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במקום סעיף קטן )א( יבוא:

")א( ספורטאי שגילו פחות מ 15שנה יובל ,באין הסכמה להעברתו ,להודיע
על רצונו לעבור לאגודה אחרת ,והוא יובל לעבור לכל אגודה אחרת במועד
כמפורט להלן:

)ו( מסר את ההודעה במחצית הראשונה של עונת ספורט  בתוך 30
ימים מתחילתה של המחצית השניה של עונת הספורט;
) (2מסר את ההודעה במחצית השניה של עונת ספורט  בתוך  30ימים
מסיומה של עונת הספורט.

)א (1ספורטאי שגילו  15שנה ומעלה אך לא מעל  17שנה יוכל ,באין הסכמה
להעברתו ,להודיע בפגרה על רצונו לעבור לאגודה אחרת והוא יוכל לעכור
לאותה אגודה בסיומה של עונת ספורט אחת.
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הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
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 1ס"ח התשמ"ח ,עמ'  ;122התשנ"ד ,עמ' .110

)א (2בענפי ספורט אישיים רשאי השר ,באישור ועדת החינוך והתרבות של
הכנסת ,לקבוע הוראות בענין העברת ספורטאים מאגודה לאגודה ,השונות
מההוראות האמורות בסעיפים קטנים )א( ו)א ;(1תקנות לפי סעיף זה יותקנו
בהתחשב בגילאי הספורטאים ,במועדי ההעברה השונים ,ובענפי הספורט
השונים.

)א (1) (3על אף ההוראות לפי סעיפים קטנים )א() ,או( ו)א (2רשאים
התאחדות או איגוד לכלול בתקנון ,כמשמעותו בסעיף  ,10הוראות אחרות
בדבר העברת ספורטאים שגילם לא מעל  17שנה ובלבד שנתקיימו בהן כל
אלה:
)א( השר ,בהסכמת ועדת החינוך והתרבות של הכנסת ,אישר אותן,
לאחר שמצא כי מתקיימות נסיבות המצדיקות זאת ,בהתחשב בגילאי
הספורטאים ובענף הספורט שבו מדובר;
)ב(

ההוראות ,כפי שאושרו ,פורסמו ברשומות.

) (2תוקפו של אישור כאמור בפסקה ) (1יהא לתקופה של חמש שנים
ורשאי השר ,אם מצא כי נסיבות הענין מצדיקות זאת ובהסכמת ועדת
החינוך והתרבות של הכנסת ,להאריכו מעת לעת ,לתקופות נוספות של
חמש שנים כל אחת.

)א (4היה המשך פעילותו באגודה של ספורטאי שגילו פחות מ 18שנה ,בלתי
סביר או בלתי אפשרי ,מסיבות שאינן תלויות בו ,או שהמשך פעילותו כאמור
עלול לגרום לו נזק של ממש ,רשאי הוא להודיע על רצונו לעבור לאגודה אחרת
והוא יוכל לעבור לבל אגודה אחרת בתוך  30ימים מיום מתן הודעתו ,לא
הסכימה האגודה להעברתו של הספורטאי כאמור ,וקבע שופט שמונה לפי
הוראות סעיף  ,12לפי בקשת הספורטאי ,כי המשך פעילותו באגודה הוא בלתי
סביר או בלתי אפשרי ,מסיבות שאינן תלויות בו ,או שהמשך פעילותו כאמור
עלול לגרום לו נזק של ממש ,יובל הספורטאי לעבור מהאגודה לכל אגודה
אחרת ,בתוך  30ימים מיום החלטת השופט ובתנאים שקבע;".
)(2

בסעיף קטן

)ב(,

במקום

""18

יבוא

''."17

הוראות החוק העיקרי כנוסחן בחוק זה יחולו על כל ענף ספורט החל בעונת הספורט
.2
הראשונה באותו ענף שלאחר תחילתו של חוק זה.
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