מספר פנימי2075045-6981 :

נספח מס' מ/1261-א'
הצעת חוק התרבות והאמנות (תיקון מס'  ,)2התשע"ט–2018

הצעת חוק זו נדונה בכנסת בקריאה הראשונה ביום כ"ז בחשוון
התשע"ח ( 5בנובמבר  ,)2018והועברה ל וועדת החינוך ,התרבות והספורט.
הצעת החוק מוגשת – בצירוף הסתייגויות – לקריאה השנייה ולקריאה
השלישית ביום י"ג בכסלו התשע"ט ( 21בנובמבר .)2018
להצעת החוק הוגשו בקשות רשות דיבור.
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הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית
מספר פנימי2075045-6981 :

נספח מס' מ/1261-א'
חוק התרבות והאמנות (תיקון מס'  ,)2התשע"ט–2018
הוספת סעיף 12א

.1

בחוק התרבות והאמנות ,התשס"ג–( 12002להלן – החוק העיקרי) ,אחרי סעיף
 12יבוא:
"הפחתה או שלילה 12א( .א)
של תמיכה בשל

בסעיף זה –

פעילות נגד עקרונות
המדינה
"גוף תרבות" – גוף כהגדרתו בסעיף 3ב(א) לחוק
יסודות התקציב ,הנתמך במסגרת תחום
פעולה – תרבות ,בסעיף תקציב משרד
התרבות והספורט;
"ועדת התמיכות" – ועדת התמיכות שמינה השר
בהתאם לנוהל כמשמעותו בסעיף 3א(ו)
לחוק יסודות התקציב;
"חוק יסודות התקציב" – חוק יסודות התקציב,
התשמ"ה–;1985
"פעילות שאינה נתמכת" – פעילות שהיא במהותה
אחת מאלה:
( )1שלילת קיומה של מדינת ישראל
כמדינה יהודית ודמוקרטית;
( )2

הסתה לגזענות ,לאלימות ולטרור;

( )3

תמיכה במאבק מזוין או במעשה

טרור ,של מדינת אויב או של ארגון טרור ,נגד
מדינת ישראל;

 1ס"ח התשס"ג ,ע'מ  ;64התשס"ד ,עמ' .304
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( )4ציון יום העצמאות או יום הקמת
המדינה כיום אבל;
( )5מעשה של השחתה או ביזוי פיזי
הפוגע בכבוד דגל המדינה או סמל המדינה;
"צוות מקצועי" – צוות שחבריו הם עובד משרד
התרבות והספורט שימנה השר והוא יהיה
היושב ראש ,עובד משרד האוצר שימנה שר
האוצר ונציג היועץ המשפטי לממשלה
שימנה היועץ המשפטי לממשלה.
(ב) ראה השר כי גוף תרבות ביצע פעילות שהיא
במהותה פעילות שאינה נתמכת וקיבל בעדה
תמיכה במסגרת תחום פעולה – תרבות בסעיף
תקציב משרד התרבות והספורט (בסעיף זה –
תמיכה) ,רשאי הוא להפחית מהסכום שהגוף זכאי
לו את סכום התמיכה בעד אותה פעילות ,כולו או
חלקו.
( ג)

ראה השר כי הפעילות שאינה נתמכת שביצע

גוף תרבות ,כאמור בסעיף קטן (ב) ,היא חלק
משמעותי ומהותי מכלל פעילותו באותה שנה
שניתנת בשלה תמיכה ,רשאי הוא להפחית מהסכום
שהגוף זכאי לו את סכום התמיכה בעד כלל פעילותו
באותה שנה ,כולו או חלקו.
( ד)

השר יקבל החלטה על הפחתה כאמור בסעיף

קטן (ב) או (ג) ,רק לאחר שהובאו לפניו כל אלה
ולאחר ששמע את טענותיו של גוף התרבות לעניין
זה:
( )1

חוות דעת של היועץ המשפטי למשרד

התרבות והספורט בדבר התקיימות האמור
בסעיף קטן (ב) או (ג);
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( )2

עמדת המועצה בדבר התקיימות

האמור בסעיף קטן (ב) או (ג) ובדבר השלכות
ההפחתה על הגוף ,על גורמים אחרים
הקשורים בו ועל הציבור;
( )3

עמדות ועדת התמיכות והצוות

המקצועי בין השאר בעניינים המנויים
בפסקה ( )2וכן לגבי סכום התמיכה שהיה
משולם ,אלמלא ההפחתה ,בעד הפעילות
שאינה נתמכת וכן בעד כלל פעילות הגוף
באותה שנה ,והמלצותיהם בדבר סכום
ההפחתה הראוי בהתחשב בכלל נסיבות
העניין.
(ה) לשם מתן חוות דעת ,עמדה או המלצה לפי
סעיף קטן (ד)( )1עד ( )3רשאים הגורמים המנויים
בו לדרוש מגוף תרבות מידע הנוגע לפעילות
שבעניינה נבחנת ההפחתה ,ובכלל זה לעניין תוכנה;
לא ייתן גורם חוות דעת ,עמדה או המלצה כאמור
להפחתה או לשלילה של תמיכה לפי סעיף זה אלא
לאחר שנציג מטעמו צפה בפעילות ,או קרא או שמע
אותה ,לפי העניין.
השר לא יחל בהליך לפי סעיף זה אם חלפו
( ו)
שנתיים מהמועד שבו בוצעה הפעילות שבשלה
נדרש ההליך כאמור".
תיקון חוק יסודות .2
התקציב

בחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה– ,21985בסעיף 3ב ,אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:

"(ה) הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי גוף תרבות כהגדרתו בסעיף 12א(א)
לחוק התרבות והאמנות ,התשס"ג–".2002
תחולה

.3

הוראות חוק זה יחולו על פעילות שביצע גוף תרבות כהגדרתו בסעיף 12א(א)
לחוק העיקרי ,כנוסחו בחוק זה ,ביום תחילתו ואילך.

***************************************************************************************

 2ס"ח התשמ"ה עמ'  ;60התשע"ז ,עמ' .1046
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מספר פנימי2075045-6981 :

נספח מס' מ/1261-א'

הסתייגויות ובקשות רשות דיבור
להצעת חוק התרבות והאמנות (תיקון מס'  ,)2התשע"ט–2018
* הערה :אם תתקבל הסתייגות המצריכה זאת ,ימוספרו יתר הוראות החוק ויתוקנו ההפניות אליהן בהתאם.

הסתייגויות
לפני סעיף 1
חברי הכנסת יאיר לפיד ,יעל גרמן ,מאיר כהן ,עפר שלח ,חיים ילין ,קארין אלהרר ,יואל רזבוזוב ,עליזה
לביא ,מיקי לוי ,אלעזר שטרן ופנינה תמנו (להלן – קבוצת יש עתיד) ,חברי הכנסת דב חנין ,איימן עודה,
מסעוד גנאים ,ג'מאל זחאלקה ,אחמד טיבי ,עאידה תומא סלימאן ,עבד אל חכים חאג' יחיא ,חנין זועבי,
טלב אבו עראר ,יוסף ג'בארין ,ג'מעה אזברגה ,סעיד אלחרומי וניבין אבו רחמון (להלן – קבוצת הרשימה
המשותפת) ,חברי הכנסת תמר זנדברג ,אילן גילאון ,עיסאווי פריג' ,מיכל רוזין ,ומוסי רז (להלן – קבוצת
מרצ) וחברי הכנסת ציפי לבני ,שלי יחימוביץ' ,סתיו שפיר ,איציק שמולי ,עמר בר-לב ,יחיאל חיליק בר,
עמיר פרץ ,מרב מיכאלי ,איתן כבל ,מיקי רוזנטל ,רויטל סויד ,יואל חסון ,איתן ברושי ,מיכל בירן ,נחמן
שי ,קסניה סבטלובה ,איילת נחמיאס ורבין ,יוסי יונה ,איל בן ראובן ,יעל כהן-פארן ,סאלח סעד ,לאה
פדידה ,רוברט טיבייב ומשה מזרחי (להלן – קבוצת המחנה הציוני) מציעים:
.1

לפני הסעיף יבוא:
"מטרה

מטרתו של חוק זה היא לעגן את סמכותו של שר התרבות והספורט

.1

להחליט מהי תרבות ראויה ואינה ראויה ,ולנצל את כוחו כמי שידו על ברז
המימון כדי להפוך לקומיסר העל של התרבות הישראלית.".
.2

לפני הסעיף יבוא:
.1
"מטרה

.3

לפני הסעיף יבוא:

מטרת חוק זה היא להנמיך את קומתן של התרבות והאמנות ,ולהכפיף את
חופש היצירה למרותה של השרה מירי רגב.".

