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באמצעות  :דוא"ל
לכבוד
כל מועדוני הטניס
החברים באיגוד הטניס בישראל
שלום רב,
הנדון :הצהרה ,התחייבות ואישור קיום ביטוח עונת המשחקים 2019/20
ביום  1.7.18פורסם ונכנס לתוקף תיקון מס'  15לחוק הספורט בעניין ביטוח ספורטאים (להלן:
"התיקון לחוק") .למען הנוחות מצ"ב נוסח התיקון לחוק.

חובת עריכת הביטוח:
בהתאם להוראות חוק הספורט  -אגודות ספורט ,ארגון ספורט ,התאחדות ואיגוד יבטחו
את הספורטאים הנוטלים חלק בתחרויות ספורט המאורגנות בידם או מטעמם.
מטרת תיקון  15לחוק ,אשר נערך לאחרונה ,הייתה לפטור קטגוריות שונות של
ספורטאים מהחובה לערוך ביטוח תאונות אישיות על פי הוראות החוק.
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.
את המעקב יש לבצע באמצעות שאלון (המצ"ב כנספח א)' שעליו יידרש כל ספורטאי לענות
בכתב ולחתום (קטין ע"י הוריו ).כידי להשלים את תהליך הבקרה ,השאלונים יבדקו על ידי
האגודה/המועדון כך שהמידע שנמסר יוצלב עם מידע שנמצא בידיעת האגודה/המועדון.

מי פטור מהחובה?
א .ספורטאים המקבלים שכר מעל שכר המינימום מעיסוקם בספורט .לגביהם קיים
כיסוי של הביטוח הלאומי על פי ענף תאונות עבודה ,כמי שעובדים בארגון הספורט.
ב .ספורטאים שהם תלמידים ,הלומדים במערכת לימודים המפוקחת ע"י משרד החינוך.
לגביהם קיים כיסוי ביטוח תאונות אישיות לפי חוק לימוד חובה.
ג .ספורטאים בליגה למקומות עבודה ובפעילויות תחרותיות מדומות הנתמכות על ידי
מקום העבודה .לגביהם קיים כיסוי של הביטוח הלאומי ,ענף ביטוח נפגעי עבודה.
ד .ספורטאים אשר אינם מקבלים שכר או תמורה אחרת (החידוש העיקרי בתיקון 15
האחרון).

מי אינו פטור מהחובה?
ספורטאים תחרותיים שמקבלים שכר או תמורה אחרת ,מתחת לגובה שכר המינימום
(אשר נכון להיום עומד על סך של  5,300 ₪לחודש).
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
הספורט פטורים מהחובה לבטח – ובלבד שנמסר להם אישור המבטח על כך שמתקיימים
בביטוח התנאים האמורים.

בהקשר זה יודגש כי החוק אוסר להתנות חברות או השתתפות בפעילות ספורט של
ספורטאי בעריכת ביטוח באופן עצמאי.
לאור האמור בתיקון לחוק ,החל מעונת  2018/19ימשיך לפעול נוהל המצאת אישורי קיום
ביטוח של כל המועדונים החברים באיגוד ,לפיו על כל מועדון למלא ולחתום על המכתב
המצורף ומסומן "נספח ב" למכתב זה (הצהרה ,התחייבות ואישור קיום ביטוח) .במכתב ישנה
אפשרות לבחור באחת מהחלופות הבאות:
.1

לא רשומים במועדון שחקנים שעליהם חלה חובת הביטוח  -במקרה כזה יש להמציא
רק את המכתב המצורף ומסומן "נספח א" חתום על ידכם.

.2

רשומים במועדון שחקנים שעליהם חלה חובת הביטוח – במקרה כזה יש להמציא גם
את המכתב המצורף "נספח ב" וגם אישור קיום ביטוח מטעם החברה המבטחת
שיצורף למכתב זה .לידיעתכם כי נוסח אישור קיום הביטוח הותאם לנוהל החדש.

.3

כמו כן ,ומאחר ובהתאם לתיקון לחוק ספורטאי רשאי לבטח את עצמו ,בטופס רישום
כל שחקן תתווסף רובריקה ,לפיה יצהיר הספורטאי באם הוא ביטח את עצמו בהתאם
לאמור בתיקון לחוק ובמידה ועשה כן ,יהא עליו לצרף את פוליסת הביטוח ומספרה
למועדון הרושם אותו ובמידה ותנאי הפוליסה תואמים את האמור בחוק הספורט,
תהא הקבוצה פטורה מלבטח ספורטאי זה ,בכפוף להוראות בתיקון לחוק.

נבקשכם לקיים את האמור בתיקון לחוק והנספחים המצורפים למכתב זה .יודגש שוב כי
המצאת הנספח או הנספחים הנ"ל מהווה תנאי לרישום המועדון והקבוצות מטעמו
באיגוד .מועדון שלא ימציא את הנספח או הנספחים הנ"ל עד ליום  19.1.20רישומו יימחק
על כל המשתמע מכך.

בכבוד רב,
אבי לחיאני,
מנכ"ל
איגוד הטניס בישראל.

