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הכלב רשום ככלב טהור גזע בתאגיד שאינו למטרות רווח שמטרתו,  )ב( 
לפי מסמכי היסוד שלו, היא בין השאר לאסוף ולנהל נתונים של כלבים 
טהורי גזע, והוכר על ידי ארגון בין–לאומי שהנחיותיו מיושמות בפעילות 

ובמסחר בין–לאומיים בכלבים טהורי גזע "

תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו  2 תחילה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ד ק ו נ ית  ר ו א
שרת החקלאות ופיתוח הכפר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר             
               יושב ראש הכנסת

חוק הספורט )תיקון מס' 8(, התשע"ב—2012*

בחוק הספורט, התשמ"ח—1988  1 )להלן — החוק העיקרי(, בסעיף 7)א(, בסופו יבוא "ביטח 1 תיקון סעיף 7
אחד הגופים האמורים ספורטאי הנוטל חלק בתחרות ספורט מסוימת — יהיו הגופים 

האחרים פטורים מביטוח כאמור" 

בסעיף 11א לחוק העיקרי —2 תיקון סעיף 11א 

בסעיף קטן )א1( —   )1(

האמור בו יסומן כפסקה ")1(", ובה, המילה "בפגרה" — תימחק, ובמקום  )א( 
הסיפה החל במילה "בסיומה" יבוא "כמפורט להלן: אם מסר את ההודעה בפגרה 
— בסיומה של עונת ספורט אחת, ואם מסר את ההודעה במחצית הראשונה של 

עונת ספורט — בסיומה של אותה עונה ";

אחרי פסקה )1( יבוא: )ב( 

בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )א4(, ספורטאי כאמור בפסקה )1( יוכל   )2("
להודיע על רצונו לעבור לאגודה אחרת במחצית השנייה של עונת ספורט 
אם ועדה מיוחדת אישרה כי התקיימו נסיבות חריגות המצדיקות זאת, הכל 
כפי שייקבע בתקנון לפי סעיף 10, והוא יוכל לעבור לאותה אגודה בסיומה 

של אותה עונה ";

אחרי סעיף קטן )א4( יבוא:  )2(

")א5( בעת הצטרפותו של ספורטאי שטרם מלאו לו 17 שנים לאגודת ספורט, 
תמסור לו האגודה מידע בכתב על זכויותיו לפי כל דין ובהתאם לתקנון לפי סעיף 
10, לרבות מידע בעניין אפשרות המעבר לאגודה אחרת ותנאיו; השר יקבע תקנות 

בנוגע לאופן מסירת המידע ומועדיו ";

במקום סעיפים קטנים )ב( עד )ב2( יבוא:  )3(

ספורטאי שמלאו לו 17 שנים המבקש לעבור לאגודת ספורט אחרת יוכל,  ")ב( 
באין הסכמה להעברתו ובכפוף לתנאים שייקבעו בתקנון לפי סעיף 10, להגיש, 
בפגרה, טופס הסגר, ולעבור לאגודה אחרת לאחר שנכנס להסגר; תקופת ההסגר 

תהיה כפי שייקבע בתקנון כאמור ולא תעלה על עונת ספורט אחת 

התקבל בכנסת ביום ח' בסיוון התשע"ב )29 במאי 2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
— 435, מיום ט"ז בטבת התשע"ב )11 בינואר 2012(, עמ' 85 

ס"ח התשמ"ח, עמ' 122; התשע"א, 1031   1

הכלב רשום ככלב טהור גזע בתאגיד שאינו למטרות רווח שמטרתו,  )ב( 
לפי מסמכי היסוד שלו, היא בין השאר לאסוף ולנהל נתונים של כלבים 
טהורי גזע, והוכר על ידי ארגון בין–לאומי שהנחיותיו מיושמות בפעילות 

ובמסחר בין–לאומיים בכלבים טהורי גזע "

תחילהתחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו  2 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ד ק ו נ ית  ר ו א
שרת החקלאות ופיתוח הכפר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר             
               יושב ראש הכנסת

חוק הספורט )תיקון מס' 8(, התשע"ב—2012*

בחוק הספורט, התשמ"ח—1988  1 )להלן — החוק העיקרי(, בסעיף 7)א(, בסופו יבוא "ביטח 1 
אחד הגופים האמורים ספורטאי הנוטל חלק בתחרות ספורט מסוימת — יהיו הגופים 

האחרים פטורים מביטוח כאמור" 

תיקון סעיף 7

תיקון סעיף 11א בסעיף 11א לחוק העיקרי —2 

בסעיף קטן )א1( —   )1(

האמור בו יסומן כפסקה ")1(", ובה, המילה "בפגרה" — תימחק, ובמקום  )א( 
הסיפה החל במילה "בסיומה" יבוא "כמפורט להלן: אם מסר את ההודעה בפגרה 
— בסיומה של עונת ספורט אחת, ואם מסר את ההודעה במחצית הראשונה של 

עונת ספורט — בסיומה של אותה עונה ";