"מטרה

מטרת חוק זה היא לפגוע בחופש התרבות והאמנות בישראל ,למנוע
מקרנות קולנוע ומוסדות תרבות ואמנות לממן יצירות ביקורתיות ,למנוע

.1

מימון שוויוני וחופשי ליצירות בישראל ולהפעיל צנזורה ושליטה באומנות
על מנת להביא להתפרקות של הדמוקרטיה הישראלית".
.4

לפני הסעיף יבוא:
.1
"מטרה

.5

לפני הסעיף יבוא:
"מטרה

.1

מטרת חוק זה היא להחריב את התרבות והאמנות בישראל".
מטרת חוק זה היא להרוס כליל את חופש היצירה בישראל".
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.6

לפני הסעיף יבוא:
.1
"מטרה

.7

לפני הסעיף יבוא:

מטרת חוק זה היא להמיט אסון על ערכי הדמוקרטיה הישראלית ובראשם
חופש הביטוי".

"מטרה

.1

מטרת חוק זה היא להתנער מהחובה של המדינה לממן תרבות ואמנות
ולעודד חופש יצירה".

.8

לפני הסעיף יבוא:
"מטרה

.1

מטרת חוק זה היא ליצור משטרת מחשבות על ידי מניעה של יצירות
ביקורתיות".

.9

לפני הסעיף יבוא:
"מטרה

.1

מטרת חוק זה היא לפגוע בזכויות העובדים של ארגוני התרבות והאמנות
בישראל על ידי קיצוץ תקציבים".

לסעיף 1
קבוצת המחנה הציוני ,קבוצת יש עתיד ,קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ מציעות:
.10

בסעיף 12א(א) המוצע ,בהגדרה ״פעילות שאינה נתמכת״ ,במקום ״אחת מאלה״ יבוא ״הפרה של
כלל הסעיפים האלה:״.

.11

בסעיף 12א(א) המוצע ,בהגדרה ״פעילות שאינה נתמכת" ,במקום ״אחת מאלה״ יבוא ״הפרה של
רוב הסעיפים האלה:״.

.12

בסעיף 12א(א) המוצע ,בהגדרה ״פעילות שאינה נתמכת״ ,במקום ״אחת מאלה״ יבוא ״הפרה של
לפחות שלושה מתוך כל הסעיפים האלה:״.

.13

בסעיף 12א(א) המוצע ,בהגדרה ״פעילות שאינה נתמכת״ ,פסקה ( – )1תימחק.

.14

בסעיף 12א(א) המוצע ,בהגדרה ״פעילות שאינה נתמכת״ ,פסקה ( – )2תימחק.

.15

בסעיף 12א(א) המוצע ,בהגדרה ״פעילות שאינה נתמכת״ ,פסקה ( – )3תימחק.

.16

בסעיף 12א(א) המוצע ,בהגדרה ״פעילות שאינה נתמכת״ ,פסקה ( – )4תימחק.

לחלופין:
בסעיף 12א(א) המוצע ,בהגדרה ״פעילות שאינה נתמכת״ ,בפסקה ( ,)4בסופה יבוא ״תוך שלילת
זכות קיומה של מדינת ישראל״.
.17

בסעיף 12א(א) המוצע ,בהגדרה ״פעילות שאינה נתמכת״ ,פסקה ( – )5תימחק.

לחלופין:
בסעיף 12א(א) המוצע ,בהגדרה ״פעילות שאינה נתמכת״ ,בפסקה ( ,)5המילים ״או סמל המדינה״
– יימחקו.
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.18

בסעיף 12א(א) המוצע ,בהגדרה ״צוות מקצועי״ ,המילים ״עובד משרד התרבות והספורט שימנה
השר והוא יהיה היושב ראש״ – יימחקו ,ובסופו יבוא "והוא יהיה היושב ראש".

.19

בסעיף 12א(ב) המוצע ,במקום "ראה" יבוא "נוכח".

.20

בסעיף 12א(ב) המוצע ,אחרי "תמיכה" יבוא "משמעותית".

.21

בסעיף 12א(ב) המוצע ,במקום "כולו" יבוא "במלואו".

.22

בסעיף 12א(ב) המוצע ,במקום "חלקו" יבוא "מקצתו".

.23

בסעיף 12א(ב) המוצע ,אחרי "תמיכה) ",יבוא "אינו".

לחלופין:
א .בסעיף 12א(ב) המוצע ,אחרי "תמיכה) ",יבוא "אינו" ,ואחרי "חלקו" יבוא "אלא באישור
שופט מחוזי".
ב .בסעיף 12א(ב) המוצע ,אחרי "תמיכה) ",יבוא "אינו" ,ואחרי "חלקו" יבוא "אלא באישור
ועדת החינוך ,התרבות והספורט של הכנסת".
ג .בסעיף 12א(ב) המוצע ,אחרי "תמיכה) ",יבוא "אינו" ,ואחרי "חלקו" יבוא "אלא באישור
הממונה על הגבלים עסקיים".
ד .בסעיף 12א(ב) המוצע ,אחרי "תמיכה) ",יבוא "אינו" ,ואחרי "חלקו" יבוא "אלא אחרי
שהתריע בפני הגוף על כוונתו לעשות כן".
ה .בסעיף 12א(ב) המוצע ,אחרי "תמיכה) ",יבוא "אינו" ,אחרי "חלקו" יבוא "אלא אחרי
שערך שימוע ציבורי שבו נתן ליוצרים אפשרות להבהיר כוונתם בפעולה".
ו .בסעיף 12א(ב) המוצע ,אחרי "תמיכה) ",יבוא "אינו" ,ואחרי "חלקו" יבוא "אם הגוף ביצע
גם פעולות הפוכות לפעולה בגינה מבקש השר להפחית את התמיכה לגוף".
ז .בסעיף 12א(ב) המוצע ,אחרי "חלקו" יבוא "ובלבד שהגוף לא התחייב עבור התמיכה לגורם
שלישי ושבהעדרה לא יוכל למלא התחייבותו".
ח .בסעיף 12א(ב) המוצע ,אחרי "חלקו" יבוא "ובלבד שפעולה כאמור לא תביא ליצירת
מונופול בתחום ההתמחות התרבותית של הגוף או באזור הגיאוגרפי של פעילות הגוף".
ט .בסעיף 12א(ב) המוצע ,אחרי "חלקו" יבוא "ובלבד שהתריע בפני הגוף על כוונתו לעשות
כן".
י .בסעיף 12א(ב) המוצע ,אחרי "חלקו" יבוא "ובלבד שערך ליוצרים שימוע ציבורי שבו
הסבירו את כוונתם בפעולה".
.24

בסעיף 12א(ב) המוצע ,אחרי ״להפחית״ יבוא ״חלק״ והמילים ״את סכום התמיכה בעד אותה
פעילות ,כולו או חלקו״ – יימחקו.

