
 

 

 2018 ספטמברב 03
 לכבוד

 
 בדוא"ל                   _________

 
 שלום רב,

 9158152החל מעונת המשחקים  (51)תיקון מספר  ביטוח ספורטאים על פי חוק הספורטהנדון: 
 

 )להלן 1988-לחוק הספורט, תשמ"ח 15פורסם ונכנס לתוקף תיקון מספר  01.07.18ביום  .1
על פי הצעת החוק מטרת  ביטוח ספורטאים.( בעניין "החוק"-ו "חוקהתיקון ל: "בהתאמה

התיקון לחוק היא לעודד את העיסוק בספורט לצד הבטחת כיסוי ביטוחי ברמה מספקת.  
 .5נספח מצורף התיקון לחוק כ

אשר עסק גם  ,(2016לחוק )משנת  10תיקון לחוק זה בא בהמשך לתיקון מספר יש לציין כי  .2
החריג מחובת הביטוח את מי שכבר מטרתו היתה להוא בביטוח הנדרש לספורטאים, ש

 מבוטח בהסדר אחר.

על פי התיקון לחוק פטורים מחובת ביטוח כל הספורטאים המשתתפים בפעילות ספורט שאין  .3
  בעדה תשלום שכר או כל תמורה אחרת.

יהיו פטורים "(, גופי ספורטאגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות ואיגוד )להלן: " בנוסף
וח הספורטאים על פי החוק, אם בוטח הספורטאי בביטוח אחר העונה על הדרישות מביט

. פטור זה מותנה "(התקנות)להלן: " 1994-הספורט )ביטוח(, תשנ"ה שנקבעו בחוק ובתקנות
כן , עם הצטרפות הספורטאי לגוף הספורט והמבטח בכך שנמסר לגוף הספורט אישור

 ,ויודגש .החוק והתקנות שהביטוח עונה על דרישות לבתחילתה של כל עונת ספורט, על כ
כמו כן, ספורטאי יכול לבטח את עצמו, אך גוף הספורט לא  האחריות היא על גוף הספורט.

  טח את עצמו.ייתנה את החברות של ספורטאי בקבוצה או את השתתפותו בפעילות בכך שב
יבטחו גופי הספורט את , תקנותעל פי החוק והספורטאי לא מבוטח כנדרש בכל מקרה בו 

נטרית של גופי הספורט לערוך וכמובן שאין באמור לשלול את האפשרות הוול הספורטאי.
 ביטוח לספורטאים. 

רישום הקבוצה כחברה באיגוד הכדורסל מותנה באישור והצהרה כי הספורטאים כי יצוין  .4
 בוטחו כנדרש בחוק ובתקנות.

 ולקבל ייעוץ משפטי וייעוץ ביטוחי מתאים. אנו ממליצים לקרוא בעיון את החוק והתקנות .5

אין במסמך זה לחייב את איגוד הכדורסל בכל בעיה או דרישה, והנ"ל מוצג כהמלצה בלבד  .6
 .או ביטוחי ולא מהווה או מחליף ייעוץ משפטי
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 5נספח 
 התיקון לחוק

 

 