אחרי פסקה )1( יבוא: )ב( 

בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )א4(, ספורטאי כאמור בפסקה )1( יוכל   )2("
להודיע על רצונו לעבור לאגודה אחרת במחצית השנייה של עונת ספורט 
אם ועדה מיוחדת אישרה כי התקיימו נסיבות חריגות המצדיקות זאת, הכל 
כפי שייקבע בתקנון לפי סעיף 10, והוא יוכל לעבור לאותה אגודה בסיומה 

של אותה עונה ";

אחרי סעיף קטן )א4( יבוא:  )2(

")א5( בעת הצטרפותו של ספורטאי שטרם מלאו לו 17 שנים לאגודת ספורט, 
תמסור לו האגודה מידע בכתב על זכויותיו לפי כל דין ובהתאם לתקנון לפי סעיף 
10, לרבות מידע בעניין אפשרות המעבר לאגודה אחרת ותנאיו; השר יקבע תקנות 

בנוגע לאופן מסירת המידע ומועדיו ";

במקום סעיפים קטנים )ב( עד )ב2( יבוא:  )3(

ספורטאי שמלאו לו 17 שנים המבקש לעבור לאגודת ספורט אחרת יוכל,  ")ב( 
באין הסכמה להעברתו ובכפוף לתנאים שייקבעו בתקנון לפי סעיף 10, להגיש, 
בפגרה, טופס הסגר, ולעבור לאגודה אחרת לאחר שנכנס להסגר; תקופת ההסגר 

תהיה כפי שייקבע בתקנון כאמור ולא תעלה על עונת ספורט אחת 
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התנאים למעבר של ספורטאים מאגודת ספורט אחת לאחרת כאמור בסעיף  )ב1( 
קטן )ב(, לרבות תשלום או גמול לאגודה שממנה מבקש הספורטאי לעבור, ותקופת 

ההסגר ייקבעו בתקנון לפי סעיף 10, על בסיס שיקולים אלה:

גיל הספורטאים;  )1(

מבקשים  הם  שממנה  באגודה  הספורטאים  של  פעילותם  תקופת   )2(
לעבור;

המשאבים שהושקעו באימונם ובקידומם של הספורטאים "  )3(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ת נ לב ר  ו מ י ל
שרת התרבות והספורט

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר             
               יושב ראש הכנסת

חוק שירותי הדת היהודיים )תיקון מס' 18(, התשע"ב—2012*

בחוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א—1971  1 )להלן — החוק העיקרי(, 1 תיקון סעיף 14א
בסעיף 14א —

בסעיפים קטנים )ב( עד )ד(, בכל מקום, אחרי "בתוספת" יבוא "הראשונה";  )1(

אחרי סעיף קטן )ו( יבוא:   )2(

על אף הוראות סעיפים קטנים )ב( עד )ו(, תושב יהודי המבקש לרכוש חלקת  ")ו1( 
קבר בחייו בבית העלמין האזורי ברקת ישלם סכום כמפורט להלן, לפי העניין: 

סכום שלא יעלה על התעריף המפורט בתוספת השנייה, בהתאם לסוג   )1(
חלקת הקבר שבו בחר;

אם ביקש לרכוש חלקת קבר בסמוך לבן זוגו הקבור בבית העלמין או   )2(
שבן זוגו רכש חלקת קבר בחייו בבית העלמין מסוג קבורת שדה במבנה, 
קבורה ברמה או קבורת סנהדרין ובן זוגו שילם את הסכום שיש לשלמו 
80% מהסכום שיש לשלמו לפי )1( — סכום שלא יעלה על   לפי פסקה 

פסקה )1(;

אם ביקש לרכוש חלקת קבר המיועדת לקבורה זוגית בחלקת קבר   )3(
מסוג קבורת שדה במבנה או קבורה ברמה — סכום שלא יעלה על 80% 

מהסכום שיש לשלמו לפי פסקה )2(; 

בחוק זה, "בית העלמין האזורי ברקת" — בית עלמין ברקת בגבולות המסומנים 
בתכנית מתאר מקומית ומפורטת מס' מח/143, כפי שתהיה בתוקף מזמן לזמן "

בסעיף 14א1)א( לחוק העיקרי, אחרי "בתוספת" יבוא "הראשונה" 2 תיקון סעיף 14א1

בסעיף 14א2 לחוק העיקרי, אחרי "מהתעריף המפורט בתוספת" יבוא "הראשונה או 3 תיקון סעיף 14א2
 בתוספת השנייה, לפי העניין", אחרי "בחלק ב' בתוספת" יבוא "הראשונה" ואחרי

"בחלק א' בתוספת" יבוא "הראשונה" 

חוק  בהצעות  פורסמו  הסבר  ודברי  החוק  הצעת   ;)2012 במאי   29( התשע"ב  בסיוון  ח'  ביום  בכנסת  התקבל   *
הממשלה — 439, מיום ז' בתמוז התשס"ט )29 ביוני 2009(, עמ' 736 

ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשע"א, עמ' 783    1
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