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 אגודות מכבי ישראל

 

 ביטוח ספורטאים. –חוק הספורט  הנדון:

 

בעניין ביטוח  ,לחוק הספורט ,15 ם ונכנס לתוקף תיקון מס'פורס 1/7/2018בתאריך 
 .1/9/2018-31/8/2019דהיינו   הספורט הקרובה בעונתאשר יחל  ,ספורטאים

מהחובה לערוך מטרת תיקונים אלה הינה לפטור קטגוריות שונות של ספורטאים 
 על פי הוראות חוק הספורט.  ,ביטוח תאונות אישיות

 שכל ספורטאי ימלא שאלון וכתב התחייבות המצ"ב.אנו ממליצים 

מדריך והסבר  הכנו 2018-2019עונת לולהיערך בהתאם על מנת להבין את החוק 
  .מקוצר בנושא

האמור במכתב זה , על נספחיו , מהווה המלצה בלבד וכל פעולה שנעשית על פי המידע 
 והפרטים האמורים הינה על אחריות המבצע בלבד.

  

 בברכה,

 סמדר מימון

 מנהלת תחום ביטוח

 מכבי ישראל

 

 

 -מצורף למכתב זה:

 מדריך והסבר מקוצר (1
 שאלון וכתב התחייבות לספורטאי (2
 מדריך והסבר מורחב על ידי יועץ ביטוח של מכבי ישראל עו"ד מירון זוצקי.   (3

 

 

 



 

 

 מדריך והסבר מקוצר בנושא תיקון חוק הספורט 

 בעניין ביטוח ספורטאים

 

האמור במכתב זה , על נספחיו , מהווה המלצה בלבד וכל פעולה שנעשית על פי 
 בלבד.המידע והפרטים האמורים הינה על אחריות המבצע 

 חובת עריכת הביטוח:

אגודות ספורט, ארגון ספורט, התאחדות ואיגוד יבטחו  -בהתאם להוראות חוק הספורט 
 את הספורטאים הנוטלים חלק בתחרויות ספורט המאורגנות בידם או מטעמם.

לחוק, אשר נערכו לאחרונה, הייתה לפטור קטגוריות שונות של  15-ו 10מטרת תיקונים 
 לערוך ביטוח תאונות אישיות על פי הוראות החוק. ספורטאים מהחובה

על האגודות ואירגוני הספורט אשר החובה לבטח מוטלת עליהן, לבחון כל ספורטאי 
 וספורטאי תחרותי האם הוא נופל להגדרות הפוטרות או שמא חובה לערוך בגינו ביטוח.

ספורטאי לענות  כל יידרשאת המעקב יש לבצע באמצעות שאלון )המצ"ב כנספח א'( שעליו 
בכתב ולחתום )קטין ע"י הוריו(. כידי להשלים את תהליך הבקרה, השאלונים יבדקו על ידי 

 האגודה כך שהמידע שנמסר יוצלב עם מידע שנמצא בידיעת האגודה.

 

 מי פטור מהחובה?

. לגביהם קיים ספורטאים המקבלים שכר מעל שכר המינימום מעיסוקם בספורט .א
 מי על פי ענף תאונות עבודה, כמי שעובדים בארגון הספורט.כיסוי של הביטוח הלאו

 
 ספורטאים שהם תלמידים, הלומדים במערכת לימודים המפוקחת ע"י משרד החינוך. .ב

 לגביהם קיים כיסוי ביטוח תאונות אישיות לפי חוק לימוד חובה.
 

הנתמכות על ידי  ספורטאים בליגה למקומות עבודה ובפעילויות תחרותיות מדומות .ג
 לגביהם קיים כיסוי של הביטוח הלאומי, ענף ביטוח נפגעי עבודה. קום העבודה.מ
 

 15מקבלים שכר או תמורה אחרת )החידוש העיקרי בתיקון אינם  אשרספורטאים  .ד
 (.האחרון

בניגוד לקטגוריות הספורטאים האחרות, אשר להם יש כיסוי נוסף, ספורטאים אלה לא 
אחר, ועלולים, במקרה של תאונה חלילה, לאבד מכוסים בהכרח מכוח חוק או ביטוח 

את מקור פרנסתם. לפיכך, לגבי קטגוריה זו, על אף שהינם פטורים מחובת עריכת 
ינו ממליצים לשקול להמשיך לערוך ביטוח תאונות אישיות על פי חוק יביטוח, ה
 הספורט.

