
2012מאי -ח ביניים וועדת אדלר "דו

2014' ד יוסי סדבון                                     נוב"עו



רקע
 כ לימור לבנת"על ידי שרת הספורט ח2012מאי –מינוי הוועדה.

 ורד וינדמן:חברים , ( בדימוס)ר סטיב אדלר שופט "יו-הוועדה  .
.יוסי סדבון. שלמה בוזגלו, תמי סנדיק, עופר אלקבץ, יורם כהן

 18להמליץ על הסדר ראוי למעבר קטינים עד גיל "–כתב המינוי

"לרבות תשלום בגין שחרור והעברה

עבודת הוועדה  

.קבלה התייחסות בכתב ובעל פה מאיגודי ספורט ואישי ציבור•

.פנייה לציבור וקבלת התייחסויות•

.ל"בחינת חומר כתוב מהארץ ומחו•

.ח סופי"קבלת התייחסויות לקראת דו-ח ביניים "הוצאת דו•



11-12חוק הספורט סעיפים 
 יום בשני מועדים בעונה30יכול לעבור בתוך –15עד גיל.

 יכול לעבור בסיומה של עונת ספורט מותנה במועד–17עד 15מ:

.בסיומה–1ההודעה במחצית . בסיום העונה –ההודעה בפגרה * 

.בסיום העונה באישור וועדה–2הודעה במחצית * 

.כל איגוד יפרסם את העונות ומועד הפגרה: המלצת הוועדה

 ל"הסגר לשנה ואיסור השתתפות בתחרויות בארץ ובחו–17מעל.

ועדת החינוך  , התאחדות ואיגוד באישור שר הספורט –תקנון

.  פרסום ברשומות רשאים לקבוע תנאיםלבכנסת וכפוף 

 האגודה חייבת להעביר לקטין זכויותיו בכתב–קבלת מידע.

 בפני שופט על סירוב האגודה להעברה–זכות ערעור לספורטאי.



עקרונות מנחים לעבודת הוועדה

 (  מאמן, חברים )הגשמה ופיתוח כישוריו–התחשבות ברצון הקטין

 קידום –חשיבות להשקעת האיגודים והתאחדויות הספורט
.  הספורט וגידול דור חדש של ספורטאים

 לקדם את הספורט לחובבים ולמקצוענים–אחריות המדינה.

 17ביטול קטגוריית גיל . 18עד 15מגיל , 15עד -התייחסות לגיל .



15למעבר עד גיל –המלצות הוועדה 

 פגרת החורף  לפנייום ממסירת ההודעה 30תוך –בתוך אותה ליגה
. המעבר במהלך הפגרה–פגרת הקיץ ולפני

 (.סיום/במחצית)יום בשני מועדים 30מעבר תוך –בין שתי ליגות

 לא מותנה בתשלום לאגודה–מעבר חופשי.

לא יותר מפעמיים בעונת ספורט–הגבלת מספר המעברים .

 אין  .   ימשיך להתאמן ולשחק בקבוצתו עד למעבר–המשך פעילות
.לחייב לשבץ שחקן שעוזב במשחקים



18עד גיל 15מעבר מגיל –המלצה 
בין ענפי הכדור רגל והכדור סל לשאר הענפים-אבחנה.

(.דמי השבחה)יכול שיהיה כרוך בתשלום -כדור רגל וכדור סל

(.קיץ/ חורף )יום לפני סיום הפגרה 30הודעה * 

(.לליגה נמוכה ללא תשלום) במעבר בתוך ליגה בכירה או אליה * 

 ללא תשלום-קיץ/יום לפני הפגרה חורף30הודעה –שאר הענפים.

 יום לפני סיומה30העברה בסוף העונה ההודעה –ענף אישי.

יכול שיהיה כרוך בתשלום–חריגים בענף אישי.

קדטים או נוער–ספורטאי נבחרת ישראל * 

.השתתפו באליפות אירופה או עולם–ענפים אישיים * 

 18עד גיל 17קבוע היום בחוק למשך שנה מגיל –ביטול ההסגר.



דמי השבחה/ כללים לקביעת דמי מעבר 
בין השקעת האגודה לבין התגמול שהתקבל עבורו–ההפרש.

מותנה באישור השר, האיגוד יקבע את המדדים לפיצוי–תקנון.

