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חוק המכון הלאומי למצוינות בספורט )מכון וינגייט(, התשע"ז-2017*

פרק א': הגדרות
בחוקזה-1רהגדרות

"אמצעישליטה"-כהגדרתםבחוקניירותערך,התשכ"ח-11968;

""התאחדות"ו"איגוד",לענייןספורט"-כהגדרתםבחוקהספורט;

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

"חוקהביקורתהפנימית"-חוקהביקורתהפנימית,התשנ"ב-31992;

"חוקהספורט"-חוקהספורט,התשמ"ח-41988;

"היחידהלספורטהישגי"-היחידהלספורטהישגיהמופעלתבידיהוועדהאולימפי
בישראליחדעםהמכון;

"מאמן"ו"מדריךספורט"-כמשמעותםבחוקהספורט;

"המבקרהפנימי"-המבקרהפנימישלהמכוןשמונהלפיסעיף27;

"המועצה"-מועצתהמכוןשמונתהלפיסעיף11;

"המועצההלאומיתלספורט"-המועצהכהגדרתהבחוקהספורט;

"התאחדותאיל"ת"-התאחדותישראליתלספורטתחרותילאאולימפי;

"מינהלהספורט"-מינהלהספורטבמשרד;

"המכון"-המכוןהלאומילמצוינותבספורטעלשםאורדצ'ארלסוינגייט)מכוןוינגייט(,
שהוקםלפיסעיף2;

"המנהלהכללי"-המנהלהכללישלהמכוןשמונהלפיסעיף24;

"המשרד"-משרדהתרבותוהספורט;

""ספורט"או"פעילותספורט""-כהגדרתםבחוקהספורט;

"ספורטהישגי"-ספורטאופעילותספורטשהםתחרותיים;

"ספורטאי"-מישנוטלחלקבפעילותספורט;

"ספורטאיהישגי"-ספורטאישמתקיימיםלגביוכלאלה:

הואנוטלחלקבספורטהישגי; )1(

הוארשוםבהתאחדותאובאיגוד; )2(

הואמשתתףבתחרותארציתרשמיתאחתלפחותאובתחרותבין־לאומית )3(
רשמיתאחתלפחות,בעונתספורט;

"עונתספורט"-כהגדרתהבחוקהספורט;

"תאגידהבת"-חברתמכוןוינגייט-מלוןהספורטבע"מ;

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;)2017 במרס 20( התשע"ז באדר כ"ב ביום בכנסת התקבל *
הממשלה-1066,מיוםי"בבתמוזהתשע"ו)18ביולי2016(,עמ'1240ר

ס"חהתשכ"ח,עמ'234ר 1

ס"חהתשמ"ה,עמ'60ר 2

ס"חהתשנ"ב,עמ'198ר 3

ס"חהתשמ"ח,עמ'122ר 4
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"תחרותארציתרשמית"-תחרותבענףספורטהנערכתבישראל,המצויהבאחריותם
ובפיקוחםשלהתאחדותאואיגוד,ואשרתוצאותיהמשמשותלדירוגולניקוד

שלהספורטאיםההישגייםהמשתתפיםבה;

"תחרותבין־לאומיתרשמית"-תחרותבענףספורטשמתקיימיםלגביהכלאלה:

משתתפיםבהספורטאיםממדינותשונותהנוטליםחלקבספורטהישגי; )1(

תוצאותיהמשמשותלדירוגולניקודשלהספורטאיםהמשתתפיםבה; )2(

היאמצויהבאחריותםובפיקוחםשלהתאחדותאואיגודאוארגוןספורט )3(
בין־לאומימוכרבאותוענףספורט;

היאהוכרהכתחרותרשמיתבידיהארגוןהבין־לאומיהמייצגוהמוכר )4(
באותוענףספורט;

