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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

הצעת חוק להסדר ההימורים בספורט )תיקון מס' 14 והוראת שעה(, 
התשע"ט-2018

בחוקלהסדרההימוריםבספורט,התשכ"ז-ע1196)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף10ב)ז()3(,1עתיקוןסעיף10ב
במקום"נמוךמ־10,000שקליםחדשים"יבוא"נמוךמהסכוםהנקובבפרט)1(לתוספת

הראשונהלחוקלצמצוםהשימושבמזומן,התשע"ח-22018"ע

תיקוןחוק
ההתייעלות

הכלכלית)תיקוני
חקיקהלהשגת

יעדיהתקציב
לשנתהתקציב

)2019

בחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנתהתקציב2019(,2ע
התשע"ח-32018)להלן-חוקההתייעלותהכלכלית2019(-

בספורט, ההימורים להסדר לחוק 10ב סעיף  סעיף 1
להסדר חוק או החוק - )להלן התשכ"ז-ע196 
ההימוריםבספורט(,קובעהוראותבדבראמצעיזיהוישיש
לנקוטבהםביחסלמשחקיםדורשיזיהויכהגדרתםבאותו
בנוגע הוראות וכן זיהוי, דורשים שאינם וכאלה סעיף,
נועדו אלה הוראות הזכייהע סכום של התשלום לדרכי

לצמצםתופעותשלהלבנתהוןע

סעיףקטן10ב)ז(לחוקקובע,ככלל,כיתשלוםזכייה
באמצעות אלא במזומן ייעשה לא זיהוי דורש במשחק
אותו של )1( בפסקה כמפורט בנקאית, העברה או שיק
סעיף;וכיתשלוםבמשחקשאינודורשזיהוי,שבומשולמת
הזכייהבאמצעותשיק,ייעשהבאופןהמפורטבפסקה)2(
שלאותוסעיףעהחריגלכללהואמשחקשבוסכוםהזכייה
המועצה רשאית שאז חדשים, שקלים מ־10,000 נמוך
לשלםאתסכוםהזכייהבמזומןעחוקלצמצוםהשימוש
במזומן,התשע"ח-2018,קובעהגבלותשונותעלתשלום
במזומןעביןהשאר,עלפיאותוחוקמוגבלסכוםהתשלום
שיכולעוסקלתתאולקבלבמזומןבעבורעסקהשביצע
במסגרתעסקועסכוםזהקבועבפרט)1(לתוספתהראשונה
לחוקהאמורועומדכיוםעל11,000שקליםחדשיםעמוצע
להתאיםאתההוראההנוגעתלסכוםהזכייהשניתןלשלם

במזומןלסכוםהקבועכאמורבאותוחוקע

הקים בספורט ההימורים להסדר חוק  סעיפים
אתהמועצהלהסדרההימוריםבספורט)להלן-  2 עד 5
המועצה(והסמיךאותהלארגןולערוךהימורים  כללי

עלתוצאותשלמשחקיספורטותחרויותספורטע 
כמוכןהוסמכההמועצהבחוקלהקצותכספיםלחלוקה
כתמיכהבתחוםהספורט,למטרותהמפורטותבסעיף9)ב1(
לחוקובהתאםלאמותמידהשקובעתהמועצההלאומית
לספורטשהוקמהלפיחוקהספורט,התשמ"ח-1988)להלן
-המועצההלאומיתלספורט,חוקהספורט(,מכוחהחוק

האמורע

לפיחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגת
יעדיהתקציבלשנתהתקציב2019(,התשע"ח-2018)ס"ח
הכלכלית ההתייעלות חוק - )להלן ע51( עמ' התשע"ח,
2019(,שהחוקתוקןבמסגרתו,מיוםכ"דבטבתהתשע"ט)1
בינואר2019(תפסיקהמועצהלחלקתמיכותלגופיהספורט
השוניםואלהיחולקומתקציבמשרדהתרבותוהספורט
)להלן-המשרד(,במסגרתהמנגנוןהקבועלענייןזהבחוק
יסודות חוק - )להלן התשמ"ה-1985 התקציב, יסודות

