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חוק הספורט (תיקון מס'  ,)6התשע"א2011-*
הוספת כותרת
פרק א'

.1

תיקון סעיף 1

.2

הוספת כותרת
פרק ב'

.3

תיקון סעיף 15

.4
.5
.6
.7

בחוק הספורט ,התשמ"ח1988-( 1להלן  -החוק העיקרי) ,לפני סעיף  1יבוא:
"פרק א' :הגדרות".
בסעיף  1לחוק העיקרי ,אחרי ההגדרה "מוסד מוכר" יבוא:
""המועצה"  -המועצה הלאומית לספורט שהוקמה לפי סעיף 17א;
"המועצה להסדר ההימורים בספורט"  -המועצה שהוקמה לפי סעיף  1לחוק להסדר
ההימורים בספורט;
"המועצה הציבורית לקידום ספורט הנשים בישראל"  -המועצה שהוקמה לפי החלטת
הממשלה  3416מיום י' באדר ב' התשס"ה ( 21במרס ;)2005
"הקצבה מיוחדת"  -סכום שנקבע בהיתר שניתן למפעל הפיס לפי סעיף (231א)( )2לחוק
העונשין ,התשל"ז1977- ,2שהוא הקצבה מיוחדת לתחום הספורט;
"הוועדה הציבורית"  -הוועדה הציבורית שמונתה לפי סעיף 17יא;
"חוק יסודות התקציב"  -חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה1985-;3
"חוק להסדר ההימורים בספורט"  -חוק להסדר ההימורים בספורט ,התשכ"ז1967-;4
"יתרת ההכנסות"  -כמשמעותה בסעיף  9לחוק להסדר ההימורים בספורט;
"מיתקן ספורט"  -מיתקן המשמש או המיועד לשמש לפעילות ספורט;
"תכנית המיתקנים הלאומית"  -תכנית לאומית להקמה ולשדרוג של מיתקני ספורט
שנקבעה לפי סעיף 17יד;
"השרים"  -השר ושר האוצר".

תיקון סעיף 16
תיקון סעיף 17
הוספת פרק ג'

לפני סעיף  2לחוק העיקרי יבוא:
"פרק ב' :הסדרת תחום הספורט".
בסעיף  15לחוק העיקרי ,במקום "חוק זה" יבוא "פרק זה".
בסעיף (16א) לחוק העיקרי ,במקום "חוק זה" יבוא "פרק זה".
בסעיף  17לחוק העיקרי ,במקום "חוק זה" יבוא "פרק זה".
אחרי סעיף  17לחוק העיקרי יבוא:

"פרק ג' :המועצה הלאומית לספורט
סימן א' :הקמת המועצה ופעילותה
הקמת המועצה
הלאומית לספורט
והרכבה

*
1
2
3
4
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17א( .א) מוקמת בזה המועצה הלאומית לספורט.
(ב)

במועצה יהיו  19חברים שימנו השרים והם:
()1

שלושה עובדי משרד התרבות והספורט;

()2

שני עובדי משרד האוצר;

התקבל בכנסת ביום ט"ז באדר ב' התשע"א ( 22במרס  ;)2011הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,436 -מיום כ"ד בסיוון התשס"ט ( 16ביוני  ,)2009עמ'  ,348עמ' .505
ס"ח התשמ"ח ,עמ'  ;122התשס"ד ,עמ' .22
ס"ח התשל"ז ,עמ' .226
ס"ח התשמ"ה ,עמ' .60
ס"ח התשכ"ז ,עמ' .142
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()2

האוצר;משרד המשפטים;
משרד עובד
שני עובדי ()3

()3

שלושה נציגי הוועד האולימפי בישראל;
המשפטים;
עובד משרד ()4

()4

להסדר ההימורים בספורט מבין
המועצהבישראל;
האולימפי
הוועדנציג
שלושה נציגי ()5
בה;
המכהנים
הציבור
נציגי
נציג המועצה להסדר ההימורים בספורט מבין

()5
נציג מבין עובדי הרשויות המקומיות או
()6
נציגי הציבור המכהנים בה;
נבחריהן;
( )6נציג מבין עובדי הרשויות המקומיות או

( )7נציג המועצה הציבורית לקידום ספורט הנשים
נבחריהן;
בישראל;
( )7נציג המועצה הציבורית לקידום ספורט הנשים
( )8נציג איל"ת  -התאחדות ישראלית לספורט
בישראל;
אולימפי;
לא
תחרותי
( )8נציג איל"ת  -התאחדות ישראלית לספורט
()9
תחרותי לא אולימפי;
()9

נציג ההתאחדות הישראלית לספורט נכים;

בישראל;
נכים;
הכדורסל
איגודלספורט
הישראלית
( )10נציג
נציג ההתאחדות

ההתאחדות לכדורגל בישראל;
בישראל;
נציג
הכדורסל
( )10נציג איגוד ()11
בישראל;בעלי רקע בתחום הספורט ,שאחד
נציגי ציבור
לכדורגל
( )12שני
( )11נציג ההתאחדות
למקומות עבודה;
הספורט
מתחום
הוא
מהם
( )12שני נציגי ציבור בעלי רקע בתחום הספורט ,שאחד
רקע בתחום החברתי-כלכלי.
למקומותבעל
נציג ציבור
מהם הוא מתחום ()13
עבודה;
הספורט
החברתי-כלכלי.ו–( )12שבסעיף קטן (ב),
פסקאות ()4( ,)2( ,)1
בתחום
רקעלפי
במינוי
ציבור בעל
( )13נציג (ג)
הוראות(ב),כל פסקה כאמור.
אחת לפי
אישה
לפחות
שבסעיף קטן
ו–()12
()4( ,)2
תמונה (,)1
במינוי לפי פסקאות

(ג)
המועצה יהיה נציג מענפי
לפחות אחד
חברי כאמור.
מביןפסקה
הוראות כל
(ד)אחת לפי
תמונה לפחות אישה
האישי.
הספורט
המועצה יהיה נציג מענפי
חברי
(ד) לפחות אחד מבין
הספורט האישי( .ה) למפעל הפיס יהיה משקיף במועצה ,מבין עובדיו ,אשר
(ה) למפעל הפיס יוזמן
לדיוניה.במועצה ,מבין עובדיו ,אשר
יהיה משקיף
סייגים למינוי
ולכהונה כחבר
המועצה