לחלופין:
בסעיף 12א המוצע ,סעיף קטן (ב) – יימחק.
.25

בסעיף 12א(ג) המוצע ,במקום "רשאי הוא" יבוא ״הוא אינו רשאי״.
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.26

בסעיף 12א(ג) המוצע ,במקום "חלק משמעותי ומהותי" יבוא "תשעים וחמישה אחוזים" ובמקום
"רשאי הוא" יבוא ״הוא אינו רשאי״.

.27

בסעיף 12א(ג) המוצע ,במקום "חלק משמעותי ומהותי" יבוא "תשעים אחוזים ומעלה".

לחלופין:
א .בסעיף 12א(ג) המוצע ,במקום "חלק משמעותי ומהותי" יבוא "שמונים וחמישה אחוזים
ומעלה".
ב .בסעיף 12א(ג) המוצע ,במקום "חלק משמעותי ומהותי" יבוא "שמונים אחוזים ומעלה".
ג .בסעיף 12א(ג) המוצע ,במקום "חלק משמעותי ומהותי" יבוא "שבעים וחמישה אחוזים
ומעלה" ,אחרי "תמיכה" יבוא "אינו" ,ואחרי "חלקו" יבוא "אלא באישור שופט מחוזי".
ד .בסעיף 12א(ג) המוצע ,במקום "חלק משמעותי ומהותי" יבוא "שבעים וחמישה אחוזים
ומעלה" ,אחרי "תמיכה" יבוא "אינו" ,ואחרי "חלקו" יבוא "אלא באישור ועדת החינוך
של הכנסת".
ה .בסעיף 12א(ג) המוצע ,במקום "חלק משמעותי ומהותי" יבוא "שבעים וחמישה אחוזים
ומעלה" ,אחרי "תמיכה" יבוא "אינו" ,ואחרי "חלקו" יבוא "אלא באישור הממונה על
הגבלים עסקיים".
ו .בסעיף 12א(ג) המוצע ,במקום "חלק משמעותי ומהותי" יבוא "שבעים וחמישה אחוזים
ומעלה" ,אחרי "תמיכה" יבוא "אינו" ,ואחרי "חלקו" יבוא "אלא אחרי שהתריע בפני הגוף
על כוונתו לעשות כן".
ז .בסעיף 12א(ג) המוצע ,במקום "חלק משמעותי ומהותי" יבוא "שבעים וחמישה אחוזים
ומעלה" ,ו אחרי "חלקו" יבוא "ובלבד שהגוף לא התחייב עבור התמיכה לגורם שלישי
ושבהעדרה לא יוכל למלא התחייבותו".
ח .בסעיף 12א(ג) המוצע ,במקום "חלק משמעותי ומהותי" יבוא "שבעים וחמישה אחוזים
ומעלה" ,ו אחרי "חלקו" יבוא "ובלבד שפעולה כאמור לא תביא ליצירת מונופול בתחום
ההתמחות התרבותית של הגוף או באזור הגיאוגרפי של פעילות הגוף".
ט .בסעיף 12א(ג) המוצע ,במקום "חלק משמעותי ומהותי" יבוא "שבעים וחמישה אחוזים
ומעלה" ,ואחרי "חלקו" יבוא "ובלבד שהתריע בפני הגוף על כוונתו לעשות כן".
י .בסעיף 12א(ג) המוצע ,במקום "חלק משמעותי ומהותי" יבוא "שבעים אחוזים ומעלה",
אחרי "תמיכה" יבוא "אינו" ,ואחרי "חלקו" יבוא "אלא באישור שופט מחוזי".
יא .בסעיף 12א(ג) המוצע ,במקום "חלק משמעותי ומהותי" יבוא "שבעים אחוזים ומעלה",
אחרי "תמיכה" יבוא "אינו" ,ואחרי "חלקו" יבוא "אלא באישור ועדת החינוך של הכנסת".
יב .בסעיף 12א(ג) המוצע ,במקום "חלק משמעותי ומהותי" יבוא "שבעים אחוזים ומעלה",
אחרי "תמיכה" יבוא "אינו" ,ואחרי "חלקו" יבוא "אלא באישור הממונה על הגבלים
עסקיים".
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יג .בסעיף 12א(ג) המוצע ,במקום "חלק משמעותי ומהותי" יבוא "שבעים אחוזים ומעלה",
אחרי "תמיכה" יבוא "אינו" ,ואחרי "חלקו" יבוא "אלא אחרי שהתריע בפני הגוף על
כוונתו לעשות כן".
יד .בסעיף 12א(ג) המוצע ,במקום "חלק משמעותי ומהותי" יבוא "שבעים אחוזים ומעלה",
ואחרי "חלקו" יבוא "ובלבד שהגוף לא התחייב עבור התמיכה לגורם שלישי ושבהעדרה
לא יוכל למלא התחייבותו".
טו .בסעיף 12א(ג) המוצע ,במקום "חלק משמעותי ומהותי" יבוא "שבעים אחוזים ומעלה",
ו אחרי "חלקו" יבוא "ובלבד שפעולה כאמור לא תביא ליצירת מונופול בתחום ההתמחות
התרבותית של הגוף או באזור הגיאוגרפי של פעילות הגוף".
טז .בסעיף 12א(ג) המוצע ,במקום "חלק משמעותי ומהותי" יבוא "שבעים אחוזים ומעלה",
ואחרי "חלקו" יבוא "ובלבד שהתריע בפני הגוף על כוונתו לעשות כן".
יז .בסעיף 12א(ג) המוצע ,במקום "חלק משמעותי ומהותי" יבוא "שישים וחמישה אחוזים
ומעלה" ,אחרי "תמיכה" יבוא "אינו" ,ואחרי "חלקו" יבוא "אלא באישור שופט מחוזי".
יח .בסעיף 12א(ג) המוצע ,במקום "חלק משמעותי ומהותי" יבוא "שישים וחמישה אחוזים
ומעלה" ,אחרי "תמיכה" יבוא "אינו" ,ואחרי "חלקו" יבוא "אלא באישור ועדת החינוך
של הכנסת".
יט .בסעיף 12א(ג) המוצע ,במקום "חלק משמעותי ומהותי" יבוא "שישים וחמישה אחוזים
ומעלה" ,אחרי "תמיכה" יבוא "אינו" ,ואחרי "חלקו" יבוא "אלא באישור הממונה על
הגבלים עסקיים".
כ .בסעיף 12א(ג) המוצע ,במקום "חלק משמעותי ומהותי" יבוא "שישים וחמישה אחוזים
ומעלה" ,אחרי "תמיכה" יבוא "אינו" ,ואחרי "חלקו" יבוא "אלא אחרי שהתריע בפני הגוף
על כוונתו לעשות כן".
כא .בסעיף 12א(ג) המוצע ,במקום "חלק משמעותי ומהותי" יבוא "שישים וחמישה אחוזים
ומעלה" ,ו אחרי "חלקו" יבוא "ובלבד שהגוף לא התחייב עבור התמיכה לגורם שלישי
ושבהעדרה לא יוכל למלא התחייבותו".
כב .בסעיף 12א(ג) המוצע ,במקום "חלק משמעותי ומהותי" יבוא "שישים וחמישה אחוזים
ומעלה" ואחרי "חלקו" יבוא "ובלבד שפעולה כאמור לא תביא ליצירת מונופול בתחום
ההתמחות התרבותית של הגוף או באזור הגיאוגרפי של פעילות הגוף".
כג .בסעיף 12א(ג) המוצע ,במקום "חלק משמעותי ומהותי" יבוא "שישים וחמישה אחוזים
ומעלה" ואחרי "חלקו" יבוא "ובלבד שהתריע בפני הגוף על כוונתו לעשות כן".
כד .בסעיף 12א(ג) המוצע ,במקום "חלק משמעותי ומהותי" יבוא "שישים אחוזים ומעלה"
אחרי "תמיכה" יבוא "אינו" ואחרי "חלקו" יבוא "אלא באישור שופט מחוזי".
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כה .בסעיף 12א(ג) המוצע ,במקום "חלק משמעותי ומהותי" יבוא "שישים אחוזים ומעלה"
אחרי "תמיכה" יבוא "אינו" ואחרי "חלקו" יבוא "אלא באישור ועדת החינוך של הכנסת".
כו .בסעיף 12א(ג) המוצע ,במקום "חלק משמעותי ומהותי" יבוא "שישים אחוזים ומעלה"
אחרי "תמיכה" יבוא "אינו" ואחרי "חלקו" יבוא "אלא באישור הממונה על הגבלים
עסקיים".
כז .בסעיף 12א(ג) המוצע ,במקום "חלק משמעותי ומהותי" יבוא "שישים אחוזים ומעלה"
אחרי "תמיכה" יבוא "אינו" ואחרי "חלקו" יבוא "אלא אחרי שהתריע בפני הגוף על כוונתו
לעשות כן".
כח .בסעיף 12א(ג) המוצע ,במקום "חלק משמעותי ומהותי" יבוא "שישים אחוזים ומעלה",
ואחרי "חלקו" י בוא "ובלבד שהגוף לא התחייב עבור התמיכה לגורם שלישי ושבהעדרה
לא יוכל למלא התחייבותו".
כט .בסעיף 12א(ג) המוצע ,במקום "חלק משמעותי ומהותי" יבוא "שישים אחוזים ומעלה"
ואחרי "חלקו" יבוא "ובלבד שפעולה כאמור לא תביא ליצירת מונופול בתחום ההתמחות
התרבותית של הגוף או באזור הגיאוגרפי של פעילות הגוף".
ל .בסעיף 12א(ג) המוצע ,במקום "חלק משמעותי ומהותי" יבוא "שישים אחוזים ומעלה"
ואחרי "חלקו" יבוא "ובלבד שהתריע בפני הגוף על כוונתו לעשות כן".
.28

