ ¯È˘Î‰Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ
‰˙ÏÂÎÈÏÂ ‰ÈÎ¯ˆÏ Ì‡˙ÂÓ‰ È·ËÈÓÂ ÈÚÂˆ˜Ó ÁÂËÈ·Ï ‰ÎÂÊ ‡È‰˘ ‡„ÂÂÏ . 

להכשיר את עובדי העירייה העוסקי
 " מקבלת על עצמה"כי היא , בתשובתה מסרה עיריית צפת
 .בתחו
 הביטוח

‰ È ¯ · Ë  ˙ È È ¯ È Ú:הביטוח אחראי חסר  הבדיקה העלתה כי העיר 
ייה מינתה לניהול תחו
על הנחיות יועצי , לעתי
 באופ� כמעט בלעדי, וכי העירייה מסתמכת, הכשרה מקצועית מתאימה


 .ביטוח חיצוניי

. עוד העלתה הבדיקה כי הניהול השוט! של תחו
 הביטוח לאור� זמ� לוקה בחוסר מקצועיות וסדר
ולא מתבצע תיוק שיטתי ורצי! של , כוש של העירייהכ� למשל אי� מעקב אחר ניהול תביעות ר

 .מסמכי
 הקשורי
 בביטוחי העירייה

הקפדה יתרה בנושא הכללי
 "עיריית טבריה מסרה בתשובתה כי בעקבות הבדיקה היא תקפיד 

 ".והנהלי

‰È¯·Ë ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÁÂËÈ·‰ ÌÂÁ˙· ‰È„·ÂÚ ˙‡ ¯È˘Î‰Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ
 ‡È‰˘ ‡„ÂÂÏ È„Î‰˙ÏÂÎÈÏÂ ‰ÈÎ¯ˆÏ Ì‡˙ÂÓ‰ È·ËÈÓÂ ÈÚÂˆ˜Ó ÁÂËÈ·Ï ‰ÎÂÊ . 

‰ „ Â ‰ È  ‰ Ë Ó  ˙ È ¯ Â Ê ‡ ‰  ‰ ˆ Ú Â Ó  הבדיקה העלתה כי לגורמי
 העוסקי
 בביטוח :‰
וככלל תחו
 זה מנוהל מתו� , במועצה האזורית אי� ידע והכשרה מקצועית בתחו
 הביטוח

 הפעילות בתחו
 עוד עלה כי אי� מעקב מלא על. הסתמכות מוחלטת על יוע/ ביטוח חיצוני
לרבות ניהול תיקי , ובי� היתר אי� תיעוד שוט! של המידע והפעולות הנעשות בתחו
 זה, הביטוח

 .ואי� מעקב אחר קבלת הפיצוי הכספי בגי� תביעות רכוש, התביעות

‰„Â‰È ‰ËÓ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ‰È„·ÂÚ ˙‡ ¯È˘Î‰Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ
˘ ‡„ÂÂÏ È„Î ÁÂËÈ·‰ ÌÂÁ˙·‰˙ÏÂÎÈÏÂ ‰ÈÎ¯ˆÏ Ì‡˙ÂÓ‰ È·ËÈÓÂ ÈÚÂˆ˜Ó ÁÂËÈ·Ï ‰ÎÂÊ ‡È‰ . 

בענייני
 , ע
 זאת. בתשובתה מסרה המועצה האזורית כי היא תכשיר עובדי מועצה בתחו
 הביטוח
 .  בשירותיו של יוע/ ביטוחרמקצועיי
 היא תיעז

 

✯ 

 

È¯Â·Èˆ‰ ‰ÙÂ˜‰ ÏÚÂ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ ÈÒÎ� ÏÚ ‰�‚‰· ˜ÏÁ ÁÂËÈ·‰ ˙„ÈÁÈ È„·ÂÚÏ ˙
ÌÈÒÎ�‰ ÁÂËÈ· ˙ÂÚˆÓ‡· . ÂÈ‰ÈÂ ‰ÓÈ‡˙Ó ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰ ÈÏÚ· ÂÈ‰È Ì‰˘ È�ÂÈÁ ÔÎÏ

