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חוק להסדר ההימורים בספורט )תיקון מס' 10(, התשע"ז-2017*

אחרי1רהוספתסעיף1א העיקרי(, החוק - )להלן התשכ"ז-11967 בספורט, ההימורים להסדר בחוק
סעיף1יבוא:

בחוקזה-1אר"הגדרות

"אגודתספורט"-כהגדרתהבחוקהספורט;

"גופיספורט"-התאחדותאואיגודספורט,כהגדרתםבחוק
הספורטאומינהלתספורט;

"דוחותכספיים"-מאזן,דוחרווחוהפסדודוחעלתזרימי
מזומנים,לרבותהביאוריםלהם;

"הוצאותפרסום"-כלהוצאהשמוציאההמועצהעלפרסום,
יחסיציבור,תדמית,דוברותושיווק,בכלאמצעישהוא,
למעטהוצאותשמוציאההמועצהבמסגרתהסכמים
עםגופיספורטולמעטהוצאותעלשכרעובדיהמועצה;

"הכנסותאחרות"-כלסכוםשהמועצהמדווחתעליוכהכנסה
במחזורהמועצהאו כלול בדוחותהכספיים,שאינו

בהכנסותמימון;

"הכנסותמימון"-הכנסותמריביתאומהפרשיהצמדהוכן
רווחמהשקעות;

לבין המועצה בין הסכמים - ספורט" גופי עם "הסכמים
גוףספורט,לרבותהסכמיםכאמורשגםכללאגודות
הספורטבליגהמסוימתהןצדלהם,ולמעטהסכמים
מיתרת סכום קבלת לעניין ספורט גוף עם הנעשים

ההכנסותהמיועדותלחלוקהלפיסעיף9;

"הצעתהתקציב"-כמשמעותהבסעיף7)ב(;

"חוקהספורט"-חוקהספורט,התשמ"ח-21988;

"יתרתהכנסות"-מחזורהמועצה,בניכויהתשלומיםלזוכים
להתייקרויות, הרזרבה ובתוספת המועצה והוצאות

הכנסותמימוןוהכנסותאחרות;

"המועצההלאומיתלספורט"-המועצהשהוקמהלפיסעיף
17אלחוקהספורט;

"מחזורהמועצה"-כללתקבוליהמועצהבשנהמעריכת
הימוריםלפיחוקזה;

"מינהלתספורט"-גוףהאמוןעלהסדרתהארגון,הפיתוח
כליגה ספורט, בענף הבכירות הליגות של והניהול

תחרותיתמקצועניתומסחרית;

יתרת מצירוף המתקבל הסכום - לציבור" הכספים "סך
ההכנסותוהתשלומיםלזוכים;

התקבלבכנסתביוםט'באדרהתשע"ז)7במרס2017(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהממשלה *
- 108,מיוםכ"טבתשריהתשע"ו)1 באוקטובר2016(,עמ'576ר

ס"חהתשכ"ז,עמ'142;התשע"ז,עמ'418ר 1

ס"חהתשמ"ח,עמ'122ר 2
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"פרסומת"-פרסומתבעלפה,בכתב,בדפוסאובאמצעים
אלקטרוניים,המיועדתאוהזמינהלציבור;

"שידור"-העברהקוויתאואלחוטית,שלתכנים,לציבור,
ובכללזהאספקהעלגבירשתהאינטרנט;

"תשלומיםלזוכים"-סךהכספיםהמיועדיםלתשלוםלזוכים
בתכניותהימוריםר"

בסעיף4)א1(לחוקהעיקרי,במקום"בחוקהספורט,התשמ"ח-1988)בחוקזה-חוק2רתיקוןסעיף4
הספורט("יבוא"בחוקהספורט"ר

אחריסעיף5לחוקהעיקרייבוא: רהוספתסעיף5א

המועצהתמנה,מביןחבריה,ועדתביקורתר5אר"ועדתהביקורת )א(

אחד לפחות חברים; שלושה תמנה הביקורת ועדת )ב(
מהחבריםבהיהיהעובדהמדינהולפחותאחדיהיהנציג
ציבורשימונהבהתייעצותעםחבריהמועצהשמונולפיסעיף
4)א()4(עד)7(;יושבראשהמועצהוחבריהמועצהשמונולפי

סעיף4)א()4(עד)7(לאיהיוחבריםבוועדתהביקורתר

ועדתהביקורת- )ג(

תעמודעלליקוייםבניהולהמועצה,ביןהשאר )1(
תוךהתייעצותעםהמבקרהפנימישלהמועצהאועם
רואההחשבוןהמבקרשלהמועצה,ותציעלמועצה
דרכיםלתיקונם;מצאהועדתהביקורתליקויכאמור
שהואליקוימהותי,תקייםישיבהאחתלפחותלעניין
הליקויהנדון,בנוכחותהמבקרהפנימישלהמועצה
העניין, המבקרשלהמועצה,לפי רואההחשבון או
ובלאנוכחותשלעובדיהמועצהשנושאהדיוןנמצא
בתחוםטיפולםאוחבריהמועצהשאינםחבריועדת
הביקורת;עלאףהאמורבפסקהזו,עובדהמועצהאו
חברהמועצהרשאילהיותנוכחלשםהצגתעמדה

בנושאשבתחומיאחריותו;

תבחןאתמערךהביקורתהפנימיתשלהמועצה )2(
ואתתפקודושלהמבקרהפנימישלהמועצהוכןאם
עומדיםלרשותוהמשאביםוהכליםהנחוציםלולשם
מילויתפקידו,בשיםלב,ביןהשאר,לצרכיההמיוחדים

שלהמועצהולגודלה;

תבחןאתתכניתהעבודהשלהמבקרהפנימישל ) (
המועצהותעבירהלאישורהמועצהבצירוףהערותיה

והמלצותיה;

תדוןבדוחותשלהמבקרהפנימישלהמועצה )4(
ובדוחותמבקרהמדינה;

המקבלים גורמים על ביקורת בדוחות תדון )5(
לפי לחלוקה המיועדות ההכנסות מיתרת סכומים
סעיף9,בהיבטיםהנוגעיםלתמיכתהמועצהבפעילותם;

"פרסומת"-פרסומתבעלפה,בכתב,בדפוסאובאמצעים
אלקטרוניים,המיועדתאוהזמינהלציבור;

"שידור"-העברהקוויתאואלחוטית,שלתכנים,לציבור,
ובכללזהאספקהעלגבירשתהאינטרנט;

"תשלומיםלזוכים"-סךהכספיםהמיועדיםלתשלוםלזוכים
בתכניותהימוריםר"

בסעיף4)א1(לחוקהעיקרי,במקום"בחוקהספורט,התשמ"ח-1988)בחוקזה-חוק2ר
הספורט("יבוא"בחוקהספורט"ר

תיקוןסעיף4

הוספתסעיף5אאחריסעיף5לחוקהעיקרייבוא: ר

המועצהתמנה,מביןחבריה,ועדתביקורתר5אר"ועדתהביקורת )א(

אחד לפחות חברים; שלושה תמנה הביקורת ועדת )ב(
מהחבריםבהיהיהעובדהמדינהולפחותאחדיהיהנציג
ציבורשימונהבהתייעצותעםחבריהמועצהשמונולפיסעיף
4)א()4(עד)7(;יושבראשהמועצהוחבריהמועצהשמונולפי