"תחרותבין־לאומיתרשמיתמשמעותית"-תחרותבין־לאומיתרשמיתשהיאאחת
מאלה:משחקיםאולימפיים,משחקיםפארה־אולימפיים,אליפותעולם,משחקי
עולם,משחקיאליפותאירופה,אולימפיאדתהשחמטאותחרותבין־לאומית
רשמיתאחרתשהוכרהעלידיהוועדהאולימפיבישראל,הוועדהפארה־אולימפי

אוהתאחדותאיל"תכתחרותבין־לאומיתרשמיתמשמעותית;

"תכניותהעבודהשלהמכון"-תכניתהעבודההשנתיתותכניתהעבודההרב־שנתית
שלהמכון;

"השר"-שרהתרבותוהספורטר

פרק ב': הקמת המכון, מטרותיו ותפקידיו
מוקםבזההמכוןהלאומילמצוינותבספורטעלשםאורדצ'ארלסוינגייט)מכוןוינגייט(ר2רהקמתהמכון

המכוןהואתאגיד,כשרלכלחובה,זכותופעולהמשפטיתר3רהמכון-תאגיד

המכון-גוף
מבוקר

המכוןהואגוףמבוקרכמשמעותובחוקמבקרהמדינה,התשי"ח-1958]נוסחמשולב[45ר
)להלן-חוקמבקרהמדינה(ר

מטרותהמכון
ותפקידיו

המכוןיפעלבמטרה-5ר )א(

לקדםאתתרבותהספורטבישראל; )1(

לפתחולקדםאתפעילויותהספורטבישראל,בכלהענפיםוהרמות,וליזום )2(
פעילויותכאמור,כתשתיתלפיתוחהספורטההישגי;

לספורטאים לסייע זה ובכלל ההישגי, בספורט המצוינות את לקדם )3(
ההישגייםבהתקדמותםהמקצועית,והכולבהתאםלמדיניותלקידוםהספורטאים
ההישגייםשהורהעליההשר,ככלשהורה,ואשרנמסרהלמועצהבכתבופורסמה

באתרהאינטרנטשלהמשרדובאתרהאינטרנטשלהמכוןר

לשםהשגתמטרותיו,המכון- )ב(

ינהלויפעילאתהיחידותכמפורטלהלן,שיהיוחלקבלתינפרדמןהמכון: )1(

ביתספרלאומילהכשרתםולהסמכתםשלמאמניםומדריכיספורט )א(
בכלסוגיפעילויותהספורט,בהתאםלחוקהספורט;

מרכזלרפואתספורטולמחקריישומילקידוםהספורטההישגי; )ב(

יחידהלאיתור,קידוםוטיפוחספורטאיםצעיריםמצטיינים; )ג(

"תחרותארציתרשמית"-תחרותבענףספורטהנערכתבישראל,המצויהבאחריותם
ובפיקוחםשלהתאחדותאואיגוד,ואשרתוצאותיהמשמשותלדירוגולניקוד

שלהספורטאיםההישגייםהמשתתפיםבה;

"תחרותבין־לאומיתרשמית"-תחרותבענףספורטשמתקיימיםלגביהכלאלה:

משתתפיםבהספורטאיםממדינותשונותהנוטליםחלקבספורטהישגי; )1(

תוצאותיהמשמשותלדירוגולניקודשלהספורטאיםהמשתתפיםבה; )2(

היאמצויהבאחריותםובפיקוחםשלהתאחדותאואיגודאוארגוןספורט )3(
בין־לאומימוכרבאותוענףספורט;

היאהוכרהכתחרותרשמיתבידיהארגוןהבין־לאומיהמייצגוהמוכר )4(
באותוענףספורט;

"תחרותבין־לאומיתרשמיתמשמעותית"-תחרותבין־לאומיתרשמיתשהיאאחת
מאלה:משחקיםאולימפיים,משחקיםפארה־אולימפיים,אליפותעולם,משחקי
עולם,משחקיאליפותאירופה,אולימפיאדתהשחמטאותחרותבין־לאומית
רשמיתאחרתשהוכרהעלידיהוועדהאולימפיבישראל,הוועדהפארה־אולימפי

אוהתאחדותאיל"תכתחרותבין־לאומיתרשמיתמשמעותית;

