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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

הצעת חוק להסדר ההימורים בספורט )תיקון מס' 7 - הוראת שעה( 
)תיקון(, התשע"ח-2017

בחוקלהסדרההימוריםבספורט)תיקוןמס'7-הוראתשעה(,התשע"ד-12014)להלן-1עתיקוןשםהחוק
החוקהעיקרי(,בשםהחוק,במקום")תיקוןמס'7-הוראתשעה("יבוא")תיקוןמס'7("ע

7 מס' )תיקון בספורט ההימורים להסדר חוק  כללי
-הוראתשעה(,התשע"ד-2014)להלן-הוראת 
השעה(פורסםברשומותביוםכ"דבאדרב'התשע"ד)ע2

במרס2014(ע

כפישהוסברבהרחבהבדבריההסברלהוראתהשעה
)הצעותחוקהממשלה-798,עמ'2(,הוראתהשעהנחקקה
המבנה לבדיקת הציבורית הוועדה המלצות בעקבות
הוועדה(ע - )להלן בישראל הכדורגל ענף של הניהולי
הוועדההוקמהבמטרהלשפראתהתנהלותוהתקינהשל
ענףהכדורגלבישראל,ואולםחלקמהמלצותיהנוגעות,בין
השאר,לשיפורטוהרהמידותוהתנהלותתקינהבכללגופי
הספורט,בכמהענייניםשחלקםנקבעובהוראתהשעה,

כפישיפורטלהלןע

אחתמהמלצותיהשלהוועדה,המלצהאשראומצה
בהוראתהשעה,קבעהכיכספיתמיכתהמועצהלהסדר
ישירות יועברו המועצה( - )להלן בספורט ההימורים
לאגודותספורטומועדוניספורט)להלן-קבוצותספורט(,
ולאבאמצעותמרכזיהספורטאוהאיגודיםוההתאחדויותע

טרםכניסתהשלהוראתהשעהלתוקףאפשרוהוראות
החוקלהסדרההימוריםבספורט,התשכ"ח-7ע19)להלן-
החוקאוהחוקלהסדרהימוריםבספורט(לקבוצותהספורט
להמחותאתזכותןלקבלתכספיהמועצהלמרכזיספורט,
לאיגודיםאולהתאחדויותעהוועדההביעהאתמורתרוחה
מתפקודםשלמרכזיהספורט,האיגודיםוההתאחדויותכגופי
צינורלהעברתכספיהמועצהוציינהכיהכללהואכי"ביצוע
הפעילותהנתמכתעלידיגוףאחרמהגוףמקבלהתמיכה,
אינוראויבעינינוואינויעילעיצוין,כילגביתמיכתמשרדי
ממשלהבמוסדותציבורהדברנאסרמפורשות,כאקטהסותר
אתלשוןחוקיסודותהתקציבואתתכליתועמןהראוישהכלל
יחולגםעלהקצבותהמועצהלהסדרההימוריםבספורט
וגורמיםציבורייםאחריםעבנוסף,מנגנוןתמיכהבאמצעות
גורםמתווךאינומאפשרלפקחעלהפעילותהנתמכתולבצע
אתפעולותהביקורתהנדרשותעמצבזהאףעלוללגרוםלכך
שמוסדותציבורישמשומסווהאוצינורלגופיםו/אולגורמים
אשרכשלעצמםאינםזכאיםלתמיכתהמדינה,למשל,מחמת
היותםפועליםבאופןלאתקין,אינםעומדיםבתנאיהסףאו
מכלסיבהאחרתעזאתועוד,עמותותצינורעלולותלעשות
שימושבכספיהציבורכדילצבורכוחעלחשבוןהמוטבים
אולהעדיףביניהםבאופןבלתישוויוניומפלה,ללאפיקוח
ובקרהנאותיםשלהגוףהציבורישהקצהכספיםאלובמקור"

)סעיף20לדוחהוועדה(ע

כי השעה הוראת קבעה הוועדה המלצת בעקבות
אינה המועצה כספי לקבלת ספורט קבוצות של זכותן

ניתנתלהמחאהאולשעבודעואולםקבעההוראתהשעה
כימשהועברוכספיהמועצהלקבוצותהספורט,הןרשאיות
לשעבדםלהבטחתתשלוםבעבורשירותיםמספקים,לרבות

