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הצעת חוק של  חברי הכנסת		חיים אמסלם
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					פ/2353/18			
הצעת חוק הספורט (תיקון – מקום המיועד לפעילות ספורטיבית), התש"ע–2010 

הוספת סעיף 13א
	ב

בחוק הספורט, התשמ"ח–1988 ס"ח התשמ"ח, עמ' 122., אחרי סעיף 13 יבוא: 


"הוראות לעניין מקום המיועד לפעילות ספורטיבית
13א.
(א)	בסעיף זה, "מקום המיועד לפעילות ספורטיבית" – כל מקום המיועד לפעילות ספורטיבית, לרבות מכון כושר ומתקן לפעילות ספורטיבית, הנתמך בידי המדינה או בידי רשות מקומית, במישרין או בעקיפין, ששר התרבות והספורט, בהתייעצות עם שר הפנים, הכריז עליו בהודעה ברשומות כי הוא מקום המיועד לפעילות ספורטיבית.






(ב)	מקום המיועד לפעילות ספורטיבית יקבע מועדים נפרדים לפעילות כאמור לנשים ולגברים; מועדים כאמור ייקבעו בשעות היום ולמשך זמן שלא יפחת מחמש שעות שבועיות לגברים וחמש שעות שבועיות לנשים.






(ג)	במקום המיועד לפעילות ספורטיבית, יסדירו הבעלים, המחזיק, או שניהם, את כל הנחוץ כדי לאפשר לאנשים עם מוגבלויות גישה למקום ושימוש בו.






(ד)	שר התרבות והספורט יקבע הוראות לעריכת סידורי גישה לאנשים עם מוגבלויות לפי סעיף זה, בהתייעצות עם שר הפנים ועם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ובשים לב, בין השאר, להוראות כל דין בדבר נגישות."
תיקון חוק הסדרת מקומות רחצה
	

בחוק הסדרת מקומות רחצה, התשכ"ד–1964 ס"ח התשכ"ד, עמ' 172., בסעיף 5א, בסעיף קטן (א), אחרי "או מעיינות מרפא" יבוא "וסאונה יבשה או רטובה".

דברי הסבר
 
בסעיף 5א לחוק הסדרת מקומות רחצה התשכ"ד–1965 (להלן – חוק הסדרת מקומות רחצה), נקבע כי מקום מרפא הנתמך על ידי המדינה ורשות מקומית, יחוייב להסדיר גישה לאנשים עם מוגבלות, וכן יחוייב לקיים מינימום של שעות פעילות נפרדות לנשים ולגברים.
חוק הסדרת מקומות רחצה מתייחס למקום מרפא בלבד, כאשר הגדרת "מקום מרפא" כוללת בריכות, מעיינות ומרחצאות, ואינה כוללת מקום המיועד לפעילות ספורטיבית אחרת כגון מכוני כושר או מקומות בריאות אחרים הנדרשים אף הם במידה רבה לשיקום הנכה. 
כך גם ההכרה בזכותו של אדם דתי לשעות פעילות נפרדת בבריכה, לא מחייבת מקומות העוסקים בפעילויות ספורט אחרות שבהם המדינה מתנערת מחובתה לאפשר גם לאדם דתי להשתתף.
מוצע להרחיב את ההוראה הקבועה בסעיף 5א האמור גם על מקומות המציעים פעילות ספורטיבית אחרת הנתמכים על ידי המדינה והרשות המקומית, וזאת באמצעות תיקון לחוק הספורט הקובע הוראה כאמור. כן מוצע להוסיף להגדרת "מקום מרפא" בחוק הסדרת מקומות רחצה גם סאונה יבשה או רטובה. 
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