"תכניותהעבודהשלהמכון"-תכניתהעבודההשנתיתותכניתהעבודההרב־שנתית
שלהמכון;

"השר"-שרהתרבותוהספורטר

פרק ב': הקמת המכון, מטרותיו ותפקידיו

הקמתהמכוןמוקםבזההמכוןהלאומילמצוינותבספורטעלשםאורדצ'ארלסוינגייט)מכוןוינגייט(ר2ר

המכון-תאגידהמכוןהואתאגיד,כשרלכלחובה,זכותופעולהמשפטיתר3ר

המכוןהואגוףמבוקרכמשמעותובחוקמבקרהמדינה,התשי"ח-1958]נוסחמשולב[45ר
)להלן-חוקמבקרהמדינה(ר

המכון-גוף
מבוקר

המכוןיפעלבמטרה-5ר מטרותהמכון)א(
ותפקידיו

לקדםאתתרבותהספורטבישראל; )1(

לפתחולקדםאתפעילויותהספורטבישראל,בכלהענפיםוהרמות,וליזום )2(
פעילויותכאמור,כתשתיתלפיתוחהספורטההישגי;

לספורטאים לסייע זה ובכלל ההישגי, בספורט המצוינות את לקדם )3(
ההישגייםבהתקדמותםהמקצועית,והכולבהתאםלמדיניותלקידוםהספורטאים
ההישגייםשהורהעליההשר,ככלשהורה,ואשרנמסרהלמועצהבכתבופורסמה

באתרהאינטרנטשלהמשרדובאתרהאינטרנטשלהמכוןר

לשםהשגתמטרותיו,המכון- )ב(

ינהלויפעילאתהיחידותכמפורטלהלן,שיהיוחלקבלתינפרדמןהמכון: )1(

ביתספרלאומילהכשרתםולהסמכתםשלמאמניםומדריכיספורט )א(
בכלסוגיפעילויותהספורט,בהתאםלחוקהספורט;

מרכזלרפואתספורטולמחקריישומילקידוםהספורטההישגי; )ב(

יחידהלאיתור,קידוםוטיפוחספורטאיםצעיריםמצטיינים; )ג(

ס"חהתשי"ח,עמ'92ר 5
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מרכזלקידוםספורטהנשיםבישראל; )ד(

מרכזלספורטאיםמחונניםצעירים,הכוללפנימייה; )ה(

ספרייהמקצועיתוארכיוןבנושאיספורט; )ו(

יחידהלהנצחהשלספורטאיםואנשימקצועישראליםאויהודים )ז(
מכלרחביהעולם,בעליהישגיםבולטיםבתחוםהספורט,ובכללזההנצחת

פעילותם;

יוציאלאורפרסומיםבתחומיפעילותו; )2(

יקיםאויפעילבמקרקעיןהמשמשיםאתהמכוןמיתקניספורטומיתקניעזר )3(
שנועדולשמשספורטאים,מדריכיספורט,מאמניספורטאואנשיצוותמקצועי
נלווה,אושנועדולשמשלהכשרתםשלאלה,ויבטיחאתהחזקתםברמהנאותהר

המכוןלבצעאת למטרותיו,רשאי )ב(ובהתאמה קטן האמורבסעיף נוסףעל )ג(
הפעולותהמפורטותלהלן:

זה ובכלל הספורט, בתחום גופים עם מקצועי פעולה שיתוף לקיים )1(
התאחדויותואיגודים,וכןעםגופיםאחרים,והכולבהתאםלאמותמידהשקבעה

המועצהלפיסעיף12)9(;

להעניקסיועמקצועי,לרבותבהעמדתמיתקנים,להתאחדותאולאיגוד, )2(
האיגוד או שההתאחדות משמעותית, רשמית בין־לאומית תחרות בארגון
האמוריםמארגניםאונוטליםחלקבארגונה,לבקשתההתאחדותאוהאיגוד

ובהתאםלהחלטתהמועצהלפיאמותהמידהשקבעהכאמורבסעיף12)9(;