ממרכזיהספורט,ובלבדשנחתםביניהםהסכםבכתבע

כמוכןקבעההוראתהשעהכישרהתרבותוהספורט
יקבעאתתחומיהפעילותוהשירותיםשבהםהמרכזים
רשאיםלהשתמשבכספיהתמיכהשהםמקבליםמהמועצה,
בעבוראספקתשירותיםלקבוצות,והבטחתתשלוםבעבורםע
המועצה כספי את לשעבד רשאיות הספורט קבוצות
להבטחתתשלומיםשהןחבותלמרכזים,בעבורסלשירותים

מוגדר,אשרהמרכזיםרשאיםלהציעלהםע

סלהשירותיםהאמורנקבעבתקנותלהסדרההימורים
בספורט)קביעתתחומיפעילותוסוגישירותיםשלארגון
התשע"ד-2014 משרה(, לנושאי והכשרה נתמך ספורט

)להלן-תקנותלהסדרההימוריםבספורט(ע

הוראהבנושאאחרשנקבעהבהוראתהשעה,נועדה
לשפראתאיכותהניהולשלקבוצותהספורט,שהיאגורם
קריטילפעולתןהיעילהעסעיף9)ג1(לחוק,כנוסחובהוראת
השעה,קובעכינושאימשרהבאגודותספורטאובמועדוני
ספורטהמקבליםתמיכה,חייביםלעבורהכשרהכתנאי

לקבלתתמיכהע

כמוכןנקבעובהוראתהשעההוראותשונותבמטרה
להבטיחכיהמועצהתסייעלקיוםפעולותלמניעתאלימות

וגזענותבספורטע

בדיקהשערךמשרדהתרבותוהספורטהעלתהכי
מספרןשלעמותותהספורטהנתמכותבידיהמועצהגדל
מאזחקיקתהוראתהשעה,מ–735עמותותל־5ע7עמותותע

כמוכןכ־1,180מנהליקבוצותעברואתההכשרה
התקנות פרסום מועד מאז לתמיכה, כתנאי הנדרשת

האמורותע

בהתאםלהקצאתהמועצההלאומיתלספורטעלסך
75ע1מיליון  2מיליוןשקליםחדשים,העבירההמועצה
שקליםחדשיםל־15פרוייקטיםלמניעתאלימותוגזענות
בספורטבעונתע2017-201ו–2מיליוןשקליםחדשיםהוקצו

ל־17פרוייקטיםלעונת2018-2017ע

ולאור השעה, הוראת תקופת סיום לקראת עתה,
את לאמץ מוצע תוקפה, בתקופת שנלמדו הלקחים

הוראותיהשלהוראתהשעהולהפכםלהוראותקבעע

מוצעלשנותאתשםהחוקולהשמיטממנואת  סעיף 1 
המילים"הוראתשעה",כךשישקףאתהיותו 

שלתיקון7לחוקהוראהקבועה,ולאהוראהזמניתע

ס"חהתשע"ד,עמ'410ע 1

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר

הערות



81 הצעותחוקהממשלה-עע11,ב'בכסלוהתשע"ח,2017ע11ע20

בסעיף1לחוקהעיקרי-2עתיקוןסעיף1

במקוםכותרתהשולייםיבוא"תיקוןחוקלהסדרההימוריםבספורט"; )1(

במקוםהרישהיבוא"בחוקלהסדרההימוריםבספורט,התשכ"ז-7ע219,בסעיף9-" )2(

תיקוןסעיף1בסעיף1לחוקהעיקרי-2ע

במקוםכותרתהשולייםיבוא"תיקוןחוקלהסדרההימוריםבספורט"; )1(

סעיף1להוראתהשעהמתקןאתסעיף9לחוק,  סעיף 2 
שעניינו"השימושביתרתההכנסות",בתקופת 
תוקפהשלהוראתהשעהעעקבביטולההמוצעשלתקופת
9 סעיף תיקון את כלשונו לאמץ מוצע השעה, הוראת

ולקבועכיהתיקוניםבויחולובמסגרתהוראתקבעע

סעיף9)ב1(לחוקשתוקןבסעיף1)1(להוראתהשעה,
עוסקבמטרותהתמיכהשבעבורןתקצההמועצהמדישנה

בשנהכספים,מתוךיתרתהכנסותיהע

פסקאות)3(ו–)4(שלסעיף9)ב1(לחוקשתוקנובסעיף
1)1()א(להוראתהשעה,קובעותכיהמועצהתקצהכספים
בספורט ולתמיכה ))3( )פסקה ספורט בקבוצות לתמיכה