נספח א'

נספח ב'

לכבוד
איגוד הטניס בישראל
הנדון :הצהרה ,התחייבות ואישור בדבר קיום ביטוח

אנו ,מועדון הטניס __________________ מס' מועדון באיגוד ________ (להלן" :המועדון") מאשרים כי
כידוע לנו שבהתאם לחוק הספורט ,כפי שבא לידי ביטוי בין היתר בסעיף  7ובסעיף ( 7א )1על כל סעיפי המשנה
שלו ,חובת הביטוח על פי החוק חלה רק על חלק מהשחקנים ,ואילו לגבי חלק אחר לא חלה חובת קיום ביטוח
על פי חוק הספורט.
לכן ,אנו מאשרים ומתחייבים בפניכם כדלקמן (סמנו את החלופה שאתה בוחרים מתוך חלופות א' או ב'):
א .לא רשומים בכלל במועדון שחקנים שחלה עליהם חובת הביטוח ו/או רשומים במועדון
שחקנים שחלה עליהם חובת הביטוח שביטחו את עצמם:
אנו מאשרים כי במועד הגשת הצהרה והתחייבות זו לא רשומים במועדון שלנו שחקנים שאמורים לשחק בשרות
המועדון החל מה 1-בספטמבר  2018ובמהלך תקופה של  12חודשים ממועד זה (להלן" :תקופת הביטוח"),
שחלה עליהם חובת הביטוח על פי חוק הספורט ו/או רשומים שחקנים שחלה עליהם חובת הביטוח והם ביטחו
את עצמם בהתאם לחוק הספורט והציגו בפנינו את פוליסת הביטוח שעומדת באמור בתנאי חוק הספורט.
אולם ,אנו מתחייבים כי ככל שבמהלך תקופת הביטוח יירשמו במועדון שחקנים או שנשתף שחקנים במשחקים
ו/או תחרויות שלנו אשר עליהם חלה חובת הביטוח על פי חוק הספורט והם לא ביטחו את עצמם ,אנו נערוך להם
פוליסת/פוליסות ביטוח התואמות והולמות את האמור בחוק הספורט ותקנותיו .אישור הביטוח לגבי שחקנים
כאלה יהיה תנאי לרישומם במועדון ויהא זה באחריותנו להודיע לכם על כך ולמסור לכם את אישור הביטוח כתנאי
לרישום .ידוע לנו ששחקן שנבקש את רישומו ללא הצגת אישור ביטוח יירשם על ידכם על יסוד ההנחה שעצם אי
הגשת אישור הביטוח מהווה הודעה מטעמנו שלא חלה עליו חובת ביטוח והוא לא ביטח את עצמו על כל המשתמע
מכך ,זאת בנוסף לאחריות שלנו כלפיכם על פי אישור זה.
ב .רשומים במועדון שחקנים שחלה עליהם חובת הביטוח שלא ביטחו את עצמם:
אנו מאשרים כי ביטחנו את השחקנים הרשומים כיום במועדון לתקופה של  12חודשים החל מ  1ספטמבר 2018
בפוליסת/פוליסות ביטוח התואמות והולמות את האמור בחוק הספורט ותקנותיו .מצ"ב כחלק בלתי נפרד
מהתחייבות זו ,אישור קיום ביטוח בנוסח הנדרש על ידכם לגבי כל השחקנים הרשומים בהתאחדות כשחקנים
של המועדון שלנו ואשר חלה עלינו חובה לבטח אותם לפי חוק הספורט.
כמו כן אנו מתחייבים לבטח את השחקנים שעליהם חלה חובת ביטוח לפי חוק הספורט שלא ביטחו את עצמם
ואשר יירשמו במועדון במהלך תקופת הביטוח ,לרבות בעונת המשחקים  2018/19ו/או כל שחקן שימצא במועדון.
אנו נמציא לכם את אישור הביטוח ל גבי שחקנים אלה וכן אנו מתחייבים לעדכן את חברת הביטוח לגבי כל שינוי
שיחול ברשימת השחקנים שיירשמו במועדון במהלך תקופת הביטוח ,לרבות בעונת המשחקים  .2018/19אישור
הביטוח לגבי שחקנים כאלה יהיה תנאי לרישומם במועדון ויהא זה באחריותנו להודיע לכם על כך ולמסור לכם
את אישור הביטוח כתנאי לרישום .ידוע לנו ששחקן שנבקש את רישומו ללא הצגת אישור ביטוח יירשם על ידכם
על יסוד ההנחה שעצם אי הגשת אישור הביטוח מהווה הודעה מטעמנו שלא חלה עליו חובת ביטוח על כל
המשתמע מכך ,זאת בנוסף לאחריות שלנו כלפיכם על פי אישור זה.
התחייבויות כלליות:
כמו כן ,ובכל מקרה בין אם מדובר בשחקן שבוטח על ידנו או שלא בוטח מכל סיבה שהיא ,אנו מתחייבים בזאת
לפצות ולשפות את איגוד הטניס  ,או מי מטעמכם ,מייד עם דרישתכם הראשונה ,בגין כל דרישה ו/או תביעה
שתוגש נגדכם ,בגין אי עריכת ביטוח ו/או עריכת ביטוח חסר בהתאם לחוק הספורט ו/או תקנות מכח חוק הספורט
(ביטוח) ו/או כל דין אחר וזאת בנוגע לכל קבוצות הטניס המשויכות למועדון .ידוע לנו כי אך ורק על סמך אישורנו
והצהרותינו דלעיל ,הסכים איגוד הטניס בישראל לרשום את המועדון באיגוד.
כן אנו מצהירים בזאת כי המגרש/ים בו/הם נערכ/ים האימונים ו/או משחקי הבית שלנו הוא/הם תקין/נים וללא כל
ליקויים ואנו מתחייבים בזאת לפצות ו/או לשפות את איגוד הטניס בישראל בגין כל תביעה שתוגש כנגד האיגוד
עקב אי תקינות המגרש/ים ו/או ליקויים שנתגלו בו /בהם ואשר הסבו נזק לצד ג' כלשהו.
תאריך________________:
____________________
שם החותם (מורשה חתימה)

_____________________
חתימה

_____________________
חותמת המועדון