לקייםפעילותאחרתשהמועצההחליטהעליהועלדרךביצועה,ובלבד )3(
שמתקיימיםלגביהשניאלה:

השראישראתקיוםהפעילותואתדרךביצועה; )א(

הפעילותאינהלמטרותרווחר )ב(

המכוןישתףפעולהעםהוועדהאולימפיבישראללצורךהפעלתהיחידהלספורט )ד(
הישגי,בהתאםלתכניתעבודהשתיקבעבאישורהמנהלהכללישלהמשרדר

)ב()1()ב(יערוךאת המרכזלרפואתספורטולמחקריישומיכאמורבסעיףקטן )ה(
המחקריםכאמורבאותוסעיףקטן,בהתאםלסדרהעדיפותלנושאימחקרולאמות

המידההמקצועיותשקבעהועדתהמחקרלפיסעיף21)ד(ר

המרכזלקידוםספורטהנשיםבישראלכאמורבסעיףקטן)ב()1()ד(יפעלבהתאם )ו(
למדיניותהמשרדבנושאזה,שתימסרלמכוןבכתבותפורסםבאתרהאינטרנטשל

המשרדושלהמכוןר

עלאףהאמורבסעיף5)ג()3(המכוןרשאי,נוסףעלהפעילויותשהואמבצעבמסגרת6רפעילותנוספת
תפקידיוכאמורבסעיף5,לבצעפעילותאחרתאולתתשירותאחר)בסעיףזה-פעילות
נוספת(,בעצמואויחדעםאחרים,ובכללזהבדרךשלהתקשרותבמיזםמשותף,והכול
באישורהשר;השריאשרלמכוןלבצעפעילותנוספתכאמוראםנוכחכימתקיימים

בהכלאלה:

המועצההחליטהעלקיומהועלדרךביצועה; )1(

היאנועדהלקידוםספורטואורחחייםבריא; )2(

ספרהחוקים2621,ג'בניסןהתשע"ז,2017ר3ר30



539 ספרהחוקים2621,ג'בניסןהתשע"ז,2017ר3ר30

היאנועדהלהשיארווחיםלמכון,אולם,השרושרהאוצררשאיםלאשרלמכון )3(
להמשיךלקייםפעילותהכרוכהבהפסדלמכוןלתקופהשלאתעלהעלשלוששנים;

היאמנוהלתבהפרדהחשבונאיתמכלפעילותאחרתשלהמכון,לרבותבאמצעות )4(
קיוםמערךרישוםנפרדשלהכנסותוהוצאות,והכוללפיכלליחשבונאותמקובלים;
ואולםרווחיםשהתקבלומפעילותנוספתלפיסעיףזה,יכולשישמשוגםלביצוע

תפקידיהמכוןלפיסעיף5;

לאנדרשלהמימוןממשלתי,לרבותמימוןבידיתאגידציבוריאחראובידיגוף )5(
נתמךאוגוףמתוקצבכהגדרתםבסעיף32לחוקיסודותהתקציב;

איןבביצועהבידיהמכוןכדילפגועבמילויתפקידיוהאחריםלפיחוקזהאו )6(
בפיתוחושלהמכוןבעתיד;

שרהאוצראישרכימתקיימיםלגביההתנאיםהמנוייםבפסקאות)3(עד)5(ר )7(

פעולותאו
החלטותהטעונות

אישור

הקמהשלמיתקןספורטאומיתקןעזרלפיסעיף5)ב()3(בעלותשל5ר7מיליון7ר )א(
שקליםחדשיםויותרטעונהאישורהשרושרהאוצרר

החלטותהמכוןבנושאיםהמפורטיםלהלןיהיוטעונותאישורהמנהלהכללישל )ב(
המשרד:

קיוםשיתוףפעולהמקצועילפיסעיף5)ג()1(שעלותולמכוןעולהעלשני )1(
מיליוןשקליםחדשים;

