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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה

 חוק להסדר ההימורים בספורט, תשכי׳ז-1967

 1. תקום מועצה להסדר ההימורים בספורט (להלן - המועצה) שתהיה מוסמכת לארגן
 ולערוך הימורים של תוצאות משחקי ספורט.

 2. המועצה תהיה תאגיד, כשר לכל חובה, זכות ופעולה משפטית.

 3. המועצה תהיה גוף מבוקר כמשמעותו בסעיף 9 (2) לחוק מבקר המדינה, תשי״ח—1958
 נבוסח משולב] 1.

 4. (א) שר האוצר ושר החינוך והתרבות (להלן - השרים) ימנו את חברי המועצה,
 במספר שלא יפחת מששה ולא יעלה על שנים עשר, מחציתם נציגי ארגוני ספורט ומוסדות

 ספורט ומחציתם עובדי המדינה.

 (ב) השרים ימנו אחד מחברי המועצה ליושב ראש המועצה ואחד לסגן יושב ראש.

 (ג) חברי המועצה לא יקבלו מהמועצה שכר בעד שירותיהם, אולם המועצה רשאית
 לשלם את הוצאותיו של חבר המועצה שהוא נציג ארגון ספורט או מוסד ספורט.

 5. (א) רוב חברי המועצה, וביניהם היושב ראש או סגנו, יהיו מנין חוקי בישיבותיה.

 (ב) החלטות המועצה יתקבלו ברוב דעות הנוכחים והמצביעים; היו הדעות שקולות
 יכריעו בענין השרים.

 (ג) המועצה תקבע את סדרי עבודתה בעצמה, במידה שלא נקבעו בתקנות.

 6. (א) דרכי קבלת עובדים למועצה ותנאי עבודתם, לרבות תחולת השיפוט המשמעתי,
 יהיו כשל עובדי המדינה, בתיאומים שיקבעו השרים בתקנות.

 (ב) לענין חוק לתיקון דיני העונשין(עובדי הציבור), תשיי׳ז-1957־!, פקודת העדותג,
 פקודת הנזיקים האזרחיים, 1944*, וחוק שירות המדינה (סיוג פעולה מפלגתית ומגביות

 כספים), תשי״ט~959!5, דין עובדי המועצה כדין עובדי המדינה.

 7. ההימורים שתארגן המועצה ייערכו לפי תכנית שתקבע המועצה בתקנות כאישור
 השרים, ובלבד שייקבע בה כי לא פחות ממחצית ההכנסות מעריכת הימור על פי התכנית

 תשולם לזוכים בהימור.

 8. (א) הסכום שיוותר בידי המועצה מעריכת ההימורים לאחר ניכוי התשלומים לזוכים
 והוצאות המועצה, ישמש לקידומם ולפיתוחם של תרבות הגוף, החינוך הגופני והספורט

 בישראל.

 הקמח המועצה

 המועצה — תאגיד

 המועצה—
 גרף מבוקר

 הרכב המועצה

 בוהל המועצה

 עובדים

 עריכת הימורים

 השימוש ביתרת
 ההכנסות

 1 ס״ח תשי״ח, עמ׳ 92.
 2 ם״ח תשי״ז, עמי 88.

 3 חוקי א״י, כרך אי, פרק נ״ד, עמי 650.
 4 ע״ר 1944, תוספת 1, מס׳ 1380, עמ׳ 93.

 5 ס׳׳ח תשי״ט,עמ׳ 190.
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 פטור מתשלומי
 חובה

 אי־תחולה

 תיקון סעיף ד
 לחוק העונשין

 הוספת סעיף 10א
 בחוק העונשין

 ביטולמקפם של
 היתרים

 ביצוע ותקנות

 (ב) המועצה, באישור השרים, תקבע את חלוקת היתרה האמורה בסעיף קטן(א),
 למי תשולם והסכומים שישולמו.

 (ג) המועצה תפרסם ברשומות, תוך שלושה חדשים לאחר תום כל שבת כספים, דין
 וחשבון על ההכנסות, ההוצאות וחלוקת היתרות באותה שבת כספים.

 9. המועצה תהא פטורה מתשלום מסים, ארנונות ותשלומי חובה אחרים במידה שהמדיבה
 פטורה מהם.

 10. על הימורים לפי חוק זה לא יחולו הוראות סעיפים 4,2 ו־5 לחוק לתיקון דיני העונשין
 (משחקים אסורים, הגרלות והימורים), תשכ״ד-964!6(להלן - חוק העונשין).

 11. בסעיף 7 לחוק העונשין במקום ״הוראות חוק זה לא יחולו על סוגי הגרלות או הימורים
 או על הגרלה או הימור מסויימים״ יבוא ״הוראות חוק זה לא יחולו על סוגי הגרלות או על

 הגרלה מםויימת״.

 12. אחרי סעיף 10 לחוק העונשין יבוא:
-חילוט מכשירי 10א. (א) היה לשוטר יסוד סביר להניח כי כלים או מכשירים, כרטיסים

ה או כל דבר אחר שימשו לארגונם או לעריכתם של משחק אסור או של ר י ב  ע

 הגרלה או הימור אסורים, רשאי הוא לתפסם, וכן רשאי הוא לתפוס
 כספים, או דבר אחר, שהיה לו יסוד סביר להניח שנתקבלו כתוצאה

 מארגון המשחק האסור או ההגרלה או ההימור או מעריכתס.

 (ב) נוכח בית המשפט כי דברים שנתפסו כאמור שימשו לארגונם
 או לעריכתם של משחק אסור, הגרלה או הימור כאמור, או שנתקבלו
 כתוצאה מארגובם או מעריכתם, דשאי הוא לצוות, על פי בקשת שוטר
 או תובע כמשמעותו בחוק סדר הדין הפלילי, תשכ״ה—1965 ל, על חילוטם
 לאוצר המדינה, אף אם לא הורשע אדם בעבירה בשל המשחק האסור,

 ההגרלה או ההימור.״

 13. כל היתר לעריכת הימור שניתן על פי סעיף 7 לחוק העונשין, יפקע מיום תחילתו
 של חוק זה.

 14. השרים ממונים על ביצוע חוק זה והם רשאים להתקין תקנות לביצועו.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 תכליתו של החוק המוצע להקים רשות ממלכתית לקיום הימורים על תוצאות משחקי
 ספורט, שתפקידה יהיה לערוך את ההימורים בצורה הוגנת כלפי המהמרים ולייעד את

 הרווחים לקידום ענף הספורט.
 לפי החוק הקייס עריכת הימור טעונה היתר שר האוצר, אולם מתברר שאין בסמכות
 זו כדי להשיג את התכלית האמורה. בבג״צ 131/65 (פסקי דין י״ט 11, עמ׳ 369) הוטלה בספק
 סמכותו של שר האוצר לסרב ליתן היתר לעריכת הימורים על פי סעיף 8 לחוק לתיקון דיני
 העונשין(משחקים אסורים, הגרלות והימורים), תשכ״ד-1964, אף אם אין הרווחים מיועדים

 לפיתוח ממשי של הספורט.

 s ם״זז תשכ״ד, עמ׳ 44,
 ל ס־ח השכ״ה, עמי 161.
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