התקציב(ע

של התלות את לנתק נועד לעיל המתואר השינוי
תחוםהספורטברווחיההימוריםבספורטעבמסגרתזאת
נקבעכיהמועצהתהיהמוסמכתלארגןולערוךהימורים
עלתוצאותשלמשחקיםותחרויותבתחוםהספורט,בלבד,
ואילוחלוקתהתמיכותלספורטתיעשהעלידיהמדינה,
בתקציב כולו ייקבע הספורט בתחום התמיכה ותקציב
משרדהתרבותוהספורטעכך,כללהתמיכותבתחוםהספורט
ירוכזובידיגוףאחד,האמוןעלקביעתהמדיניותהכוללת
וארוכתהטווחבתחוםהספורט,באופןשיביאלהקצאה
אופטימליתשלהתמיכות,מתוךראייהרוחביתשלהתחום
ושלצורכיהגופיםהשוניםהפועליםבו;ולהקנייתודאות
תקציביתלגופיהספורטהנתמכים,אשרייתמכוכולםלפי
אותהמדיניות,בהתאםלאותםנהליםועלידיאותוגוףע
מצבדבריםזהישפראתיכולתםשלהגופיםהאמורים
לפעוללהגשמתמטרותיהםהמקצועיותוכפועליוצא-

לתרוםלקידוםהספורטהישראליע

לצדההסדרהמתוארלעיל,שכניסתולתוקףנקבעה
ולמשרד למשרד לאפשר וכדי ,2019 לתחילת כאמור
התרבות לשרת סמכות ניתנה לקראתו, להיערך האוצר
והספורטלקבוע,בתקופתבינייםשביןיוםפרסומושלחוק
ההתייעלותהכלכלית2019למועדכניסתולתוקף,מבחני
תמיכהשלפיהםתחלקהמועצהתמיכותבאותהתקופת
ביניים)ראוסעיף15)ה(לחוקההתייעלותהכלכלית2019(ע

ס"חהתשכ"ז,עמ'142;התשע"ח,עמ'ע51ע 1

ס"חהתשע"ח,עמ'428ע 2

ס"חהתשע"ח,עמ'ע51ע 3
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בסעיף12- )1(

סעיפיםקטנים)א(ו–ב(-בטלים; )א(

בסעיףקטן)ג(,הסיפההחלבמילים"נקבעצודחייה"-תימחק; )ב(

בסעיף13)ב(,המילים"ואםנקבעצודחייה-עדתוםתוקפושלהצו"-יימחקו; )2(

בסעיף15)ב(,במקום"עדיוםג'בטבתהתש"ף)31בדצמבר2019("יבוא"עדתום )3(
4)א(ו–)ב(לחוקלהסדרההימוריםבספורט)תיקון תקופתהוראתהשעהלפיסעיף

מס'14והוראתשעה(,התשע"ט-2018"ע

בסעיף12- )1(

סעיפיםקטנים)א(ו–ב(-בטלים; )א(

בסעיףקטן)ג(,הסיפההחלבמילים"נקבעצודחייה"-תימחק; )ב(

בסעיף13)ב(,המילים"ואםנקבעצודחייה-עדתוםתוקפושלהצו"-יימחקו; )2(

בסעיף15)ב(,במקום"עדיוםג'בטבתהתש"ף)31בדצמבר2019("יבוא"עדתום )3(
4)א(ו–)ב(לחוקלהסדרההימוריםבספורט)תיקון תקופתהוראתהשעהלפיסעיף

מס'14והוראתשעה(,התשע"ט-2018"ע

כמוכן,הוסמכושרהאוצרושרתהתרבותוהספורט)להלן
-השרים(לדחותבצואתכניסתןלתוקףשלההוראות
המפסיקותאתמתןהתמיכותבידיהמועצה)ראוסעיף12