בסעיף 12א(ג) המוצע ,במקום "כולו" יבוא "במלואו".

.29

בסעיף 12א(ג) המוצע ,במקום "חלקו" יבוא "מקצתו".

לחלופין:
בסעיף 12א המוצע ,סעיף קטן (ג) – יימחק.
.30

בסעיף 12א המוצע ,אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
״(ג )1נשלל תקציב מגוף תרבות ,לא יוכל משרד התרבות והספורט לשלול ממנו תקציב נוסף
בשנה הבאה לפי עילות חוק זה.״.

.31

בסעיף 12א(ד) המוצע ,במקום "יקבל החלטה" יבוא "יחליט".

.32

בסעיף 12א(ד) המוצע ,אחרי "השר" יבוא "לא" ,וכן במקום "רק" יבוא "אלא".

.33

בסעיף 12א(ד) המוצע ,ברישה ,בסופה יבוא ולאחר שווידא שההפחתה כאמור לא תביא לפשיטת
רגל של הגוף או לסגירתו ,שלא התחייב בכספי התמיכה לגורם שלישי שלא יוכל לשלם לו אחרי
ההפחתה ,ולא ייווצר מונופול בתחום פעילותו או באזור פעילותו".

.34

בסעיף 12א המוצע ,סעיף קטן (ה) – יימחק.

.35

בסעיף 12א המוצע ,אחרי סעיף קטן (ה) יבוא:
"(ה )1כנגד כל חוות דעת שתימסר בעניינו של גוף תרבות ובעניינה של הפעולה שאינה נתמכת
לכאורה ,רשאי גוף התרבות להעמיד חוות דעת נגדית; כל חוות הדעת הקשורות בתהליך יפורסמו
באתר משרד התרבות והספורט".
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.36

בסעיף 12א(ו) המוצע ,במקום "שנתיים" יבוא "חודשיים".

לחלופין:
א .בסעיף 12א(ו) המוצע ,במקום "שנתיים" יבוא "חצי שנה".
ב .בסעיף 12א(ו) המוצע ,במקום "שנתיים" יבוא "שנה".
ג .בסעיף 12א(ו) המוצע ,במקום "שנתיים" יבוא "שנה וחצי".
ד .בסעיף 12א(ו) המוצע ,במקום "שנתיים" יבוא "שלושה חודשים".
ה .בסעיף 12א(ו) המוצע ,במקום "שנתיים" יבוא "חודש".
.37

בסעיף 12א המוצע ,אחרי סעיף קטן (ו) יבוא:
״(ז)

השר לא יקבל החלטה על הפחתה כאמור בסעיף זה אלא אם כן הצוות המקצועי ומועצת

התרבות צפו בפעילות שבעניינה נבחנת ההפחתה ,ובלבד שאם צפו בפעילות התרבות הצוות
המקצועי ומועצת התרבות בלבד – יפעל השר על פי המלצות הצוות המקצועי למעט אם מצא
טעמים מיוחדים לסטייה מהם ,שינמק בכתב".
.38

בסעיף 12א המוצע ,אחרי סעיף קטן (ו) יבוא:
"(ז) על החלטה של השר לשלול תמיכה לפי סעיף קטן (ד) ניתן להגיש עתירה מנהלית לבית
המשפט לעניינים מנהליים בתוך  30ימים מקבלת ההחלטה; הוגשה עתירה נגד החלטת השר,
תוקפא החלטת השר עד החלטה בעתירה".
לחלופין:
בסעיף 12א המוצע ,אחרי סעיף קטן (ו) יבוא:
"(ז) על החלטה של השר לשלול תמיכה לפי סעיף קטן (ד) ניתן להגיש עתירה מנהלית לבית
המשפט לעניינים מנהליים תוך  45ימים; הוגשה עתירה נגד החלטת השר ,תוקפא החלטת השר עד
החלטה בעתירה".

.39

בסעיף 12א המוצע ,אחרי סעיף קטן (ו) יבוא:
בבואו לקבל החלטה על הפחתה כאמור בסעיף זה יפעל השר על פי המלצות הצוות
"(ז)
המקצועי ,אלא אם כן מצא טעמים מיוחדים לסטייה מהם ,שינמק בכתב; הצוות המקצועי לא
יגבש המלצה להפחתה כאמור בסעיף זה אלא אם כן צפה בפעילות התרבות שאינה נתמכת קודם
קבלת החלטתו ,ואחרי ששמע את טענותיו של הגוף".

.40

בסעיף 12א המוצע ,אחרי סעיף קטן (ו) יבוא:
״(ז) נשלל או הופחת תקציבו ,זכאי גוף התרבות לערער על החלטת השר לממשלה; החלטת
הממשלה בערעור תתקבל ברוב חבריה.״.
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.41

בסעיף 12א המוצע ,אחרי סעיף קטן (ו) יבוא:
"(ז) השר יניח אחת לשנה בפני ועדת החינוך ,התרבות והספורט של הכנסת דין וחשבון בדבר
הגופים שמהם נשללה התמיכה כאמור.".

לחלופין:
בסעיף 12א המוצע ,אחרי סעיף קטן (ו) יבוא:
"(ז) השר יניח אחת לחצי שנה בפני ועדת החינוך ,התרבות והספורט של הכנסת דין וחשבון
בדבר הגופים שמהם נשללה התמיכה כאמור".
.42

בסעיף 12א(א) המוצע ,במקום "ועדת התמיכות" יבוא "ועדת השרה".

.43

בסעיף 12א(א) המוצע ,במקום הסיפה החל במילה "לנוהל" יבוא "לתחושותיו".

.44

בסעיף 12א(א) המוצע ,ההגדרה "ועדת התמיכות" – תימחק.

לחלופין:
בסעיף 12א(א) המוצע ,במקום "שמינה השר" יבוא "שמונתה".
.45

בסעיף 12א(א) המוצע ,ההגדרה "פעילות שאינה נתמכת" – תימחק.

.46

בסעיף 12א(א) המוצע ,במקום "פעילות שאינה נתמכת" יבוא "פעילות שאינה לרוח השרה".

.47

בסעיף 12א(א) המוצע ,בהגדרה "פעילות שאינה נתמכת" ,אחרי "במהותה" יבוא "כל אחת".

