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 מתפרסמת בזה העעת חוק של חבר הכנסת מטעס ועדת החינוך והתרבות של הכנסת:

 הצעת חוק הספורט (תיקון מס׳ 4) (הסמכת בעלי תעודת הוראה),
 התשס״ב-2002*

ף ו - (להלן - החוק העיקרי), בסעי י  תיקון סעיף ו 1. בחוק הספורט, התשמ״ח--968ו

א בו גוד״ י  (1) בהגדרה ״פעילות ספורט מאורגנת״, במקום ״התאחדות או אי
ת מקומית״; ד או רשו ו ג  ״התאחדות, אי

י בד ת מוסד להכשרת עו א תנה מ י א ״או שנ ו ב  (2) בהגדרה ״תעודת הסמבה״, בסופה י
עצה להשכלה גבוהה, ו בחוק המו א מוסד מוכר כמשמע ו ה נוך גופני ש  הוראה בחי
ן זה י ר בו לענ ר הכי ש ה בל היתר לפי החוק האמור, ש , או מוסד שקי  התשי״ח-958ו2
נוך גופני ובהתמחות ראה בחי י הו בד ם להכשרת עו די מו  בהתחשב בתכנית הלי

ימת בו והניתנת לבוגריו״.  מתאימה המתקי

ו יבוא:  תיקון סעיף 6ו 2. סעיף 16 יסומן "(א)" ואחרי

לו על מורה לחינוך גופני במוסד א יחו ף 3ז(ה), ל  ״(ב) הוראות חוק זה, למעט סעי
די מוסד דו עם תלמי י תפקי לו , במי ד חובה, התש״ט-1949ג מו  חינוך, בתגדרתו בחוק לי
ת ספורט הנערכת לו נוך או במסגרת פעי ל מוסד החי ת ספורט ש לו נוך במסגרת פעי  החי

ד החינוך.״  בפיקוח משר

ר ב ס י ה ר ב  ד

 מוצע גס שההגדרה ״פעילות ספורט מאורגנת״
 תחול גם על פעילות ספורט שמארגנת רשות מקומית,
 זאת עקב חוסרים שנתגלו לגבי פעילות כאמור, ושנראה
 שיש מקום לקבוע באופן מפורש כי הוראות מסוימות של
 חוק הספורט יחולו עליה. בהמשך הליכי החקיקה ייבחן
 אם יש צורך בהחלתן של הוראות נוספות על פעילות

 ספורט שמארגנת רשות מקומית.

 כן מוצע לקבוע כי הוראות החוק לא יחולו על
 מורה לחינוך גופני במסגרת מילוי תפקידו עם תלמידי
 מוסד החינוך שבו הוא מלמד. גם כיום מפרשים משרד
 החינוך ומשרד המדע התרבות והספורט את החוק באופן
 זה, אך מוצע להבהיר ענין זה באופן מפורש, כדי
 שלמורים לחינוך גופני תהיה ברורה המסגרת המשפטית

 שבה הם פועליח.

 להערכת משרד האוצר ייתכן שלהוראה
 המתייחסת לפעילות רשות מקומית, תהיה השלכה
 מסוימת על הוצאות הרשויות המקומיות בעת שהן

 מארגנות פעילות ספורט.

ן אורלב  חבר הכנסת זבולו

 על פי הוראת סעיף 2 לחוק הספורט, התשמ״ח-
 1988, רשאי שר החינוך לקבוע בצו בי בענף ספורט
 מסוים, כולו או חלקו, לא יוכל אדם לעסוק כמאמן או
 כמדריך ספורט אלא אם כן יש בידו תעודת הסמכה. כיום
 קיימים מוסדות להכשרת מורים ־לחינוך גופני ומוסדות
 אחרים המקיימים חוגים או מגמות לימוד בתחום החינוך
 הגופני והספורט, אשר תעודות ההוראה המוענקות
 לבוגריהם אינן בלולות בהגדרה האמורה ולכן אינן
 מקנות לבעליהן את הזכות על פי החוק לשמש לפחות
 במדריכי ספורט. נוצר אפוא עיוות ולפיו אדם בעל
 תעודת הוראה אשר זכה להכשרה עיונית ומעשית

 ראויה במשך שנים, מנוע מלשמש מדריך ספורט.

 בנסיבות אלה נפגעות זכויותיו של ציבור רחב,
 פגיעה שכל מקורה במגבלה טכנית גרידא הקבועה בחוק
 ואשר לא נמצא לכאורה כל טעם הגיוני ומעשי העומד

 ביסודה.

 מוצע לקבוע כי בתעודת הסמבה לענין סעיף 2
 לחוק תיחשב גם תעודת הוראה להוראת החינוך הגופני
 שניתנה על ידי מוסד להוראת החינוך הגופני, שהוא
 מוסד מוכר או מוסד שקיבל היתר לפי חוק המועצה
 להשכלה גבוהה, אשר השר הכיר בו לענין זה בהתחשב

 בהכשרה שהוא מעניק לבוגריו.