לחוקההתייעלותהכלכלית2019(ע

במהלךההיערכותליישוםההסדרהחדשהתבררכי
לצורךהשלמתהקמתושלמערךכולל,אשריבטיחרציפות
בחלוקתהתמיכות,עלידיהמדינה,לגופיהספורטהשונים
שנתמכוקודםלכןבאמצעותהמועצה,נדרשזמןנוסף,
מעברלזמןשהוקצהלכךלפיחוקההתייעלותהכלכלית
פגיעה למנוע כדי חיונית זה מערך של השלמתו 2019ע

בהתנהלותםהתקינהשלגופיהספורטבישראלע

לפיכך,מוצעלעגןבחוקהסדרביניים,לתקופהקצובה,
המועצה של הקיים במערך המשרד יסתייע שמכוחו
התמיכה בבקשות הדיון זאת, ולצד תמיכות, לחלוקת
ייעשהבוועדהמשותפתשתכלולנציגיםמטעםהמדינה
ומטעםהמועצה,ויתנהלככללבהתאםלהוראותשקבע
שרהאוצרלפיסעיף3א)ו(לחוקיסודותהתקציב,ובכפוף
לפיקוחובקרהשלהמדינהעלאופןחלוקתכספיהתמיכה

בידיהמועצה,הכולכמפורטלהלןע

מוגבלת לתקופה לקבוע כאמור שמוצע זה, הסדר
כספי על המדינה של בקרה אחד, מצד יבטיח, בזמן,
הנתמכים, הספורט לגופי המועצה שמעבירה התמיכה
ומצדשני,ייתןשהותנוספתלמדינהלהיערכותכוללת

ליישוםההסדרשנקבעבחוקההתייעלותהכלכלית2019ע

סעיפים 2)1( ו–)2( ו־3

ההתייעלות לחוק ו־43 11 סעיפים לפי כאמור,
הכלכלית2019,מיוםכ"דבטבתהתשע"ט)1בינואר2019(
השונים הספורט לגופי תמיכות לחלק המועצה תפסיק
וכספיהתמיכהבספורטיחולקומתקציבהמשרדעכמוכן,
לדחות 12)א(ו–ב(לחוקהאמור, הוסמכוהשרים,בסעיף
בצואתמועדכניסתולתוקףשלההסדרהמתוארלעיל
בשלושהחודשיםנוספים,וכןנקבעוהוראותנלוותלשם

ביצועהדחייהע

אשר חדש, מנגנון מוצע זו חוק שבהצעת מאחר
הכלכלית ההתייעלות בחוק שנקבע ההסדר את יחליף
2019,סמכותהדחייההאמורהשניתנהלשריםמתייתרת
ומוצעלבטלהעכמוכןמוצעלערוךהתאמותהנדרשותעקב

הביטולבסעיפים12)ג(ו־13)ב(לחוקהאמורע

ההתייעלות לחוק ו–ב( 12)א( סעיף של נוסחו וזה
הכלכלית2019שמוצעלבטלו:

עלאףהאמורבסעיף43לחוקזה,שרהתרבות "12ע)א(
והספורטושרהאוצררשאיםלדחות,בצו,אתמועדביטולן
שלפסקאות)1(עד)5(ו–)ע(שלסעיף9)ב1(לחוקלהסדר
ההימוריםבספורט,כנוסחובחוקזה,כולןאוחלקן,לתקופה

שלאתעלהעלשלושהחודשים)להלן-צודחייה(ע

לחוק 9)ב1( אתסעיף דחייה,יקראו צו נקבע )ב(
להסדרההימוריםבספורט,בתקופתהדחייה,כך:

במקוםהרישהיבוא"מהכספיםשיועברו )1(
למועצהלפיסעיףע)ג(,היאתקצה";

בפסקאות)1(,)2(,)3(ו–ע(,בכלמקום,במקום )2(
יבוא לספורט" הלאומית המועצה "שתקבע

"שיקבעוהשרים"ע"

מאחרשתחילתושלחוקההתייעלותהכלכלית2019
נקבעה,בסעיף43לאותוחוק,ליוםכ"דבטבתהתשע"ט
)1בינואר2019(,מוצעלקבועאתתחילתםשלהתיקונים