סעיף4)א()4(עד)7(לאיהיוחבריםבוועדתהביקורתר

ועדתהביקורת- )ג(

תעמודעלליקוייםבניהולהמועצה,ביןהשאר )1(
תוךהתייעצותעםהמבקרהפנימישלהמועצהאועם
רואההחשבוןהמבקרשלהמועצה,ותציעלמועצה
דרכיםלתיקונם;מצאהועדתהביקורתליקויכאמור
שהואליקוימהותי,תקייםישיבהאחתלפחותלעניין
הליקויהנדון,בנוכחותהמבקרהפנימישלהמועצה
העניין, המבקרשלהמועצה,לפי רואההחשבון או
ובלאנוכחותשלעובדיהמועצהשנושאהדיוןנמצא
בתחוםטיפולםאוחבריהמועצהשאינםחבריועדת
הביקורת;עלאףהאמורבפסקהזו,עובדהמועצהאו
חברהמועצהרשאילהיותנוכחלשםהצגתעמדה

בנושאשבתחומיאחריותו;

תבחןאתמערךהביקורתהפנימיתשלהמועצה )2(
ואתתפקודושלהמבקרהפנימישלהמועצהוכןאם
עומדיםלרשותוהמשאביםוהכליםהנחוציםלולשם
מילויתפקידו,בשיםלב,ביןהשאר,לצרכיההמיוחדים

שלהמועצהולגודלה;

תבחןאתתכניתהעבודהשלהמבקרהפנימישל ) (
המועצהותעבירהלאישורהמועצהבצירוףהערותיה

והמלצותיה;

תדוןבדוחותשלהמבקרהפנימישלהמועצה )4(
ובדוחותמבקרהמדינה;

המקבלים גורמים על ביקורת בדוחות תדון )5(
לפי לחלוקה המיועדות ההכנסות מיתרת סכומים
סעיף9,בהיבטיםהנוגעיםלתמיכתהמועצהבפעילותם;
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תקבעהסדריםלגביאופןהטיפולבתלונותשל )6(
עובדיהמועצהבקשרלליקוייםבניהולהולגביההגנה
שתינתןלעובדיםשהתלוננוכאמור;הסדריםכאמור

יפורסמובאתרהאינטרנטשלהמועצהר

מישאינוחברבוועדתהביקורתלאיהיהנוכחבישיבות )ד(
הוועדהבעתהדיוןובעתקבלתהחלטותהוועדה,אלאאם
כןקבעויושבראשהוועדהאוהוועדהכיהואנדרשלשם
הצגתנושאמסויםאולשםניהולההתקיןשלהישיבה;על
המשפטישלהמועצה אףהאמור,המבקרהפנימיוהיועץ
יקבלוהודעותעלקיוםישיבותועדתהביקורתויהיורשאים

להשתתףבהןר

הודעהעלישיבתועדתביקורתשבהעולהנושאהנוגע )ה(
לביקורתהדוחותהכספייםתומצאלרואההחשבוןהמבקר

שלהמועצה,שיהיהרשאילהשתתףבהר

יושבראשועדתהביקורתיכנסאתועדתהביקורתלדיון )ו(
בנושאיםשיועמדועלסדריומהעלידואועלידיחברועדה
אחראועלידיהמועצה,המנהלהכלליאוהמבקרהפנימי

שלהמועצהר

ועדתהביקורתתמסורדיןוחשבוןלמועצהולשריםלפי )ז(
דרישתםולפחותאחתלשנהר"

בסעיף6לחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)ב(יבוא:4רתיקוןסעיף6

המועצה,באישורהשרים,תמנהמנהלכללילמועצהר ")ג(

תקופתכהונתושלהמנהלהכלליתהיהחמששנים,וניתןלשובולמנותו,בדרך )ד(
האמורהבסעיףקטן)ג(,לתקופתכהונהנוספתאחתבלבדר

המועצהתקבעאתהכישוריםהמקצועייםהנדרשיםמסגןמנהלכללילענייני )ה(
כספיםהתואמיםאתפעילותהמועצה,ותאשראתמינויושלסגןהמנהלהכללילענייני

כספיםשימנההמנהלהכללי,בהתאםלכישוריםשנקבעור"

בסעיף7לחוקהעיקרי-5רתיקוןסעיף7

בסעיףקטן)ב(,במקום"עריכתו"יבוא"עריכתו,לרבותהפרטיםשייכללובוודרך )1(
הצגתם,";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )2(

המועצהתגישלשריםהודעות,דיווחיםודוחותכמפורטלהלן: ")ד(

דוחותכספייםשנתייםשיהיומלאיםומבוקריםבידירואההחשבון )1(
המבקרשלהמועצהולפיעקרונותחשבונאייםוכלליהדיווחהמקובלים;

דוחותכספייםתקופתייםסקורים,הודעות,דיווחיםודוחותשנתיים, )2(
תקופתייםומיידיים,כפישיורוהשריםבתקנותר

מנהלהמועצה,סגןהמנהלהכללילענייניכספים,יושבראשהמועצה )ה(
וחברמועצהנוסףשהמועצהתסמיךלכך,יחתמועלהדוחותהכספייםהשנתיים
שלהמועצהויצרפולדוחותכאמורטופסהצהרהחתוםעלידם,בנוסחהקבוע

בתוספתהראשונהר
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השריםיקבעוהוראותבדבראופןהגשתדיווחיםשאינםהדוחותהכספיים )ו(
אוההודעותלפיסעיףזה,לרבותפרסומםלציבור,מתכונתם,תוכנם,מידת
פירוטםובכללזההביאוריםהנוספיםשישלצרףאליהם,וכןהוראותבדברמועדי
עריכתםוהגשתםשלדיווחיםוהודעותכאמורוהוראותבדברפרסוםהדוחות

הכספייםלציבורר"

בסעיף8אלחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)ב(יבוא:6רתיקוןסעיף8א

סךכלהתשלומיםשתשלםהמועצהבשנהלמישרשאילמכורזכותלהשתתף ")ג(
בתכניתהימוריםכאמורבסעיףקטן)א()להלן-בעלתחנה(,הכולליםעמלתמכירהאו
כלתשלוםאחרלבעלהתחנהוהמחושביםביחסלמחזורהמכירותהשנתישלמוצרי
המועצההנמכריםבאמצעותבעלהתחנה)להלן-מחזורבעלהתחנה(,יהיובשיעורים
המפורטיםלהלן,לאכוללתשלוםשרשאיתהמועצהלשלםבגובהסכוםהשווהלמס

ערךמוסף:

עלכלשקלחדשמ־1,286,000השקליםהחדשיםהראשוניםשלמחזורבעל )1(
התחנה-לאיותרמ־7%;

עלכלשקלחדשמסכוםהעולהעל1,286,000שקליםחדשיםאךלאעולה )2(
על2,040,000שקליםחדשיםשלמחזורבעלהתחנה-לאיותרמ־25%ר6;

עלכלשקלחדשמסכוםהעולהעל2,040,000שקליםחדשיםשלמחזור ) (
בעלהתחנה-לאיותרמ־5%ר

)ג(,המועצהרשאיתלשלםלבעלתחנהתשלומים עלאףהאמורבסעיףקטן )ד(
קבועיםבמקוםעמלתמכירהאוכלתשלוםאחרכאמורבאותוסעיףקטן,כולםאו

חלקםר"