ÁÂËÈ·‰ ÌÂÁ˙· ˙ÂÏÁ‰ ˙ÂÈÂÁ˙Ù˙‰· ÌÈ�Î„ÂÚÓ ,˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ ÈÎ¯Âˆ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÂÚ„È ,
 ÂÈË·È‰ ÏÚ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ ÈÒÎ� ÁÂËÈ·· ÏÂÙÈËÏ ‰ÈÂ‡¯ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ˙ÏÂÎÈ Ì‰Ï ‰È‰˙Â

ÌÈ�Â˘‰ . 
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ÚÙÈ ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ‰¯˘Î‰ Í¯ÚÓ ˙Ó˜‰Ï ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ ÊÎ¯Ó ÛÂ˙È˘· Ï
‰Ê ÌÂÁ˙· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È„·ÂÚÏ ‰ÓÈ‡˙Ó ˙ÈÚÂˆ˜Ó . 

4. È Á Â Ë È ·  Ô Ê ‡ Ó  Ï Â ‰ È החלטתה של רשות מקומית בדבר רכישת ביטוח מושפעת  :�
בקרה . מסכו
 הפרמיה שדורש המבטח מחד גיסא ומיכולתה הכלכלית של הרשות מאיד� גיסא

נבונה על ביטוחי הרכוש של הרשות המקומית עשויה להביא למציאת האיזו� ההול
 בי� תקציבית 
הצור� בחיסכו� כספי ויכולתה הכלכלית של הרשות , הצור� בהגנה על הרכוש על ידי ביטוח

 . ולכ� היא דרושה לצור� קביעת מדיניות הביטוח של הרשות, המקומית

בי� . הנתוני
 הכספיי
 הנוגעי
 לביטוח וניתוח
בקרה תקציבית בתחו
 זה כוללת ריכוז של כל 
כדי , היתר בוחני
 במסגרתה את היחס בי� שווי הרכוש המבוטח ובי� סכו
 הפרמיה המשולמת

 57וכ� את מאז� התביעות,  או ביטוח חסר56לדעת א
 הרשות המקומית נמצאת במצב של ביטוח יתר
 .חת המתקבלי
 מהחברה המבט58שלה ואת נתוני ניסיו� התביעות

יפו והמועצה האזורית מטה �צפת ותל אביב, ני�'סח, טבריה, הבדיקה העלתה כי עיריות בית שא�
ואי� בידיה� מידע עדכני על הוצאותיה� , יהודה אינ� מכינות מאז� תביעות של ביטוחי הרכוש שלה�

ו� את היעדר מידע זה אינו מאפשר לה� לעקוב אחר הוצאותיה� בגי� נזקי
 לרכוש ולבח. בתחו
 זה
 .כדאיות הביטוח נוכח שיעור ההשתתפות העצמית שנקבע בפוליסה

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙ÂÚÈ·˙ ÔÊ‡Ó Ï˘ ÂÏÂ‰È� ˙‡ ÂˆÓ‡È ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰˘ ÈÂ‡¯
˘ÂÎ¯‰ ÈÁÂËÈ· ÌÂÁ˙ ÏÚ ˙È·Èˆ˜˙‰ ‰¯˜·‰Ó ˜ÏÁÎ , ÏÚ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ Í¯ÂˆÏ ¯˙È‰ ÔÈ·
ÁÂËÈ·‰ ˙�˘ ÍÏ‰Ó· ¯‚‡�˘ ˜ÈÂ„Ó ÌÈ�Â˙� ÒÈÒ· ÍÓÒ.  

5. · Â ˘ Á Ó ‰  Í ¯ Ú Ó: ממוחשב הוא כלי ניהולי חשוב המאפשר ריכוז וניתוח 
 בסיס נתוני
תכנה . של הנתוני
 הנוגעי
 לביטוחי הרשות המקומית ומעקב אחר הטיפול בתביעות שהיא מגישה

ייעודית מתאימה והזנת נתוני
 מעודכני
 יש בה� כדי להקל על הרשות להפיק מהמערכת מידע 
דוחות שמאי
 ונתוני
 על סכומי , כגו� סכומי חשבוניות, ש לניהול תביעות הרכושמקי! ואמי� הדרו

על השיפוי הכספי המוסכ
 ועל מועדי קבלתו ונתוני , על סכומי ההשתתפות העצמית, התביעות
 .מאז� התביעות