המוצעיםבו,לאותומועדע

סעיף 2)3( ו־5

קובע 2019 ההתייעלותהכלכלית לחוק 15)ב( סעיף
יתרת חלוקת לעניין דין לפי שנקבעו מידה אמות כי
ההכנסות,לפיסעיף9)ב1(לחוק,כנוסחוערביוםפרסומו
ביום פורסם )החוק 2019 הכלכלית ההתייעלות חוק של

ערב בתוקפן ועמדו ,))2018 במרס 22( התשע"ח בניסן ו'
יוםהפרסוםכאמור,ימשיכולהיותבתוקףעדתוםשנת
זו הוראה לכןע קודם בוטלו או שונו כן אם אלא ,2019
נועדהלהקנותהמשכיותורציפותבמתןתמיכותכלעוד
לפיההסדרהחדש נקבעומבחניםחדשיםלחלוקתן לא
שנקבעלפיהחוקהאמורעהמשכיותזו,לגביאמותמידה
שנקבעולפנייוםפרסומושלחוקההתייעלותהכלכלית
2019,נדרשתגםכיום,כדיליצוררצףומעברחלקונטול
תקלותביןחלוקתתמיכותבידיהמועצהלביןחלוקהעל

ידיהמדינהע

לחוק 15)ב( סעיף את לתקן מוצע האמור, לאור
שאותו המידה שאמות כך 2019 הכלכלית ההתייעלות
סעיףחלעליהן,והאריךאתתוקפן,ימשיכולחול,בשינויים
המחויבים,גםבתקופתתוקפושלההסדרהמוצעבהצעת
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תחילתושלסעיף2לחוקזהביוםכ"דבטבתהתשע"ט)1בינואר2019(ע3עתחילה

)1בינואר2019(עדיוםג'בטבתהתש"ף4עהוראתשעה בתקופהשמיוםכ"דבטבתהתשע"ט )א(
)31בדצמבר2019(,יקראואתהחוקהעיקריכךשאחריסעיף9איקראו:

"תמיכהבגופי
ספורט-הוראת

שעה

בסעיףזה-9בע )א(

"אגודתספורט","ארגוןספורט"ו"מועדוןספורט"-כהגדרתם
בחוקהספורט;

"ארגוןספורטנתמך"-ארגוןספורט,ש־50%מהיקףפעילותו
העממי-חובבני בספורט לתמיכה מיועד לפחות
זו,"ספורטעממי-חובבני"- ולקידומו;לענייןהגדרה

פעילותספורטשאינהבמסגרתליגותמקצועניות;

"גוףספורט"-ארגוןספורטנתמך,אגודתספורטאומועדון
ספורט;

"חוקיסודותהתקציב"-חוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-
;41985

"המועצההלאומיתלספורט"-המועצהשהוקמהלפיסעיף
ע1אלחוקהספורט;

)תיקון בספורט ההימורים להסדר חוק - "14 מס' "תיקון
מס'14והוראתשעה(,התשע"ט-2018;

"תקנוןכספיםומשק")תכ"ם(-הוראותמינהלשקבעהחשב
הכלליבמשרדהאוצרע

עלאףהאמורבסעיף3אלחוקיסודותהתקציב,הוצאות )ב(
משרדהתרבותוהספורטלצורךתמיכהבגופיספורטלעניין
בחוק שנקבע בסכום הפרסום, יום ערב נתמכת פעילות