אחריסעיף8אלחוקהעיקרייבוא:7רהוספתסעיף8א1

המועצהלאתעשהבשעותהאסורותלפרסום,כאמור8א1ר"הגבלתפרסומות )א(
בתוספתהשנייה,פרסומתלהימורים,לרבותבציור,בדמות,
בצליל,בתמונה,בתנועהאובכלאמצעיאחר,באחדמאמצעי
השידורהמפורטיםלהלן,למעטבמהלךשידורשלתחרות
ספורט,שלמשחקספורטאושלתכניתאחרתובלבדשהיא

עוסקתברובהבספורט:

שידורירדיובישראל; )1(

שידוריטלוויזיהבישראלר )2(

התרבות באישורועדתהחינוך בצו, רשאים, השרים )ב(
והספורטשלהכנסת,לשנותאתהתוספתהשנייהר

השרים,בהסכמתשרהמשפטים,יקבעובתקנות)ג( )1(
כלליםלהגבלתפרסומות,לרבותאיסורעלהצגתקשר
איסור בחיים, משמעותי לשינוי הימורים בין ישיר
עלפרסוםבשבחהימוריםכשלעצמם,הגבלתפרסום
לקטינים,וכןכלליםבדברהוראותלענייןהסרתפרסום

אסורר

הוראותסעיףקטןזהיעמדובתוקפןעדיוםט"ז )2(
בטבתהתשפ"א)1 בדצמבר2020(ר"

השריםיקבעוהוראותבדבראופןהגשתדיווחיםשאינםהדוחותהכספיים )ו(
אוההודעותלפיסעיףזה,לרבותפרסומםלציבור,מתכונתם,תוכנם,מידת
פירוטםובכללזההביאוריםהנוספיםשישלצרףאליהם,וכןהוראותבדברמועדי
עריכתםוהגשתםשלדיווחיםוהודעותכאמורוהוראותבדברפרסוםהדוחות

הכספייםלציבורר"

תיקוןסעיף8אבסעיף8אלחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)ב(יבוא:6ר

סךכלהתשלומיםשתשלםהמועצהבשנהלמישרשאילמכורזכותלהשתתף ")ג(
בתכניתהימוריםכאמורבסעיףקטן)א()להלן-בעלתחנה(,הכולליםעמלתמכירהאו
כלתשלוםאחרלבעלהתחנהוהמחושביםביחסלמחזורהמכירותהשנתישלמוצרי
המועצההנמכריםבאמצעותבעלהתחנה)להלן-מחזורבעלהתחנה(,יהיובשיעורים
המפורטיםלהלן,לאכוללתשלוםשרשאיתהמועצהלשלםבגובהסכוםהשווהלמס

ערךמוסף:

עלכלשקלחדשמ־1,286,000השקליםהחדשיםהראשוניםשלמחזורבעל )1(
התחנה-לאיותרמ־7%;

עלכלשקלחדשמסכוםהעולהעל1,286,000שקליםחדשיםאךלאעולה )2(
על2,040,000שקליםחדשיםשלמחזורבעלהתחנה-לאיותרמ־25%ר6;

עלכלשקלחדשמסכוםהעולהעל2,040,000שקליםחדשיםשלמחזור ) (
בעלהתחנה-לאיותרמ־5%ר

)ג(,המועצהרשאיתלשלםלבעלתחנהתשלומים עלאףהאמורבסעיףקטן )ד(
קבועיםבמקוםעמלתמכירהאוכלתשלוםאחרכאמורבאותוסעיףקטן,כולםאו

חלקםר"

הוספתסעיף8א1אחריסעיף8אלחוקהעיקרייבוא:7ר

המועצהלאתעשהבשעותהאסורותלפרסום,כאמור8א1ר"הגבלתפרסומות )א(
בתוספתהשנייה,פרסומתלהימורים,לרבותבציור,בדמות,
בצליל,בתמונה,בתנועהאובכלאמצעיאחר,באחדמאמצעי
השידורהמפורטיםלהלן,למעטבמהלךשידורשלתחרות
ספורט,שלמשחקספורטאושלתכניתאחרתובלבדשהיא

עוסקתברובהבספורט:

שידורירדיובישראל; )1(

שידוריטלוויזיהבישראלר )2(

התרבות באישורועדתהחינוך בצו, השריםרשאים, )ב(
והספורטשלהכנסת,לשנותאתהתוספתהשנייהר

השרים,בהסכמתשרהמשפטים,יקבעובתקנות)ג( )1(
כלליםלהגבלתפרסומות,לרבותאיסורעלהצגתקשר
איסור בחיים, משמעותי לשינוי הימורים בין ישיר
עלפרסוםבשבחהימוריםכשלעצמם,הגבלתפרסום
לקטינים,וכןכלליםבדברהוראותלענייןהסרתפרסום

אסורר

הוראותסעיףקטןזהיעמדובתוקפןעדיוםט"ז )2(
בטבתהתשפ"א)1 בדצמבר2020(ר"
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סעיף8בלחוקהעיקרי-בטלר8רביטולסעיף8ב

במקוםסעיף8גלחוקהעיקרייבוא:9רהחלפתסעיף8ג

בסעיףזה,"הוצאהחד–פעמית"-הוצאהשאינהכלולה8גר"הכספיםלציבור )א(
בתקציבשאושרעלידיהשריםלפיסעיף7)א(ואינהצפויה
להיכללבשנותהתקציבשלאחראותהשנהשלגביהמתוכננת
ההוצאה,ובלבדשאינההוצאהבמסגרתהסכםעםגוףספורטר

יהיה תקציב, הצעת במסגרת לציבור, הכספים סך )ב(
בשיעוריםאלה:

מיליון 1,500 לפחות על המועצה מחזור עמד )1(
שקליםחדשיםאךלאיותרמ־2,000מיליוןשקלים
חדשים,סךהכספיםלציבורלאיפחתמ־82%ממחזור
המועצה,ובלבדשיתרתההכנסותלאתפחתמ־5%ר17

ממחזורהמועצה;

עמדמחזורהמועצהעלסכוםהעולהעל2,000 )2(
מיליון מ־2,600 יותר לא אך חדשים שקלים מיליון
שקליםחדשים,סךהכספיםלציבורלאיפחתמ־85%
ממחזורהמועצה,ובלבדשיתרתההכנסותלאתפחת

מ־9%ר20ממחזורהמועצה;

שקלים מיליון 2,600 על המועצה מחזור עלה ) (
חדשים-

עלכלשקלחדשמ־2,600מיליוןהשקלים )א(
החדשיםהראשוניםשלמחזורהמועצה-לא
לא ההכנסות שיתרת ובלבד מ־85%, פחות

תפחתמ־9%ר20ממחזורהמועצה;

עלכלשקלחדשמסכוםהעולהעל2,600 )ב(
מיליוןשקליםחדשיםאךאינועולהעל500, 
- המועצה מחזור של חדשים שקלים מיליון
לאפחותמ־90%,ובלבדשיתרתההכנסותלא

תפחתמ־% 2ממחזורהמועצה;

עלכלשקלחדשמסכוםהעולהעל500,  )ג(
מיליוןשקליםחדשיםשלמחזורהמועצה-לא
ההכנסותלא ובלבדשיתרת מ־25%ר91, פחות

תפחתמ־25%ר24ממחזורהמועצהר

בלילגרועמהאמורבסעיףקטן)ב(,עלהמחזורהמועצה )ג(
עלסכוםשל1,500מיליוןשקליםחדשים,המועצהתהיה