.48

בסעיף 12א(א) המוצע ,בהגדרה "צוות מקצועי" במקום "מקצועי" יבוא "שרירותי".

.49

בסעיף 12א(א) המוצע ,בהגדרה "צוות מקצועי" ,במקום "מקצועי" יבוא "שאינו מקצועי".

.50

בסעיף 12א(א) המוצע ,בהגדרה "צוות מקצועי" ,במקום "עובדי משרד התרבות והספורט" יבוא
"עובדי משרד המשפטים".

.51

בסעיף 12א(א) המוצע ,בהגדרה "צוות מקצועי" ,במקום "שימנה השר" יבוא "שתמנה ועדת החינוך
התרבות והספורט של הכנסת".

.52

בסעיף 12א(א) המוצע ,בהגדרה "צוות מקצועי" ,אחרי "השר והוא" יבוא "לא".

.53

בסעיף 12א(א) המוצע ,בהגדרה "צוות מקצועי" ,אחרי "השר והוא יהיה היושב ראש" יבוא "יחד
עם שר שאינו חבר סיעתו של שר התרבות והספורט".

.54

בסעיף 12א(א) המוצע ,בהגדרה "צוות מקצועי" ,במקום "משרד האוצר שימנה שר האוצר" יבוא
"משרד החינוך שימנה שר החינוך".

לחלופין:
בסעיף 12א(א) המוצע ,במקום ההגדרה "צוות מקצועי" יבוא:
""מועצה מקצועית" – מועצה שחבריה הם שניים מנציגי איגודי היוצרים ,וכן נציג היועץ המשפטי
לממשלה;".
.55

בסעיף 12א(א) המוצע ,בהגדרה "צוות מקצועי" ,אחרי "התרבות והספורט" יבוא "וחבר כנסת מכל
סיעה".
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.56

בסעיף 12א(ב) ,במקום "בעד אותה פעילות ,כולו או חלקו" יבוא "בעד אותה פעילות שאינה נתמכת
או לכל היותר פי שלושה".

.57

בסעיף 12א(ב) המוצע ,בסופו יבוא "החלטה כאמור תתקבל רק אחרי שימוע של גוף התרבות שביצע
פעילות שאינה נתמכת".

.58

בסעיף 12א(ב) המוצע ,אחרי "תמיכה" יבוא "מלאה".

.59

בסעיף 12א(ב) המוצע ,במקום "להפחית מהסכום שהגוף זכאי לו את סכום התמיכה" יבוא
"להשאיר את סכום התמיכה שהגוף זכאי לו".

.60

בסעיף 12א(ב) המוצע ,במקום "ראה השר" יבוא "ראה הצוות המקצועי".

.61

בסעיף 12א(ב) המוצע ,במקום "שנה" יבוא "חודש".

.62

בסעיף 12א(ג) המוצע ,במקום "את סכום התמיכה בעד כלל פעילותו באותה שנה ,כולו או חלקו",
יבוא "סכום שלא יעלה על שליש מכלל התמיכה בפעילותו של גוף זה באותה שנה".

.63

בסעיף 12א(ג) המוצע ,בסופו יבוא "החלטה כאמור תתקבל רק אחרי שימוע של גוף התרבות שביצע
פעילות שאינה נתמכת".

.64

בסעיף 12א(ג) המוצע ,המילה "כולו" – תימחק.

.65

בסעיף 12א(ג) המוצע ,אחרי "שניתנת בשלה תמיכה ",יבוא "אינו".

.66

בסעיף 12א(ג) המוצע ,במקום "להפחית מהסכום שהגוף זכאי לו את סכום התמיכה" יבוא
"להשאיר את סכום התמיכה שהגוף זכאי לו".

.67

בסעיף 12א(ג) המוצע ,במקום "ראה השר" יבוא "ראה הצוות המקצועי".

.68

בסעיף 12א(ג) המוצע ,המילים "מכלל פעילותו" – יימחקו.

.69

בסעיף 12א(ג) המוצע ,במקום "באותה שנה" יבוא "באותו שבוע".

.70

בסעיף 12א(ג) המוצע ,המילים "שביצע גוף תרבות" – יימחקו.

.71

בסעיף 12א(ד) המוצע ,לפני פסקה ( )1יבוא:
"(1א) חוות דעת של נציג היועץ המשפטי לממשלה בדבר התקיימות האמור בסעיף קטן (ב) או
(ג).".

.72

בסעיף 12א(ד) המוצע ,ברישה ,בסופה יבוא "באישור של שר האוצר וועדת החינוך ,התרבות
והספורט של הכנסת.".

.73

בסעיף 12א(ד) המוצע ,ברישה ,בסופה יבוא "רק אחרי שימוע של גוף התרבות שביצע פעילות שאינה
נתמכת".

.74

בסעיף 12א(ד) המוצע ,ברישה ,בסופה "רק אחרי צפייה של כל מקבלי ההחלטה בגוף תרבות
הנידון".

.75

בסעיף 12א(ד) המוצע ,במקום "השר" יבוא "הצוות המקצועי".

.76

בסעיף 12א(ד) המוצע ,במקום "הפחתה" יבוא "השארה".
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.77

בסעיף 12א(ד) המוצע ,אחרי "לעניין זה" יבוא "בכתב ובעל פה".

.78

בסעיף 12א(ד)( )1המוצע ,במקום "למשרד התרבות והספורט" יבוא "לממשלה".

.79

בסעיף 12א(ד)( )2המוצע ,במקום "ועל הציבור" יבוא "ועל הדמוקרטיה הציבורית".

.80

בסעיף 12א(ד)( )2המוצע ,במקום "עמדת" יבוא "קביעת".

.81

בסעיף 12א(ד)( )2המוצע ,המילים "הקשורים בו" – יימחקו.

.82

בסעיף 12א(ד)( )3המוצע ,במקום "עמדות" יבוא "קביעות".

.83

בסעיף 12א(ד) המוצע ,אחרי פסקה ( )3יבוא:
"( )4

חוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה אשר יהיה לה המשקל המשמעותי ביותר.".

.84

בסעיף 12א(ה) המוצע ,אחרי "עד ( ")3יבוא "לא".

.85

בסעיף 12א(ה) המוצע ,במקום "ההפחתה" יבוא "ההשארה".

.86

בסעיף 12א(ה) המוצע ,במקום "לדרוש" יבוא "לבקש".

.87

בסעיף 12א(ה) המוצע ,אחרי "תוכנה" יבוא "גוף תרבות זכאי לראות את התלונה וחוות הדעת
שהוגשו נגדו".

.88

בסעיף 12א(ו) המוצע ,במקום "שנתיים" יבוא "יומיים".

.89

בסעיף 12א(ו) המוצע ,במקום "לפי סעיף זה אם חלפו שנתיים מהמועד שבו בוצעה הפעילות
שבשלה נדרש ההליך כאמור" יבוא "זה לעולם".

.90

בסעיף 12א(ו) המוצע ,במקום "שבו בוצעה הפעילות שבשלה נדרש ההליך כאמור" יבוא "עבר החוק
בקריאה שלישית".

.91

בסעיף 12א(ו) המוצע ,אחרי "שבשלה" יבוא "אינו".

.92

בסעיף 12א(א) המוצע ,בהגדרה "גוף תרבות" ,במקום "כהגדרתו בסעיף 3ב(א) לחוק יסודות
התקציב" יבוא "גוף שוועדת החינוך ,התרבות והספורט של הכנסת הגדירה ,בדיון מיוחד שקיימה,
כגוף תרבות".

.93

בסעיף 12א(א) המוצע ,בהגדרה "גוף תרבות" ,הסיפה במילה "שנתמך" – תימחק.

.94

בסעיף 12א(א) המוצע ,בהגדרה "ועדת התמיכות" ,אחרי "בסעיף 3א(ו) לחוק יסודות התקציב"
יבוא "ובאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת".