זולענייןתמיכהבגופיספורט)ראוסעיף4להצעת חוק
החוק(,וזאתכלעודלאשונואובוטלולפיכלדיןע

החוק, להצעת 5 בסעיף מוצעת, טעמים מאותם
הוראתמעברדומהשתאריךאתתוקפןשלאמותמידה
שנקבעומכוחסעיףע1יגלחוקהספורט,כנוסחובסעיף15)ה(
לחוקההתייעלותהכלכלית2019,ועמדובתוקפןערביום
תחילתושלחוקההתייעלותהכלכלית2019,קרי-ערביום
כ"גבטבתהתשע"ט)31בדצמבר2018(,כךשאלהימשיכו
לחול,בשינוייםהמחויבים,לענייןתמיכהבאגודותספורט
אובמועדוניספורט,עדתוםתקופתהוראתהשעהכמוצע
בסעיף4)ב(להצעתהחוק,אלאאםכןשונואובוטלולפי

כלדיןקודםלכןע

מיוחד הסדר בחוק לעגן מוצע כאמור,  סעיף 4
לענייןחלוקתתמיכותבספורט,שיחוללמשך  כללי

לחוק 9ב בסעיף יעוגן ההסדר קצובהע תקופה 
כנוסחוהמוצע,אשרעיקריויפורטולהלןע

עלפיהמוצעיחולהסדרזהכהוראתשעהלתקופה
שמיוםכ"דבטבתהתשע"ט)1בינואר2019(עדיוםג'בטבת
התש"ף)31בדצמבר2019(עהשריםיוכלולהאריךתקופה
זו,בצו,בשנהנוספת)להלן-תקופתהוראתהשעה(,וזאת
אםהדבריידרשלשםהשלמתההיערכותליישוםההסדר

שנקבעבחוקההתייעלותהכלכלית2019ע

לסעיף 9ב המוצע

לסעיף קטן )ב(

מוצעכיהוצאותהמשרדלצורךתמיכהבגופיספורט
כהגדרתםהמוצעת,בעדפעילותםבתחומיםשערביום
תחילתושלהחוקהמוצעהוקצובעבורםתמיכותלפיסעיף
9)ב1()3(עד)5(לחוק,כנוסחולפניביטולובחוקההתייעלות
הכלכלית2019)להלן-פעילותנתמכתערביוםהפרסום(,
סכום - )להלן השנתי התקציב בחוק שנקבע בסכום
התמיכה(,תיעשהבאמצעותהמועצה,בהתאםלהוראות
המפורטותבסעיףהמוצעעיצויןכיבדומהלסכומיםאחרים
אשרנקבעיםבחוקתקציבשנתי,גםסכוםזהיכולשישתנה

במהלךשנתהתקציבע

ס"חהתשמ"ה,עמ'60ע 4
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התקציבהשנתי)בסעיףזה-סכוםהתמיכה(,יחולקובהתאם
יום ערב נתמכת "פעילות זה, לעניין זה; סעיף להוראות
הפרסום"-פעילותבתחומיםשערביוםפרסומושלתיקון
מס'14הוקצובעבורםסכומיםלחלוקהכתמיכהלפיסעיף
9)ב1()3(עד)5(לחוקזה,כנוסחוטרםביטולובסעיף11)ע()ד(

לחוקההתייעלותהכלכלית2019ע

מבחנים לפי הספורט גופי בין יחולק התמיכה סכום )ג(
שוויונייםשיקבעשרהתרבותוהספורט)בסעיףזה-מבחנים(,
המועצה ועם לממשלה המשפטי היועץ עם בהתייעצות

הלאומיתלספורטע

עלתמיכותלגופיספורטלפיסעיףזה,ובכללזהעל )ד(
כאמור, בבקשות הדיון ועל תמיכה לקבלת בקשות הגשת

יחולוההוראותכמפורטלהלן,לפיהעניין:

לענייןגוףספורטשהואמוסדציבורכהגדרתו )1(
הנוהל הוראות - התקציב יסודות לחוק 3א בסעיף
שקבעשרהאוצרלפיסעיף3א)ו(לחוקיסודותהתקציב,
בשינוייםשקבע,אםקבע)בסעיףזה-הוראותשר

האוצר(;