רשאית-

לעשותשימוש,במסגרתהצעתהתקציב,ב־5%ר0 )1(
לצורך לציבור הכספים סך מתוך המועצה ממחזור
הוצאהחד–פעמיתאולצורךהוצאותהסדרהשהוציאה
המועצהבהתאםלהוראותחוקזהאובהתאםלדין

אחרשעניינוהסדרתפעילותהימוריםחוקיים;
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במסגרתהצעתהתקציבאובמהלךשנתכספים, )2(
להעביר השרים, מאת ובכתב מראש אישור לאחר
סכומיםביןיתרתההכנסותלביןהתשלומיםלזוכים,
אולהיפך,בשיעורשלעדלגובהההפרשביןהשיעור
ממחזור  % לבין )1( פסקה לפי שימוש בו שנעשה
זוייעשהלאחר המועצה;אישורהשריםלפיפסקה

התייעצותעםהמועצההלאומיתלספורט;

במהלךשנתכספים,לאחראישורמראשובכתב ) (
מתוך מסוים בשיעור שימוש לעשות השרים, מאת
סךהכספיםלציבורלצורךהוצאהחריגהשלאהיתה

צפויהומתוכננתבעתאישורהצעתהתקציבר

בלילגרועמהאמורבסעיףזה,המועצהרשאיתלקבוע )ד(
שיעוריתשלוםשוניםלתכניותהימוריםשונות,ובלבד-

מ־60% יפחת לא לזוכים התשלומים ששיעור )1(
ממחזורהמועצה;

שהתשלומיםלזוכיםבתכניתהימוריםמסוימת )2(
לאיפחתומשיעורשל42%מהתקבוליםלאותהתכנית

הימוריםר

השריםיקבעואתהשיעוריםשלסךהכספיםלציבור )ה(
עבורתכניתהימוריםחדשהכהגדרתהבסעיף8דבמסגרת

התכניתשקבעההמועצהבתקנותלפיהוראותסעיף8ר"

אחריסעיף8גלחוקהעיקרייבוא:10רהוספתסעיף8ד

"הוצאותשיווק
ופרסום

בסעיףזה,"תכניתהימוריםחדשה"-תכניתהימורים8דר )א(
הנקבעתלראשונהבתקנותלפיהוראותסעיף8וכןכלחידוש
שלתכניתהימוריםקיימתאוסוגנוסףשלתכניתהימורים

קיימתשלאהיהקייםר

על יעלו לא בשנה המועצה של הפרסום הוצאות )ב(
52מיליוןשקליםחדשיםאועלשיעורשל75%ר1ממחזור
המועצהבאותהשנהבניכויהסכוםהקבועבסעיףקטן)ג(,
לפיהגבוה,ובלבדשסךהוצאותהפרסוםהאמורותלאיעלו

על60מיליוןשקליםחדשיםבשנהר

הסכמיםעםגופיספורטיכללוהוצאותשיווקותפעול )ג(
בלבד;סךהוצאותהמועצהבשלהסכמיםכאמורלאיעלה

על46מיליוןשקליםחדשיםבשנהר

המועצה ו–)ג(, )ב( קטנים בסעיפים האמור אף על )ד(
תהיהרשאיתלהעבירסכוםשלעד2מיליוןשקליםחדשים
מהוצאותהפרסוםכאמורבסעיףקטן)ב(להסכמיםעםגופי

ספורטכאמורבסעיףקטן)ג(,ולהיפךר

עמדמחזורהמועצהעללאיותרמ־1,500מיליוןשקלים )ה(
חדשים,יראובסכומיםובשיעוריםהאמוריםבסעיפיםקטנים

)ב(ו–)ג(כאילוהיונמוכיםבשיעורשל50%ר

במסגרתהצעתהתקציבאובמהלךשנתכספים, )2(
להעביר השרים, מאת ובכתב מראש אישור לאחר
סכומיםביןיתרתההכנסותלביןהתשלומיםלזוכים,
אולהיפך,בשיעורשלעדלגובהההפרשביןהשיעור
ממחזור  % לבין )1( פסקה לפי שימוש בו שנעשה
זוייעשהלאחר המועצה;אישורהשריםלפיפסקה

התייעצותעםהמועצההלאומיתלספורט;

במהלךשנתכספים,לאחראישורמראשובכתב ) (
מתוך מסוים בשיעור שימוש לעשות השרים, מאת
סךהכספיםלציבורלצורךהוצאהחריגהשלאהיתה

צפויהומתוכננתבעתאישורהצעתהתקציבר

בלילגרועמהאמורבסעיףזה,המועצהרשאיתלקבוע )ד(
שיעוריתשלוםשוניםלתכניותהימוריםשונות,ובלבד-

מ־60% יפחת לא לזוכים התשלומים ששיעור )1(
ממחזורהמועצה;

שהתשלומיםלזוכיםבתכניתהימוריםמסוימת )2(
לאיפחתומשיעורשל42%מהתקבוליםלאותהתכנית

הימוריםר

השריםיקבעואתהשיעוריםשלסךהכספיםלציבור )ה(
עבורתכניתהימוריםחדשהכהגדרתהבסעיף8דבמסגרת

התכניתשקבעההמועצהבתקנותלפיהוראותסעיף8ר"

הוספתסעיף8דאחריסעיף8גלחוקהעיקרייבוא:10ר

"הוצאותשיווק
ופרסום

בסעיףזה,"תכניתהימוריםחדשה"-תכניתהימורים8דר )א(
הנקבעתלראשונהבתקנותלפיהוראותסעיף8וכןכלחידוש
שלתכניתהימוריםקיימתאוסוגנוסףשלתכניתהימורים

קיימתשלאהיהקייםר

על יעלו לא בשנה המועצה של הפרסום הוצאות )ב(
52מיליוןשקליםחדשיםאועלשיעורשל75%ר1ממחזור
המועצהבאותהשנהבניכויהסכוםהקבועבסעיףקטן)ג(,
לפיהגבוה,ובלבדשסךהוצאותהפרסוםהאמורותלאיעלו

על60מיליוןשקליםחדשיםבשנהר

הסכמיםעםגופיספורטיכללוהוצאותשיווקותפעול )ג(
בלבד;סךהוצאותהמועצהבשלהסכמיםכאמורלאיעלה

על46מיליוןשקליםחדשיםבשנהר

המועצה ו–)ג(, )ב( קטנים בסעיפים האמור אף על )ד(
תהיהרשאיתלהעבירסכוםשלעד2מיליוןשקליםחדשים
מהוצאותהפרסוםכאמורבסעיףקטן)ב(להסכמיםעםגופי

ספורטכאמורבסעיףקטן)ג(,ולהיפךר

עמדמחזורהמועצהעללאיותרמ־1,500מיליוןשקלים )ה(
חדשים,יראובסכומיםובשיעוריםהאמוריםבסעיפיםקטנים

)ב(ו–)ג(כאילוהיונמוכיםבשיעורשל50%ר
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של פרסום הוצאות )ב(, קטן בסעיף האמור אף על )ו(
בגדר יבואו לא הימוריםחדשה, תכנית להשקת המועצה
המגבלההאמורהבאותוסעיףקטן,ובלבדשיתמלאותנאים

אלה:

יובא זה קטן סעיף לפי הפרסום הוצאות סך )1(
לאישורהשריםמראשובכתב;

תקופתהפרסוםבהתאםלסעיףקטןזהלאתעלה )2(
על18חודשים;