נשיםובספורטבאזוריעדיפותלאומית)פסקה)4((ע

כפישהוסברבהרחבהבחלקהכללילדבריההסבר,
טרםכניסתהשלהוראתהשעהלתוקף,אפשרוהוראות
החוקלקבוצותהספורטלהמחותאתזכותןלקבלתכספי
המועצהלמרכזיספורט,לאיגודיםאולהתאחדויותעהתיקון
תמיכת כספי כי וקבע זה מצב שינה השעה בהוראת
המועצהיועברוישירותלקבוצות,ולאבאמצעותמרכזי
הספורטאוהאיגודיםוההתאחדויות,וכיזכותןשלקבוצות
ספורטלקבלתכספיהמועצהאינהניתנתלהמחאהאו
לשעבודעואולםמשהועברוכספיהמועצהלקבוצות,הן
רשאיותלשעבדם,כולםאוחלקם,להבטחתתשלוםבעבור
שירותיםמספקים,לרבותממרכזיהספורט,ובלבדשייחתם

ביניהםהסכםבכתבע

פסקה)5(שלסעיף9)ב1(לחוקשתוקנהבסעיף1)1()ב(
להוראתהשעהקובעתכיהמועצהתקצהכספיםלתמיכה
מיועד פעילותם מהיקף 50% שלפחות ספורט, בארגוני
לתמיכהבספורטהעממי-חובבניולקידומו)להלן-ארגון

ספורטנתמך(ע

פסקתמשנה)א(שלסעיף9)ב1()5(האמורקובעתכי
המועצהתקצה4%מסכוםיתרתההכנסותלארגוןספורט
נתמךעהוראתהשעהקבעהכיהתמיכהבגופיםכאמורתהיה
בהתאםלאמותמידהשנקבעולקבוצותספורטהמקבלות
שירותיםמאותםארגוניםעפסקתמשנה)ב(שלסעיף9)ב1(

)5(האמורקובעתכיתחומיהפעילותשבהםרשאיארגון
ספורטנתמךלהשתמשבכספיהתמיכהלפיפסקהזוייקבעו
בתקנותשיקבעשרהתרבותוהספורטבאישורוועדתהחינוך
התרבותוהספורטשלהכנסתעפסקתמשנה)ג(שלסעיף
9)ב1()5(האמורקובעתכישרהתרבותוהספורטרשאילקבוע
אתסוגיהשירותיםשארגוניספורטנתמכיםרשאיםלספק
לקבוצותספורט,מתוךהכספיםשקיבלולפיסעיף9)ב1(

)3(ו–)4(לחוקעזאתכדילהתחשבבצורכיקבוצותהספורט
וביתרונותשישבעבודתםמולארגוניהספורטהנתמך)כגון
יתרוןלגודלברכישהמרוכזתשלציודספורטאושלביטוח

בעבורקבוצותהספורט(ע

נקבעו האמורים השירותים וסל הפעילות תחומי
בתקנותלהסדרההימוריםבספורטעבתקנותאלהנקבעכי
אספקתהשירותיםתהיהביןבתמורהוביןבלאתמורה,
לקבוצות ביניים מימון לתת רשאי נתמך ספורט ארגון
הספורטעדלקבלתהתשלוםבעבוראותםשירותים,ובלבד
שייחתםביניהםהסכםבכתבלגביאותםשירותיםולגבי
מימוןהבינייםשיינתן;נחתםהסכםבכתב,ארגוןספורט
נתמךרשאילדרושבטוחותמהקבוצותבעדאותומימון

בינייםע

ההימורים להסדר בתקנות שנקבע השירותים סל
ספורט ארגוני אשר האלה, כללאתהשירותים בספורט
נתמךרשאיםלספקלקבוצותספורט:סיועוייעוץמשפטי;
סיועוייעוץבנושאיםמקצועיים,כלכלייםוחשבונאיים;
רכישתפוליסותביטוח;רכישתציודספורט;העברהמרוכזת
להעביר ספורט קבוצות נדרשות שאותם תשלומים של
בהקמת סיוע ספורט; להתאחדויות או ספורט לאיגודי
קבוצותספורטחדשותלפיהוראותשיפרסםהארגוןלעיון
קבוצותספורט,לרבותבאתרהאינטרנטשלהארגון;הקניית
ולנושאי לאוהדים למאמנים, לספורטאים, מקצועי ידע