כאמור ציבור מוסד שאינו ספורט גוף לעניין )2(
בפסקה)1(-הוראותתקנוןכספיםומשקע

עלאףהאמורבסעיףקטן)ד(- )ה(

התקציבהשנתי)בסעיףזה-סכוםהתמיכה(,יחולקובהתאם
יום ערב נתמכת "פעילות זה, לעניין זה; סעיף להוראות
הפרסום"-פעילותבתחומיםשערביוםפרסומושלתיקון
מס'14הוקצובעבורםסכומיםלחלוקהכתמיכהלפיסעיף
9)ב1()3(עד)5(לחוקזה,כנוסחוטרםביטולובסעיף11)ע()ד(

לחוקההתייעלותהכלכלית2019ע

מבחנים לפי הספורט גופי בין יחולק התמיכה סכום )ג(
שוויונייםשיקבעשרהתרבותוהספורט)בסעיףזה-מבחנים(,
המועצה ועם לממשלה המשפטי היועץ עם בהתייעצות

הלאומיתלספורטע

עלתמיכותלגופיספורטלפיסעיףזה,ובכללזהעל )ד(
כאמור, בבקשות הדיון ועל תמיכה לקבלת בקשות הגשת

יחולוההוראותכמפורטלהלן,לפיהעניין:

לענייןגוףספורטשהואמוסדציבורכהגדרתו )1(
הנוהל הוראות - התקציב יסודות לחוק 3א בסעיף
שקבעשרהאוצרלפיסעיף3א)ו(לחוקיסודותהתקציב,
בשינוייםשקבע,אםקבע)בסעיףזה-הוראותשר

האוצר(;

כאמור ציבור מוסד שאינו ספורט גוף לעניין )2(
בפסקה)1(-הוראותתקנוןכספיםומשקע

עלאףהאמורבסעיףקטן)ד(- )ה(

עלפיהמוצע,חלוקתהתמיכותתיעשהעלידיועדת
תמיכותמשותפתשהרכבהמוסדרבסעיףקטן)ה(המוצע
בשונה זאת המועצה, ידי על ייעשה בפועל והתשלום
מהוראתסעיף3אלחוקיסודותהתקציבשלפיההמשרד

אחראיבאופןבלעדילחלוקתהתמיכותולתשלומןע

הגופיםאשריקבלואתהתמיכהבאמצעותהמועצה
לפיההסדרהמוצעהםאגודותספורטומועדוניספורט,
כהגדרתםבחוקהספורט,וכןארגוניספורטנתמכים)קרי
מרכזיהספורט-ארגוניספורטש־50%מהיקףפעילותם
לפחותמיועדלתמיכהבספורטהעממי-חובבניולקידומו(
)להלן-גופיספורט(עהתמיכהתינתןלגופיםכאמוראשר
נתמכועדיוםכ"גבטבתהתשע"ט)31בדצמבר2018(,מכוח

סעיף9)ב1|)3(ו–5(לחוק,בידיהמועצהע

שארהגופיםוהפעילויותאשרנתמכובידיהמועצה
מכוחסעיף9)ב1()1(,)2(,)6(ו–ע(לחוק,כנוסחוטרםכניסתו
2019,ואשראינם לתוקףשלחוקההתייעלותהכלכלית
ייתמכו כאמור, נתמכת פעילות או ספורט גופי בגדר
ישירותעלידיהמשרדעמדוברבגופיםכגוןגופיהרוחב
)הוועדהאולימפי,הוועדהפראולימפיואיל"ת-אגודה
ישראליתלספורטתחרותילאאולימפי(,תשתיותספורט,
איגודיספורט,פרויקטיםלמניעתאלימותוגזענותבספורט
ובנייהושדרוגשלמיתקניספורטמכוחהתכניתהלאומית

למיתקניםע

לסעיף קטן )ג( 

יסודות לחוק 3א)ה( בסעיף לאמור בדומה מוצע,
התקציב,כיחלוקתהתמיכהתיעשהלפימבחניםשוויוניים
שתקבעהשרה,בהתייעצותעםהיועץהמשפטילממשלה

