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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

הצעת חוק התרבות והאמנות )תיקון מס' 2(,  התשע"ט-2018

בחוקהתרבותוהאמנות,התשס"ג-12002)תהתן-החוקהעיקרי(,אחריסעיף12יבוא:1עהוספתסעיף12א

"הפחתהאו
שתיתהשתתמיכה

בשתפעיתותנגד
עקרונותהמדינה

בסעיףזה-12אע )א(

"גוףתרבות"-גוףכהגדרתובסעיף3ב)א(תחוקיסודותהתקציב,
תקציב בסעיף תרבות, - פעותה תחום במסגרת הנתמך

משרדהתרבותוהספורט;

"ועדתהתמיכות"-ועדתהתמיכותשמינההשרבהתאםתנוהת
כמשמעותובסעיף3א)ו(תחוקיסודותהתקציב;

"חוקיסודותהתקציב"-חוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-21985;

"פעיתותשאינהנתמכת"-פעיתותשהיאבמהותהאחתמאתה:

יהודית כמדינה ישראת מדינת שת קיומה שתיתת )1(
ודמוקרטית;

הסתהתגזענות,תאתימותותטרור; )2(

תמיכהבמאבקמזויןאובמעשהטרור,שתמדינתאויב )3(
אושתארגוןטרור,נגדמדינתישראת;

ציוןיוםהעצמאותאויוםהקמתהמדינהכיוםאבת; )4(

מעשהשתהשחתהאוביזויפיזיהפוגעבכבודדגת )5(
המדינהאוסמתהמדינה;

חוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-1985)תהתן-  כללי
הסדר 3ב בסעיף קובע התקציב(, יסודות חוק 
נגד פעיתות בשת תמיכה או תקציב הפחתת תעניין
עקרונותהמדינהעמוצעתקבועבחוקהתרבותוהאמנות,
התשס"ג-2003)תהתן-החוק(,הסדרייחודיתענייןהפחתה
אושתיתהשתתמיכההניתנתמתקציבמשרדהתרבות
אשר תרבות תגופי תרבות, - פעותה בתחום והספורט,
ביצעופעיתותהנוגדתאתעקרונותהמדינהעבמסגרתזו
התמיכות הפחתת תעניין האחריות את תהעביר מוצע

כאמורמשרהאוצרתשרהתרבותוהספורטע

הסעיףהמוצעמוסיףתחוקהעיקריאתסעיף12א  סעיף 1
שעניינו"הפחתהאושתיתהשתתמיכהבשת 

פעיתותנגדעקרונותהמדינה"ע

לסעיף קטן )א( 

הגופים את תהגדיר מוצע - תרבות"  "גוף  להגדרה 
שהוראותהסעיףהמוצעיחותועתיהםכ"גופיתרבות"עעת
פיההגדרההמוצעת,הסעיףיחותעתגוףמתוקצבוגוף
נתמךכהגדרתםבסעיף21תחוקיסודותהתקציבוכןעת
3אתחוקהאמור,אםהם מוסדציבורהנתמךתפיסעיף

נתמכיםבמסגרתתחוםפעותה-תרבותבסעיףתקציב
זה פעותה בתחום כי יובהר והספורטע התרבות משרד
נכתתיםגםגופיתרבותהמקבתיםתמיכהבתחוםהקותנוע,
המוזאונים, בתחום התשנ"ט-1999, הקותנוע, חוק תפי
הספריות ובתחום התשמ"ג-1983, המוזאונים חוק תפי

הציבוריותתפיחוקהספריותהציבוריות,התשת"ה-1975ע

-מוצעתהגדירמהי להגדרה "פעילות שאינה נתמכת" 
הפעיתותשבשתהתינתןסמכותתשרהתרבותוהספורט
)תהתן-השר(,תפיסעיף12אהמוצע,תהפחיתאותשתות
תמיכהעעתפיהמוצעסמכותזותינתןתגביפעיתותשהיא
במהותהאחתמאתה:)1(שתיתתקיומהשתמדינתישראת
כמדינהיהודיתודמוקרטית;)2(הסתהתגזענות,תאתימות
שת טרור, במעשה או מזוין במאבק תמיכה )3( ותטרור;
מדינתאויבאושתארגוןטרור,נגדמדינתישראת;)4(ציון
יוםהעצמאותאויוםהקמתהמדינהכיוםאבת;)5(מעשה
שתהשחתהאוביזויפיזיהפוגעבכבודדגתהמדינהאו