כ� לדוגמה ; הועלה כי כמה רשויות מקומיות מנהלות את תחו
 הביטוח בעזרת תכנ0ת ייעודיות
כי עיריית ירושלי
 שוקדת על פיתוח תכנה , עוד הועלה. ת רמת השרו� ועיריית ירושלי
עיריי

לתכנה . ובייחוד של מער� התביעות של היחידה, ייעודית לניהול תהליכי עבודה של יחידת ביטוח

ליווי תהליכי העבודה העיקריי
 לרבות , כמו שיפור וייעול של תהליכי עבודה, הוגדרו כמה יעדי


 .וסיוע בהטמעת נוהלי עבודה) 'אג! נכסי
 וכו, הגזברות( ע
 אגפי
 אחרי
 המגעי

__________________ 

מכיוו� שתקרת הפיצוי . מצב שבו היק- הכיסוי הביטוחי שרכשה הרשות המקומית גבוה מס� נכסיה  56
מדובר בביטוח , רשות תהיה זכאית לו א� יתרחש נזק אינה יכולה לעבור את ער� הכינו� של הרכוששה

  .מיותר ובהוצאת כספי� לשווא
דוח המרכז את נתוני התביעות שהגישה הרשות המקומית לחברה המבטחת ואת נתוני התביעות   57

את סכו� ההשתתפות העצמית סכומי התביעות שעברו , בי� היתר, מפורטי� בו. שהוגשו נגד הרשות
, ס� הוצאות הרשות המקומית בשל נזקי� שלא עברו את סכו� ההשתתפות העצמית, ושלא עברו אותו

תביעות תלויות ונזקי� שטר� דווח עליה� לחברה , ס� הפיצוי הכספי שהתקבל מחברת הביטוח
 .המבטחת

 .ריכוז המידע על הסכומי� ששילמה החברה המבטחת למבוטח  58
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צפת וקריית מלאכי והמועצה , עפולה, ני�'סח, יקנע
 עילית, טבריה, נמצא כי עיריות בית שא�
, האזורית מטה יהודה מנהלות את הפעילות בתחו
 הביטוח שלא באמצעות מערכת ממוחשבת

 .  מידע אמי� ומקי! ולנהל את מער� התביעותוהדבר מקשה עליה� לרכז ולהפיק

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,·˘ÁÂÓÓ Â�È‡ Ô‰· ÁÂËÈ·‰ ÌÂÁ˙˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ ,
¯˘Ù‡˙˘ ˙·˘ÁÂÓÓ ˙Î¯ÚÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰Ê ÌÂÁ˙ Ï‰�Ï ,¯˙È‰ ÔÈ· , ˙˜Ù‰Â ÌÈ�Â˙� ÊÂÎÈ¯

ÈÂ·Á‰Â ˘ÂÎ¯‰ ˙ÂÚÈ·˙ ·ˆÓ ¯Á‡ ·˜ÚÓ Ì˘ÏÂ ˙ÂÈÏÂ‰È� ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ Í¯ÂˆÏ ˙ÂÁÂ„ ˙Â
Ô‰Ï˘. 

כי ה� , צפת וקריית מלאכי והמועצה האזורית מטה יהודה מסרו בתשובותיה�, עפולה, ני�'עיריות סח
 .בודקת אפשרויות לניהול תחו
 הביטוח באמצעות מערכת ממוחשבת

6. ˙ · Ë Â Ó Î  ‰ � È „ Ó ‰  Ì Â ˘ È  2001ממר/ ) 2/01' מס(ל משרד הפני
 "בחוזר מנכ :¯
בחוזר הובהר כי .  בכל פוליסות הביטוח את המדינה כמוטבתכי על הרשויות המקומיות לציי�, נקבע

 
הדרישה באה משו
 שנטל העלות של הסיכוני
 הכרוכי
 בפעילות של הרשות המקומית מוטל ג
ולעתי
 א! , המממנת את פרמיות הביטוח של הרשות המקומית כחלק מתקצובה הכולל, על המדינה

 
ות הגשת תביעות על ידי נפגעי
 או משלוח בעקב, "בגי� התממשות הסיכו�"משלמת פיצויי
 . 59הודעות לצד שלישי על ידי חברות מבטחות

