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לכבוד
שרת התרבות והספורט ח"כ לימור לבנת

הנדון :הצעת חוק הספורט תיקון מס'  6התשע"א 2011
ביום שני ה 4.7.11-עלה לדיון בועדת החינוך ,התרבות והספורט תיקון להצעת
.1
חוק הספורט שהינך מובילה ,הכולל את אימוץ הקוד האתי על ידי מוסדות הספורט
הרלוונטיים.
אנו מברכים על הצעה חשובה זו ,בתקווה כי תסייע להטמעתם הנדרשת של כללי
.2
אתיקה ראויים בגופי הספורט השונים ,גם אם באופן חלקי בלבד בשלב זה .כידוע לך,
עמדנו כבר בעבר על הצורך החיוני להבטיח כי גופי הספורט ינוהלו בשקיפות ובטוהר
מידות ,ולא יאפשרו לגורמים שליליים ומפוקפקים להתבסס או להיכנס לפעילויות
הספורט.
יחד עם זאת ,אנו מוצאים לנכון להדגיש כי לא ניתן יהיה לבצע רפורמה אמיתית
.3
ואפקטיבית בספורט הישראלי ,מבלי להידרש לסוגיית אוהדי הקבוצות ומעמדם
הייחודי.
במפגשים שהתקיימו עימך ועם צמרת משרדך הושם דגש על חשיבות הקהילה
.4
והאוהדים ,והחיבור הבלתי אמצעי הנדרש בין קהילת האוהדים למועדונים כחלק
מעולם הספורט בישראל ,וכפי הנהוג במערב.
אין עוררין על כך שהאוהדים עומדים בלב ליבה של פעילות המועדונים ,ומהווים
.5
מרכיב משמעותי בפעילות זו .לאוהדים זיקה מיוחדת לקבוצות ויש להבטיח שמירה על
האינטרסים הלגיטימיים שלהם בפעילות הקבוצות .יוער ,כי גם בפסיקת בתי המשפט
המחוזיים בישראל הוכרה "זכות העמידה" של אוהדים בסוגיות של ניהול תיקון
בקבוצות ,וכן נקבע כי גם תאגיד פרטי המחזיק בבעלות על מועדון כדורגל אינו פטור
מחובות ונורמות השאובות מן המשפט המנהלי-ציבורי לאור אופיו הייחודי והקהילתי
של מועדון כדורגל.
רבת מפעילויות משרד הספורט ,כולל תיקון חוק הספורט המובא בימים אלו גם
.6
בעקבות הגילויים המעיבים האחרונים על התנהלות לא תקינה נעשים בעבור אהבת
הציבור הרחב וקהילות האוהדים לספורט .כמו גם הצורך של הרגולטור להגן עליהם ועל
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האינטרסים שלהם .אנו מאמינים כי אימוץ מנגנוני שקיפות וביקורת יהיו הכלים
היעילים ביותר למיגור השחיתות ומניעת צמיחתם של עשבים שוטים בעתיד.
במהלך הדיון שהתקיים ביום שני ה  4.7.11הועלתה הסתייגות של ח"כ דב חנין
.7
הנוגעת לעניין היחסים בין אגודות הספורט לאוהדים .ההסתייגות מתייחסת לסעיף
)10ד(בחוק הספורט ולשונה" :בתקנונים כאמור )הכוונה היא לתקנונים של אגודות
הספורט( יקבעו הוראות בעניין מעמד ארגוני אוהדים וזכויותיהם להשתתף בקבלת
ההחלטות המתקבלות באגודות הספורט"
לאור עמדת משרד הספורט בנוגע לחשיבות שילוב הקהילה והאוהדים ,וכחלק
.8
מתפיסת משרדך את האוהדים כבעלי עניין משמעותיים לעולם הספורט ,נבקש את
תמיכתך בתיקון המוצע לחוק.
בכבוד רב,
שי גולוב
יו"ר עמותת היציע – ארגון אוהדי קבוצות הספורט בישראל בשם  16קבוצות ,עמותות וארגוני
אוהדים
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