משרהבקבוצותספורטוארגוןכנסיםופעילויותהדרכהע

בסעיף שנוספה לחוק 9)ב1( סעיף של )7( פסקה
למניעת כיגםפעילויות קובעת להוראתהשעה 1)1()ג(
אלימותוגזענותבספורטיהיוזכאיותלתמיכתהמועצהע
סכוםהתמיכהייקבעבידיהמועצההלאומיתלספורט,
17יגלחוקהספורט, לפיאמותמידהשייקבעולפיסעיף

התשמ"ח-1988)להלן-חוקהספורט(ע

סעיף9)ג(לחוקשתוקןבסעיף1)2(להוראתהשעה,
תוקןבעקבותהמלצתהוועדהלהגברתהשקיפותופרסום
נוהליחלוקתהתמיכותבאינטרנטעסעיף9)ג(לחוקקובעכי
המועצהחייבתלפרסםאתהדיןוהחשבוןהשנתישלה,
אשרבמסגרתומתפרסמותגםאמותהמידהשלהלתמיכה,

גםבאתרהאינטרנטשלהמועצהולארקברשומותע

סעיף9)ג1(לחוק,שנוסףבסעיף1)3(להוראתהשעה,
קובעכינושאימשרהבקבוצותספורטהמקבליםתמיכה
לפיסעיף9)ב1()3(או)4(לחוקיעברו,כתנאילקבלתתמיכה,
בעלות תישא המועצה בתקנות; שתיקבע כפי הכשרה
ההכשרהלפיסעיףקטןזהעהוראהזוהוכנסהכדילשפר
אתרמתהניהולשלקבוצותהספורט,בהתאםלהמלצות

הוועדהע

ואכןבתקנותקבעהשרתהתרבותוהספורט,באישור
וועדתהחינוךהתרבותוהספורטשלהכנסתגםאתנושאי
במועדוני או ספורט באגודות משרה לנושאי ההכשרה

ספורטע

סעיף2להוראתהשעהמתקןאתסעיפים17י  סעיף 3 

ס"חהתשכ"ז,עמ'142;התשע"ז,עמ'547ע 2

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר

הערות
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בסעיף2לחוקהעיקרי-3עתיקוןסעיף2

במקוםכותרתהשולייםיבוא"תיקוןחוקהספורט"; )1(

במקוםהרישהיבוא"בחוקהספורט,התשמ"ח-31988-"ע )2(

ביטולסעיפים
3עד5

סעיפים3עד5לחוקהעיקרי-בטליםע4ע

תחילתושלחוקזהביוםי"דבטבתהתשע"ח)1בינואר2018(ע5עתחילה

סעיף2להוראתהשעהמתקןאתסעיפים17י  סעיף 3 
של תוקפה בתקופת הספורט, לחוק ו–17יב 
הוראתהשעהעלאורביטולההמוצעשלתקופתהוראת
השעה,מוצעלקבועכיתיקוניסעיפיםאלהיחולובאופן

קבוע,ולאבמסגרתהוראתשעהזמניתע

2)1()א( בסעיף שתוקן הספורט, לחוק 17י)3( סעיף
להוראתהשעה,קובעכיביןתפקידיהמועצההלאומית
לספורטנכללתגםהסמכותלקבועאמותמידהלתמיכה
סעיף לפי בספורט אחרות ובמטרות יסוד בתשתיות
9)ב1(לחוקלהסדרההימוריםבספורט,באגודותספורט,
לתמיכה וכן ספורט ובמועדוני באיגודים בהתאחדויות,
בפעילויותשמטרתןמניעתאלימותוגזענותבספורטעאת
אמותהמידההללותקבעהמועצהבהתחשבבהמלצות
הוועדההציבוריתלפיחוקהספורטובאישורשרהתרבות