הענקתסיועמקצועילפיסעיף5)ג()2(שעלותולמכוןעולהעלשנימיליון )2(
שקליםחדשים;

קביעתאמותמידהלענייןמכסותותנאיקבלהלמרכזלספורטאיםמחוננים )3(
צעיריםכאמורבסעיף5)ב()1()ה(ר

הוראותבדבר
הכשרתמאמני

ספורט

השראומישהואהסמיכולכךרשאי,אםראהכיקייםמחסורבהכשרתמאמניםבסוג8ר
מסויםשלפעילותספורט,ולאחרהתייעצותעםההתאחדותאוהאיגודהנוגעיםלעניין,
להורותלמכוןלקייםהכשרתמאמניםבאותוסוגשלפעילותספורט,ובלבדשנתןלמכון

הזדמנותלהשמיעאתטענותיולפניור

בלילגרועמהוראותחוקזה,המכוןיקבעבעדכלשירותשהואמספקבתשלום,מחיר9רמחירשירות
המשקףאתהשוויהכלכלישלהשירותלכלהפחות,לפיאמותמידהשוויוניותר

פרק ג': מוסדות המכון

סימן א': האורגנים של המכון

האורגניםשלהמכוןהםהמועצה,המנהלהכלליוועדתהביקורתר10ראורגניםשלהמכון

סימן ב': המועצה

למכוןתהיהמועצהבתאחדעשרחבריםשימנההשר,והם:11רהמועצה )א(

ראשמינהלהספורטבמשרד; )1(

שלושהעובדיהמשרדבעליזיקהלתחוםהספורט; )2(

עובדהמשרדהממונהעלקידוםספורטהנשים; )3(

עובדאגףהתקציביםבמשרדהאוצרשימונהלפיהמלצתשרהאוצר; )4(

היאנועדהלהשיארווחיםלמכון,אולם,השרושרהאוצררשאיםלאשרלמכון )3(
להמשיךלקייםפעילותהכרוכהבהפסדלמכוןלתקופהשלאתעלהעלשלוששנים;

היאמנוהלתבהפרדהחשבונאיתמכלפעילותאחרתשלהמכון,לרבותבאמצעות )4(
קיוםמערךרישוםנפרדשלהכנסותוהוצאות,והכוללפיכלליחשבונאותמקובלים;
ואולםרווחיםשהתקבלומפעילותנוספתלפיסעיףזה,יכולשישמשוגםלביצוע

תפקידיהמכוןלפיסעיף5;

לאנדרשלהמימוןממשלתי,לרבותמימוןבידיתאגידציבוריאחראובידיגוף )5(
נתמךאוגוףמתוקצבכהגדרתםבסעיף32לחוקיסודותהתקציב;

איןבביצועהבידיהמכוןכדילפגועבמילויתפקידיוהאחריםלפיחוקזהאו )6(
בפיתוחושלהמכוןבעתיד;

שרהאוצראישרכימתקיימיםלגביההתנאיםהמנוייםבפסקאות)3(עד)5(ר )7(

הקמהשלמיתקןספורטאומיתקןעזרלפיסעיף5)ב()3(בעלותשל5ר7מיליון7ר )א(
שקליםחדשיםויותרטעונהאישורשלהשרושרהאוצרר

פעולותאו
החלטותהטעונות

אישור

החלטותהמכוןבנושאיםהמפורטיםלהלןיהיוטעונותאישורהמנהלהכללישל )ב(
המשרד:

קיוםשיתוףפעולהמקצועילפיסעיף5)ג()1(שעלותולמכוןעולהעלשני )1(
מיליוןשקליםחדשים;

הענקתסיועמקצועילפיסעיף5)ג()2(שעלותולמכוןעולהעלשנימיליון )2(
שקליםחדשים;

קביעתאמותמידהלענייןמכסותותנאיקבלהלמרכזלספורטאיםמחוננים )3(
צעיריםכאמורבסעיף5)ב()1()ה(ר