ועםהמועצההלאומיתלספורטע

לסעיף קטן )ד(

סכום חלוקת על שיחול ההסדר המוצע, פי על
התמיכה,ובכללזהעלהגשתבקשותלקבלתתמיכהועל
הדיוןבהן,ישתנהבהתאםלסוגהגוףהנתמךעלגביגופי
לחוק 3א בסעיף כהגדרתם ציבור מוסדות שהם ספורט
זה בעניין יחול ציבור(, מוסד - )להלן התקציב יסודות
הנוהלשקבעשרהאוצרלפיסעיף3א)ו(לאותוחוק,ומוצע
לאפשרשרהאוצרלקבועשינוייםבנוהלהאמור)להלן
-הוראותשרהאוצר(עלגביגופיםשאינםמוסדותציבור
כאמור,יחולוהוראותהנוהלשקבעהחשבהכלליבמשרד
האוצרלענייןחלוקתתמיכותלגופיםאלה)להלן-הוראות

התכ"ם(ע

לסעיף קטן )ה(

חלוקתהתמיכותתיעשהעלפיהמוצעבידיועדת
מינהל ראש חברים: שישה שתמנה משותפת, תמיכות
הספורטבמשרדאונציגו,אשריהיהיושבראשהוועדה;
חשבהמשרדאונציגו;היועץהמשפטילמשרדאונציגו;
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בקשותלקבלתתמיכהלפיסעיףזהיידונולפני )1(
ועדהבתשישהחברים)בסעיףזה-ועדתתמיכות

משותפת(,והם:

התרבות במשרד הספורט מינהל ראש )א(
והספורטאונציגו,והואיהיההיושבראש;

חשבמשרדהתרבותוהספורטאונציגו; )ב(

היועץהמשפטילמשרדהתרבותוהספורט )ג(
אונציגו;

ראשאגףבכירתקציביםותכנוןבמשרד )ד(
התרבותוהספורטאונציגו;

מקרב המועצה שמינתה נציגים שני )ה(
עובדיה;

מתן על המשותפת התמיכות ועדת החליטה )2(
תמיכהלגוףספורטלפיסעיףזה,תעבירהמועצהאת
שר להוראות בהתאם המבקש לגוף התמיכה כספי

האוצראולהוראותתקנוןכספיםומשק,לפיהענייןע

המבחניםוהוראותשרהאוצריפורסמוברשומותע )ו(

עלקבלתתמיכהלפיסעיףזהיחולוההוראותלפיסעיף )ז(
3א)ח1(לחוקיסודותהתקציב;לענייןזהיראואתהתמיכה

לפיסעיףזהכתמיכהממשרדהתרבותוהספורטע

לאיעבירמשרדהתרבותוהספורטאתסכוםהתמיכה )ח(
למועצה,לשםהעברתולגופיהספורטלפיהוראותסעיףזה,
אלאאםכןנחתםהסכםביןהמדינהלמועצההכולל,בין

ראשאגףבכירתקציביםותכנוןבמשרדאונציגו;ושני
נציגיםנוספיםשתמנההמועצהמקרבעובדיה)להלן-
הוועדההמשותפת(עהרכבמוצעזהשונהמההרכבהרגיל
שלועדותהתמיכותשנקבעבנוהלשרהאוצר,שכןמדובר

כאמורבגוףמשותףלמדינהולמועצהע

הוועדההמשותפתתבחןאתבקשותהתמיכהותהיה
כספי חלוקת על נאותים ובקרה פיקוח קיום על אמונה

התמיכהע

הוועדה החליטה אם כי לקבוע מוצע כן כמו
המשותפתעלמתןתמיכהתעבירהמועצהאתהסכוםלגוף
המבקש,בהתאםלהוראותשרהאוצר-אםהגוףהמבקש
הואמוסדציבור,אובהתאםלהוראותהתכ"ם-אםהגוף

המבקשאינומוסדכאמורע

לסעיף קטן )ו(

מוצעכיהוראותשרהאוצרומבחניהתמיכהשייקבעו
לפיסעיףקטן)ג(יפורסמוברשומותעהוראהדומהקבועה