 * הצעת חוק מס׳ פ/739ו; הועברה לועדה ביום ב״ח בחשון התשס״ב (4ו בנובמבר 2001).
 י ם״ת התשמ״ח, עמ׳ 122; התשס״א, עמי 178.

 1 סייח התשי״ח, עמי 191.

 3 0״ח התש״ט, עמ׳ 287.
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 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת:

 העעת חוק האפוטרופוס הכללי(תיקון מם׳ ב)(חקירה לשם איתור נכסים
 עזובים ובעליהם),. התשס״ב-2002*

, בסעיף 5 ~ , תיקון סעיף 5  1. בחוק האפוטרופוס הכללי, התשל״ח-1978י

) יבוא: ב )  (1) אחרי סעיף קטן

זמתו או לפי י האפוטרופוס הכללי, מי ף קטן(ב), רשא ר בסעי  ״(בו) על אף האמו
ש י ל נכס ש ע לו ע ד ו ר נכסים עזובים, גס בלא שנ תו ך חקירה לשם אי  בקשה, לערו

ם כך.״ ש ת ל ו ף ראי א יהיה מוסמך לאסו א נכס עזוב, והו ו ה ד להניח ש  יסו

) יבוא: ג )  (2) אחרי סעיף קטן

א בים שהו ו ל נכסים עז ם ש ר הבעלי תו פעל לאי י י  ׳׳(גו) האפוטרופוס הכלל
ם שנספו בשואה, ם לאנשי כי י ו שי ד להניח שהי ש יסו ר י ש  מופקד על ניהולם, א
ף א יהיה מוסמך לאסו הו ץ לארץ, ו בחו ץ ו ר א ר ב בו ל פרסום לצי  לרבות בדרך ש

ת לשם כך. ו  ראי

ום 15 בפברואר א יאוחר מי ש לשר המשפטים, ל י ג  (ג2) האפוטרופוס הכללי י
אה ם שנספו בשו ל אנשי ר נכסים ש ת שנקט לאיתו לו י שנה, דוח לגבי הפעו  מד
ו ת ע ד ב ת ש לו ת לגבי הפעו י ר בעליהם בשנה שקדמה להגשת הדוח, ותכנ  ולאיתו
עדה ש לו ג ו ת שנקט י לו  לנקוט. בשנה שלאחר מכן: העתק מהדוח לגבי הפעו

ל הכנסת.״ נה ש ני ביקורת המדי  לעני

ר ב ס י ה ר ב  ד

 הנספים ולהשיבם אל קרוביהם, גם בלא שנודע לו על
 נכס עזוב מסוים. האיתור היזום יכלול גם פרסום בארץ

 ובחוץ לארץ.

 כן מוצע לקבוע שהאפוטרופוס הכללי יגיש לשר
 המשפטים מדי שנה דוח על פעולות שנקט לאיתור
 נכסים כאמור, ותכנית פעולה לגבי פעולות שבדעתו
 לנקוט בשנה שלאחר מכן. עותק מהדוח לגבי הפעולות
 שנקט יועבר לועדה לעניני ביקורת המדינה של

 הכנסת.

 חברי הכנסת: קולט אביטל, מסף לפיד, מקטור
 בריילובםקי, אילן גילאון, זהבה גלאון, יעל
 דיין, אבשלום וילן, אליעזר זנדברג, נעמי חזן,
 תאופיק חטיב, ענת מאור, האשם מתמיד,
 יהודית נאות, אברהם פורז, ייסף־י־צחק פריעקי,

 מיכאל קליינר

 במהלך עבודתה של ועדת החקירה הפרלמנטרית
 לבדיקת חשבונות או נכסים עזובים בבנקים בישראל
 ובידי גופים אחרים, של אנשים שנספו בשואה ושל
 ניצולי שואה(להלן - הועדה), התברר כי במהלך תקופה
 ארוכה נמנע מהאפוטרופוס הכללי, גם בשל קשיים
 משפטיים, להפעיל סמכויות חקירה אקטיביות לאיתור

 נכסים עזובים של קרבנות השואה.

 כחלק ממסקנות הועדה, מוצע כי סעיף 5 לחוק
 האפוטרופוס הכללי יתוקן ויאפשר לאפוטרופוס הכללי
 לפעול ביתר יעילות כדי לאתר נכסים עזובים של

 • הצעת חוק מס׳ פי960ב: הועברה לועדה ביום כ״א בחשון התשם״ב (7 בנובמבר 2001).
 י סייח דתשל״ח, עמי 1¿; התשמ״ג, עמי 78.
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