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לכבוד
אגודות מכבי ישראל
הנדון :חוק הספורט ( תיקון מס'  ,) 10התשע"ו – 2016
מצ"ב חוות דעת של היועץ הביטוחי של מכבי ישראל והתייחסות למשמעויות האופרטיביות הנובעות
מתיקון  10לחוק שבנדון:
.1

.2

.3

החובה לערוך ביטוח על פי חוק הספורט ותקנותיו לספורטאים תחרותיים בוטלה לגבי:
1.1

ספורטאים " מקצוענים" המקבלים שכר משמעותי (מעל שכר מינימום ₪ 4825 ,נכון
ליולי  ) 2016בתמורה להשתתפותם בתחרויות ספורט ,אשר לגביהם קיים פתרון של
הביטוח לאומי על פי ענף נפגעי תאונות עבודה.

1.2

ספורטאים בליגה למקומות עבודה ובפעילויות תחרותיות דומות הנתמכות על ידי
המעביד המבוטחים על ידי הביטוח הלאומי בענף ביטוח נפגעי עבודה.

1.3

ספורטאים שהם תלמידים  ,המבוטחים בביטוח תאונות אישיות לפי חוק לימוד
חובה.

השחרור מהחובה לערוך ביטוח על פי חוק הספורט ותקנותיו לגבי הקטגוריות הפטורות הנ"ל,
איננה שוללת את האפשרות הוולונטרית של האגודות לערוך ביטוח תאונות אישיות כמו זה
שנערך לספורטאים תחרותיים שאינם פטורים מהביטוח ,ונתונה לשיקול דעתם של האגודות
תוך שיתוף פעולה עם הספורטאים והוריהם.
סכומי ביטוח ממודדים לפי התקנות על פי הוראות תקנות חוק הספורט :

מבוטחים שטרם מלאו להם  20שנה
מדד
21/11/1994
סכומי מנימום בתקנות
₪ 30,000
מוות
₪ 150,000
נכות צמיתה
₪ 100
פיצוי שבועי
₪ 5,000
הוצאות טיפולי שיניים
₪ 5,000
הוצאות אישפוז וטיפול רפואי

89.44%
29/07/2015
סכומי התקנות מוצמדים להיום
₪ 56,832
₪ 284,160
₪ 189
₪ 9,472
₪ 9,472

סכומים מקובלים ל 2016
₪ 65,000
₪ 286,500
₪ 195
₪ 9,550
₪ 9,550

מבוטחים שמלאו להם  20שנה
מוות
נכות צמיתה
פיצוי שבועי
הוצאות טיפולי שיניים
הוצאות אישפוז וטיפול רפואי

₪ 100,000
₪ 150,000
₪ 400
₪ 5,000
₪ 5,000

₪ 189,440
₪ 284,160
₪ 758
₪ 9,472
₪ 9,472

בנוסף קיימת דרישה בתקנות לביטוח צד ג' ( שחקן נ' שחקן )
1

₪ 200,000
₪ 286,500
₪ 765
₪ 9,550
₪ 9,550

2

.4

לעומת זאת בביטוח תאונות אישיות לתלמידים לתלמידי בתי הספר סכום הביטוח הבסיסי
ל  100%נכות ,יעמוד השנה על כ , ₪ 400,000 -סכום גבוה  ,מהנדרשת על פי התקנות לפי חוק
הספורט  ,אם כי בביטוח זה אין כיסוי לביטוח צד ג' שחקן נגד שחקן וכן להוצאות אשפוז
וטיפול ( שבעיקרון מכוסים במסגרת חוק הבריאות על ידי קופות החולים) .
הביטוח הלאומי מפצה לעומת זאת נפגעי תאונות עבודה בהתאם לתקנותיו בעיקר בגין
הפסדי השתכרות זמנית וקבועה לפי  75%מהשכר ( תלוי בדרגת הנכות שנקבעה ) וכן בגין
הוצאות רפואיות מלאות  ,כמו כל נפגע תאונת עבודה אחר.

.5

יצוין כי ביטוח תאונות אישיות וולונטרי שיערך כאמור איננו ביטוח כפל  ,שכן בביטוח
תאונות אישיות ,דמי הביטוח המשולמים בגין מקרי מוות ונכות מצטברים ונוספים
האחד על השני מהביטוחים השונים שנערכים.

