
 

 2023-2022כתב הכיסוי לעונת  עיקרי
 ותמצית העידכונים בחוק הספורט     

 ה בלבד, אינו מהווה תחליף ליעוץ מקצועיהאמור במכתב זה מוגש לידיע

או תימנעו  בוצע,כל פעולה שתכיעוץ או המלצה לביצוע. ואין לראות בו 

 .הינה באחריות האגודות בלבד -מלבצע

סכומי הביטוח הותאמו לתקנות חוק הספורט ולמדד האחרון הידוע 

 ( כמפורט להלן:2220/815/0)

 הסכומים /הפרמיות יעודכנו לפי המדד בחידוש של כל שנה

 

 להלן תמצית עיקרי החוק
שחקן הלומד במסגרת בית ספרית המפוקחת  1

 ע"י משרד החינוך
לא חייב בביטוח )מבוטח בחוק חינוך 

 החינוךחובה של משרד 
בחודש מעיסוקו ₪  5,300שחקן שמשתכר מעל  2

 בספורט
 לא חייב בביטוח

שחקן שלא מרוויח שכר כלל או תמורה כלשהי  3
 מהאגודה

לא חייב בביטוח )בשל היעדר כיסוי 
 ביטוחי אחר המלצתנו כן לבטח(  

שחקן המקבל שכר מתחת לגובה שכר  4
 בחודש₪  5,300-ל 1מינימום, בין 

בביטוח )אלא ואם יש לו ביטוח חייב 
תאונות אישיות פרטי העומד בתנאי חוק 

הספורט, באחריות האגודה לבדוק כי 
 הפוליסה עומדת בתנאי חוק הספורט(

בטח, מאחר ואין שקול לממליצים ל חיילים או ספורטאים זרים 5
 התייחסות בחוק    

שחקן בליגות למקומות עבודה הנתמכות ע"י  6
 מקום העבודה

גביהם קיים כיסוי של הביטוח ל
 הלאומי, ענף ביטוח נפגעי עבודה.

עריכת ביטוח  -בטחשקול לממליצים ל צד ג אגודה 7
לפי הוראות חוק הספורט או פטור 

מהחובה אינה שוללת את האפשרות של 
ספורטאי שנפגע לתבוע את האגודה או 

 הארגון על פי דיני הנזיקים הרגילים.

בטח את כל שקול לאם אין חובת ביטוח אנו ממליצים לבנוסף לאמור לעיל אף  •
 .ולערוך ביטוח צד ג לאגודה השחקנים בביטוח תאונות אישיות

 

השתתפות  20מעל גיל  )כולל( 20עד גיל  מקרה ביטוח
 עצמית

 אין ₪ 240,000 ₪    71,600 מוות מתאונה
 אין ₪  360,000 ₪  360,000 מתאונהנכות 

 ₪  680 ₪    10,850 ₪    10,850 הוצאות רפואיות
 ₪  680 ₪    10,850 ₪    10,850 טיפול שיניים

 יום  11 ₪         870 ₪         214 פיצוי שבועי
צד ג ספורטאים 

 ש.נ.ש גבול האחריות
 ₪  1,000,000  למקרה

 ₪  1,000,000לתקופה 
4,000  ₪ 

בנוסף פוליסות 
 משותפות לאגודות

 גבול האחריות לצד ג'
 מקצועיתגבול האחריות לא. 

 למקרה ותקופה₪  5,000,000
 למקרה ותקופה  ₪  1,000,000

8,000  ₪ 
8,000  ₪ 