.95

בסעיף 12א(א) המוצע ,בהגדרה "ועדת התמיכות" ,אחרי "שמינה השר" יבוא "ואחרי שנמסרה על
כך הודעה למליאת הכנסת".

.96

בסעיף 12א(א) המוצע ,בהגדרה "ועדת התמיכות" ,אחרי "שמינה השר" יבוא "ובתנאי שלפחות
מחצית מחבריה הם נציגי מוסדות תרבות".

.97

בסעיף 12א(א) המוצע ,בהגדרה "פעילות שאינה נתמכת" ,בפסקה ( ,)1במקום "שלילת קיומה של
מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית" יבוא "שלילת קיומה של טורקיה כמדינה יהודית
ודמוקרטית".
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.98

בסעיף 12א(א) המוצע ,בהגדרה "פעילות שאינה נתמכת" ,בפסקה ( ,)2אחרי "לגזענות" יבוא
"ולסתימת פיות".

.99

בסעיף  12א(א) המוצע ,בהגדרה "פעילות שאינה נתמכת" ,בפסקה ( ,)2אחרי "לאלימות" יבוא
"ולהשתקה".

.100

בסעיף 12א(א) המוצע ,בהגדרה "פעילות שאינה נתמכת" ,בפסקה ( ,)3אחרי "נגד מדינת ישראל"
יבוא "לרבות הטיית מכרזים הקשורים ברכש צוללות במדינה זרה".

.101

בסעיף 12א(א) המוצע" ,פעילות שאינה נתמכת" ,בפסקה ( ,)4אחרי "ביזוי הפוגע בכבוד דגל
המדינה או סמל המדינה" יבוא "לרבות נפנוף דגל המדינה במהלך פאנל בחירות בבית ברל".

.102

בסעיף 12א(א) המוצע ,בהגדרה "צוות מקצועי" לפני "שחבריו" יבוא "המורכב מאמנים או יוצרים
פעילים".

.103

בסעיף 12א(א) המוצע ,במקום הסיפה החל במילים "עובד משרד התרבות" יבוא "נציגי פורום
מוסדות התרבות ונציגי ארגוני האמנים הפלסטיים ,הקולנוענים ,המפיקים ,והבמאים".

.104

בסעיף  12א(ב) המוצע ,במקום "ראה השר" יבוא "הביאה ועדת החינוך התרבות והספורט של
הכנסת לתשומת ליבו של השר ,אחרי דיון מיוחד שקיימה בנושא".

.105

בסעיף  12א(ב) המוצע ,אחרי "פעילות שהיא במהותה פעילות שאינה נתמכת" יבוא "ואחרי
שהתקיים בנושא דיון בצוות המקצועי".

.106

בסעיף 12א(ב) המוצע ,אחרי "וקיבל בעדה תמיכה" יבוא "תקציבית".

.107

בסעיף  12א(ב) המוצע ,אחרי "רשאי הוא" יבוא "אחרי התייעצות עם הצוות המקצועי".

.108

בסעיף 12א(ב) המוצע ,אחרי "להפחית" יבוא "או להוסיף".

.109

בסעיף  12א(ב) המוצע ,אחרי "בעד אותה פעילות ,כולו או חלקו" ,יבוא "ובתנאי שהובא הדבר לדיון
ולהצבעה בוועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת".

.110

בסעיף 12א(ג) המוצע ,במקום "ראה השר" יבוא "הביאה ועדת החינוך ,התרבות והספורט של
הכנסת לתשומת ליבו של השר ,אחרי דיון מיוחד שקיימה בנושא".

.111

בסעיף 12א(ג) המוצע ,אחרי "שניתנת בשלה תמיכה" יבוא "ואחרי שהצוות המקצועי קיים בנושא
דיון ,שמסקנותיו נמסרו בכתב לוועדת החינוך ,התרבות והספורט של הכנסת".

.112

בסעיף 12א(ג) המוצע ,אחרי "להפחית" יבוא "או להוסיף".

.113

בסעיף 12א(ג) המוצע ,במקום "זכאי הגוף" יבוא "זכאי גוף התרבות".

.114

בסעיף 12א(ג) המוצע ,במקום "באותה שנה" יבוא "באותו חודש".

.115

בסעיף  12א(ג) המוצע ,אחרי "כולו או חלקו" יבוא "ובתנאי שקיבלה ההחלטה את אישורה של
מליאת הכנסת".

.116

בסעיף 12א(ג) המוצע ,במקום "בעד כלל פעילותו באותה שנה" יבוא "עד פי שלושה מסכום
התמיכה בעד אותה פעילות".
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.117

בסעיף 12א(ד) המוצע ,אחרי "השר" יבוא "אחרי שנועץ בוועדת החינוך ,התרבות והספורט של
הכנסת ,בדיון מיוחד שקיימה בנושא".

.118

בסעיף 12א(ד) המוצע ,אחרי "יקבל החלטה" יבוא "שתהא טעונה אישור מליאת הכנסת".

.119

בסעיף 12א(ד) המוצע אחרי "על הפחתה" יבוא "או תוספת".

.120

בסעיף 12א(ד) המוצע ,אחרי "רק אחרי שהובאו בפניו כל אלה" יבוא "ואחרי שניתנה שהות
מספקת לגוף התרבות ללמוד את הטענות נגדו".

.121

בסעיף 12א(ד) המוצע ,אחרי "טענותיו" יבוא "בהליך שימוע שנפרש על-פני חודש לפחות".

.122

בסעיף 12א(ד) המוצע ,אחרי "בסעיף קטן (ב) או (ג)" יבוא "וכן חוות דעתו של היועץ המשפטי
לממשלה בנושא האמור".

.123

בסעיף 12א(ד) המוצע ,אחרי "עמדת המועצה" יבוא "וכן עמדת גוף התרבות".

.124

בסעיף 12א(ד) המוצע ,אחרי "השלכות ההפחתה" יבוא "או התוספת".

.125

בסעיף 12א(ד) המוצע ,אחרי "הקשורים בו" יבוא "במישרין או בעקיפין".

.126

בסעיף 12א(ד) המוצע ,במקום "ועל הציבור" יבוא "על הציבור ,ועל מצבה הכללי של התרבות
בישראל".

.127

בסעיף 12א(ד) המוצע ,אחרי "אלמלא ההפחתה" יבוא "או התוספת".

.128

בסעיף 12א(ד) המוצע ,במקום "באותה שנה" יבוא "באותו חודש".

.129

בסעיף 12א(ד) המוצע ,במקום "בהתחשב בכלל נסיבות העניין" יבוא "בהתחשב ביסודות החירות,
הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל".

.130

בסעיף 12א(ה) המוצע ,לפני "רשאים" יבוא "לא".

.131

בסעיף 12א(ה) המוצע ,אחרי "בו" יבוא "למעט היועץ המשפטי למשרד התרבות והספורט".

.132

בסעיף 12א(ה) המוצע ,אחרי "לדרוש מגוף תרבות מידע" יבוא "רלוונטי".

.133

בסעיף 12א(ה) המוצע ,המילים "ובכלל זה לעניין תוכנה" – יימחקו.

.134

בסעיף 12א(ו) המוצע ,במקום "שנתיים" יבוא "שעתיים".

.135

בסעיף 12א(ו) המוצע ,במקום "נדרש" יבוא "הוחלט על פתיחת".

.136

בסעיף 12א(ו ) המוצע ,אחרי "כאמור" יבוא "או אם מחויבות לחופש הביטוי והיצירה מהווה נר
לרגליו".

.137

בסעיף 12א המוצע ,אחרי סעיף קטן (ו) יבוא:
"(ז) בבואו לקבל החלטה על הפחתה כאמור בסעיף זה יפעל השר על פי המלצות הצוות
המקצועי ,אלא אם מצא טעמים מיוחדים לסטייה מהם ,שינמק בכתב; הצוות המקצועי לא יגבש
המלצה להפחתה כאמור בסעיף זה אלא אם צפה בפעילות התרבות שאינה נתמכת קודם קבלת
החלטתו ,ואחרי ששמע את טענותיו של הגוף".