מינוי יושב ראש
המועצה וסגנו
תקופת כהונה

הפסקת כהונה

למינוי לדיוניה17.ב( .א) לא ימונה ולא יכהן כחבר המועצה מי שמכהן כנושא
סייגים יוזמן
ולכהונה כחבר
המנויים בסעיף 17א(ב)()4
ביותר מגוף
מהגופים כנושא
אחדמי שמכהן
המועצה
משרה כחבר
המועצה(א) לא ימונה ולא יכהן
17ב.
כפולה).
חברות
זה
(בפרק
משרה ביותר מגוף עד
()11מהגופים המנויים בסעיף 17א(ב)()4
אחד
האמור בסעיף קטן (א) ,חברות בוועד האולימפי
על אף
עד (( )11בפרק זה (-ב)
כפולה).
חברות
לא תיחשב כחברות
התאחדות
או
איגוד
כנציג
בישראל
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) ,חברות בוועד האולימפי
כפולה.
או התאחדות לא תיחשב כחברות
בישראל כנציג איגוד
(ג) בפרק זה" ,נושא משרה"  -כהגדרתו בחוק החברות,
כפולה.
במישרין.
הכפוף לו
 ,5וכלהתשנ"ט1999-
החברות,
עובדבחוק
כהגדרתו
(ג) בפרק זה" ,נושא משרה"
מינוי יושב ראש
למועצה מבין חברי המועצה שהם
יושב ראש
עובדימנה
17ג.וכלהשר
במישרין.
הכפוף לו
התשנ"ט1999-,5
המועצה וסגנו
שהםמבין חברי המועצה.
למועצה
חברי ראש
סגן יושב
נציגי ציבור,
המועצה
למועצהוכןמבין
17ג .השר ימנה יושב ראש
שלוש שנים ,וניתן לשוב
חברישל
לתקופה
המועצה
וכןד.סגןחבר
כהונהציבור17 ,
המועצה.
יתמנהמבין
למועצה
יושב ראש
תקופת נציגי
נוספות ,שכל אחת מהן
שלתקופות
לשתי
ולמנותו
רצופותלשוב
כהונה וניתן
שלוש שנים,
לתקופה
17ד .חבר המועצה יתמנה
שנים.
שלוש
על
תעלה
לא
תקופות כהונה רצופות נוספות ,שכל אחת מהן
ולמנותו לשתי
כהונה
חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו
תעלה על17ה.
שלוש(א)שנים.
הפסקתלא
מאלה:
תום תקופת כהונתו
אחדלפני
בהתקייםלכהן
17ה( .א) חבר המועצה יחדל

בהתקיים אחד מאלה:
5

()1

התפטר במסירת כתב התפטרות לשרים;

ס"ח התשנ"ט ,עמ' .189
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( )2הורשע בעבירה שמפאת חומרתה ,מהותה או
נסיבותיה ,אין הוא ראוי לכהן כחבר המועצה;
( )3חדל להיות עובד המשרד הממשלתי או חבר בגוף
שאותו הוא מייצג במועצה;
()4

היה למי שמתקיימת בו חברות כפולה.

(ב) השרים ,לאחר שנתנו לחבר המועצה הזדמנות לטעון
את טענותיו ,רשאים להעבירו מכהונתו לפני תום תקופת
כהונתו בשל אחת מאלה:
( )1הוא נעדר בלא סיבה מוצדקת מארבע ישיבות
רצופות של המועצה או משש ישיבות בתוך שנה;
()2

נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;

( )3התקיימה בו אחת הנסיבות הפוסלות אדם מלהיות
חבר המועצה או כי אינו ממלא כראוי את תפקידו.
(ג) התפטר חבר המועצה מתפקידו או חדל מסיבה אחרת
לכהן כחבר המועצה לפני תום תקופת כהונתו ,ימונה חבר
אחר במקומו לפי סעיפים 17א ו–17ב.
סדרי עבודת המועצה 17ו.

המועצה תקבע את סדרי עבודתה ודיוניה.
מניין חוקי לקיום ישיבות המועצה הוא עשרה מבין חברי
המועצה ובהם היושב ראש או סגן היושב ראש; החלטות
המועצה יתקבלו ברוב דעות; היו הדעות שקולות ,תכריע
דעתו של היושב ראש.

מניין חוקי

17ז.

תוקף פעולות

17ח .קיום המועצה ,סמכויותיה ותוקף החלטותיה ופעולותיה לא
ייפגעו מחמת שהתפנה מקומו של חבר בה או מחמת ליקוי
במינויו או בהמשך כהונתו ,ובלבד שרוב חברי המועצה
מכהנים כדין.

ועדות המועצה

17ט .המועצה רשאית למנות ועדות מבין חבריה ולקבוע את תחומי
פעולתן ככל שלא נקבעו לפי חוק זה.
סימן ב' :תפקידי המועצה והוועדה הציבורית

תפקידי המועצה

17י.

תפקידי המועצה -
( )1לייעץ לשר בעניין קביעת מדיניות כוללת וארוכת טווח
בתחום הספורט;
( )2לייעץ לשר בעניין קביעת סדרי העדיפויות להשקעת
משאבים בתחום הספורט ,לרבות באיתור ובטיפוח של
ספורטאים;
( )3לקבוע ,בהתחשב בהמלצות הוועדה הציבורית ובאישור
השר ,אמות מידה לתמיכה באגודות ספורט ,בהתאחדויות,
באיגודים ובמועדוני ספורט (בחוק זה  -אמות מידה
לתמיכה);
( )4לקבוע ,באישור השרים ,את תכנית המיתקנים הלאומית
כאמור בסעיף 17יד;
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בתשתיות יסוד בספורט
הלאומית
כתמיכה
המיתקנים
לחלוקה
תכנית
אתסכום
לקבוע
()5השרים,
( )4לקבוע ,באישור
כאמור בסעיף 17יד;ובמטרות נוספות ,כתמיכה בהתאחדויות ,באיגודים ,באגודות
בהקמה ובשדרוג של
כתמיכה
ובמועדוני ספורט,
( )5לקבוע סכום ספורט
בספורט
וכןיסוד
בתשתיות
לחלוקה כתמיכה
באגודותעד ( )3ו–( )6לחוק
באיגודים(9,ב)1()1
כאמור בסעיף
ספורט,
מיתקני
ובמטרות נוספות ,כתמיכה בהתאחדויות,
כתמיכהבספורט.
ההימורים
בהקמה ובשדרוג של
להסדרוכן
ספורט ובמועדוני ספורט,
מינוי הוועדה
ימנה ועדה ציבורית
המועצה,
עדעם
בהתייעצות
כאמור השר,
17יא( .א)
לחוק
( )3ו–()6
בסעיף (9ב)1()1
מיתקני ספורט,
הציבורית
תמליץ למועצה לעניין אמות המידה לתמיכה.
להסדר ההימורים אשר
בספורט.
מינוי הוועדה
הציבורית

חברים ,בעלי מעמד בתחום
שבעהציבורית
יהיוועדה
ימנה
הציבורית
המועצה,
בוועדה
בהתייעצות עם
(ב)
17יא( .א) השר,
לתמיכה .ובתחום האקדמיה.
החברתי-כלכלי
בתחוםהמידה
לעניין אמות
הספורט,
אשר תמליץ למועצה
בתחוםהציבורית ואת סגנו
הוועדה
מעמד
בעליראש
יושב
חברים,
ימנה את
שבעה
השר
הציבורית יהיו
(ג)
(ב) בוועדה
החברתי-כלכלי ובתחום האקדמיה.
הספורט ,בתחום מקרב חבריה.
לתקופת כהונה של ארבע
ואת סגנו
ימונה
הציבורית
הציבורית
הוועדה
הוועדה
ראש
(ג) השר ימנה את(ד)יושבחבר
שנים ,וניתן לשוב ולמנותו לשתי תקופות כהונה רצופות
מקרב חבריה.
שנתיים.
על
תעלה
לא
מהן
אחת
שכל
נוספות
(ד) חבר הוועדה הציבורית ימונה לתקופת כהונה של ארבע