מ ציי� "בתשובה לפנייתה של סוכנות הביטוח של החברה למשק וכלכלה של השלטו� המקומי בע
נוכח ריבוי המקרי
 בה
 נתבעת המדינה בגי� אירועי
 " כי הוא סבור ש2005משרד הפני
 בינואר 

כנגד המדינה על ידי הרשות ' לרבות מקרי
 בה
 נשלחו הודעות צד ג, ת המקומיתשבאחריות הרשו
עוד ציי� ". יש מקו
 להמש� קיומה של ההנחיה, המקומית עצמה או על ידי חברת הביטוח שלה


 ". בהוראה מאת משרד המשפטי
"שמקורה של ההנחיה הוא , משרד הפני

קו אינ� רושמות את המדינה כמוטבת הבדיקה העלתה כי מרבית הרשויות המקומיות שנבד
 .וכי משרד הפני
 אינו אוכ! על הרשויות את יישו
 ההנחיה שהוציא, בפוליסות שלה�

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰�È„Ó‰ ÌÂ˘È¯Ó ˙Â·¯ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ Ï˘ Ô˙ÂÚ�ÓÈ‰ ÁÎÂ�
Ô‰Ï˘ ÁÂËÈ·‰ ˙ÂÒÈÏÂÙ· ˙·ËÂÓÎ , ‰ÈÁ�‰‰ ÚÂˆÈ· ˙‡ ÛÂÎ‡È ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

ÂÓ‰˙ÓÎÒ. 

משרד הפני
 מסר בתשובתו כי ישלח למחוזות המשרד תזכורת בדבר הצור� באכיפת ההנחיות 
הקובע מפורשות שיש לרשו
 את המדינה כמוטבת ", 2001ל שהוציא בשנת "שנקבעו בחוזר המנכ

 ".בפוליסת הביטוח

 

 

__________________ 

מצר- להלי� צד שלישי ) כגו� חברה מבטחת(עת צד שלישי היא מנגנו� משפטי שבאמצעותו נתבע הוד  59
 ).כגו� בעל הפוליסה(אשר לדידו חולק עמו את האחריות לנזק שנגר� לתובע , )כגו� מדינת ישראל(
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 סיכו� 

 ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÒÎ�Ï Ì¯‚È‰Ï ÌÈÏÂÏÚ˘ ÌÈ˜Ê�Ï ˙ÂÚ„ÂÓ‰ ‰¯·‚ ˙Â�Â¯Á‡‰ ÌÈ�˘· ‰‡ˆÂ˙Î
‰Ó„‡ ˙„ÈÚ¯Ó ‰‡ˆÂ˙Î ¯˜ÈÚ·Â Ú·Ë ˙Â�ÂÒ‡Ó ,„¯‡ÈÏÈÓ· „Ó‡�‰ ¯È˘È ˜Ê� ÌÂ¯‚Ï ‰ÈÂÙˆ‰È 

ÌÈ¯ÏÂ„ .ÌÈ�Â˘Â ÌÈ·¯ ÌÈ�ÂÎÈÒÏ ÌÈÙÂ˘Á ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ ÈÒÎ� , ¯˘Ù‡È ÌÈÒÎ� ÁÂËÈ·Â
 ÔÂÓÈÓÏ ˘Ó˘È˘ ÈÂÙÈ˘ ˙Ï·˜ È„È ÏÚ ‰ÈÒÎ� ÏÚ Ô‚‰Ï ‰˙·ÂÁ· „ÂÓÚÏ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯Ï

˙Â ÌÈÒÎ� Ï˘ ˙˘„ÂÁÓ‰ Ì˙Ó˜‰ Â˜Ê�ÈÈ˘ ˙ÂÈ˙˘)ÌÂÓÈ˜.( 

 ˙Â·¯Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ˙ÂÎ¯ÚÈ‰ ˙·ÈÈÁÓ ÌÈ‡˙Ó ÈÁÂËÈ· ÈÂÒÈÎ ˙˘ÈÎ¯
 ÌÁË˘ Ï„Â‚Â ÌÈÒÎ�‰ È‚ÂÒ ÏÚ ‰Ê ÏÏÎ·Â Ô‰ÈÒÎ� ÏÚ ˜ÈÂ„Ó Ú„ÈÓ ÊÂÎÈ¯Â ÌÈÒÎ� ¯˜Ò ÚÂˆÈ·