 יקבעו דמי השבחה בתקנון שיותקן על ידי השר–בהעדר תקנון.

לימודים, הסעות, רפואה, ציוד, מאמנים, אימונים–מדדים.

 לזכאות לפיצוי כספי הינו על האגודה המשחררת–נטל ההוכחה.

 על האגודה הקולטת ללא השתתפות ההורים–נטל התשלום.

 חתימת הורים ומסירת מידע בכתב הם תנאי לפיצוי–הרשמה.

 הנטל על המבקש. מ פטור מתשלום"ק30מעל –העברת דירה.

תושקע על ידי האגודה בטיפוח ספורטאים צעירים–התמורה.



ועדה מקצועית לטיפול בבקשות העברה 
בכל ענף ספורט שתקבע ותפעיל את תקנון דמי ההשבחה–וועדה.

נציג איגוד ושני נציגי ציבור שאחד מהם נציג ספורטאים–הרכב.

יום ממועד הגשת הבקשה14החלטה תוך –מועדים.

 אסור לגבות דמי השבחה–בהעדר אישור וועדה.

 בהעדר וועדה תוקם ועדה מקצועית על ידי השר-שר הספורט.

.נציג איגוד ונציג ציבור, שופט בדימוס–הרכבה 

.זהותה והכתובת יפורסמו, שנים 4למשך –המינוי 

.יום ממועד הגשתה30החלטה בתוך –מועדים 

לחוק הספורט בפני שופט שמינה השר12לפי סעיף –ערעור.



ד ורד וינדמן"עו–עמדת מיעוט 
 אין לדרוש תשלום בגין העברת קטין-ביטול דרישת התשלום.

.הרעה משמעותית ביכולתם של קטינים לעבור מקבוצתם* 

.קושי בקביעת גובה התשלום יגרור מחלוקות שימנעו העברה* 

.כספי ציבור, הרשויות, רוב התשלומים מבוצעים על ידי ההורים* 

?יקבל החזר כספי, מה דין קטין שהשביח את האגודה * 

. לטובת אגודות עשירות והורים אמידים–מפלה * 

 דקות בתחבורה ציבורית30–מ או למעלה מ "ק20–מעבר דירה.

 בייחס לכל ענפי הספורט לרבות האישיים-הצעה חלופית  .

.יום בתחילת המחצית השנייה או בסיומה30בהודעה מראש של * 

.לפני סיומה לפי הסכם פיצוי. בתום עונה–כדור רגל וכדור סל * 



ח הביניים"התייחסות הציבור לדו
 יש להגביל את מספר העוברים מהאגודה-חשש לפירוק קבוצות.

שחקן יעבור לאחר ששילם חובותיו והחזיר ציוד שקיבל–התניה.

 בין האגודות ולא עם הספורטאי והוריו–המשא ומתן.

יש לפרט מה ניתן לכלול ומה לא ניתן לחשב–מדדים להשבחה.

על פי לוח תשלומים מאושר ולא על פי מידת ההשקעה–הפיצוי.

 כדי לעודד אגודות להשקיע בצעירים–15פיצוי מתחת לגיל.

 דצמבר31יולי עד 1-להגדיל המועד לחצי שנה –מועד העברה.

100₪דמי טיפול עד . ביטול האגרות למעבר ספורטאי–אגרות.

(.מוסדר בתקנון)אין הצדקה להתערבות בכדור רגל –חקיקה



סיכום עד כאן 
 (2014' ספט)המלצות שאושרו על ידי הוועדה

.מהאגודה לפי ענפים ועל פי קבוצות גיל-הגבלה למעבר שחקנים* 

.שחקנים בכל עונה4כדור רגל , שחקנים2ליגת על כדור סל 

.בין האגודות ולא עם הספורטאי והוריו-המשא ומתן * 

. לא התקבלה ההצעה לקביעת לוח תשלומים-לוח תשלומים * 

(הנמוך שבהם)חידוש דמי /רישוםלא יותר מדמי –מעבר אגרת * 

(מחצית וסיום)יום לפני מועד העברה 30יוגשו -בקשות העברה * 

לוח זמנים להמשך

.כולל הצעת חוק( בקרוב) ח מסכם של הוועדה "הוצאת דו* 