פעולת הוועדה
הציבורית

רצופות
כהונה
לשתי
ולמנותו
פעולת שנים,
לשיקולים ספורטיביים
בשים לב
תקופותתפעל
הציבורית
הוועדה
לשוב (א)
הוועדה וניתן 17יב.
הציבורית
בשים לב לשיקולים חברתיים ,לרבות
שנתיים.
בספורט וכן
תעלה על
ולהישגיות
נוספות שכל אחת מהן לא
בספורט פארה-אולימפי
בספורט עממי,
נשים,
בספורט
תמיכה
ספורטיביים
לשיקולים
בשים לב
תפעל
17יב( .א) הוועדה הציבורית
לאומית כמשמעותם בפרק
באזורי עדיפות
ספורט
ובפעולות
חברתיים ,לרבות
לשיקולים
בשים לב
ולהישגיות בספורט וכן
(תיקוני חקיקה ליישום
הכלכלית
ההתייעלות
לחוק
כ"ובספורט עממי ,בספורט פארה-אולימפי
תמיכה בספורט נשים,
בפרקהתשס"ט2009-.6
ו–,)2010
לשנים 2009
הכלכלית
התכנית
כמשמעותם
לאומית
עדיפות
ובפעולות ספורט באזורי
הוראות סעיפים 17ה
ליישום
הציבורית יחולו
(תיקוני חקיקה
הכלכליתהוועדה
ההתייעלות על חברי
(ב)
כ"ו לחוק
התשס"ט2009-6
ובשינוי .זה :בסעיף 17ז ,במקום
המחויבים,
ו–,)2010
בשינויים
17ח2009,
לשנים
התכנית הכלכלית עד
"ארבעה".
"עשרה"
הוראות סעיפים 17ה
יקראויחולו
הציבורית
(ב) על חברי הוועדה

המידה לתמיכה שקבעה
אמותבמקום
בסעיף 17ז,
לאשר את
ובשינוי זה:
המחויבים ,רשאי
בשינויים (א) השר
מידה 17יג.
אמות17ח,
אישור עד
לתמיכה ותחולתן
המועצה; אישר השר את אמות המידה לתמיכה ,יפרסמן
"עשרה" יקראו "ארבעה".
ברשומות.אמות המידה לתמיכה שקבעה
אישור אמות מידה 17יג( .א) השר רשאי לאשר את
לתמיכה ותחולתן
השר ,תבחן את אמות
יפרסמן
לתמיכה,פניית
מיוזמתה או לפי
המועצה ,המידה
השר את אמות
המועצה; אישר (ב)
המידה לתמיכה מפעם לפעם ,ולפחות אחת לחמש שנים;
ברשומות.
אמותהוועדה הציבורית,
בהמלצת
בהתחשב
המועצה,
החליטה
(ב) המועצה ,מיוזמתה או לפי פניית השר ,תבחן את
שנים;יחולו הוראות סעיף
לתמיכה,
המידה
לפעם,את
יש לתקן
המידה לתמיכה כי
לחמש
אמותאחת
ולפחות
מפעם
המחויבים.
בשינויים
(א),
קטן
החליטה המועצה ,בהתחשב בהמלצת הוועדה הציבורית,
סעיףהמפורטים להלן:
הוראות את
לתמיכה יחייבו
לתמיכה ,יחולו
אמות המידה
אמות המידה
כי יש לתקן את (ג)
המחויבים.
קטן (א) ,בשינויים
( )1השר  -לעניין קביעת המבחנים לתמיכה במוסדות
(ג)

להלן:
יחייבו את
אמות המידה לתמיכה
סעיף 3א לחוק יסודות
המפורטיםלפי
בתחום הספורט
ציבור
התקציב;
המבחנים לתמיכה במוסדות
( )1השר  -לעניין קביעת
יסודות בספורט  -לעניין
ההימורים
לחוק
להסדר
סעיף 3א
המועצה
הספורט לפי
()2
ציבור בתחום
חלוקת יתרת ההכנסות.
התקציב;
( )2המועצה להסדר ההימורים בספורט  -לעניין
חלוקת יתרת ההכנסות.

6
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תכנית המיתקנים
הלאומית

17יד( .א) המועצה ,לאחר התייעצות עם השרים הממונים על
משרדי הממשלה המקצים משאבים להקמה ולשדרוג של
מיתקני ספורט ובאישור השרים ,תקבע את תכנית המיתקנים
הלאומית ,ותפרסמה ברשומות.
(ב)

תכנית המיתקנים הלאומית תכלול ,בין השאר:
( )1תכנית כוללת וארוכת טווח להקמת מיתקני
ספורט חדשים;
( )2סדרי עדיפויות ואמות מידה להקצאת משאבים
להקמה ולשדרוג של מיתקני ספורט; בסעיף זה" ,הקצאת
משאבים"  -לרבות באמצעות תמיכה ,השתתפות
בתקציב והקמה ושדרוג של מיתקני ספורט;
( )3כללים לתקינות ולבטיחות של מיתקני ספורט,
אשר יהיו הוראות התקנונים הרשמיים הנוהגים
בגופים הבין–לאומיים המוכרים בענף מענפי הספורט,
והוראות הכללים שעליהם החליטו התאחדות או
איגוד לפי התקנונים האמורים ,בשינויים ובתנאים
שאישרו השרים (בחוק זה  -כללי תקינות ובטיחות).

(ג) המועצה ,מיוזמתה או לפי פניית השרים ,תבחן את
תכנית המיתקנים הלאומית מפעם לפעם ,ולפחות אחת לחמש
שנים; החליטה המועצה כי יש לתקן את התכנית ,יחולו
הוראות סעיף קטן (א) ,בשינויים המחויבים.
(ד)
להלן:

תכנית המיתקנים הלאומית תחייב את המפורטים
( )1משרד התרבות והספורט ומשרדי הממשלה
כאמור בסעיף קטן (א) לעניין הקצאת משאבים להקמה
ולשדרוג של מיתקני ספורט;
( )2המועצה להסדר ההימורים בספורט  -לעניין
חלוקת יתרת ההכנסות;
()3

מפעל הפיס  -לעניין הקצבה מיוחדת.