‰�Â·Ó‰ .ÌÁÂËÈ· Í¯ÂˆÏ Ô˙ÂÏÚ··˘ ÌÈÒÎ�‰ ÏÏÎ Ï˘ ÔÂ�ÈÎ‰ ÈÎ¯Ú ˙‡ ÚÂ·˜Ï ‰¯ËÓ· ˙‡Ê .
È ÍÎ „„ÂÓ˙‰Ï ˙ÂÎÂ¯Ú ˙ÂÈ‰ÏÂ ÌÈÒÎ�‰ ÁÂËÈ· ¯·„· ˙ÂÏÎ˘ÂÓ ˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜Ï Ô‰Ï ¯˘Ù‡˙

¯ÒÁ ÁÂËÈ· Ï˘ ·ˆÓ ÚÂ�ÓÏÂ Û˜È‰ È·Á¯ ÌÈ˜Ê� ÌÚ . ˙ÂÈ˙„Â˜� ˙ÂÈÏÙÈˆÈ�ÂÓ ˙ÂÈ˙˘˙Ï ¯˘‡
‰Â·‚ ÔÂ�ÈÎ Í¯Ú ˙ÂÏÚ· , ÌÈ‡˙Ó ÈÁÂËÈ· ÈÂÒÈÎ ˘ÂÎ¯Ï ÏÂ˜˘Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ

‰Ï‡ ˙ÂÈ˙˘˙Ï . 

Ó ÛÂ˙È˘· ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ÏÚ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ ÌÈÒÎ�‰ ÁÂËÈ· ÌÂÁ˙ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ,ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘Ï ÈÊÎ¯Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ ÔÈ· ÌÈ˜˘ÈÓ‰ ˙¯„Ò‰ ˙Â·¯Ï .‰Ê ÏÏÎ· , ÔÓ

 ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯· ÁÂËÈ·‰ ˙„ÈÁÈ Ï˘ ‰È˙ÂÈÂÎÓÒÂ ‰È„È˜Ù˙ ˙‡ Ú·˜È ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰
‰È„·ÂÚÏ ˙˘¯„�‰ ‰¯˘Î‰‰Â ‰Ï˘ Ì„‡‰ ÁÂÎ Û˜È‰ ˙‡Â .ÂÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎÏÂÚÙÏ  , ÛÂ˙È˘·

Ï‡¯˘È· ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ ÊÎ¯ÓÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó , ‰ÓÈ‡˙Ó ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰ Í¯ÚÓ ˙Ó˜‰Ï
ÁÂËÈ·‰ ÌÂÁ˙· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È„·ÂÚÏ . 

 ˙Â¯·ÚÂÓ‰ ˙Â¯˜È ˙ÂÈÏÙÈˆÈ�ÂÓ ˙ÂÈ˙˘˙Â ÍÂ�ÈÁ È�·Ó ˙Ó˜‰ ÌÈ·ˆ˜˙Ó‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÏÚ
Â·ÈÈÁ˙È ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÈÎ ‡„ÂÂÏ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ ˙ÂÏÚ·Ï ,Ì„Â˜ „ÂÚ·Èˆ˜˙‰ ˙¯·Ú‰  , ÁË·Ï

Ì‰Ï˘ ÔÂ�ÈÎ‰ Í¯Ú ÈÙÏ ‰Ï‡ ÌÈÒÎ� .‰Â·‚ ÔÂ�ÈÎ Í¯Ú ˙ÂÏÚ· ˙ÂÈÏÙÈˆÈ�ÂÓ ˙ÂÈ˙˘˙Ï ¯˘‡ , ÔÓ
ÔÈ·‰ ˙ÂÂˆ‰ ÈÎ ÈÂ‡¯‰- ‰È‚ÂÒÏ Â˙Ú„ Ô˙ÈÈ ‰Ó„‡ ˙„ÈÚ¯Ï ˜˘Ó‰ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰· ˜ÒÂÚ‰ È„¯˘Ó

‰Ï‡ ˙ÂÈ˙˘˙Ï Ì¯‚È‰Ï ÌÈÏÂÏÚ‰ ÌÈ˜Ê�Ï ‰�ÚÓ ˘·‚ÈÂ. 

 