.6

לגבי חיילים שהם ספורטאים תחרותיים אין פטור בתיקון  10לחוק  ,ולכן חלה לגביהם
החובה לערוך ביטוח לפי הוראות חוק הספורט.

.7

ביטוח צד ג' – לאגודות
אגודה שמבוטחת באמצעות חברת הראל זכאית תמורת תשלום לביטוח צד ג' ,אגודות אשר
לא מבוטחות באמצעות חברת הראל יעשו זאת באופן עצמאי ועל אחריותם בלבד.
א) אגודה המבטחת את ספורטאיה בביטוח תאונות אישיות בחברת הראל באמצעות מכבי
ישראל -רק הספורטאים המבוטחים יהיו מבוטחים גם בביטוח צד ג'
ב) כל מי שלא מבוטח באופן ישיר על ידי חברת הראל ,על האגודה חלה החובה לעשות
באופן עצמאי ביטוח צד ג'.

.8

שאלות תשובות
להלן שאלות נפוצות שנשאלו  ,לגבי התיקון לחוק והתשובות להן :
א .לגבי תלמידים המבוטחים במסגרת בתי הספר ,האם נבדק פוזיטיבית ,שהביטוח לפי
חוק חינוך חובה אינו כולל החרגה לפעילות ספורטיבית ?
ביטוח תאונות אישיות לתלמידים אינו כולל בשנת הלימודים הבאה ( תשע"ז )  ,החרגה
לפעילות ספורטיבית.
ב.

בקבוצה לא מקצוענית שחקן משתכר מעל שכר מינימום ,מפעילות ספורטיבית ,האם
פטור מהחובה לערוך ביטוח לפי הוראות חוק הספורט ?
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השחקן פטור  ,ככל שההשתכרות נובעת בתמורה להשתתפות בתחרויות ספורט.
גם שחקן המוגדר כלא מקצועני או אשר משחק בקבוצה שאיננה מוגדרת כקבוצה
מקצוענית ואשר מרוויח בתמורה להשתתפויות בתחרויות ספורט שכר מעל שכר
המינימום החודשי פטור.

ג.

לגבי הרף שנקבע בגובה שכר מינימום חודשי .האם העובדה ששחקנים בקבוצות חובבניות
מועסקים למעשה ב  20%-15%משרה (הם מתאמנים לא יותר מ  4פעמים בשבוע ומועסקים
רק  9חודשים בשנה) ולמעשה מרוויחים מעל שכר מינימום לפי חלקיות משרתם חייבים
בביטוח או לא ?
הבחינה בחוק היא לגבי שכר חודשי  ,כלומר מי שמשתכר בחודש אחד יותר משכר
המינימום פטור .לגבי מקריים גבוליים או שקיים לגביהם ספק ,הייתי ממליץ לנהוג
בשמרנות ולערוך ביטוח לספורטאים על פי חוק הספורט ותקנותיו.

ד.

איך מבטחים ספורטאים שהם תלמידים  ,המבוטחים בביטוח תאונות אישיות לפי חוק לימוד
חובה ,ואשר נוסעים לחו"ל במסגרת אגודת הספורט ?
ספורטאים כאמור שהם תלמידים  ,המבוטחים בביטוח תאונות אישיות לפי חוק לימוד
חובה ,ונוסעים מטעם המוסד החינוכי ו/או הרשות המקומית ו/או משרד החינוך ,מבוטחים
במסגרת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים על פי הפוליסה בשנה"ל הבאה ( תשע"ז ) .
ככל שהנסיעה איננה מטעם המוסד החינוכי ו/או הרשות המקומית ו/או משרד החינוך ,יש
לדאוג לערוך ביטוח מיוחד לתלמידים  ,שנוסעים לחו"ל.

אין בחוות דעת זו מלחייב את מכבי ישראל בכל בעיה או דרישה כזו או אחרת –
הנ"ל מוצג כהמלצה בלבד.

לשאלות נוספות ניתן לפנות למייל -:
smadar@maccabisport.org

בכבוד רב,
נאור גלילי
מנכ"ל מכבי ישראל

 L8-42מכבי ישראל  -תיקון לחוק הספורט

3/ 3