(ה) על אף האמור בסעיף קטן (ד) ,השרים רשאים ,מנימוקים
שיפורטו ולאחר התייעצות עם המועצה ,לאשר לגופים
המפורטים בסעיף קטן (ד)( )1ו–( )3להשתמש בתקציבם כדי
להקים או לשדרג מיתקני ספורט שלא לפי תכנית המיתקנים
הלאומית ,ובלבד שיעמדו בכללי התקינות והבטיחות.
(ו) מפעל הפיס ידווח למועצה ,עד לתחילת חודש ניסן בכל
שנה ,על תכנית העבודה שלו לאותה שנה לעניין הקצאת
משאבים להקמה ולשדרוג של מיתקני ספורט שלא מכספי
ההקצבה המיוחדת.
(ז) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין לעניין
תכנון ,בנייה ,רישוי ,תקינות ובטיחות של מיתקני ספורט.
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 למעט מגרש ,בורספורט"בור
"מיתקןמגרש,
ספורט"זה -,למעט
לעניין סעיף
זה" ,מיתקן
(ח) לעניין סעיף (ח)
משרד החינוך ,בשטחו
בשטחו
מתקציב
החינוך,
הנבנה
משרד
ריצה,
מתקציב
ומסלול
הנבנה
קפיצה
קפיצה ומסלול ריצה,
חובה ,התש"ט1949-.7
התש"ט1949-.7
חובה ,בחוק לימוד
כהגדרתו
לימוד
חינוך
בחוק
מוסד
כהגדרתו
של מוסד חינוך של
גמול והחזר הוצאות
הוצאות
והחזרתקציב,
סימן ג':
סימן ג' :תקציב ,גמול
תקציב המועצה

בתכנית נפרדת ,במסגרת
ייקבעבמסגרת
נפרדת,
השנתי
בתכנית
המועצה
תקציב ייקבע
17טו .השנתי
המועצה המועצה
תקציב תקציב
17טו.
ספורט ,בסעיף תקציב
תקציב
מינהל
בסעיף
פעולה -
לתחום ספורט,
ההקצאה מינהל
ההקצאה לתחום פעולה -
זה ,השנתי; לעניין זה,
התקציב
בחוקלעניין
השנתי;
והספורט
התקציב
התרבות
והספורט בחוק
משרד התרבות משרד
בחוק  -כהגדרתם בחוק
תקציב"
כהגדרתם
פעולה" ו"סעיף
תקציב" -
"תחום
ו"סעיף
"תכנית",
"תכנית"" ,תחום פעולה"
בחוק יסודות התקציב.
התקציב.
כמשמעותו
שנתי,יסודות
תקציב בחוק
תקציב שנתי ,כמשמעותו

גמול והחזר
הוצאות

גמול
המדינה ,עובד גוף מתוקצב
גוף מתוקצב
עובדעובד
שאינו
המדינה,
המועצה
עובד
חבר
שאינו
המועצה(א)
והחזר חבר 17טז.
17טז( .א)
הוצאות
במועצה ,זכאי לקבל גמול
לקבל גמול
מייצג
זכאי
במועצה,הוא
גוף שאותו
מייצג
הואשל
שאותונציג
או נציג של גוף או
סעיףלפי הוראות סעיף
המועצה
הוראות
בישיבות
המועצה לפי
השתתפות
בישיבות
בעבור השתתפותבעבור
בעבוראחר ,תמורה בעבור
תמורהממקור
זכאי ,לקבל,
ממקור אחר
ובלבד שאינו
זכאי לקבל,
קטן (ג),
קטן (ג) ,ובלבד שאינו
ההשתתפות.
ההשתתפות.

סעיף לפי הוראות סעיף
הוראותלגמול
שאינו זכאי
לגמול לפי
המועצה
חברזכאי
(ב) חבר המועצה(ב)שאינו
שהוציא לצורך השתתפות
השתתפות
הוצאות
החזרלצורך
שהוציא
הוצאותלקבל
החזר(א) ,זכאי
קטן (א) ,זכאי לקבל קטן
קטן (ג) ,ובלבד שאינו
שאינו
סעיף
ובלבד
הוראות
קטן (ג),
סעיף לפי
המועצה
הוראות
בישיבות
בישיבות המועצה לפי
הוצאות.אחר ,החזר הוצאות.
לקבל ,ממקור
זכאיר ,החזר
זכאי לקבל ,ממקור אח
כללים ותנאים שלפיהם
שלפיהם
ותנאיםיקבע
כלליםהאוצר,
בהסכמת שר
האוצ,ר ,יקבע
(ג) השר ,בהסכמת(ג)שר השר
בהתאם המועצה בהתאם
הוצאות לחבר
החזרהמועצה
הוצאותאולחבר
ישולם גמול
ישולם גמול או החזר
ו–(ב) ואת שיעוריהם.
שיעוריהם.
ואתקטנים (א)
סעיפים
להוראות ו–(ב)
להוראות סעיפים קטנים (א)
"עובד גוף מתוקצב" -
מתוקצב" -
המדינה",
"עובד גוף
זה" ,עובד
המדינה",
"עובד בסעיף
(ד) בסעיף זה( ,ד)
לחוק יסודות התקציב".
התקציב".
בסעיף 32
יסודות
כהגדרתם
כהגדרתם בסעיף  32לחוק
יבוא:לחוק העיקרי יבוא:
סעיף 18
העיקרי
כותרתסעיף .818לחוקלפני
הוספת לפני
.8
פרק ד'

"פרק ד' :ביצוע ותקנות".

הוספת כותרת
פרק ד'

"פרק ד' :ביצוע ותקנות".

להסדר ההימורים תיקון חוק להסדר
להסדר ההימורים בספורט ,התשכ"ז1967-( 8להלן  -חוק
בחוק
.9
תיקון חוק
ההימורים
בחוק להסדר ההימורים בספורט ,התשכ"ז1967-( 8להלן  -חוק להסדר
להסדר.9 -
ההימורים בספורט
בספורט)
בספורט
ההימורים
 מס' 6בספורט) -
 -מס' 6

()1

7
8

בסעיף  ,4במקום סעיפים קטנים (א) ו–(א )1יבוא:
( )1בסעיף  ,4במקום סעיפים קטנים (א) ו–(א )1יבוא:
"(א) במועצה יהיו  11חברים שימנו שר האוצר ושר התרבות והספורט (בחוק
"(א) במועצה יהיו  11חברים שימנו שר האוצר ושר התרבות והספורט (בחוק
זה  -השרים) ,והם:
זה  -השרים) ,והם:
( )1שני עובדי משרד התרבות והספורט;
( )1שני עובדי משרד התרבות והספורט;
( )2שני עובדי משרד האוצר;
( )2שני עובדי משרד האוצר;
( )3שלושה נציגי ציבור;
( )3שלושה נציגי ציבור;
( )4נציג הוועד האולימפי בישראל;
( )4נציג הוועד האולימפי בישראל;
( )5נציג ההתאחדות לכדורגל בישראל;
( )5נציג ההתאחדות לכדורגל בישראל;
( )6נציג איגוד הכדורסל בישראל;
( )6נציג איגוד הכדורסל בישראל;
( )7נציג איל"ת  -התאחדות ישראלית לספורט תחרותי לא אולימפי.
( )7נציג איל"ת  -התאחדות ישראלית לספורט תחרותי לא אולימפי.

ס"ח התש"ט ,עמ' .287
ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ;142התשס"ח ,עמ' .204
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(א )1חברי המועצה שמונו לפי פסקאות ( )1עד ( )3שבסעיף קטן (א) לא יהיו
חברים בהנהלה הפעילה של אגודת ספורט ,ארגון ספורט ,התאחדות או איגוד
ספורט ,כהגדרתם בחוק הספורט ,התשמ"ח( 1988-בחוק זה  -חוק הספורט);
במינוי חברים לפי אותן פסקאות תמונה לפחות אישה אחת לפי הוראות כל
פסקה כאמור;".
()2

בסעיף  ,8הסיפה החל במילים "ובלבד שייקבע"  -תימחק;

()3

אחרי סעיף 8א יבוא:

"קיום הימורים לפי 8ב.