סךהוצאותהפרסוםלפיסעיףקטןזהלאיעלה ) (
על מיליוןשקליםחדשיםבמצטברלתכניתהימורים
לכלל בשנה הפרסום הוצאות שסך ובלבד חדשה,
מיליון 6 על יעלה לא החדשות ההימורים תכניות

שקליםחדשיםר"

בסעיף9לחוקהעיקרי-11רתיקוןסעיף9

במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )1(

ותשמש 8ג, בסעיף האמורים מהשיעורים תפחת לא ההכנסות יתרת ")א(
לקידומםולפיתוחםשלתרבותהגוף,החינוךהגופניוהספורטבישראל,בלבדר";

בסעיףקטן)ב(,במקום"היתרההאמורהבסעיףקטן)א("יבוא"יתרתההכנסות"; )2(

בסעיףקטן)ב1(- ) (

המילים"המיועדותלחלוקה"-יימחקו; )א(

)1(,במקוםהסיפההחלבמילים"בהתאםלאמותמידהשתקבע בפסקה )ב(
17יגלחוק המועצה"יבוא"והכולבהתאםלאמותהמידהשנקבעולפיסעיף

הספורט"ר

בסעיף9אלחוקהעיקרי-12רתיקוןסעיף9א

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )1(

נוסףעלהסכומיםהאמוריםבסעיףקטן)א(,תעבירהמועצהלמדינה ")א1(
סכומיםבשיעוריםובמועדיםכמפורטלהלן:

עדיוםז'בתמוזהתשע"ז)1ביולי2017(-סכוםשל28מיליוןשקלים )1(
חדשים;

)1ביולי2018(-סכוםשל14מיליון עדיוםי"חבתמוזהתשע"ח )2(
שקליםחדשיםר";

בסעיףקטן)ב(,בסופויבוא"ו–)א1("ר )2(

הוספתסעיפים
10בו־10ג

אחריסעיף10אלחוקהעיקרייבוא: 1ר

"אמצעיזיהוי
ומניעתהלבנתהון

בסעיףזה-10בר )א(

"פרטיהמשתתף"-ארבעהספרותהאחרונותשלאחד
מאלה:

ביחידשהואתושב-מספרהזהות,כולל )1(
ספרתהביקורת;
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ביחידשאינותושב-מספרדרכוןאומספר )2(
תעודתמסעושםהמדינהשבההםהונפקו;

"רישוםבאופןמקודד"-רישוםבאמצעידיגיטליאשר
יקדדאתהנתוניםטרםרישומםעלגביכרטיס
ההשתתפות,באמצעותשיטהמקובלתשמונעת
ואינה המשתתף פרטי זיהוי את סביר באופן

מאפשרתחזרהלפרטיהמשתתף;

"תושב"-כהגדרתובחוקמרשםהאוכלוסין,התשכ"ה-
1965 ר

הימורים)ב( בתכנית השתתפות כרטיס יונפק לא )1(
המשתתף אם לפיו, האפשרית הזכייה סכום אשר
יצדקבניחושיו,עולהעלסכוםשיקבעשרהאוצרבצו
)בסעיףזה-משחקדורשזיהוי(,אלאאםכןהמשתתף
ביצערישוםבאופןמקודדשלפרטיוותוצאתהקידוד

כאמורהודפסהעלגביקבלתההשתתפותר

הסכוםשיקבעשרהאוצרבצולפיפסקה)1(לא )2(
 0,000 יפחתמ־5,000שקליםחדשיםולאיעלהעל
שר עם התייעצות לאחר וייקבע חדשים שקלים
המשפטים,ואםפחתמ־20,000שקליםחדשים-גם

בהסכמתשרהתרבותוהספורטר

הסכוםשייקבעלפיפסקה)2(יחולגםעלהוראות ) (
העונשין, לחוק 1 2)א( סעיף לפי שניתנו זה לעניין

התשל"ז-41977ר

פרטיהמשתתףכאמורבסעיףקטן)ב()1(שהגיעולידי )ג(
המועצה,בעלתחנהאוכלגורםאחרמטעמם,לאיישמרו

במאגרמידע,זמניאוקבוער

המועצה,בעלתחנהאוכלגורםאחרמטעמם,)ד( )1(
לאיגלואתפרטיהמשתתףאשרנרשמואוקודדולפי
סעיףזה,לאיעבירואותםלכלגורםאחרולאיעשו

בהםכלשימוש,אלאלצורךאחתמאלה:

בדיקתהתאמהשלזהותהמחזיקבקבלת )א(
השתתפותהמעידהעלזכייהבניחושבמשחק
דורשזיהוי)בסעיףזה-קבלתהשתתפותמזכה(

כאמורבסעיףקטן)ה(;

מסירתמידעלמשטרתישראללגביניסיון )ב(
לקבלתזכייהבניגודלהוראותסעיףזהאוחשד
לניסיוןכאמוראומסירתמידעלשרהאוצראו
מישהואהסמיךלענייןזה,לצורךתשלוםזכייה

לפיסעיףקטן)ו(ר

ביחידשאינותושב-מספרדרכוןאומספר )2(
תעודתמסעושםהמדינהשבההםהונפקו;

"רישוםבאופןמקודד"-רישוםבאמצעידיגיטליאשר
יקדדאתהנתוניםטרםרישומםעלגביכרטיס
ההשתתפות,באמצעותשיטהמקובלתשמונעת
ואינה המשתתף פרטי זיהוי את סביר באופן

מאפשרתחזרהלפרטיהמשתתף;

"תושב"-כהגדרתובחוקמרשםהאוכלוסין,התשכ"ה-
1965 ר

הימורים)ב( בתכנית השתתפות כרטיס יונפק לא )1(
המשתתף אם לפיו, האפשרית הזכייה סכום אשר
יצדקבניחושיו,עולהעלסכוםשיקבעשרהאוצרבצו
)בסעיףזה-משחקדורשזיהוי(,אלאאםכןהמשתתף
ביצערישוםבאופןמקודדשלפרטיוותוצאתהקידוד

כאמורהודפסהעלגביקבלתההשתתפותר

הסכוםשיקבעשרהאוצרבצולפיפסקה)1(לא )2(
 0,000 יפחתמ־5,000שקליםחדשיםולאיעלהעל
שר עם התייעצות לאחר וייקבע חדשים שקלים
המשפטים,ואםפחתמ־20,000שקליםחדשים-גם

בהסכמתשרהתרבותוהספורטר

הסכוםשייקבעלפיפסקה)2(יחולגםעלהוראות ) (
העונשין, לחוק 1 2)א( סעיף לפי שניתנו זה לעניין

התשל"ז-41977ר

פרטיהמשתתףכאמורבסעיףקטן)ב()1(שהגיעולידי )ג(
המועצה,בעלתחנהאוכלגורםאחרמטעמם,לאיישמרו

במאגרמידע,זמניאוקבוער

המועצה,בעלתחנהאוכלגורםאחרמטעמם,)ד( )1(
לאיגלואתפרטיהמשתתףאשרנרשמואוקודדולפי
סעיףזה,לאיעבירואותםלכלגורםאחרולאיעשו

בהםכלשימוש,אלאלצורךאחתמאלה:

בדיקתהתאמהשלזהותהמחזיקבקבלת )א(
השתתפותהמעידהעלזכייהבניחושבמשחק
דורשזיהוי)בסעיףזה-קבלתהשתתפותמזכה(

כאמורבסעיףקטן)ה(;