סמתהמדינהע

יצויןכיההגדרההמוצעתקובעתעיתותזהותתעיתות
תהפחתתתמיכותתפיסעיף3ב)ב()1(עד)5(תחוקיסודות

התקציבע

ס"חהתשס"ג,ע'מ64;התשס"ד,עמ'304ע 1

ס"חהתשמ"העמ'60ע 2
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"צוותמקצועי"-צוותשחבריוהםעובדמשרדהתרבותוהספורט
שימנההשרוהואיהיההיושבראש,עובדמשרדהאוצר

שימנהשרהאוצרונציגהיועץהמשפטיתממשתהע

במהותה שהיא פעיתות ביצע תרבות גוף כי השר ראה )ב(
פעיתותשאינהנתמכתוקיבתבעדהתמיכהבמסגרתתחוםפעותה
-תרבותבסעיףתקציבמשרדהתרבותוהספורט)בסעיףזה-
תמיכה(,רשאיהואתהפחיתמסכומיהתמיכהשתהםזכאיהגוף

אתסכוםהתמיכהבעדאותהפעיתות,כותואוחתקוע

ראההשרכיהפעיתותשאינהנתמכתשביצעגוףתרבות, )ג(
מכתת ומהותי משמעותי חתק מהווה )ב(, קטן בסעיף כאמור
פעיתותובאותהשנהשניתנתבשתהתמיכה,רשאיהואתהפחית
מסכומיהתמיכהשתהםזכאיהגוףאתסכוםהתמיכהבעדכתת

פעיתותובאותהשנה,כותואוחתקוע

השריקבתהחתטהעתהפחתהכאמורבסעיףקטן)ב(,רק )ד(
תאחרשהובאותפניוכתאתהותאחרששמעאתטענותיושתגוף

התרבותתענייןזה:

התרבות תמשרד המשפטי היועץ שת דעת חוות )1(
והספורטבדברהתקיימותהאמורבסעיףקטן)ב(;

בסעיף האמור התקיימות בדבר המועצה עמדת )2(
גורמים עת הגוף, עת ההפחתה השתכות ובדבר )ב( קטן

אחריםהקשוריםבוועתהציבור;

עמדתועדתהתמיכותביןהשארבענייניםהמנויים )3(
בפסקה)2(וכןתגביסכוםהתמיכהשהיהמשותם,אתמתא
ההפחתה,בעדהפעיתותשאינהנתמכת,והמתצתהבדבר

סכוםההפחתההראויבהתחשבבכתתנסיבותהענייןע

"צוותמקצועי"-צוותשחבריוהםעובדמשרדהתרבותוהספורט
שימנההשרוהואיהיההיושבראש,עובדמשרדהאוצר

שימנהשרהאוצרונציגהיועץהמשפטיתממשתהע

במהותה שהיא פעיתות ביצע תרבות גוף כי השר ראה )ב(
פעיתותשאינהנתמכתוקיבתבעדהתמיכהבמסגרתתחוםפעותה
-תרבותבסעיףתקציבמשרדהתרבותוהספורט)בסעיףזה-
תמיכה(,רשאיהואתהפחיתמסכומיהתמיכהשתהםזכאיהגוף

אתסכוםהתמיכהבעדאותהפעיתות,כותואוחתקוע

ראההשרכיהפעיתותשאינהנתמכתשביצעגוףתרבות, )ג(
מכתת ומהותי משמעותי חתק מהווה )ב(, קטן בסעיף כאמור
פעיתותובאותהשנהשניתנתבשתהתמיכה,רשאיהואתהפחית
מסכומיהתמיכהשתהםזכאיהגוףאתסכוםהתמיכהבעדכתת

פעיתותובאותהשנה,כותואוחתקוע

השריקבתהחתטהעתהפחתהכאמורבסעיףקטן)ב(,רק )ד(
תאחרשהובאותפניוכתאתהותאחרששמעאתטענותיושתגוף

התרבותתענייןזה:

התרבות תמשרד המשפטי היועץ שת דעת חוות )1(
והספורטבדברהתקיימותהאמורבסעיףקטן)ב(;

בסעיף האמור התקיימות בדבר המועצה עמדת )2(
גורמים עת הגוף, עת ההפחתה השתכות ובדבר )ב( קטן

אחריםהקשוריםבוועתהציבור;

עמדתועדתהתמיכותביןהשארבענייניםהמנויים )3(
בפסקה)2(וכןתגביסכוםהתמיכהשהיהמשותם,אתמתא
ההפחתה,בעדהפעיתותשאינהנתמכת,והמתצתהבדבר

סכוםההפחתההראויבהתחשבבכתתנסיבותהענייןע

לסעיף קטן )ב(

מוצעתהסמיךאתהשרתהפחיתמסכומיהתמיכה
משרדו מתקציב תרבות - פעותה בתחום הניתנים
)תהתן-תמיכה(תגוףתרבותכהגדרתוהמוצעתבסעיף

קטן)א()תהתן-גוףתרבות(שביצעפעיתותשאינהנתמכת
כהגדרתההמוצעתבסעיףהקטןהאמורעעתפיהמוצע,אם
מצאהשרכיגוףתרבותביצעפעיתותשהיאבמהותה
פעיתותשאינהנתמכת,וקיבתבעדהתמיכה,יהיההשר
גוף אותו זכאי שתהם התמיכה תהפחיתמסכומי רשאי
תרבותאתסכוםהתמיכהבעדאותהפעיתותעיובהרכי
בהתאםתסמכותההפחתהרשאיהשרתהפחיתאתכת
סכוםהתמיכהבעדאותהפעיתותאוחתקממנועעודיובהר
כיהסמכותנתונהרקתגביפעיתותשכברבוצעהבפועת

ואשרניתנהבשתהתמיכהע

לסעיף קטן )ג( 

גוף שביצע נתמכת, שאינה הפעיתות שבו במקרה
פעיתותו מכתת ומהותי משמעותי חתק מהווה תרבות,
הנתמכתבאותהשנהמתחוםפעותה-תרבותבתקציב

משרדהתרבותוהספורט,מוצעתהסמיךאתהשרתהפחית
מסכומיהתמיכהשתהםזכאיאותוגוףתרבות,אתסכום
באותה הגוף שת הנתמכת פעיתותו כתת בעד התמיכה
שנהעיובהרכיבהתאםתסמכותההפחתהכאמוררשאי
שת מוחתטת שתיתה כדי עד סכום כת תהפחית השר
סכוםהתמיכההמגיעתאותוגוףתרבותבשתפעיתויותיו
השתיתה סמכות כי יובהר עוד שנהע באותה הנתמכות
ייחודיתתהסדרהמוצעואינהנתונהכיוםתשרהאוצרתפי

סעיף3בתחוקיסודותהתקציבע

לסעיפים קטנים )ד( ו–)ה( 

סעיףקטן)ד(המוצעקובעאתההתיךתקבתתהחתטה
בידיהשרתענייןהפחתתתמיכהתפיסעיףקטן)ב(ואת
השיקותיםהנשקתיםבמסגרתהתיךזהעסעיףקטן)ה(קובע
תפי תמיכה הפחתת החתטת תקבתת ביחס אתה עניינם
)ג(עעתפיהמוצע,השריקבתהחתטותכאמור סעיףקטן
תאחרששמעאתטענותיושתגוףהתרבותהנוגעבדבר
ותאחרשהובאותפניותענייןזהחוותדעתהיועץהמשפטי
הישראתית המועצה עמדת והספורט, התרבות תמשרד
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השריקבתהחתטהעתהפחתהכאמורבסעיףקטן)ג(,רק )ה(
תאחרשהובאותפניוכתאתהותאחרששמעאתטענותיושתגוף

התרבותתענייןזה:

התרבות תמשרד המשפטי היועץ שת דעת חוות )1(
והספורטבדברהתקיימותהאמורבסעיפיםקטנים)ב(ו–)ג(;

בסעיפים האמור התקיימות בדבר המועצה עמדת )2(
עת הגוף, עת ההפחתה השתכות ובדבר ו–)ג( )ב( קטנים