תכנית הימורים של
מפעיל זר

(א) בסעיף זה" ,מפעיל זר"  -מפעיל הימורים הפועל במדינה
זרה החברה בארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי (,)OECD
בהתאם לדין החל באותה מדינה.
(ב) על אף הוראות סעיף  ,8רשאית המועצה לקיים בישראל
הימורים לפי תכנית הימורים של מפעיל זר ,בהתקיים כל
אלה:
( )1ניתן אישור מוקדם של השרים ושל ועדת הכספים
של הכנסת להתקשרות המועצה עם המפעיל הזר,
לאחר שנוכחו כי מתקיימים כל אלה:
(א) לא ניתן לקיים הימורים מהסוג האמור
בישראל ,אלא לפי תכנית הימורים של מפעיל
זר;
(ב) מתקיימים טעמים מיוחדים שיירשמו,
שבשלהם יש מניעה של ממש לקיים את
ההימורים לפי תכנית כאמור בסעיף ;8
()2

(א) לאחר התקשרות המועצה עם המפעיל
הזר והצגת תכנית ההימורים לשרים ,ניתן
אישורם לתכנית ההימורים ,לאחר התייעצות
עם שר המשפטים וכן אישור ועדת הכספים של
הכנסת לאחר שהשרים הציגו לפניה את התכנית
במלואה;
(ב) אישור השרים ואישור ועדת הכספים
של הכנסת לפי פסקה זו יינתנו לאחר שמצאו
כי ממשיכים להתקיים התנאים שבפסקה (,)1
ושקלו בין השאר את טובת הציבור ואת טובת
המשתתפים בתכנית ההימורים ומניעת ניצולם
לרעה;

( )3המועצה פרסמה את תכנית ההימורים שאושרה
לפי סעיף קטן זה ברשומות.
(ג) אישור תכנית הימורים לפי סעיף קטן (ב) יהיה לתקופה
של חמש שנים ,וניתן לשוב ולתתו בהתקיים התנאים
המפורטים באותו סעיף קטן.
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הכספים של הכנסת על
הכנסת על
ולוועדת
לשריםשל
הכספים
תדווח
ולוועדת
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בתוקף
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תכנית
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מועד.
בתכנית  -שינוי בתכנית
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זה"-,שינוי
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ההימוריםתכנית
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התכנית
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()4

בסעיף - 9

מתכניות
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מעריכת 8הימורים לפי סעיף 8
המועצהלפי סעיף
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42%המועצה
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42%
8ג.
הימורים
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לפי סעיף
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הימורים
סעיף 8ב,
לפימקיום
או מקיום הימורים או

()4

בסעיף - 9

יבוא "סעיף קטן (ב;")1
(ב;")1
ו–(ב")2
"סעיף קטן
קטנים (ב)1
"סעיפים יבוא
(ב )1ו–(ב")2
במקום
קטנים
"סעיפים(ב),
בסעיף קטן
(א) בסעיף קטן (ב)(,א)במקום
(ב)

(ב) -בסעיף קטן (ב- )1
בסעיף קטן (ב)1
()1

פסקאות ( )1עד ( )3יבוא:
( )3יבוא:
במקום
( )1( )1עד
במקום פסקאות
לספורט לחלוקה כתמיכה
הלאומיתכתמיכה
המועצה לחלוקה
הלאומית לספורט
סכום שתקבע
המועצה
"( )1סכום שתקבע"()1
כאמור בסעיף קטן (א),
קטן (א),
נוספות
בסעיף
ובמטרות
בספורט כאמור
יסוד נוספות
ובמטרות
בתשתיות
בתשתיות יסוד בספורט
לעניין זה; בסעיף זה,
בסעיף זה,
המועצה
שתקבעזה;
המועצה לעניין
לאמות מידה
שתקבע
בהתאם
בהתאם לאמות מידה
כהגדרתה בחוק הספורט;
הספורט;
המועצה
כהגדרתה בחוק
המועצהלספורט" -
הלאומית
לספורט" -
"המועצה הלאומית"המועצה
לספורט לחלוקה כתמיכה
הלאומיתכתמיכה
המועצה לחלוקה
הלאומית לספורט
סכום שתקבע
( )2סכום שתקבע()2המועצה
המידה שנקבעו לפי סעיף
לפי סעיף
לאמות
שנקבעו
בהתאם
המידה
ובאיגודים,
בהתאם לאמות
בהתאחדויות
בהתאחדויות ובאיגודים,
17יג לחוק הספורט;17יג לחוק הספורט;
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( )3סכום שתקבע המועצה הלאומית לספורט לחלוקה כתמיכה
באגודות ספורט ובמועדוני ספורט ,בהתאם לאמות המידה שנקבעו
לפי סעיף 17יג לחוק הספורט; הסכומים יועברו ישירות לאגודות
הספורט ולמועדוני הספורט ,ואולם רשאי גוף כאמור לבקש כי
ההעברה תיעשה לגביו בדרך אחרת;";
()2

אחרי פסקה ( )5יבוא:
"( )6סכום שתקבע המועצה הלאומית לספורט לחלוקה כתמיכה
בהקמה ובשדרוג של מיתקני ספורט ,בהתאם לאמות מידה שנקבעו
לפי סעיף 17יד לחוק הספורט;".

(ג)

אחרי סעיף קטן (ב )1יבוא:
"(ב1א) המועצה תעביר למועצה הלאומית לספורט את הצעת תקציב
המועצה עם הגשתה לשרים לאישורם לפי סעיף  ,7וכן את תקציב המועצה
מיד לאחר אישורו בידי ועדת הכספים של הכנסת לפי אותו סעיף;".

(ד)

סעיף קטן (ב - )2בטל.

(ה) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
"(ד) בסעיף זה" ,אגודת ספורט"" ,התאחדות"" ,איגוד"" ,מועדון ספורט" -
כהגדרתם בחוק הספורט".
תיקון חוק החברות
הממשלתיות -
מס' 28

.10

תחילה והוראות
מעבר

.11

בחוק החברות הממשלתיות ,התשל"ה1975- ,9בתוספת השנייה ,אחרי פרט  23יבוא:
" 	.24המועצה הלאומית לספורט שהוקמה מכוח חוק הספורט ,התשמ"ח".1988-
(א) בכפוף להוראות סעיפים קטנים (ב) עד (ה) ,תחילתו של חוק זה ביום פרסומה
ברשומות של תכנית הימורים ראשונה שאושרה לפי סעיף 8ב(ב)( )2לחוק להסדר
ההימורים בספורט ,כנוסחו בסעיף  )3(9לחוק זה ,או שנתיים מיום פרסומו של חוק זה,
לפי המוקדם (להלן  -יום התחילה).
(ב) תחילתו של סעיף 8ב לחוק להסדר ההימורים בספורט ,כנוסחו בסעיף )3(9
לחוק זה ,ביום פרסומו של חוק זה.
(ג)