בסעיף3א)ו(לחוקיסודותהתקציבלענייןמבחניהתמיכה
הנקבעיםמכוחוונוהלשרהאוצרע

לסעיף קטן )ז(

מוצעלהחילעלקבלתתמיכהלפיההסדרהמוצעאת
הוראותסעיף3א)ח1(לחוקיסודותהתקציבשעניינןכפל
תמיכותממשרדיממשלהשונים,ולקבועכילענייןזהיראו

תמיכהשניתנתלפיההסדרהמוצעכתמיכהמהמשרדע

לסעיף קטן )ח(

מוצעלהתנותאתהעברתסכוםהתמיכהלמועצה
בין שיכלול, למועצה המדינה בין הסכם שייחתם בכך
הן המדינה, של ופיקוח בקרה לעניין הוראות השאר,
והן הנתמכים, לגופים התמיכה סכום חלוקת אופן על
עלהפיקוחשתפעילהמועצהכלפיאותםגופיםבקשר
לסכומיםשהעבירהלהםעכלזאת,במטרהלאפשרבקרה
הספורט לגופי התמיכה חלוקת אופן על המדינה של
הנתמכים,מעברלסמכויותהמוקנותלענייןזהלוועדה

המשותפתע
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השאר,הוראותלענייןבקרהופיקוחשלהמדינהעלהעברת
ועל גופים, לאותם המועצה, בידי כאמור, התמיכה סכום
הפיקוחשתקייםהמועצהעלאותםגופיםבקשרלסכומים

שהעבירהלהםע"

שרהאוצרושרהתרבותוהספורטרשאים,בצו,להאריךאתהתקופההאמורה )ב(
בסעיףקטן)א(בתקופהנוספתשלאתעלהעלשנהע

בלילגרועמהאמורבסעיף15)ב(לחוקההתייעלותהכלכלית2019,כתיקונובסעיף2)3(5עהוראתמעבר
לחוקזה,אמותמידהשנקבעולפידין,לענייןתמיכהבאגודותספורטומועדוניספורט,
לפיסעיףע1יגלחוקהספורט,התשמ"ח-51988,המובאבסעיף15)ה(לחוקההתייעלות
הכלכלית2019,ועמדובתוקפןביוםכ"גבטבתהתשע"ט)31בדצמבר2018(,ימשיכו
לחול,בשינוייםהמחויבים,לענייןתמיכהבאגודותספורטאובמועדוניספורט,עדתום
תקופתהוראתהשעהלפיסעיף4)א(ו–)ב(לחוקזה,אלאאםכןשונואובוטלולפיכל

דיןלפניתוםהתקופההאמורהע

השאר,הוראותלענייןבקרהופיקוחשלהמדינהעלהעברת
ועל גופים, לאותם המועצה, בידי כאמור, התמיכה סכום
הפיקוחשתקייםהמועצהעלאותםגופיםבקשרלסכומים

שהעבירהלהםע"

שרהאוצרושרהתרבותוהספורטרשאים,בצו,להאריךאתהתקופההאמורה )ב(
בסעיףקטן)א(בתקופהנוספתשלאתעלהעלשנהע

בלילגרועמהאמורבסעיף15)ב(לחוקההתייעלותהכלכלית2019,כתיקונובסעיף2)3(5ע
לחוקזה,אמותמידהשנקבעולפידין,לענייןתמיכהבאגודותספורטומועדוניספורט,
לפיסעיףע1יגלחוקהספורט,התשמ"ח-51988,המובאבסעיף15)ה(לחוקההתייעלות
הכלכלית2019,ועמדובתוקפןביוםכ"גבטבתהתשע"ט)31בדצמבר2018(,ימשיכו
לחול,בשינוייםהמחויבים,לענייןתמיכהבאגודותספורטאובמועדוניספורט,עדתום
תקופתהוראתהשעהלפיסעיף4)א(ו–)ב(לחוקזה,אלאאםכןשונואובוטלולפיכל

דיןלפניתוםהתקופההאמורהע

הוראתמעבר
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