השראומישהואהסמיכולכךרשאי,אםראהכיקייםמחסורבהכשרתמאמניםבסוג8ר
מסויםשלפעילותספורט,ולאחרהתייעצותעםההתאחדותאוהאיגודהנוגעיםלעניין,
להורותלמכוןלקייםהכשרתמאמניםבאותוסוגשלפעילותספורט,ובלבדשנתןלמכון

הזדמנותלהשמיעאתטענותיולפניור

הוראותבדבר
הכשרתמאמני

ספורט

בלילגרועמהוראותחוקזה,המכוןיקבעבעדכלשירותשהואמספקבתשלום,מחיר9ר
המשקףאתהשוויהכלכלישלהשירותלכלהפחות,לפיאמותמידהשוויוניותר

מחירשירות

פרק ג': מוסדות המכון

סימן א': האורגנים של המכון

אורגניםשלהמכוןהאורגניםשלהמכוןהםהמועצה,המנהלהכלליוועדתהביקורתר10ר

סימן ב': המועצה

למכוןתהיהמועצהבתאחדעשרחבריםשימנההשר,והם:11ר המועצה)א(

ראשמינהלהספורטבמשרד; )1(

שלושהעובדיהמשרדבעליזיקהלתחוםהספורט; )2(

עובדהמשרדהממונהעלקידוםספורטהנשים; )3(

עובדאגףהתקציביםבמשרדהאוצרשימונהלפיהמלצתשרהאוצר; )4(
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שלושהנציגיציבור,שאחדמהםלפחותהיהספורטאיהישגישייצגאת )5(
ישראלבתחרותבין־לאומיתמשמעותית,ואחדמהםלפחותהואבעלמומחיות

פיננסית;

נציגהוועדהאולימפיבישראל; )6(

נציגהתאחדותאיל"תר )7(

השרימנהאתיושבראשהמועצהמביןחבריהמועצהשמונולפיסעיףקטן)א()5( )ב(
ואתממלאמקומוהקבועמביןחבריהמועצהשמונולפיסעיףקטן)א()1(עד)5(ר

משמעת בעבירת או פלילית בעבירה שהורשע מי המועצה לחבר ימונה לא )ג(
שמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןהואראוילכהןכחברהמועצהאומישהוגש

נגדוכתבאישוםבעבירהפליליתאוקובלנהבעבירתמשמעתכאמורר

המועצהתתווהאתמדיניותהמכוןותפקחעלפעילותו,ובכללזה-12רתפקידיהמועצה

בהתחשב שלו, הפעולה קווי ואת המכון של הכללית המדיניות את תקבע )1(
במדיניותהספורטהלאומיתשהורהעליההשר,ככלשהורה,ואשרנמסרהלמועצה
בכתבופורסמהבאתרהאינטרנטשלהמשרדובאתרהאינטרנטשלהמכון)בחוקזה-

מדיניותהספורטהלאומית(;

תאשראתתכניותהעבודהשלהמכוןשהכיןהמנהלהכללי; )2(

תאשראתתקציבהמכוןשהכיןהמנהלהכללי; )3(

תעקובברציפותאחרהגשמתהמדיניותהכלליתשלהמכוןואחרביצועתכניות )4(
העבודהשלוותקציבו;

תאשראתהדוחותהכספייםהמבוקריםשלהמכוןואתהדוחהשנתיכמשמעותו )5(
בסעיף35;

תפקחעלביצועתפקידיהמנהלהכלליופעולותיו; )6(

תמנהמבקרפנימילמכון,תאשראתתכניתהעבודהשלו,תדוןבדוחותשיגיש )7(
להותקבלהחלטותבעניינם;

תמנהלמכוןועדתמחקרכאמורבסעיף21; )8(

תקבעאמותמידהלענייןשיתוףפעולהמקצועיוסיועמקצועילפיסעיף5)ג()1( )9(
ו–)2(;אמותהמידהשקבעההמועצהכאמוריפורסמובאתרהאינטרנטשלהמכון;

תקבענהליםוכלליםלקבלתאדםלעבודהבמכוןאובתאגידהבתכאמורבסעיף )10(
26)א(;

