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 מתפדםמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה

 חוק להסדר ההימורים בםפורס(תיקון), תשכ״ח- 1968

 תיקון םפיף ל 1. בסעיף ד(ב< לחוק להסדרי ההימורים במפורט, תשכ״ז~1967 י(להלן - החוק העיקרי),
 אחרי ״אישור כאמור״ יבוא ״צורת עריכתו״.

 תיקון סעיף 8 2. בסעיף 8 לחוק העיקרי, בסופו, במקום ״הימור על פי התכנית ישולמו לזוכים בהימור״
 יבוא ׳׳הימורים על פי התכנית ישולמו לזוכים״.

 תיקץםפיף9 3. בסעיף 9 (ב) לחוק העיקרי, במקום ״את חלוקת היתרה האמורה בסעיף קטן(א), למי
 תשולם והסכומים שישולמו״ יבוא ״למי תשולם היתרה האמורה בסעיף קטן (א) ובאיזו

 חלקים״.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 על פי החוק להסדר ההימורים בספורט, תשכ״ז—1967, הוקמה המועצה להסדר ההימו־
 רים בספורט, המוסמכת לארגן ולערוך הימורים על תוצאות משחקים ותחרויות ספורט.

 תכליתו של החוק היא להבטיח שהימורים על תוצאות משהקי ספורט ייערכו בבקודת
 ציבורית שתבטיח את הגינותם, גם לדאוג לכך שההכנסות מהימורים כאלה, לאחר ניכוי
 ההוצאות והפרסים שישולמו לזוכים, ישמשו לקידומם ולפיתוחם של תרבות הגוף, החינוך

 הגופני והספורט בישראל.

 תוך התקופה הקצרה מאז הופעל החוק נתגלה שיש בו מספר הוראות המקשות על
 המועצה את תפקידה. החוק המוצע בא לתקן הוראות אלה.

 1. תקציב הוצאות המועצה מורכב משלוש קבוצות:

 פרסים שיחולקו לזוכים, הוצאות תפעול, ויתרה שתשמש לקידום הספורט בישראל.
 מאחר שאין אפשרות לערוך אומדן מדוייק של ההכנסות׳ מן ההכרח שההוצאות יהיו
 הרשאה להוצאה והן יוצאו באופן יחסי בהתאם להכנסות הממשיות. לכן מוצע לאפשר
 למועצה להגיש את התקציב לאישור, כשהוא ערוך באחוזים מההכנסות (סעיף 1),ולקבוע

 כי היתרה המיועדת לקידום הספורט תחולק גם היא באחוזים מההכנסות (סעיף 3).

 2. על פי סעיף 8 לחוק חייבת המועצה לחלק בכל מחזור תחרויות 42% לפחות מהתקבולים
 באותו מחזור בתור פרסים. לעתים מתעורר הצורך לצבור פרסים ממחזור תחרויות אחד
 למשנהו׳ כגון אם לא ניחש אף אחד מספר תוצאות מינימלי או אם הסכום העשוי להתחלק

 1 ס־׳ח תשכ״ז, עמי 142.
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 כפרטים הוא קטן מאד. לכן מוצע לאפשר למועצה לקבוע בתכנית ההימורים כי כמקרים
 מםויימים מותר לצבור את סכום הפרסים ממחזור אחד לשני, אך בתנאי כי 42% מהתקבולים

 בכל המחזורים באותה תכנית ישולמו לזוכים בפרסים (סעיף 2).

 ואלה הוראות החוק העיקרי שהחוק המוצע בא לתקנן:

 ״ל. (ב) מועד הגשת הגעת התקציב לאישור כאמור ודרכי הגשתו ייקבעו על ידי ומודים
 בתקנות״.

 *8. ההימורים שתארגן המועצה ייערכו לפי תבנית שקבעה המועצה בתקנות באישור השרים
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, ובלבד שייקבע בה כי לא פחות מארבעים ושניים אחוזים של

 התקבולים מעריכת הימור על פי התכנית ישולמו לזוכים כהימור״.

 ״9. (א) הסכום שיוותר בידי המועצה מעריכת ההימורים, לאחר ניבוי התשלומים לזוכים
 והוצאות המועצה, ישמש לקידומם ופיתוחם של תרבות הגוף, הוזינוך הגופני והספורט בישראל.

 (ב) המועצה באישור השרים ובאישור ועדת הכספים של הכנסת תקבע כל שגה את חלוקת
 היתרה האמורה בסעיף קטן(א), למי תשולם והסכומים שישולמו״.

 ־מצעות־ חוש-782, ש׳׳ז -בסיוז י תשב׳׳ח,"12.6.1968
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