מסירתמידעלמשטרתישראללגביניסיון )ב(
לקבלתזכייהבניגודלהוראותסעיףזהאוחשד
לניסיוןכאמוראומסירתמידעלשרהאוצראו
מישהואהסמיךלענייןזה,לצורךתשלוםזכייה

לפיסעיףקטן)ו(ר

ס"חהתשכ"ה,עמ'270ר  

ס"חהתשל"ז,עמ'226ר 4
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בלילגרועמכלליותהאמורבפסקה)1(,לאייעשה )2(
פסקה באותה כאמור המשתתף בפרטי שימוש כל
לצורךאיסוףמידע,מעקבאחרמשתתפיםבתכניות

הימוריםאוקידוםושיווקר

טרםתשלוםזכייהלמחזיקבקבלתההשתתפותמזכה, )ה(
אשרסכוםהזכייהלפיהעולהעלהסכוםהקבועלפיסעיף
קטן)ב()2(,תיבדקהתאמהביןזהותהמחזיקלביןזהותמי
שהונפקהלוקבלתההשתתפותכאמור,באמצעותבדיקה
שלהתאמתתוצאתקידודפרטיהמשתתףהמופיעיםעלגבי
קבלתההשתתפות,לפרטיושלהמחזיקהמקודדיםבקבלת
תעודת או הדרכון הזהות, לתעודת בהתאם ההשתתפות,

המסעשלהמחזיק,לפיהענייןר

לאתשולםזכייהאםקיימתאיהתאמהבזהותאו)ו( )1(
אםהתעוררספקבאשרלהתאמתהזהותשלהמחזיק

כאמורבסעיףקטן)ה(ר

המועצה, רשאית ,)1( בפסקה האמור אף על )2(
נהליםלגביהנסיבות המשפטים,לגבש שר באישור
שבהןיתאפשרתשלוםזכייהבמקרהשלאיהתאמה

לענייןזהותהמחזיקכאמורבסעיףקטן)ה(ר

זכייהבמשחקדורשזיהויתשולםבאמצעותאחד)ז( )1(
מאלה:

"למוטב המילים בתוספת משורטט שיק )א(
הזוכה לפקודת עביר" ולא סחיר לא בלבד,

המזוההלפיסעיףקטן)ה(;

בישראל בנק לחשבון בנקאית העברה )ב(
המתנהלעלשםהזוכההמזוההלפיסעיףקטן

)ה(ר

זכייהבמשחקשאינודורשזיהוישבוהמועצה )2(
משלמתלזוכהבאמצעותשיק,תשולםבאמצעותשיק
משורטטבתוספתהמילים"למוטבבלבד,לאסחירולא

עביר"לפקודתהמחזיקבקבלתההשתתפותר

עלאףהאמורבפסקאות)1(ו–)2(,המועצהרשאית ) (
זכייה או זיהוי דורש במשחק זכייה במזומן לשלם
במשחקשאינודורשזיהוירקאםסכוםהזכייהנמוך

מ־10,000שקליםחדשיםר

הוראותסעיפיםקטנים)ה(עד)ז(יחולוגםלענייןפדיון )ח(
חלקמכרטיסהשתתפותשהואצירוףהימוריםנפרד,בהתאם
לסכוםהזכייהשמבוקשלפדותה,ובלבדששארחלקיכרטיס
ההשתתפותעדייןאינםעומדיםלפדיוןוהזכייהלגביהםטרם

נקבעהר
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המועצה,בעלתחנהאוכלגורםאחרמטעמם,)ט( )1(
ימחקותוצאותקידודשלפרטימשתתףמכלמאגר
מידעשברשותם,לרבותתוצאותקידודהמופיעותעל
גביכרטיסהשתתפותאוקבלתהשתתפות,בהתאם

להוראותשלהלן:

שנמצאה מזכה השתתפות קבלת לעניין )א(
לגביההתאמהביןזהותהמחזיקבהלביןזהות
פרטיהמשתתףהמופיעיםעלגביה-בתוךיום

עבודהאחדמהמועדשבונפדתה;

לא אשר מזכה השתתפות קבלת לעניין )ב(
נדרשהלתשלום-בתוךשנהמיוםקיוםהמשחק
האפשרות פקיעת עם מיד או הזיהוי דורש
האוצר שר המאוחר; לפי הזכייה, את לפדות
זכיות לעניין קצרהיותר רשאילקבועתקופה
בסכומיםנמוכים,ובלבדשלאתפחתמחצישנה;

לענייןקבלותהשתתפותשלמישלאצדקו )ג(
בניחושם-בתוך14ימיםמיוםקיוםהמשחק

דורשהזיהויר

עלאףהאמורבסעיףקטן)ה(,איןבהוראותסעיף )2(
ביחס ערעורו שהתקבל למי תשלום למנוע כדי זה
לצדקתניחושו,אושנתקבלפסקדיןחלוטהמחייבאת
המועצהבתשלוםבגיןקבלתהשתתפותשבידו,וכן
למישניחושוהיהזההלניחושםשלאלה,והכלאףאם
נמחקוכברתוצאותקידודפרטיושלהמחזיקבקבלת

ההשתתפותר

שרהאוצר,בהתייעצותעםשרהמשפטיםושר)י( )1(
התרבותוהספורט,רשאילקבועהוראותלענייןיישום
לעניין הוראות לקבוע זה ובכלל זה, סעיף הוראות
פעולותבעליהתפקידיםכאמורבסעיף10ג;הוראות
לפיסעיףזה,לענייןאבטחתמידעוהגנהעלהפרטיות,

ייקבעובהסכמתשרהמשפטיםר

בלילגרועמכלליותהאמורבפסקה)1(,רשאישר )2(
האוצר,בהתייעצותעםשרהמשפטיםושרהתרבות
והספורט,להורותכישיטהשנקבעהלצורךקידודפרטי
משתתףאינהשיטהשמונעתבאופןסביראתזיהוי
פרטיהמשתתףואתהחזרהלפרטיהמשתתף,וכיעל
המועצהלהנהיגשיטהמקובלתאחרתשתקייםאת

התנאיםהאמוריםבאופןסבירר

הימורים תכניות על יחולו לא זה סעיף הוראות )יא(
שמקיימתהמועצה,שבמסגרתןהמשתתףמזוההבזיהוימלא,
והכלבכפוףלכךשיובטחכיהתשלוםמשולםלאותומשתתף

ובכפוףלהוראותכלדיןר

המועצה,בעלתחנהאוכלגורםאחרמטעמם,)ט( )1(
ימחקותוצאותקידודשלפרטימשתתףמכלמאגר
מידעשברשותם,לרבותתוצאותקידודהמופיעותעל
גביכרטיסהשתתפותאוקבלתהשתתפות,בהתאם

להוראותשלהלן:

שנמצאה מזכה השתתפות קבלת לעניין )א(
לגביההתאמהביןזהותהמחזיקבהלביןזהות
פרטיהמשתתףהמופיעיםעלגביה-בתוךיום

עבודהאחדמהמועדשבונפדתה;

לא אשר מזכה השתתפות קבלת לעניין )ב(
נדרשהלתשלום-בתוךשנהמיוםקיוםהמשחק
האפשרות פקיעת עם מיד או הזיהוי דורש
האוצר שר המאוחר; לפי הזכייה, את לפדות
לענייןזכיות קצרהיותר רשאילקבועתקופה
בסכומיםנמוכים,ובלבדשלאתפחתמחצישנה;