( )1המועצה הלאומית לספורט ויושב ראש המועצה וסגנו ,ימונו לפי סעיפים
17א17 ,ב ו–17ג לחוק העיקרי ,כנוסחם בסעיף  7לחוק זה ,לא יאוחר משלושה
חודשים מיום התחילה (בסעיף קטן זה  -יום מינוי המועצה הלאומית).
( )2הוועדה הציבורית תמונה לפי סעיף 17יא ,כנוסחו בסעיף  7לחוק זה ,לא
יאוחר משלושה חודשים מיום מינוי המועצה הלאומית (בסעיף קטן זה  -יום
מינוי הוועדה הציבורית).
( )3המועצה להסדר ההימורים בספורט תמונה לפי סעיף (4א)
ו–(א )1לחוק להסדר ההימורים בספורט ,כנוסחו בסעיף  )1(9לחוק זה ,לא
יאוחר משלושה חודשים מיום מינוי הוועדה הציבורית (בסעיף זה  -המועצה
החדשה).
( )4תחילתו של סעיף  9לחוק להסדר ההימורים בספורט ,כנוסחו בסעיף ,)2(9
ביום מינוי הוועדה הציבורית.

(ד)

9
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( )1מי שמונה לחבר המועצה להסדר ההימורים בספורט ערב יום התחילה
יחדל לכהן בתפקידו ביום מינוי המועצה החדשה.

ס"ח התשל"ה ,עמ'  ;132התשע"א ,עמ' .99
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הקצאה
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בוטלו לפי דין.
בוטלו לפי דין.
ל י מ ו ר לב נ ת
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ראש הממשלה שרת התרבות והספורט
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה

שמעון פרס
נשיא המדינה

ר א וב ן ר י ב ל י ן ר א וב ן ר י ב ל י ן
יושב ראש הכנסת יושב ראש הכנסת

2,)8*התשע"א2011-*
התשע"א011-
השיתופיות (מס'
(מס' ,)8
האגודות
השיתופיות
האגודות פקודת
חוק לתיקון
חוק לתיקון פקודת
השיתופיות1
תיקון סעיף 2
הפקודה) ,בסעיף - 2
בסעיף - 2-
הפקודה)( 1,להלן
השיתופיות
(להלן -
האגודות
האגודות בפקודת
בפקודת .1
.1

()1

"אגודה מרכזית" יבוא:
ההגדרהיבוא:
אחרימרכזית"
אחרי ההגדרה(")1אגודה
""הגליל" -
"הנגב" -

()2

תיקון סעיף 2

הגליל,
התשנ"ג1993-;2
הרשות לפיתוח
הגליל,
בחוק
לפיתוח
כהגדרתו
הרשות
""הגליל" -
כהגדרתו בחוק

הנגב,
התשנ"ב1991-.";3
הרשות לפיתוח
הנגב,
בחוק
לפיתוח
כהגדרתו
הרשות
"הנגב" -
כהגדרתו בחוק

התשנ"ג1993-;2

התשנ"ב1991-.";3

ההגדרה "ועד" יבוא:
יבוא:
אחרי
אחרי ההגדרה(")2ועד"
כמשמעותה בסעיף 6ב;
בסעיף 6ב;
ההשגות
כמשמעותה
ההשגות"  -ועדת
""ועדת ההשגות
""ועדת ההשגות"  -ועדת
כמשמעותה בסעיף 6ב;
בסעיף 6ב;
כמשמעותה קבלה
קבלה"  -ועדת
קבלה
"ועדת
"ועדת קבלה"  -ועדת

()3

לדורות במקרקעי ישראל
במקרקעי ישראל
זכות חכירה
לדורות
חכירה או
זכותחכירה
או-זכות
במקרקעין"
זכות חכירה
"זכות
"זכות במקרקעין" -
זכות להירשם כחוכר
כחוכר
לרבות
להירשם
ישראל,4
זכות
מקרקעי
בחוק–יסוד :לרבות
מקרקעי ישראל,4
כמשמעותם
כמשמעותם בחוק–יסוד:
פיתוח ביישוב קהילתי
קהילתי
לחוזה
ביישוב
שהוא צד
לחוזהמיפיתוח
זכות של
שהוא צד
לדורות,
כחוכר מי
זכות של
או כחוכר לדורות ,או
תנאי החוזה ,ושכירות
ושכירות
החוזה,קיום
לדורות לאחר
קיום תנאי
כחוכר
לאחר
לדורות או
להירשם כחוכר
להירשם כחוכר או כחוכר
זה" ,חכירה" ו"חכירה
ו"חכירה
"חכירה"לעניין
חמש שנים;
לעניין זה,
עולות על
שנים;
שבמצטבר
לתקופותעל חמש
לתקופות שבמצטבר עולות
המקרקעין ,התשכ"ט1969-;";5
התשכ"ט1969-;";5
כמשמעותן בחוק
בחוק-המקרקעין,
לדורות"
לדורות"  -כמשמעותן
ההגדרה "חבר" יבוא:
יבוא:
אחרי
אחרי ההגדרה(")3חבר"
שיתופית שהרשם סיווג
כאגודהסיווג
המאוגדשהרשם
שיתופית
בנגב
כאגודה
בגליל או
המאוגד
בנגביישוב
קהילתי" -
בגליל או
""יישוב
""יישוב קהילתי"  -יישוב
להתיישבות קהילתית
קהילתית
שיתופית
להתיישבות
או כאגודה
שיתופית
קהילתי כפרי
כיישובכאגודה
כפרי או
אותה
אותה כיישוב קהילתי
קיבוץ ,של מושב שיתופי ,של מושב
שלשיתופי,
מושב
הרחבה
קיבוץ ,של
יישוב) ,או
הרחבה של
(בהגדרה זו -
(בהגדרה זו  -יישוב) ,או
מקורי) ,המאוגדת כאגודה
יישובכאגודה
המאוגדת
(בהגדרה זו -
יישוב מקורי),
שיתופי
כפרזו -
(בהגדרה
שיתופי או של
עובדים או של כפר עובדים
או כאגודה שיתופית
שיתופית
קהילתי כפרי
כאגודה
כיישוב
כפרי או
אותה
קהילתי
כיישובסיווג
אותהשהרשם
שיתופית
שיתופית שהרשם סיווג
אלה:ומתקיימים כל אלה:
קהילתית,
ומתקיימים כל
להתיישבות
להתיישבות קהילתית,
ובהרחבה יחד ,אינו עולה
אינו עולה
המקורי
ביישוביחד,
ובהרחבה
ביישוב ,או
האב המקורי
ביישוב
מספראובתי
()1ביישוב,
( )1מספר בתי האב
על ;400
על ;400

*
1
2
3
4
5
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ס"ח התשנ"ב ,עמ' .26
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( )2המספר המרבי של בתי האב ביישוב ,או ביישוב המקורי ובהרחבה
יחד ,הוגבל בהתאם להוראות תכנית מיתאר ארצית או תכנית מיתאר
מחוזית ,כמשמעותן בחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-.";6
הוספת סעיפים
6ב עד 6ד

.2

אחרי סעיף 6א לפקודה יבוא:
"הקצאת מקרקעין
והעברת זכות
במקרקעין ביישוב
קהילתי

6ב.

