
 
 העברת שחקן -2012נוב'  חוק הספורט

, באין הסכמה להעברתו, להודיע על שנה יוכל 15-שגילו פחות מורטאי פס (א) .א11
 רצונו לעבור לאגודה אחרת, והוא יוכל לעבור לכל אגודה אחרת במועד כמפורט להלן:

ימים  30תוך ב –ספורט  תנבמחצית הראשונה של עוה ר את ההודעסמ (1)
 מחצית השניה של עונת הספורט;מתחילתה של ה

ימים  30תוך ב –ר את ההודעה במחצית השניה של עונת ספורט סמ (2)
 מסיומה של עונת הספורט.

 שנה יוכל, באין 17שנה ומעלה אך לא מעל  15 ורטאי שגילופס (1) (1א) 
אחרת והוא יוכל לעבור  הדסכמה להעברתו, להודיע על רצונו לעבור לאגוה

בסיומה של  –ורט להלן: אם מסר את ההודעה בפגרה כמפלאותה אגודה 
עונת ספורט אחת, ואם מסר את ההודעה במחצית הראשונה של עונת ספורט 

 ;בסיומה של אותה עונה –

( יוכל 1(, ספורטאי כאמור בפסקה )4בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )א (2)
רט אם להודיע על רצונו לעבור לאגודה אחרת במחצית השנייה של עונת ספו

ועדה מיוחדת אישרה כי התקיימו נסיבות חריגות המצדיקות זאת, הכל כפי 
, והוא יוכל לעבור לאותה אגודה בסיומה של 10שייקבע בתקנון לפי סעיף 

 אותה עונה.

נפי ספורט אישיים רשאי השר, באישור ועדת החינוך והתרבות של עב (2א) 
ודה לאגודה, השונות מההוראות הכנסת, לקבוע הוראות בענין העברת ספורטאים מאג

בהתחשב בגילאי  ונ(; תקנות לפי סעיף זה יותק1)א-האמורות בסעיפים קטנים )א( ו
 הספורטאים, במועדי ההעברה השונים, ובענפי הספורט השונים.

( רשאים 2)א-(, ו1אף ההוראות לפי סעיפים קטנים )א(, )א לע (1) (3א) 
, הוראות אחרות 10עותו בסעיף ול בתקנון, כמשמכלהתאחדות או איגוד ל

כל  ןהבשנה ובלבד שנתקיימו  17בדבר העברת ספורטאים שגילם לא מעל 
 אלה:

ר, בהסכמת ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אישר אותן, שה (א)
שב בגילאי חלאחר שמצא כי מתקיימות נסיבות המצדיקות זאת, בהת

 ;ברהספורטאים ובענף הספורט שבו מדו

 כפי שאושרו, פורסמו ברשומות.וראות, הה )ב(

 םי( יהא לתקופה של חמש שנ1קפו של אישור כאמור בפסקה )ות (2)
ורשאי השר, אם מצא כי נסיבות הענין מצדיקות זאת ובהסכמת ועדת החינוך 

ות של חמש שנים פוהתרבות של הכנסת, להאריכו מעת לעת, לתקופות נוס
 כל אחת.

שנה, בלתי  18-פורטאי שגילו פחות מה המשך פעילותו באגודה של סיה (4א) 
סביר או בלתי אפשרי, מסיבות שאינן תלויות בו, או שהמשך פעילותו כאמור עלול לגרום 

הודיע על רצונו לעבור לאגודה אחרת והוא יוכל לעבור לכל ל אלו נזק של ממש, רשאי הו
ל ימים מיום מתן הודעתו; לא הסכימה האגודה להעברתו ש 30אגודה אחרת בתוך 

, לפי בקשת הספורטאי, כי 12י כאמור, וקבע שופט שמונה לפי הוראות סעיף טאהספור
ן תלויות בו, או שאינהמשך פעילותו באגודה הוא בלתי סביר או בלתי אפשרי, מסיבות 

דה ושהמשך פעילותו כאמור עלול לגרום לו נזק של ממש, יוכל הספורטאי לעבור מהאג
 השופט ובתנאים שקבע. טתיום החלימים מ 30לכל אגודה אחרת, בתוך 

שנים לאגודת ספורט,  17בעת הצטרפותו של ספורטאי שטרם מלאו לו  (5א) 
, 10תמסור לו האגודה מידע בכתב על זכויותיו לפי כל דין ובהתאם לתקנון לפי סעיף 

לרבות מידע בעניין אפשרות המעבר לאגודה אחרת ותנאיו; השר יקבע תקנות בנוגע 
 .מידע ומועדיולאופן מסירת ה

שנים המבקש לעבור לאגודת ספורט אחרת יוכל,  17ספורטאי שמלאו לו  (ב) 
, להגיש, בפגרה, 10באין הסכמה להעברתו ובכפוף לתנאים שייקבעו בתקנון לפי סעיף 



טופס הסגר, ולעבור לאגודה אחרת לאחר שנכנס להסגר; תקופת ההסגר תהיה כפי 
 .עונת ספורט אחתשייקבע בתקנון כאמור ולא תעלה על 

התנאים למעבר של ספורטאים מאגודת ספורט אחת לאחרת כאמור בסעיף  (1ב) 
קטן )ב(, לרבות תשלום או גמול לאגודה שממנה מבקש הספורטאי לעבור, ותקופת 

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

 גיל הספורטאים; (1)

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

 המשאבים שהושקעו באימונם ובקידומם של הספורטאים. (3)

 )נמחק(. (2ב) 

יסור על השתתפות בתחרויות במסגרת אותו ענף א –נין סעיף זה, "הסגר" על (ג) 
 ספורט בארץ ומחוצה לה.

 

ע בתקנות את המידע שעל בקית, נסר, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכשה .ב11
 אגודת ספורט לכלול בטופס ההרשמה לאגודה.

 

רה או הגבילה אגודת ספורט את העברתו של ספורטאי בהתאם להוראות סא (א) .12
 א, רשאי הספורטאי11, או שלא הסכימה להעברתו כאמור בסעיף 10תקנון כאמור בסעיף 

עצות עם נשיא בית המשפט ייתטת האגודה לפני שופט שמינהו השר, בהערור על החלל
 העליון, לענין עררים כאמור.

פט כאמור בסעיף קטן )א( רשאי לאשר את החלטת אגודת הספורט, וש (ב) 
 לבטלה או לשנותה.

 


