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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

הצעת חוק הספורט )תיקון מס' 7( )תיקון(, התשע"ב-2012

בחוק הספורט )תיקון מס' 7(, התשע"א-2011 1, בסעיף 6, האמור בו יסומן ")א(" ואחריו 1  תיקון סעיף 6
יבוא:

")ב( על אף האמור בסעיף קטן )א(, תחילתו של סעיף 11)ו( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 
4)2( לחוק זה, ביום י' בתמוז התשע"ב )30 ביוני 2012( "

תחילתו של חוק זה ביום ה' בטבת התשע"א )31 בדצמבר 2011(  2 תחילה

חוק הספורט )תיקון מס' 7(, התשע"א-2011 )להלן  סעיף 1 
  - תיקון מס' 7(, תיקן את חוק הספורט, התשמ"ח- 
1988 )להלן - החוק(, וקבע כללים שיחולו על התאחדויות 
במטרה  ספורט(,  ארגוני   - )להלן  ספורט  ואיגודי  ספורט 
להבטיח את התנהלותם התקינה, האתית והשוויונית ואת 
עמידתם בדרישות המינהל התקין, השקיפות והשמירה על 
טוהר המידות   זאת, מכיוון שמדובר בגופים בעלי מונופול 
יש  שלפעילותם  השונים,  הספורט  בענפי  הפעילות  על 
אופי ציבורי ושחלקם אף מקבלים סכומים ניכרים מכספי 

ציבור  

בתחום  הרב  ועניינו  הציבור  מעורבות  ועוד,  זאת 
הספורט, שתלויים ומותנים בקיום אמון בסיסי במערכות 
ישתיתו  כאמור  הספורט  ארגוני  כי  מחייבים  הספורט, 
בקרב  אותם  ויטמיעו  אתיים  עקרונות  על  פעילותם  את 
והניהולי  הארגוני  הצוות  ובקרב  בספורט  העוסקים  כל 

שלהם  

סעיף 11)ו( לחוק, כפי שתוקן בסעיף 4 לתיקון מס' 7, 
קובע כדלקמן:

")ו( בראש מוסד שיפוט פנימי עליון יכהן מי שהיה שופט 
כהגדרתו בסעיף 1)א( לחוק–יסוד: השפיטה, ויצא לקצבה 

או פרש "

תיקון של  תחילתו  כי  קובע   7 מס'  לתיקון   6  סעיף 
מס' 7 ביום ו' בטבת התשע"ב )1 בינואר 2012(  

ארגוני הספורט עשו מאמצים כדי לעמוד בדרישות 
נתקלו  ואולם  האמור,  תחילתו  למועד  עד   7 מס'  תיקון 
בקשיים לאתר שופטים בדימוס המתאימים והמעוניינים 
לעמוד בראש בתי הדין העליונים כנדרש בחוק  לכן יש 
צורך בדחיית כניסתו לתוקף של סעיף 11)ו( לחוק, כנוסחו 

בתיקון מס' 7, בשישה חודשים  

תיקון  של  התחילה  הוראת  את  לתקן  מוצע  לפיכך 
מס' 7 ולקבוע שתחילתו של סעיף 11)ו( לחוק תהיה ביום 
י' בתמוז התשע"ב )30 ביוני 2012(, ואילו לגבי שאר סעיפי 
ו'  ייוותר בלא שינוי - יום  7, מועד התחילה  תיקון מס' 

בטבת התשע"ב )1 בינואר 2012( 

מוצע לקבוע כי התיקון המוצע ייכנס לתוקפו   סעיף 2 
 ,)2011 בדצמבר   31( התשע"א  בטבת  ה'  ביום   
ערב יום התחילה של תיקון מס' 7, כדי שביום התחילה 
של תיקון מס' 7 יחול כבר התיקון המוצע אשר דוחה את 

כניסתו לתוקף של סעיף 11)ו( לחוק 
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