
התשנ"ה1995* ,(3 מס' (תיקון בספורט ההימורים להסדר חוק

4 סעיף העיקרי),תיקון החוק  (להלן 1 התשב"ז1967 בספורט, ההימורים להסדר לחוק 4 בסעיף .1
יבוא: (א) קטן סעיף במקום

התרבות החינוך, ושר האוצר שר שימנו חברים עשר שמונה יהיו במועצה "(א)
הבא: בהרכב השרים),  (להלן והספורט

כדלקמן: בספורט העוסקים גופים של נציגים שבעה (ו)

האולימפי; הועד נציגי שני

בישראל; לספורט ההתאחדות נציג

בישראל; לכדורגל ההתאחדות נציג

הספורט, בחוק במשמעותם לספורט, איגוד או התאחדות נציגי שלושה

הספורט ענפי את המייצגים הספורט), חוק  (להלן 2 "ח1988 התק
האחרים, הספורט נציגי ידי על מיוצגים שאינם במדינה, הגדולים

מדינה; עובדי שבעה (2)

להשכלה המועצה המלצת פי על ימונו מהם ששניים ציבור, נציגי ארבעה (3)

כמשמעותם מוכרים, במוסדות הגופני החינוך בתחום העוסקים מקרב גבוהה,
.3 התשי"ח1958 גבוהה, להשכלה המועצה לחוק 9 בסעיף

יהיו לא ו(3), (א)(2) קטן סעיף לפי שימונו הציבור ונציגי המדינה עובדי (א1)
ספורט, איגוד או התאחדות ספורט, ארגון ספורט, אגודת של הפעילה בהנהלה חברים

הספורט." בחוק כמשמעותם

בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעות בפברואר1995); 7) התשנ''ה א' באדר ז' ביום בכנסת נתקבל *
בסיון א' מיום ,2273 חוק ובהצעות ,112 עמ' ,(1990 בדצמבר 31) התשנ''א בטבת מיוםי"ד ,2027 חוק

.462 עמ' במאי1994), התשנ''ד(11
.132 עמ' התש''ל, ;124 עמ' התשכ''ז, ס"ח 1

עמ'.217 התשנ''א, ;122 עמ' התשמ''ח, ס''ח 2
עמ'.203 התשנ"ב, ;191 עמ' התשי''ח, ס"ח 5



 העיקרי לחוק 9 בסעיף .2

סעיפים להוראות בכפוף "הכל יבוא חלקים'' "ובאיזה אחרי (ב), קטן בסעיף (1)

ו(ב2)". (ב1) קטנים

יבוא: (ב) קטן סעיף אחרי (2)

המועצה תקצה (א), קטן סעיף לפי לחלוקה, המיועדות ההכנסות מיתרת "(ב1)
 שנה מדי

ובמטרות בספורט יסוד בתשתיות כתמיכה לחלוקה שתקבע סכום (ו)
(א); קטן בסעיף כאמור נוספות

בהתאם ספורט, ולאיגודי ספורט להתאחדויות לחלוקה שתקבע סכום (2)

זה; לענין שייקבעו מידה לאמות

ספורט, ולמועדוני ספורט לאגודות לחלוקה שתקבע סכום (5)

זה, לענין שייקבעו מידה לאמות בהתאם הספורט, בחוק כמשמעותם
ואולם ולמועדונים, לאגודות ישירות יועברו זו פסקה פי על הסכומים

אחרת; בדרך לגביו תיעשה ההעברה כי לבקש כאמור גוף רשאי

בספורט בתמיכה לו, ובנוסף ,(3) פסקה לפי שנקבע מהסכום, 10% (4)

שייקבעו מידה לאמות בהתאם לאומית, עדיפות באזורי ובספורט נשים
הספורט לאגודות ישירות יועברו זו פסקה פי על הסכומים זה; לענין

תיעשה העברה כי לבקש כאמור גוף רשאי ואולם הספורט, ולמועדוני
ספורט; ארגון באמצעות לגביו

ספורט לאגודות לחלוקה (ג) פסקה לפי שנקבע מהסכום 15% (5)
הספורט לארגוני יועברו ספורט, לארגוני המסונפים ספורט ולמועדוני

הארגונים. הוצאות למימון והמועדונים, האגודות מסונפים שאליהם

המועצה, עם בהתייעצות השר),  (להלן והספורט התרבות החינוך, שר (ב2)
לחלוקת מידה אמות והמועצה, השר באישור שתקבע, ציבורית ועדה ימנה
לענין המידה אמות (בו); קטן סעיף של ו(4) (3) ,(2) פסקאות לפי הסכומים
לשיקולים לב בשים השאר, בין ייקבעו, (בו) קטן סעיף של ו(3) (2) פסקאות
באזורי ספורט ובפעולות עממי בספורט נשים, בספורט תמיכה לרבות חברתיים,

באישור הציבורית, הועדה בספורט; להישגיות לב בשים וכן לאומית, עדיפות

התקציב, הצעת הגשת למועד סמוך לשנה, אחת רשאית, והמועצה, השר
ברשומות." יפורסמו המידה אמות המידה; אמות את לשנות

9 סעיף תיקון

שתי של בתקופה זה, בחוק בנוסחם העיקרי, לחוק ו(4) 9(ב1)(3) בסעיף האמור אף על .3
המיועד סכום ,(1995 בספטמבר (ו התשנ"ה באלול ר ביום שתחילתן מלאות, ספורט עונות

לארגון כספים, חייב שהוא לגביו שנטען או בספים, החייב ספורט למועדון או ספורט לאגודת

שר זאת אישר אם רק כאמור, למועדון או לאגודה חלקו, או כולו ישירות, יועבר ספורט,
לכך." מינה שהוא מי או והספורט, התרבות החינוך,

שעה הוראת

ויצמן עזר
המדינה נשיא

רבין יצחק
הממשלה ראש

וייס שבח
הכנסת ראש יושב

רובינשטיין אמנון

והספורט התרבות החינוך, שר




