
 
                              

 
 ביטוח ברשויות המקומיותבנושאי קורס 

 החברה למשק וכלכלהסוכנות הביטוח של בשיתוף 

 מבוא 

תשתיות לזקים למבני ציבור ונ כגון בפעילותן מול סיכונים שוניםמתמודדות  בישראל רשויות המקומיותה
 נובעות מתאונות ונזקים לצדדים שלישיים. ההוצאות בלתי צפויות כן וציבוריות כתוצאה מנזקי טבע ואש 

תשתיות, על הרכוש הרשות והגנה על  - הרשויות פועלות לניהול סיכוניהן על ידי ניהול סיכונים פיזי

 "ב. וכיו במפגעים לטיפול עירוניים במוקדיםהשקעה , בתחזוקההשקעה 
באמצעות עריכת אם , אחריםגורמים ל צפויים בלתיה סיכוניםה העברת הוא הסיכונים ניהול של נוסף פן

 ידי על חוזיים באמצעים כןוביטוחי חבות של הרשות ת, באמצעות הרשולנכסי  ביטוחים מתאימים
 אחר מעקבתוך ו ואחריות ביטוח סעיפי באמצעות ם הרשות,מטע ספקיםלו לקבלניםהסיכונים  העברת

 . יםביטוחה אישורי

 והן הכללי הדין פי על הן ,חוקיות לעריכת ביטוחים מסוימים ותויחב מוטלות המקומיות ותויהרש על
 .ועודביטוח תאונות אישיות לתלמידים, ביטוח ספורטאים  ,רכבחובה ל ביטוח כגון, מיוחד באופן

תם מתמודדות הרשויות המקומיות, אולם ימנושאים אחרים א"עולם הביטוח" אינו מורכב או מסובך יותר 
  השפה והמושגים המקצועיים., , אשר מחייב את הבנת השחקנים הפועלים בוומקצועי הוא תחום מיוחד

 טרות הקורסמ

 מפתחהשל אנשי והעשרתם המקומיות על ידי לימוד  ושיפור הטיפול בביטוחי הרשויות תהתייעלו, 
 .אשר יש להם ממשק בעבודתם עם תחום הביטוח ,ביטוח ברשויותממונים על ההומנהלים ה

  בסיסיים בתחום הביטוחהעקרונות הלימוד. 

 נוגע לרשויות מקומיות.בובפרט  בכלל לימוד המערכת הנורמטיבית, חקיקה ופסיקה בנושאי ביטוח 
 .שיפור הטיפול ברכישת ביטוחים על ידי הרשויות המקומיות 

 יות המקומיות וחסכון כספי לרשויות עקב כך.ובניהול תביעות כנגד הרש תהתייעלו 
  פעילים בתחום הביטוח ברשויות מקומיות.השיתוף ידע של אנשי מקצוע 

 רכוש, צד ג', אחריות מקצועית - ברשויות המקומיות הכרה ולימוד של פוליסות הביטוח העיקריות 
 ועוד.

  ביטוח תאונות אישיות לתלמידים,  - תורשויות המקומיל ייחודיותהכרה ולימוד של פוליסות ביטוח

ביטוח נושאי מהנדס הרשות המקומית, ת ומחלקול והבניה ביטוח אחריות מקצועית לועדות התכנון
 .ועוד ביטוח נאמנות עובדים, ביטוח סייברמשרה, 

 אוכלוסיית היעד

הממונים על תחום הביטוח ברשות המקומית, גזברים, מנהלי רכש, יועצים משפטיים, הממונים על טיפול 

 בתביעות צד ג' ברשויות המקומיות, הממונים על התקשרויות ומכרזים. 