.138

בסעיף 12א(א) המוצע ,בהגדרה "גוף תרבות" ,במקום האמור בה יבוא "בית קולנוע".
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.139

בסעיף 12א(א) המוצע ,בהגדרה "גוף תרבות" ,במקום האמור בה יבוא "היכל תרבות".

.140

בסעיף 12א(א) המוצע ,בהגדרה "גוף תרבות" ,במקום האמור בה יבוא "תיאטרון".

.141

בסעיף 12א(א) המוצע ,בהגדרה "גוף תרבות" ,במקום האמור בה יבוא "אמפיתיאטרון".

.142

בסעיף 12א(א) המוצע ,במקום ההגדרה "פעילות שאינה נתמכת" יבוא ""פעילות שאינה נתמכת"
– פעילות אשר מעודדת גזענות ופגיעה בדמוקרטיה".

.143

בסעיף 12א(א) המוצע ,במקום ההגדרה "פעילות שאינה נתמכת" יבוא ""חובת שמירה על חופש
התרבות והאמנות בישראל" – שר התרבות והספורט יהיה ממונה על שמירה על חופש התרבות
והאמנות בישראל ועל עצמאות גופי התרבות לרבות שמירה על האפשרות ליצירות ביקורתיות גם
כלפי מדינת ישראל וממשלתה ואין בסמכותו לשלול תקציבים ולפגוע במימון שוויוני וחופשי
ליצירות בישראל ואף עליה לעודד ולממן יצירות שונות ,מגוונות וביקורתיות".

.144

בסעיף 12א(א) המוצע ,במקום ההגדרה "פעילות שאינה נתמכת" יבוא ""פעילות שאינה נתמכת"
– פעילות אשר מעודדת שנאה בעקבות עמדות פוליטיות;".

.145

בסעיף 12א(א) המוצע ,במקום ההגדרה "פעילות שאינה נתמכת" יבוא ""פעילות שאינה נתמכת"
– פעילות אשר מעודדת דה-לגיטימציה של עמדות פוליטיות;".

.146

בסעיף 12א(א) המוצע ,במקום ההגדרה "פעילות שאינה נתמכת" יבוא ""פעילות שאינה נתמכת"
– פעילות שיש בה סממנים פשיסטיים;".

.147

בסעיף 12א(א) המוצע ,במקום ההגדרה "פעילות שאינה נתמכת" יבוא ""פעילות שאינה נתמכת"
– פעילות אשר מעודדת גזענות כלפי מיעוטים אתניים;".

.148

בסעיף 12א(א) המוצע ,בהגדרה "צוות מקצועי" ,בסופה יבוא "נציג המיעוט הערבי ,הדרוזי
והצ'רקסי ,נציג ארגוני התרבות והאמנות ,נציג ארגון החברה האזרחית שעניינו שמירה על
עקרונות הדמוקרטיה וחופש הביטוי בישראל".

.149

בסעיף 12א(א) המוצע ,בהגדרה "צוות מקצועי" ,בסופה יבוא "ונציג איגוד הבמאים".

.150

בסעיף 12א(א) המוצע ,בהגדרה "צוות מקצועי" ,בסופה יבוא "ונציג ארגון שעניינו שמירה על
זכויות עובדים".

.151

בסעיף 12א(א) המוצע ,בהגדרה "צוות מקצועי" ,בסופה יבוא "ונציג פורום היוצרים
הדוקומנטריים".

.152

בסעיף 12א(א) המוצע ,בהגדרה "צוות מקצועי" ,בסופה יבוא "ונציג איגוד היוצרים העצמאיים
בתיאטרון".

.153

בסעיף 12א(א) המוצע ,בהגדרה "צוות מקצועי" ,בסופה יבוא "ונציג שח"ם – ארגון השחקנים
בישראל".

.154

בסעיף 12א(א) המוצע ,בהגדרה "צוות מקצועי" בסופה יבוא "ונציג איגוד התסריטאים".

.155

בסעיף 12א(א) המוצע ,בהגדרה "צוות מקצועי" בסופה יבוא "ונציג איגוד עובדים בקולנוע
ובטלוויזיה בישראל".
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.156

בסעיף 12א(א) המוצע ,בהגדרה "צוות מקצועי" ,בסופה יבוא "ונציג איגוד האמרגנים ומפיקי
אמנויות הבמה בישראל".

.157

בסעיף 12א(א) המוצע ,בהגדרה "צוות מקצועי" ,בסופה יבוא "ונציג האקדמיה הישראלית לקולנוע
ולטלוויזיה".

.158

בסעיף 12א(א) המוצע ,בהגדרה "צוות מקצועי" ,בסופה יבוא "ונציג איגוד המוסיקאים הישראלי".

.159

בסעיף 12א(א) המוצע ,בהגדרה "צוות מקצועי" ,בסופה יבוא "ונציג איגוד מפיקי סרטים וטלוויזיה
בישראל".

.160

בסעיף 12א(א) המוצע ,בהגדרה "צוות מקצועי" ,בסופה יבוא "ונציג איגוד העורכים".

.161

בסעיף 12א(א) המוצע ,במקום ההגדרה "צוות מקצועי" יבוא ""צוות מקצועי" – צוות שחבריו הם
נציגי המגזרים השונים בחברה הישראלית ,לרבות יוצאי ספרד והמזרח ,יוצאי אתיופיה ,יוצאי
ברית המועצות ,דרוזים ,ערבים וצ'רקסים".

.162

בסעיף 12א(א) המוצע ,במקום ההגדרה "צוות מקצועי" יבוא ""צוות מקצועי" – צוות שחבריו הם
יועצים משפטיים שתפקידם לסייע לשר ליישם את מדיניותו במסגרת החוק".

.163

בסעיף 12א(א) המוצע ,במקום ההגדרה "צוות מקצועי יבוא ""צוות מקצועי" – צוות שחבריו הם
מבקרי קולנוע ,תיאטרון ,שירה ואמנות פלסטית".

.164

בסעיף 12א(א) המוצע ,במקום ההגדרה "צוות מקצועי יבוא ""צוות מקצועי" – צוות שחברותיו הן
יוצרות צעירות ועצמאיות".

.165

בסעיף 12א(ב) המוצע ,בסופו יבוא "רק אחרי שווידא שלא מדובר בשלילת חופש הביטוי והתרבות
בי שראל וכי לא מתקיימת פגיעה ביצירה ובתרבות ביקורתית הן כלפי המדינה ,מוסדותיה
וסמליה".

.166

בסעיף  12א(ב) המוצע ,בסופו יבוא "על השר להביא הוכחות אשר יעידו בוודאות מוחלטת כי גוף
התרבות ביצע פעילות שאינה נתמכת על מנת להפחית מסכומי התמיכה שלהם".

.167

בסעיף 12א(ב) המוצע ,בסופו יבוא "רק אחרי שווידא השר כי זכויות העובדים בגוף התרבות אינן
נפגעות".

.168

בסעיף 12א(ב) המוצע ,אחרי "במהותה" יבוא "באופן שאינו משתמע לשתי פנים".

.169

בסעיף 12א(ג) המוצע ,בסופו יבוא "רק אחרי שווידא שלא מדובר בשלילת חופש הביטוי והתרבות
בישראל וכי לא מתקיימת פגיעה ביצירה ובתרבות ביקורתית הן כלפי המדינה ,מוסדותיה
וסמליה".

.170

בסעיף  12א(ג) המוצע ,בסופו יבוא "על השר להביא הוכחות אשר יעידו בוודאות מוחלטת כי גוף
התרבות ביצע פעילות שאינה נתמכת על מנת להפחית מסכומי התמיכה שלהם".