לענייןקבלותהשתתפותשלמישלאצדקו )ג(
בניחושם-בתוך14ימיםמיוםקיוםהמשחק

דורשהזיהויר

עלאףהאמורבסעיףקטן)ה(,איןבהוראותסעיף )2(
ביחס ערעורו שהתקבל למי תשלום למנוע כדי זה
לצדקתניחושו,אושנתקבלפסקדיןחלוטהמחייבאת
המועצהבתשלוםבגיןקבלתהשתתפותשבידו,וכן
למישניחושוהיהזההלניחושםשלאלה,והכלאףאם
נמחקוכברתוצאותקידודפרטיושלהמחזיקבקבלת

ההשתתפותר

שרהאוצר,בהתייעצותעםשרהמשפטיםושר)י( )1(
התרבותוהספורט,רשאילקבועהוראותלענייןיישום
לעניין הוראות לקבוע זה ובכלל זה, סעיף הוראות
פעולותבעליהתפקידיםכאמורבסעיף10ג;הוראות
לפיסעיףזה,לענייןאבטחתמידעוהגנהעלהפרטיות,

ייקבעובהסכמתשרהמשפטיםר

בלילגרועמכלליותהאמורבפסקה)1(,רשאישר )2(
האוצר,בהתייעצותעםשרהמשפטיםושרהתרבות
והספורט,להורותכישיטהשנקבעהלצורךקידודפרטי
משתתףאינהשיטהשמונעתבאופןסביראתזיהוי
פרטיהמשתתףואתהחזרהלפרטיהמשתתף,וכיעל
המועצהלהנהיגשיטהמקובלתאחרתשתקייםאת

התנאיםהאמוריםבאופןסבירר

הימורים תכניות על יחולו לא זה סעיף הוראות )יא(
שמקיימתהמועצה,שבמסגרתןהמשתתףמזוההבזיהוימלא,
והכלבכפוףלכךשיובטחכיהתשלוםמשולםלאותומשתתף

ובכפוףלהוראותכלדיןר
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מינויאחראיאיסור
הלבנתהוןוממונה

אבטחתמידע

המועצהתמנהאתאלה:10גר

אחראיאיסורהלבנתהון,שיהיהאחראי,ביןהשאר, )1(
למניעתסיכוניהלבנתהוןומזעורסיכוניפשיעה,ובכללזה
לגיבושנהליםבענייןזהשיובאולאישורהמועצה,עדכונם
מעתלעתופיקוחעליישומם,הדרכתעובדיםובעליתחנות
גיבוש וכן הון הלבנת סיכוני עם והתמודדות זיהוי בדבר
לפי מוסמכים לגורמים מידע מסירת אופן לעניין נהלים

סעיף10ב)ד()1()ב(;

ממונהאבטחתמידע,שיהיהאחראי,ביןהשאר,לאבטחת )2(
המידעולהצפנתפרטיהמשתתף,ובכללזהגיבושנהלים
המועצה, לאישור שיובאו וקידודו המידע אבטחת לעניין
עדכונםמעתלעתופיקוחעליישומם,והדרכתעובדיםובעלי
תחנותבדברמניעתסיכוניםבאיסוףמידעאוכלשימושבו

שאינולפיהוראותחוקזהר"

הוספתתוספת
ראשונהותוספת

שנייה

אחריסעיף17לחוקהעיקרייבוא:14ר

"תוספת ראשונה

)סעיף7)ה((

הצהרתרררררררררררררררררררררררררררררר)בעלהתפקיד(

ררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר)שםהחותם(מצהירכי:

בחנתיאתהדוחהכספיהשנתישלהמועצה)להלן-הדוח(לשנתררררררררררררררררררררר; )1

לפיידיעתי,הדוחוהמידעהכספיהאחרהכלולבדוחאינםכולליםכלמצגלא )2
נכוןשלעובדהמהותיתולאחסרבהםמצגשלעובדהמהותיתהנחוץכדישהמצגים
שנכללובהם,לאורהנסיבותשבהןנכללואותםמצגים,לאיהיומטעיםבהתייחס

לתקופתהדוח;

לפיידיעתי,הדוחומידעכספיאחרהכלולבומשקפיםבאופןנאות,מכלהבחינות ) 
המועצה של המזומנים ותזרימי הפעולות תוצאות הכספי, המצב את המהותיות,

לתאריכיםולתקופותשאליהםמתייחסהדוח;

גיליתילרואההחשבוןהמבקרשלהמועצה,לחבריהמועצהולוועדתהביקורת )4
שלהמועצהאתכלהמידעוהמסמכיםהרלוונטייםלביצועתפקידםבאופןמלא,ביחס

לדוחר

ררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר ררררררררררררררררררררררררררררררררררררר
תאריךחתימה,שםותפקיד"

תוספת שנייה
)סעיף8א1(

שעות האסורות לפרסום

בין15:00ל־21:00"ר

תיקוןחוקהספורט
-מס'12

בחוקהספורט,התשמ"ח-15-51988ר

ס"חהתשמ"ח,עמ'122;התשע"ז,עמ'419ר 5
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בסעיף1,בהגדרה"יתרתהכנסות",במקום"כמשמעותהבסעיף9"יבוא"כהגדרתה )1(
בסעיף1א";

בסעיף17י) (,אחרי"אמותמידהלתמיכה"יבוא"בתשתיותיסודובמטרותאחרות )2(
בספורטלפיסעיף9)ב1(לחוקלהסדרההימוריםבספורט,"ר

תחילה,תחולה
ותקנותראשונות

תחילתושלסעיף8א)ג(לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף6לחוקזה,ביוםי"דבטבת16ר )א(
התשע"ח)1בינואר2018(ר

תחילתושלביטולסעיף8בלחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף8לחוקזה,ביוםכ'באב )ב(
התשע"ח)1באוגוסט2018(ר

תחילתושלסעיף10בלחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף 1לחוקזה,ביוםי"דבטבת )ג(
התשע"ח)1בינואר2018(ר

הוראותסעיף6)ג(עד)ה(לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף4לחוקזה,לאיחולועל )ד(
מנהלכלליוסגןמנהלכללילענייניכספיםהמכהניםערביוםפרסומושלחוקזהר

הוראותסעיף8א)ג(לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף6לחוקזה,יחולועלכלהסכם )ה(
שייחתםביוםתחילתושלאותוסעיףכאמורבסעיףקטן)א(ואילךוכןעלהארכתהסכם

ומימושזכותברירהבהסכםשיבוצעובמועדהאמורואילךר

הוראותסעיף8ג)ג()1(לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף9לחוקזה,יחולועלדינים )ו(
שעניינםהסדרתפעילותהימוריםחוקייםשתחילתםביוםפרסומושלחוקזהואילךר

תקנותראשונותלפיסעיף7)ב(ו-)ו(לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף5לחוקזה,יותקנו )ז(
בתוך60ימיםמיוםפרסומושלחוקזהר

תקנותראשונותלפיסעיף8א1)ג(לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף7לחוקזה,יותקנו )ח(
בתוך60ימיםמיוםפרסומושלחוקזהר

עלאףהאמורבהוראותלפיסעיף7)ב(לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף5לחוקזה, )ט(
8גלחוק 2017בלבד,הכוללתאתהפרטיםהאמוריםבסעיף הצעתהתקציבלשנת
העיקרי,כנוסחובסעיף9לחוקזה,תוגשלאישורהשריםבתוך0 ימיםמיוםפרסומו