והספורטע

)2(2 בסעיף שהוסף הספורט, לחוק 17יב)א1( סעיף
להוראתהשעה,קובעכיאמותהמידהלתמיכהבפעילויות
שמטרתןמניעתאלימותוגזענותבספורטיתקבלולאחר
בספורט אלימות למניעת המועצה עם התייעצות
כמשמעותהבחוקאיסוראלימותבספורט,התשס"ח-2008ע

2)1()ב( בסעיף שתוקן הספורט, לחוק 17י)5( סעיף
להוראתהשעה,קובעכיביןתפקידיהמועצההלאומית
יסוד בתשתיות כתמיכה לחלוקה סכום לקבוע לספורט
בהתאחדויות, כתמיכה נוספות, ובמטרות בספורט
באיגודים,באגודותספורטובמועדוניספורט,וכןכתמיכה
בהקמהובשדרוגשלמיתקניספורטובפעילויותשמטרתן

מניעתאלימותוגזענותבספורטע

וסעיף ו–)5( 17י)3( סעיף הוראות את להפוך מוצע
השעה בהוראת שנקבעו כפי הספורט לחוק 17יב)א1(
להוראותשלקבע,כךשהמועצההלאומיתלספורטתוכל
לקבועאמותמידהלפעילויותלמניעתאלימותוגזענות

בספורטואתסכוםהתמיכהבהןע

להוראות 5 עד 3 סעיפים את למחוק מוצע  סעיף 4
השעה,מאחרשהתאריכיםהנקוביםבהםחלפו 

ואיןבהםעודצורךע

השעה, להוראת 5 עד 3 סעיפים של נוסחם וזה
שאותםמוצעלבטל:

"תקופת הוראת השעה והארכתה

בחוקזה- )א( 3ע

שנים שלוש של תקופה - השעה"  הוראת "תקופת
שתחילתהביוםי'בטבתהתשע"ה)1בינואר2015(או

ביוםתחילתתיקוןמס'ע,לפיהמאוחר;

"יוםתחילתתיקוןמס'ע" -יוםתחילתושלסעיף9לחוק
ע(, מס' )תיקון הספורט לחוק )4(9 כנוסחו העיקרי,

התשע"א-2011,כאמורבסעיף11)ג()4(שבוע

שרהתרבותוהספורט,באישורועדתהחינוך, )ב(
את בצו, להאריך, רשאי הכנסת, של והספורט התרבות

תקופתהוראתהשעהבתקופהאחתשלשנהע

תקנות ראשונות והוראת מעבר

תקנותראשונותלפיסעיף9)ב1(ו–)ג1(לחוקהעיקרי, 4ע
ועדת לאישור יובאו זה, לחוק ו–)3( )1(1 בסעיף כנוסחו
החינוך,התרבותוהספורטשלהכנסתעדליוםג'בתמוז
התשע"ד)1ביולי2014(;נושאימשרהבאגודותספורטאו
במועדוניספורטהזכאיםלקבלתתמיכהלפיסעיף9)ב1()3(
)4(לחוקהעיקרירשאיםלהשליםאתההכשרהלפי או
סעיף9)ג1(לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף1)3(לחוקזה,עד

ליוםי"טבטבתהתשע"ו)31בדצמבר2015(ע

דיווח לכנסת

בתוםשנהמיוםתחילתהשלתקופתהוראתהשעה, 5ע
התרבות החינוך, לוועדת והספורט התרבות שר ידווח
בשנה זה חוק הוראות יישום על הכנסת של והספורט

שקדמהלמועדהדיווח"ע

כדיליצורהמשכיותלאחרמועדפקיעתהוראת  סעיף 5 
השעה,מוצעלקבועכיהוראותחוקזהיתקבלו 
ביוםסיוםתוקפהשלהוראתהשעהעהוראתהשעהחלה
ביוםי'בטבתהתשע"ה)1בינואר2015(ומסתיימתביוםי"ד
)1בינואר2018(,שהואהמועדהמאוחר בטבתהתשע"ח
השעה להוראת 3)א( בסעיף שנקבעו המועדים מבין
למחוק בהגדרה"תקופתהוראתהשעה",שאותהמוצע

בסעיף4לחוקזהע

ס"חהתשמ"ח,עמ'122;התשע"ז,עמ'548ע 3

משרדהמשפטים,והודפסבמדפיסהממשלתי רשומות, סודרבמח'  ISSN 0334-3030  2עע1שקלחדש המחיר

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר

הערות




