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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת:

הצעת חוק הספורט )תיקון מס' 15( )הוראות לעניין ביטוח(, התשע"ח–2018 *

בחוק הספורט, התשמ"ח–1988 1, בסעיף 7 –1 תיקון סעיף 7 

במקום סעיף קטן )א( יבוא:  )1(

אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות ואיגוד )בסעיף זה – גופי ספורט( ")א(  )1(
יבטחו את הספורטאים הנוטלים חלק בתחרויות ספורט המאורגנות בידם או 

מטעמם; ספורטאי רשאי לבטח את עצמו לפי חוק זה.

על אף האמור בפסקה )1(, בוטח ספורטאי הנוטל חלק בתחרות ספורט   )2(
מסוימת בידי אחד מגופי הספורט או שביטח את עצמו, או שבוטח בביטוח 
יהיו יתר  )ב(, לפחות,  אחר שמתקיימים בו התנאים שנקבעו לפי סעיף קטן 
גופי הספורט שחלה עליהם חובת ביטוח לפי פסקה )1( פטורים מביטוח חאמור 
באותה פסקה, ובלבד שנמסר להם אישור המבטח על חך שמתקיימים בביטוח 

התנאים שנקבעו לפי סעיף קטן )ב(.

חלה על גוף ספורט חובת ביטוח חאמור בפסקה )1(, יבדוק אם הספורטאי   )3(
לגוף הספורט,  )2( בעת הצטרפותו של הספורטאי  מבוטח חאמור בפסקה 

ובתחילתה של חל עונת ספורט, ואם אינו מבוטח – יבטחו לפי סעיף זה.";

בסעיף קטן )א1(, אחרי פסקה )3( יבוא:  )2(

ספורטאים המשתתפים בפעילות ספורט שאין בעדה תשלום שחר או חל   )4("
תמורה אחרת."

שמטרתם  תיקונים  חמה  מוצעים  זו  חוק  בהצעת 
לעודד את העיסוק בספורט באמצעות הפחתת העלויות 
החרוחות בביטוח ספורטאים לצד הבטחת חיסוי ביטוחי 

ברמה מספקת.

סעיף 7 לחוק הספורט, התשמ"ח–1988 )להלן – החוק(, 
ואיגוד,  קובע חי אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות 
חהגדרתם בחוק )להלן – גופי ספורט(, חייבים לבטח את 
הספורטאים הנוטלים חלק בתחרויות ספורט המאורגנות 
בידם או מטעמם. חמו חן, אם אחד מגופי הספורט ביטח 
ספורטאי בתחרות מסוימת, יהיו יתר גופי הספורט פטורים 

מחובה זו. 

חיסוי  לעצמם  רוחשים  רבים  ספורטאים  ואולם, 
ביטוחי שעל פי רוב הוא מקיף יותר ולעיתים גם זול יותר, 
או שהם מבוטחים במסגרת ביטוח אחר, חללי, למשל על 
ביטוחים, מוצע  ידי מעסיקם. מאחר שאין צורך בחפל 
חי ספורטאי  זאת בחוק. ראשית, מוצע לקבוע  להסדיר 
יהיה רשאי לבטח את עצמו. שנית, אם ספורטאי עשה 
חן או בוטח בביטוח אחר העונה על הדרישות שנקבעו 
)ביטוח(, התשנ"ה–1994, שנקבעו מחוח  בתקנות הספורט 
סעיף 7)ב( לחוק, גופי הספורט יהיו פטורים מחובת הביטוח 

ובלבד שנמסר להם אישור על חך  החלה עליהם לגביו, 
שהביטוח עונה על הדרישות האמורות. אם חלה על גוף 
ספורט חובת ביטוח, עליו לברר אם הספורטאי מבוטח 
בביטוח אחר, בעת הצטרפותו לגוף הספורט ובתחילתה 
של חל עונת ספורט, ואם אינו מבוטח חאמור – לבטחו 

לפי החוק )פסקה )1((. 

וזה נוסחו של סעיף קטן )א( שמוצע להחליפו: 

ואיגוד  התאחדות  ספורט,  ארגון  ספורט,  "אגודת 
יבטחו את הספורטאים הנוטלים חלק בתחרויות ספורט 
המאורגנות בידם או מטעמם; ביטח אחד הגופים האמורים 
יהיו   – ספורט מסוימת  הנוטל חלק בתחרות  ספורטאי 

הגופים האחרים פטורים מביטוח חאמור."

של  רשימה  קבועה  לחוק  7)א1(  בסעיף  חן,  חמו 
סוגי ספורטאים שחובת הביטוח לא חלה עליהם. מוצע 
להוסיף לרשימה זו את הנוטלים חלק בספורט עממי ללא 
חל תמורה, מאחר שהחיסוי הביטוחי מחוח חוק ביטוח 
וחוק הביטוח הלאומי  בריאות ממלחתי, התשנ"ד–1994, 
]נוסח משולב[, התשנ"ה–1995, הולם את רמת הסיחון 

שבפעילותם )פסקה )2((. 
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