 

 



 

 מי אינו פטור מהחובה?

אחרת, מתחת לגובה שכר המינימום ספורטאים תחרותיים שמקבלים שכר או תמורה 
 לחודש(.₪  5,300)אשר נכון להיום עומד על סך של 

 אבל, 

אם הספורטאי שאינו פטור ביטח את עצמו, או שבוטח בידי גוף ספורט אחד או שבוטח 
בביטוח אחר שמתקיימים בו התנאים של "ביטוח חוק הספורט" לפחות, יהיו שאר גופי 

ובלבד שנמסר להם אישור המבטח על כך שמתקיימים  –הספורט פטורים מהחובה לבטח 
 בביטוח התנאים האמורים.

בהקשר זה יודגש כי החוק אוסר להתנות חברות או השתתפות בפעילות ספורט של ספורטאי 
 בעריכת ביטוח באופן עצמאי.

 הערות:

רו מהחובה לערוך ביטוח, אין פירושה וחרהעובדה שבקטגוריות מסוימות ספורטאים ש
י רשהאגודה או הארגון אינם רשאים לערות ביטוח תאונות אישיות לספורטאים באופן וולנט

 ועל פי שיקול דעתם, כאשר רצוי לשקול, בין השאר, את השיקולים הבאים:

 .שיקול כלכלי לגבי עלויות הביטוח והתועלת שתצמח מכך לספורטאים המשתתפים .א
 יגיהם/הוריהם.על האגודה להתייעץ בדבר עם הספורטאים ו/או נצ .ב

לגבי האגודות והארגונים עצמם, אין כל שינוי במצב הקודם לגבי ביטוח צד ג' וביטוח חבות 
 מעבידים ויש להמשיך ולערוך את הביטוחים כנהוג ובגבולות אחריות מספקים.

עריכת ביטוח לפי הוראות חוק הספורט )או פטור מהחובה( אינה שוללת את האפשרות של 
 אונה לתבוע את האגודה את הארגון על פי דיני הנזיקים הרגילים.ספורטאי שנפגע בת

 לסיכום

 במסגרת בית ספרית הלומדשחקן  (1
 )המפוקחת ע"י משרד החינוך( 

 )מבוטח בחוק חינוך חובה( לא חייב בביטוח

 )ביטוח לאומי( לא חייב בביטוח בחודש ₪  5300שחקן שמרוויח מעל  (2
מומלץ לבטח בשל העדר כיסוי ) לא חייב בביטוח ₪(  0שחקן שלא מרוויח כלל ) (3

 (ביטוחי אחר
שחקן המבוטח בליגות למקומות  ( 4

 עבודה 
 )מבוטח בליגת למקומות עבודה( לא חייב בביטוח

אלא ואם יש לו ביטוח תאונות אישיות  חייב בביטוח בחודש     ₪  1-5300שחקן שמרוויח בין  (5
באחריות האגודה  -ק הספורטפרטי העומד בתנאי חו

 לבקש הפוליסה ולבדוק כי עומדת בתנאי חוק הספורט.
אנו ממליצים לבטח את כל השחקנים בביטוח תאונות  בנוסף לאמור לעיל אף אם אין חובה, (6

 אישיות
המלצתנו למילוי השאלון על ידי כל  (7

 הספורטאים במועדון.
לתשומת לבכם, הנ"ל לא כולל צד ג'  (8

 אגודה
מחירי ביטוח תאונות אישיות לעונת  (9

 יועברו בקרוב. 2018/2019
  

 



 