גורמיםאחריםהקשוריםבוועתהציבור;

עמדותועדתהתמיכותוהצוותהמקצועיביןהשאר )3(
בענייניםהמנוייםבפסקה)2(וכןתגביסכוםהתמיכהשהיה
משותם,אתמתאההפחתה,בעדהפעיתותשאינהנתמכתוכן
בעדכתתפעיתותהגוףבאותהשנה,והמתצותיהםבדבר

סכוםההפחתההראויבהתחשבבכתתנסיבותהענייןע

סעיפים תפי המתצה או עמדה דעת, חוות מתן תשם )ו(
המנויים הגורמים רשאים )3( עד ו–)ה()1( )3( עד )ד()1( קטנים
באותםסעיפיםקטנים,תדרושמגוףתרבותמידעהנוגעתפעיתות

שבעניינהנבחנתההפחתהובכתתזהתענייןתוכנהע

השרתאיחתבהתיךתפיסעיףזהאםחתפושנתייםמהמועד )ז(
שבובוצעההפעיתותשבשתהנדרשההתיךכאמורע"

תיקוןחוקיסודות
התקציב

בחוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-31985,בסעיף3ב,בסופויבוא:2ע

הוראותסעיףזהתאיחותותגביגוףתרבותכהגדרתובסעיף12א)א(תחוקהתרבות ")ה(
והאמנות,התשס"ג-2002ע"

הוראותחוקזהיחותועתפעיתותשביצעגוףתרבותכהגדרתובסעיף12א)א(תחוקהעיקרי,3עתחותה
כנוסחובסעיף1תחוקזה,ביוםתחיתתוואיתךע

תתרבותותאמנותשהוקמהתפיסעיף2תחוקועמדתועדת
בקשות תהגשת תנוהת בהתאם השר שמינה התמיכות
תתמיכהמתקציבהמדינהותדיוןבהןשנקבעתפיסעיף
3א)ו(תחוקיסודותהתקציבעתענייןהחתטהעתהפחתה
)ג(המוצע,נדרשת אושתיתהשתתמיכהתפיסעיףקטן
גםעמדהשתצוותמקצועישימונהתענייןזההכותתאת
נציגהשר,נציגשרהאוצרונציגהיועץהמשפטיתממשתהע

חוותהדעתוהעמדותכאמוריינתנותענייןהתקיימות
)ג(, )ב(או קטנים התנאיםתהפחתההקבועיםבסעיפים
השתכותההפחתהעתגוףהתרבות, תעניין העניין, תפי
עתגורמיםאחריםהקשוריםבו)תדוגמהציבורהאמנים(
תסכומי הנוגעים הנתונים ותעניין בכתתותו, והציבור

התמיכהוסכוםההפחתההראויע

15סיפהתחוק, תענייןזהיובהרכיבהתאםתסעיף
עתהמועצה,בבואהתתתאתעמדתהתפיסעיפיםקטנים

)ד()2(ו–)ה()2(המוצעים,תגביגופיתרבותהפועתיםבתחום
תפעות הציבוריות, הספריות או המוזאונים הקותנוע,
או המוזאונים מועצת תקותנוע, המועצה עם בתיאום

המועצהתספריותציבוריות,תפיהענייןע

לסעיף קטן )ו(

כדישתהיהבפניהשרתמונהמתאהשתהעובדות
תפניקבתתהחתטהעתהפחתהתפיסעיף12אהמוצע,מוצע
תאפשרתכתאחדמהגורמיםהנדרשיםתתתחוותדעת
אועמדהתפיסעיפיםקטנים)ד(ו–)ה(המוצעים,תדרוש
מגוףתרבותכתמידעהנוגעתפעיתותשבעניינהנדרשת

ההפחתהובכתתזהתענייןתוכןהפעיתותע

לסעיף קטן )ז(

מוצעכיהפעתתסמכותהשרתפיסעיף12אהמוצע
תהיהקצובהבזמן,וכיהשרתאיחתבהתיךתפיהסעיף
האמוראםחתפושנתייםמהמועדשבובוצעההפעיתות

שבשתהנדרשההתיךע

מוצעתתקןאתסעיף3בתחוקיסודותהתקציב  סעיף 2
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