תקבענוהללקבלתתרומות,עיזבונותומענקיםכאמורבסעיף30)ד()1(עלידי )11(
המכוןר

סדריעבודת
המועצה

המועצהתתכנסשמונהפעמיםבשנה,לפחותר13ר )א(

יושבראשהמועצהינהלאתישיבותהמועצה,יזמןאתישיבותיהויקבעאת )ב(
מועדן,מיקומןוסדרהיוםשלהןר

שלישמחבריהמועצההמכהניםרשאיבכלעתלדרושכינוסישיבהמיוחדתשל )ג(
המועצהעלידיהגשתדרישהבכתבליושבראשהמועצה;הישיבהתתקייםבתוך14

ימיםמיוםהגשתהדרישה,לכלהמאוחרר

המנייןהחוקיבישיבותהמועצההואמחציתמחבריההמכהניםובהםיושבראש )ד(
המועצהאוממלאמקומוהקבוע,ובלבדשלפחותאחדמהמשתתפיםהואעובדהמדינהר
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החלטותהמועצהיתקבלוברובקולותשלחבריהמועצההמשתתפיםבהצבעה; )ה(
היוהקולותשקולים,תכריעעמדתושליושבראשהמועצה,ובהעדרו-עמדתושל

ממלאמקומוהקבוער

המועצהרשאית,במקריםחריגים,לקייםישיבותבאמצעותשימושבכלאמצעי )ו(
תקשורת,ובלבדשכלחבריהמועצההמשתתפיםיכוליםלשמועזהאתזהבובזמןר

המועצהתנהלפרוטוקוליםשלישיבותיה,והמכוןישמוראותםלתקופהשלשבע )ז(
שניםממועדהישיבה;פרוטוקולשאושרונחתםבידיחברהמועצהשניהלאתהישיבה

ישמשראיהלכאורהלאמורבור

המועצהרשאיתלקבועאתסדריעבודתהונהליה,ככלשלאנקבעולפיחוקזהר )ח(

המועצה14רסמכותשיורית רשאית המכון, של לאורגן זה חוק לפי הוקנתה שלא המכון של סמכות
להפעילהר

סימן ג': חבר המועצה

ולמנותו15רתקופתכהונה לשוב ואפשר שנים, ארבע תהיה המועצה חבר של כהונתו תקופת )א(
לתקופתכהונהאחתנוספתבלבד;ואולם,אתחבריהמועצהשמונולפיסעיף11)א()1(

ו–)3(ניתןלשובולמנותלתקופותכהונהנוספות,כלעודהםמכהניםבתפקידםר

חברהמועצהשתקופתכהונתותמהיוסיףלכהןעדלמינויחבראחרבמקומואו )ב(
עדלמינויומחדש,לפיהעניין,לתקופתכהונהנוספתשלאתעלהעלשנה)בסעיףקטן
זה-תקופתכהונהנוספת(;לאמינההשראתחברהמועצהמחדשאוחבראחרבמקומו
,11 בתוםתקופתהכהונההנוספת,רשאיתהממשלהלעשותכןלפיהוראותסעיף

בשינוייםהמחויביםר

פקיעתכהונה
והשעיהמכהונה

חברהמועצהיחדללכהןלפניתוםתקופתכהונתובהתקייםאחדמאלה:16ר )א(

הואהתפטרבמסירתכתבהתפטרותלשר; )1(

הואהורשעבעבירהכאמורבסעיף11)ג(; )2(

לגביחברהמועצהשמונהלפיסעיף11)א()1(עד)4(-הואחדללהיותעובד )3(
המשרדהממשלתישהואמייצגבמועצהאושחדללהתקייםבותנאילמינויו
כאמורבאותוסעיף,לגביחברהמועצהשמונהלפיסעיף11)א()5(-הואהתמנה
להיותעובדהמדינהאועובדאוחברבגוףאחרהמיוצגבמועצה,ולגביחבר
המועצהשמונהלפיסעיף11)א()6(ו-)7(-הואחדללהיותעובדאוחברבגוף