שלחוקזהר

בתקופהשמיוםי"דבטבתהתשע"ח)1בינואר2018(עדיוםכ"גבטבתהתשע"ט)1 17רהוראותשעה )א(
בדצמבר2018(יקראואתסעיף8אלחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף6לחוקזה,כךשבמקום

סעיףקטן)ג(יבוא:

זכות למכור שרשאי למי בשנה המועצה שתשלם התשלומים כל סך ")ג(
להשתתףבתכניתהימוריםכאמורבסעיףקטן)א()להלן-בעלתחנה(,הכוללים
למחזור ביחס והמחושבים התחנה לבעל אחר תשלום כל או מכירה עמלת
המכירותהשנתישלמוצריהמועצההנמכריםבאמצעותבעלהתחנה)להלן-
מחזורבעלהתחנה(,יהיובשיעוריםהמפורטיםלהלן,לאכוללתשלוםשרשאית

המועצהלשלםבגובהסכוםהשווהלמסערךמוסף:

החדשיםהראשוניםשל עלכלשקלחדשמ־1,268,000השקלים )1(
מחזורבעלהתחנה-לאיותרמ־7%;

עלכלשקלחדשמסכוםהעולהעל1,268,000שקליםחדשיםאך )2(
לאעולהעל2,040,000שקליםחדשיםשלמחזורבעלהתחנה-לאיותר

מ־25%ר6;

עלכלשקלחדשמסכוםהעולהעל2,040,000שקליםחדשיםשל ) (
מחזורבעלהתחנה-לאיותרמ־6%ר"

בסעיף1,בהגדרה"יתרתהכנסות",במקום"כמשמעותהבסעיף9"יבוא"כהגדרתה )1(
בסעיף1א";

בסעיף17י) (,אחרי"אמותמידהלתמיכה"יבוא"בתשתיותיסודובמטרותאחרות )2(
בספורטלפיסעיף9)ב1(לחוקלהסדרההימוריםבספורט,"ר

תחילתושלסעיף8א)ג(לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף6לחוקזה,ביוםי"דבטבת16ר )א(
התשע"ח)1בינואר2018(ר

תחילה,תחולה
ותקנותראשונות

תחילתושלביטולסעיף8בלחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף8לחוקזה,ביוםכ'באב )ב(
התשע"ח)1באוגוסט2018(ר

תחילתושלסעיף10בלחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף 1לחוקזה,ביוםי"דבטבת )ג(
התשע"ח)1בינואר2018(ר

הוראותסעיף6)ג(עד)ה(לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף4לחוקזה,לאיחולועל )ד(
מנהלכלליוסגןמנהלכללילענייניכספיםהמכהניםערביוםפרסומושלחוקזהר

הוראותסעיף8א)ג(לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף6לחוקזה,יחולועלכלהסכם )ה(
שייחתםביוםתחילתושלאותוסעיףכאמורבסעיףקטן)א(ואילךוכןעלהארכתהסכם

ומימושזכותברירהבהסכםשיבוצעובמועדהאמורואילךר

הוראותסעיף8ג)ג()1(לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף9לחוקזה,יחולועלדינים )ו(
שעניינםהסדרתפעילותהימוריםחוקייםשתחילתםביוםפרסומושלחוקזהואילךר

תקנותראשונותלפיסעיף7)ב(ו-)ו(לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף5לחוקזה,יותקנו )ז(
בתוך60ימיםמיוםפרסומושלחוקזהר

תקנותראשונותלפיסעיף8א1)ג(לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף7לחוקזה,יותקנו )ח(
בתוך60ימיםמיוםפרסומושלחוקזהר

עלאףהאמורבהוראותלפיסעיף7)ב(לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף5לחוקזה, )ט(
8גלחוק 2017בלבד,הכוללתאתהפרטיםהאמוריםבסעיף הצעתהתקציבלשנת
העיקרי,כנוסחובסעיף9לחוקזה,תוגשלאישורהשריםבתוך0 ימיםמיוםפרסומו

שלחוקזהר

בתקופהשמיוםי"דבטבתהתשע"ח)1בינואר2018(עדיוםכ"גבטבתהתשע"ט)1 17ר )א(
בדצמבר2018(יקראואתסעיף8אלחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף6לחוקזה,כךשבמקום

סעיףקטן)ג(יבוא:

הוראותשעה

זכות למכור שרשאי למי בשנה המועצה שתשלם התשלומים כל סך ")ג(
להשתתףבתכניתהימוריםכאמורבסעיףקטן)א()להלן-בעלתחנה(,הכוללים
למחזור ביחס והמחושבים התחנה לבעל אחר תשלום כל או מכירה עמלת
המכירותהשנתישלמוצריהמועצההנמכריםבאמצעותבעלהתחנה)להלן-
מחזורבעלהתחנה(,יהיובשיעוריםהמפורטיםלהלן,לאכוללתשלוםשרשאית

המועצהלשלםבגובהסכוםהשווהלמסערךמוסף:

החדשיםהראשוניםשל עלכלשקלחדשמ־1,268,000השקלים )1(
מחזורבעלהתחנה-לאיותרמ־7%;

עלכלשקלחדשמסכוםהעולהעל1,268,000שקליםחדשיםאך )2(
לאעולהעל2,040,000שקליםחדשיםשלמחזורבעלהתחנה-לאיותר

מ־25%ר6;

עלכלשקלחדשמסכוםהעולהעל2,040,000שקליםחדשיםשל ) (
מחזורבעלהתחנה-לאיותרמ־6%ר"
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בתקופהשמיוםפרסומושלחוקזהעדיוםי"טבאבהתשע"ח)1 ביולי2018( )ב(
יקראואתסעיף8בלחוקהעיקרי,כךשבמקוםסעיףקטן)ה(יבוא:

שרהאוצררשאילבטלתכניתהימוריםשלמפעילזר,מטעמיםשלטובת ")ה(
הציבור,לאחרשנתןלמועצהולמפעילהזרהזדמנותלהשמיעאתטענותיהם;
ככלשביטולהתכניתכאמוריהיהכרוךבעלויות,יתוקצבועלויותאלהבתכנית
נפרדתבחוקתקציבשנתי;בסעיףקטןזה,"תכנית"-כהגדרתהבחוקתקציבשנתי

כמשמעותובחוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-61985ר"

בתקופהשמיוםפרסומושלחוקזהועדיוםכ"גבטבתהתשע"ט)1 בדצמבר2018(, )ג(
יקראואתסעיף8ג)ג()1(לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף9לחוקזה,לענייןהצעתהתקציב

לשנותהכספים2017ו־2018בלבד,כךשבמקום"ב־5%ר0"יבוא"ב־7%ר0"ר

תקופת פרסומושלחוקזה)בסעיףקטןזה- מיום שנים שלוש בתקופהשל )ד(
הוראתהשעה(יקראואתהתוספתהשנייהלחוקהעיקרי,כנוסחהבסעיף14לחוקזה,
כךשבמקום"15:00ל־21:00"יבוא"00: 1ל־19:00";שרהאוצרושרהתרבותוהספורט

רשאים,בצו,להאריךאתתקופתהוראתהשעהר

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ב ג ר  י ר י מ
שרתהתרבותוהספורט

ן י ל ב י ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת
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