(א)

( )1הקצאת מקרקעין לאדם לשם רכישת זכות
במקרקעין ביישוב קהילתי שבו פועלת ועדת קבלה,
תיעשה לאחר קבלת אישורה של ועדת הקבלה.
( )2העברה של זכות במקרקעין שהוקצו לאדם או
של זכות במקרקעין שהועברה לפי דין ,ביישוב קהילתי
כאמור בפסקה ( ,)1תיעשה לאחר שהמעביר קיבל את
אישורה של ועדת הקבלה בנוגע לנעבר; הוראות פסקה
זו יחולו ,בשינויים המחויבים ,גם על נעבר המעוניין
להעביר את זכותו במקרקעין לאחר.
( )3העברת זכות במקרקעין בירושה ,בין על פי דין
ובין על פי צוואה ,ביישוב קהילתי כאמור בפסקה (,)1
אינה טעונה את אישורה של ועדת הקבלה; ואולם
הוראות פסקה ( )2יחולו על יורש ,בין על פי דין ובין על
פי צוואה ,המעוניין להעביר את זכותו לאחר.

(ב)

( )1ועדת קבלה של יישוב קהילתי תורכב מחמישה
חברים והם :שני נציגי היישוב הקהילתי; נציג התנועה
שהיישוב הקהילתי מסונף אליה או חבר בה ,ואם
היישוב הקהילתי אינו מסונף לתנועה כאמור או חבר
בה או אם התנועה ויתרה על נציגות  -נציג נוסף של
היישוב הקהילתי; נציג הסוכנות היהודית לארץ ישראל
או ההסתדרות הציונית העולמית; ונציג המועצה
האזורית שבתחום שיפוטה נמצא היישוב הקהילתי.
( )2נציג המועצה האזורית בוועדת הקבלה יהיה
ראש המועצה האזורית או סגנו ,או עובד המועצה
שימנה ראש המועצה ,ובלבד שאינם תושבי היישוב
הקהילתי  -והוא יהיה יושב הראש.

(ג) סירבה ועדת הקבלה לקבל מועמד ליישוב הקהילתי,
תמציא לו החלטה מנומקת בדבר סירובה.
(ד) המועמד והיישוב הקהילתי רשאים להגיש השגה על
החלטת ועדת הקבלה לוועדת ההשגות.
(ה) ועדת ההשגות תורכב מחמישה חברים שימנה שר
הבינוי והשיכון ,והם :איש ציבור בעל השכלה בתחומי
המשפט ,העבודה הסוציאלית או מדעי ההתנהגות לפי
המלצת שר המשפטים  -והוא יהיה יושב הראש; רשם
האגודות השיתופיות או סגנו; עובד רשות מקרקעי ישראל;
עובד משרד הרווחה והשירותים החברתיים לפי המלצת
שר הרווחה והשירותים החברתיים; ועובד משרד החקלאות
ופיתוח הכפר לפי המלצת שר החקלאות ופיתוח הכפר.
6
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החלטת ועדת הקבלה,
הקבלה,
לבטל את
רשאיתועדת
ההשגותהחלטת
לבטל את
ועדת
(ו) ועדת ההשגות(ו)רשאית
או בוועדת הקבלה או
מחודש
הקבלה
לדיון
בוועדת
הנושא
מחודש
להחזיר את
הנושא לדיון
לאשרה ,להחזיר אתלאשרה,
החלטה אחרת במקומה.
במקומה.
לקבל
לקבל החלטה אחרת
עבודתה ,ותפרסמם
ותפרסמם
עבודתה,את סדרי
ההשגות תקבע
ועדתאת סדרי
ההשגות תקבע
(ז)
(ז) ועדת
והשיכון ושל משרד
משרד
הבינוי
משרדושל
והשיכון
הבינוי של
האינטרנט
משרד
באתרי
באתרי האינטרנט של
המשפטים.
המשפטים.
שיקולי ועדת
הקבלה

מועמד ליישוב הקהילתי
הקהילתי
ליישובלקבל
רשאית לסרב
קבלה מועמד
לסרב לקבל
רשאית ועדת
קבלה (א)
ועדת ועדת 6ג.
שיקולי (א)
6ג.
הקבלה
משיקולים אלה בלבד:
בלבד:
יותר
אלה
משיקולים או
בהתבסס על אחד
בהתבסס על אחד או יותר
()1

קטין;המועמד הוא קטין;
המועמד הוא()1

ביישוב להקים בית ביישוב
ביתכלכלית
יכולת
להקים
כלכליתנעדר
המועמד
( )2המועמד נעדר()2יכולת
הקבוע בהסכם הקצאת
זמןהקצאת
בהסכם
בתוך פרק
הקהילתיהקבוע
הקהילתי בתוך פרק זמן
המקרקעין;
המקרקעין;
את מרכז חייו ביישוב
ביישוב
לקבוע
חייו
כוונה
למועמדמרכז
לקבוע את
כוונה אין
( )3אין למועמד ()3
הקהילתי;
הקהילתי;
לחיי חברה בקהילה;
בקהילה;
מתאים
חברה
לחייאינו
המועמד
( )4מתאים
( )4המועמד אינו
מועמד בשל שיקול זה,
שיקול זה,
לסרב לקבל
מועמד בשל
ועדת קבלה
החלטתלקבל
החלטת ועדת קבלה לסרב
שהתמחותו של מי שהתמחותו
דעת מקצועית
חוות מי
מקצועית של
תהיה על סמך
תהיה על סמך חוות דעת
באבחון התאמה כאמור;
באבחון התאמה כאמור;
החברתי -למרקם החברתי-
של המועמד
למרקם
התאמה
המועמד
( )5חוסר התאמה()5שלחוסר
שיש יסוד להניח כי
הקהילתי ,כי
היישוביסוד להניח
הקהילתי ,שיש
תרבותי של
תרבותי של היישוב
כדי לפגוע במרקם זה;
במרקם זה;
יהיה בו כדי לפגועיהיה בו
היישוב הקהילתי או תנאי
שלאו תנאי
הקהילתי
היישובייחודיים
מאפיינים
ייחודיים של
( )6מאפיינים ()6
האגודה ,אם ישנם כאלה,
ישנם כאלה,
בתקנות
האגודה ,אם
בתקנות הקבועים
קבלה הקבועים קבלה
שקיבלו את אישור הרשם.
אישור הרשם.
ובלבד שקיבלו את ובלבד
תיתןבסעיף קטן (א) ,תיתן
האמורים
השיקוליםקטן (א),
האמורים בסעיף
בשוקלה את
השיקולים
(ב) בשוקלה את (ב)
לוותקו ,הקהילתי ,לוותקו,
הקהילתי ,היישוב
דעתה לגודל
היישוב
הקבלה את
דעתה לגודל
ועדת הקבלה את ועדת
ולאופי האוכלוסייה בו.
האוכלוסייה בו.
לחוסנו
לחוסנו ולאופי
מועמד מטעמי גזע ,דת,
גזע ,דת,
לקבל
מטעמי
מועמדתסרב
הקבלה לא
ועדת לקבל
לא תסרב
(ג) ועדת הקבלה(ג)
הורות ,נטייה מינית,
מינית,
אישי ,גיל,
מעמד נטייה
מוגבלות,הורות,
לאום,אישי ,גיל,
מין,מעמד
מין ,לאום ,מוגבלות,
מפלגתית-פוליטית.מפלגתית-פוליטית.
השקפה או השתייכות
השתייכות
ארץ מוצא,
ארץ מוצא ,השקפה או
שמירת סמכות