 יעוץ וניהול אקדמי

  .משרד עורכי דין, יגאל שגיא ושות', עו"ד מירון זוצקי

 .וכלכלההחברה למשק עו"ד אופיר יונתן, 

 מתכונת הלימודים

 מפגשים( 6שעות ) 42 היקף השעות בקורס:

 15:15 – 09:00בין השעות ' ביום   יום הלימודים:

 .רמת גן, 1רחוב הראשונים  "בית דורון"מרכז תרבות  מקום הלימודים:

 .2018בינואר  8  רס:הקופתיחת מועד 

  .19.02 ,5.02, 29.01, 22.01, 15.01, 8.01  :המפגשים מועדילהלן 

 חובות הקורס

 מן הקורס. 85%קבלת התעודה מותנית בנוכחות של  .לפחות משעות הלימוד 100%של נוכחות 

בכפוף  ,של משרד החינוך לגמול השתלמותבשעות המזכה  הקורס יקבלו תעודה העומדים בדרישות

 .להנחיית ועדת גמול ההשתלמות

 שכר לימוד 

 .המקומי )מחיר מסובסד( לעובדי השלטוןשכר הלימוד   ₪   2,500

 .שאינם עובדי השלטון המקומימהמגזר הציבורי למשתתפים שכר הלימוד      ₪ 2,900
 שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.

 עדיפות תינתן לעובדי השלטון המקומי.  

 

 



 
  )כללי( הקורס נושאי

 

 ומושגים בסיסיים בביטוחמבוא, 

 המפקח על הביטוחמשנה המוטב, מבטחיוהמבוטח  ,הביטוחחברת  - השחקנים בשוק הביטוח , ,

 .ועוד חוקרי ביטוח, שמאים וסוקרים

  נזק עצמי, ביטוח חבות, פוליסה, ביטוח כל הסיכונים, ביטוח על פי סיכונים  - בביטוחמושגי יסוד

ביטוח משנה וביטוח משותף, ביטוח על פי  , תחלוף, הצעת ביטוח,מוגדרים, ביטוחי קטסטרופה

 .ועוד דין, מקרה הביטוח, השתתפות עצמית, גבול אחריות
 

 
 הסביבה החוקית

 
 .אחריות בנזיקין ואחריות הרשויות המקומיות בנזיקין 

 1981, התשמ"א חוק חוזה הביטוח.  

 1981, התשמ"א )ביטוח( םרותים פיננסיייחוק הפיקוח על ש. 
 .חובת עריכת ביטוח לרשויות מקומיות 

 מכרזים. דיני  
 

 פוליסות ביטוח 

 
 .ביטוח רכוש, כל הסיכונים לעומת סיכונים מסוימים, מקרה הביטוח 

 פוליסת צד ג', מקרה הביטוח, אחריות צולבת, מבוטחים נוספים. 
 .ביטוח חבות מעבידים, מחלות מקצוע, ביטוח כשכבה נוספת מעל הביטוח הלאומי 

 .ביטוח תאונות אישיות לתלמידים 

 נושאי משרה יביטוח. 
 רשות.מהנדס הת ומחלקביטוח אחריות מקצועיות לועדות התכנון ו 

 .ביטוחי נאמנות וכספים 
 

 
 ניהול מחלקת ביטוח ברשות מקומית וניהול תביעות

 

 'תו, חייה של תביעת ביטוח. -עד  -מא 
 קבלנים וספקים. - העברת סיכון לאחרים 

 . ניהול תביעות מתחת להשתתפות העצמית 
  והעברת אחריות.בחינת אחריותה של הרשות המקומית 

 לפני או אחרי הליך משפטי, פשרות וגישור. ?מתי לסלק את התביעה 

 
 התקשרות לרכישת ביטוח 

 

 .עריכת מכרז ביטוח  

 סיון תביעות, סכומי ביטוח.יההכנה הנדרשת, נ 
 .הסביבה החוקית  

 תהסתייגויוו בדיקת המכרז.  

 רשויות המקומיות.בהעדכני  הביטוח הסביבה התחרותית, מצב שוק 

 

 *יתכנו שינויים

 

 מחלקת הדרכה עברה לרישום מקוון באתר האינטרנט של מרכז השלטון המקומי:

www.masham.org.il 

 במסך הראשי של   יש להיכנס לאתר מרכז השלטון המקומי, למחלקת הדרכה. לרישום מקוון
"הדרכה"  חפשו "רישום לפעילויות" והירשמו לפי הנחיות שם. לקובץ מפורט יותר המתאר את תהליך 

 הרישום כנסו ל"אודות"  . 

 register@masham.org.il, אנא פנו במייל: ההרשמה בלבדעזרה בתהליך דרושה ובמידה 

 לנירה.  03-6844253לתמיכה טכנית או  03-6844227או  
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