.171

בסעיף 12א(ג) המוצע ,בסופו יבוא "רק אחרי שווידא השר כי זכויות העובדים בגוף התרבות אינן
נפגעות".

.172

בסעיף 12א(ג) המוצע ,אחרי "ומהותי" יבוא "באופן שאינו משתמע לשתי פנים".
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.173

בסעיף 12א(ד) המוצע ,בסופו יבוא:
"( )4עמדת היועץ המשפטי לממשלה.".

.174

בסעיף 12א(ד) המוצע ,בסופו יבוא:
"( )4עמדת ארגוני התרבות והאמנות בישראל.".

.175

בסעיף 12א(ד) המוצע ,בסופו יבוא:
"( )4

עמדת ארגוני החברה האזרחית שעניינם שמירה על הדמוקרטיה וחופש הביטוי.".

.176

בסעיף 12א(ד) המוצע ,בסופו יבוא:
"( )4עמדת איגוד הבמאים.".

.177

בסעיף 12א(ד) המוצע ,בסופו יבוא:
"( )4

עמדת ארגון שעניינו שמירה על זכויות עובדים.".

.178

בסעיף 12א(ד) המוצע ,בסופו יבוא:
"( )4עמדת פורום היוצרים הדוקומנטריים.".

.179

בסעיף 12א(ד) המוצע ,בסופו יבוא
"( )4עמדת איגוד היוצרים העצמאיים בתיאטרון.".

.180

בסעיף 12א(ד) המוצע ,בסופו יבוא:
"( )4

עמדת שח"ם – ארגון השחקנים בישראל.".

.181

בסעיף 12א(ד) המוצע ,בסופו יבוא:
"( )4עמדת איגוד התסריטאים.".

.182

בסעיף 12א(ד) המוצע ,בסופו יבוא:
"( )4עמדת איגוד עובדים בקולנוע ובטלוויזיה בישראל.".

.183

בסעיף 12א(ד) המוצע ,בסופו יבוא:
"( )4עמדת איגוד האמרגנים ומפיקי אמנויות הבמה בישראל.".

.184

בסעיף 12א(ד) המוצע ,בסופו יבוא:
"( )4

.185

עמדת האקדמיה הישראלית לקולנוע ולטלוויזיה.".

בסעיף 12א(ד) המוצע ,בסופו יבוא:
"( )4

עמדת איגוד המוסיקאים הישראלי.".

.186

בסעיף 12א(ד) המוצע ,בסופו יבוא:
"( )4עמדת איגוד מפיקי סרטים וטלוויזיה בישראל.".

.187

בסעיף 12א(ד) המוצע ,בסופו יבוא:
"( )4עמדת איגוד העורכים.".
בסעיף 12א(ה) המוצע ,אחרי "לעניין תוכנה" יבוא "כל עוד הדרישה היא סבירה ואיננה פוגעת
בעצמאותו של גוף התרבות ,ואולם הגוף רשאי שלא לספק את המידע".

.188
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.189

בסעיף 12א(ו) המוצע ,במקום "חלפו שנתיים" יבוא "חלף שבוע".

לחלופין:
א .בסעיף 12א(ז) המוצע ,במקום "שנתיים" יבוא "שלושה ימים".
ב .בסעיף 12א(ז) המוצע ,במקום "שנתיים" יבוא "ארבעה ימים".
ג .בסעיף 12א(ז) המוצע ,במקום "שנתיים" יבוא "חמישה ימים".
ד .בסעיף 12א(ז) המוצע ,במקום "שנתיים" יבוא "שישה ימים".
.190

בסעיף 12א המוצע ,בסופו יבוא:
"(ז)

.191

על המגיש בקשה להפחתת מימון מגוף תרבות תוטל אגרה.".

בסעיף 12א המוצע ,בסופו יבוא:
"(ז)

על המגיש יותר משלוש בקשות להפחתת מימון מגוף תרבות תוטל אגרה ,כפי שיקבע

השר.".
.192

בסעיף 12א המוצע ,בסופו יבוא:
אם הוחלט על הפחתת או שלילת מימון ,יועבר הסכום שהופחת או נשלל לגופי תרבות
"(ז)
בפריפריה.".

.193

בסעיף 12א המוצע ,בסופו יבוא:
אם הוחלט על הפחתת או שלילת מימון ,יועבר הסכום שהופחת או נשלל לגופי תרבות
"(ז)
המנוהלים על-ידי נשים".

.194

בסעיף 12א המוצע ,בסופו יבוא:
אם הוחלט על הפחתת או שלילת מימון ,יועבר הסכום שהופחת או נשלל לגופי תרבות
"(ז)
המעסיקים אנשים עם מוגבלות.".

.195

בסעיף 12א המוצע ,בסופו יבוא:
אם הוחלט על הפחתת או שלילת מימון ,יועבר הסכום שהופחת או נשלל לגופי תרבות
"(ז)
המעסיקים נוער בסיכון.".

.196

בסעיף 12א המוצע ,בסופו יבוא:
אם הוחלט על הפחתת או שלילת מימון ,יועבר הסכום שהופחת או נשלל לגופי תרבות
"(ז)
המעסיקים מכורים לשעבר.".

.197

בסעיף 12א המוצע ,בסופו יבוא:
"(ז)

אם הוחלט על הפחתת או שלילת מימון ,יועבר הסכום שהופחת או נשלל לגופי תרבות

המקדמים יצירות של יוצרים צעירים.".
.198

בסעיף 12א המוצע ,בסופו יבוא:
אם הוחלט על הפחתת או שלילת מימון ,יועבר הסכום שהופחת או נשלל לגופי תרבות
"(ז)
המקדמים את החיים המשותפים בין יהודים לערבים בישראל.".
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קבוצת המחנה הציוני ,קבוצת מרצ וקבוצת יש עתיד מציעות:
.199

בסעיף 12א(א) המוצע ,בהגדרה "פעילות שאינה נתמכת" ,בפסקה ( ,)1אחרי "יהודית ודמוקרטית"
יבוא "ברוח מגילת העצמאות".

לסעיף 2
קבוצת המחנה הציוני ,קבוצת יש עתיד ,קבוצת מרצ וקבוצת הרשימה המשותפת מציעות:
.200

הסעיף – יימחק.

לחלופין:
במקום הסיפה החל במילה "לגבי" יבוא "כלל וכלל".

לסעיף 3
קבוצת המחנה הציוני ,קבוצת יש עתיד ,קבוצת מרצ וקבוצת הרשימה המשותפת מציעות:
.201

במקום האמור בסעיף יבוא ״הוראות חוק זה יחולו משנת 2050״.

לחלופין:
א .במקום האמור בסעיף יבוא "הוראות חוק זה יחולו משנת ."2040
ב .במקום האמור בסעיף יבוא "הוראות חוק זה יחולו משנת ."2060
.202

במקום "ביום תחילתו ואילך" יבוא "שנה מיום תחילתו".

.203

אחרי "חוק זה" יבוא "לא".

.204

במקום "פעילות" יבוא "פעילות לא חוקית".

.205

המילה "ואילך" – תימחק.

.206

במקום "יחולו" יבוא "לא חלות".

.207

אחרי "ואילך" יבוא "ובתנאי שתאושר בקריאה שלישית הצעת חוק זכויות התלמיד (תיקון – פיצוי
בשל הפליית תלמידים) ,התשע"ח–.2018

.208

במקום "כהגדרתו בסעיף  12א(א) לחוק העיקרי ,כנוסחו בחוק זה" יבוא "לפי הגדרה שתוצע בידי
פורום מוסדות תרבות".

.209

במקום "ביום תחילתו ואילך" יבוא "החל מיום תחילת כהונת הממשלה ה ,35-בכפוף לאישור
מליאת הכנסת".
***************************************************************************************

בקשות רשות דיבור
חבר הכנסת אורן אסף חזן
***************************************************************************************