סמכות
הקצאתכדי לחייב הקצאת
לחייב6ב ו–6ג,
סעיפים
בהוראות כדי
סעיפים 6ב ו–6ג,
אין באמור
בהוראות
באמור 6ד.
שמירת אין
6ד.
אישרה את מועמדותו".
מועמדותו".
אתהקבלה
שוועדת
אישרה
לאדם
הקבלה
מקרקעין
מקרקעין לאדם שוועדת

הראשונה ,בתי
בסופה תיקון חוק
תיקון חוק
בסופה
הראשונה,בתוספת
התש"ס2000-,7
מינהליים,בתוספת
התש"ס2000-,7
לעניינים
מינהליים,
בתי משפט
לעניינים
משפט בחוק
בחוק
בתיבתי .3
.3
משפט לעניינים
משפט לעניינים
יבוא:
יבוא:
מינהליים -
מינהליים  -מס' 55
" 	.39אגודות שיתופיות  -החלטה של ועדת השגות לפי סעיף 6ב לפקודת האגודות מס' 55
" 	.39אגודות שיתופיות  -החלטה של ועדת השגות לפי סעיף 6ב לפקודת האגודות
השיתופיות".
השיתופיות".

התחילה).
(להלן -
מיום
חוק זה 30
.4
(להלן  -יום התחילה).
יוםפרסומו
מיום
פרסומו ימים
חוק זה 30
ימיםשל
תחילתו
תחילה תחילתו של .4
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תחולה

.5

הוספת סעיף 3ב

.1

הוראות חוק זה יחולו על הליכים בוועדות קבלה ביישובים קהילתיים שיחלו מיום
התחילה ואילך; בסעיף זה" ,ועדת קבלה" ו"יישוב קהילתי"  -כהגדרתם בסעיף 2
לפקודה ,כנוסחו בסעיף  1לחוק זה.
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה

שלום שמחון
שר התעשייה המסחר והתעסוקה
ר א וב ן ר י ב ל י ן
יושב ראש הכנסת

חוק יסודות התקציב (תיקון מס'  ,)40התשע"א2011-*
בחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה1985- ,1אחרי סעיף 3א יבוא:
"הפחתת תקציב או 3ב.

תמיכה בשל פעילות
נגד עקרונות המדינה

(א) בסעיף זה -
"גוף"  -גוף מתוקצב וגוף נתמך כהגדרתם בסעיף  21ומוסד
ציבור הנתמך לפי סעיף 3א;
"הוצאה"  -לרבות ויתור על הכנסה.
(ב) ראה שר האוצר כי גוף הוציא הוצאה שהיא במהותה
אחד מהמפורטים להלן (בסעיף זה  -הוצאה שאינה נתמכת),
רשאי הוא ,בהסכמת השר הממונה על סעיף התקציב שלפיו
מתוקצב או נתמך אותו גוף ,לאחר ששמע את הגוף ,להפחית
מהסכומים שיש להעבירם מתקציב המדינה לאותו גוף לפי
כל דין:
( )1שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית
ודמוקרטית;
()2

הסתה לגזענות ,לאלימות או לטרור;

( )3תמיכה במאבק מזוין או במעשה טרור ,של מדינת
אויב או של ארגון טרור ,נגד מדינת ישראל;
()4
אבל;

ציון יום העצמאות או יום הקמת המדינה כיום

( )5מעשה של השחתה או ביזוי פיזי הפוגע בכבוד
דגל המדינה או סמל המדינה.
(ג) הפחתה לפי סעיף קטן (ב) לא תעלה על פי שלושה
מההוצאה שאינה נתמכת.

*
1
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(ד)

כאמור בסעיף קטן (ב),
קטן (ב),
החלטה
בסעיף
יקבל
כאמור
האוצר
החלטה
יקבל שר
האוצר ()1
( )1שר (ד)
היועץ המשפטי למשרד
שללמשרד
המשפטי
חוות דעת
היועץ
קבלת
לאחר של
לאחר קבלת חוות דעת
קטן ,באותו סעיף קטן,
האמור
סעיף
התקיימות
האמור באותו
האוצר בדבר
האוצר בדבר התקיימות
לגביצוות מקצועי לגבי
המלצת
מקצועי
צוותאליו
שהועברה
ולאחרהמלצת
ולאחר שהועברה אליו
ההפחתההשלכות ההפחתה
השלכות נתמכת,
ההוצאה שאינה
היקף נתמכת,
היקף ההוצאה שאינה
וסכוםהקשורים בו וסכום
אחרים
גורמים בו
הקשורים
אחריםעל
הגוף או
גורמים
על הגוף או על על
בכלל נסיבות העניין.
העניין.
בהתחשב
נסיבות
הראוי
ההפחתהבכלל
ההפחתה הראוי בהתחשב
מקצועי"  -צוות שמינה שר
שמינה שר
"צוות
זה,צוות
מקצועי" -
בסעיף קטן
( )2בסעיף קטן זה")2(,צוות
המשפטים ,לפי הצעת
הצעת
משרד
עובדלפי
המשפטים,
שחברים בו
האוצרמשרד
האוצר שחברים בו עובד
האוצר ועובד המשרד
המשרד
משרד
ועובד
עובד
האוצר
המשפטים,
שר משרד
שר המשפטים ,עובד
התקציב שלפיו מתוקצב
מתוקצב
סעיף
שלפיו
ממונה על
שלוהתקציב
סעיף
שהשר
שהשר שלו ממונה על
לפיר".הצעת השר האמור".
האמו
הגוף,
נתמךהשר
הצעת
או נתמך הגוף ,לפיאו

הראשונה ,בתי
בסופה תיקון חוק
תיקון חוק
בסופה
הראשונה,בתוספת
התש"ס2000-,2
מינהליים,בתוספת
התש"ס2000-,2
לעניינים
מינהליים,
בתי משפט
לעניינים
משפט בחוק
בחוק
בתיבתי .2
.2
משפט לעניינים
משפט לעניינים
יבוא:
יבוא:
מינהליים -
מינהליים  -מס' 56
מס' 56

" 	.40הפחתת סכומי תמיכה  -החלטה של שר האוצר לפי סעיף 3ב לחוק יסודות
התשמ"ה ".1985-שר האוצר לפי סעיף 3ב לחוק יסודות
תמיכה  -החלטה של
" 	.40הפחתת סכומי
התקציב,
התקציב ,התשמ"ה".1985-
תחולה
הוראות סעיף 3ב לחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף  1לחוק זה ,יחולו על הוצאה שאינה
.3
הוראות סעיף 3ב לחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף  1לחוק זה ,יחולו על הוצאה שאינה תחולה
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