שהואמייצגבמועצהר

הוגשנגדחברהמועצהכתבאישוםבעבירהפליליתאוקובלנהבעבירתמשמעת )ב(
כאמורבסעיף11)ג(,רשאיהשרלהשעותומכהונתועדלמתןפסקדיןסופיבעניינו,וכן

רשאיהואלמנותלוממלאמקוםלמשךתקופתההשעיה,לפיהוראותסעיף11ר

השר,לאחרהתייעצותעםיושבראשהמועצה,רשאילהעבירחברהמועצה17רהעברהמכהונה )א(
מכהונתולפניתוםתקופתכהונתובשלאחתמאלה:

נבצרממנו,דרךקבע,למלאאתתפקידו; )1(

הואנעדרבלאסיבהמוצדקתמשלושישיבותרצופותשלהמועצהאו )2(
ביותרממחציתמישיבותיהבמשךשנהאחת;יושבראשהמועצהידווחלשר

עלחברהמועצהשנעדרמישיבותיהכאמור;

מתקיימתבואחתהנסיבותהפוסלותאדם,לפידין,מלכהןכחברהמועצהר )3(

החלטותהמועצהיתקבלוברובקולותשלחבריהמועצההמשתתפיםבהצבעה; )ה(
היוהקולותשקולים,תכריעעמדתושליושבראשהמועצה,ובהעדרו-עמדתושל

ממלאמקומוהקבוער

המועצהרשאית,במקריםחריגים,לקייםישיבותבאמצעותשימושבכלאמצעי )ו(
תקשורת,ובלבדשכלחבריהמועצההמשתתפיםיכוליםלשמועזהאתזהבובזמןר

המועצהתנהלפרוטוקוליםשלישיבותיה,והמכוןישמוראותםלתקופהשלשבע )ז(
שניםממועדהישיבה;פרוטוקולשאושרונחתםבידיחברהמועצהשניהלאתהישיבה

ישמשראיהלכאורהלאמורבור

המועצהרשאיתלקבועאתסדריעבודתהונהליה,ככלשלאנקבעולפיחוקזהר )ח(

המועצה14ר רשאית המכון, של לאורגן זה חוק לפי הוקנתה שלא המכון של סמכות
להפעילהר

סמכותשיורית

סימן ג': חבר המועצה

ולמנותו15ר לשוב ואפשר שנים, ארבע תהיה המועצה חבר של כהונתו תקופת )א(
לתקופתכהונהאחתנוספתבלבד;ואולםאתחבריהמועצהשמונולפיסעיף11)א()1(

ו–)3(ניתןלשובולמנותלתקופותכהונהנוספות,כלעודהםמכהניםבתפקידםר

תקופתכהונה

חברהמועצהשתקופתכהונתותמהיוסיףלכהןעדלמינויחבראחרבמקומואו )ב(
עדלמינויומחדש,לפיהעניין,לתקופתכהונהנוספתשלאתעלהעלשנה)בסעיףקטן
זה-תקופתכהונהנוספת(;לאמינההשראתחברהמועצהמחדשאוחבראחרבמקומו
,11 בתוםתקופתהכהונההנוספת,רשאיתהממשלהלעשותכןלפיהוראותסעיף

בשינוייםהמחויביםר

חברהמועצהיחדללכהןלפניתוםתקופתכהונתובהתקייםאחדמאלה:16ר פקיעתכהונה)א(
והשעיהמכהונה

הואהתפטרבמסירתכתבהתפטרותלשר; )1(

הואהורשעבעבירהכאמורבסעיף11)ג(; )2(

לגביחברהמועצהשמונהלפיסעיף11)א()1(עד)4(-הואחדללהיותעובד )3(
המשרדהממשלתישהואמייצגבמועצהאושחדללהתקייםבותנאילמינויו
כאמורבאותוסעיף,לגביחברהמועצהשמונהלפיסעיף11)א()5(-הואהתמנה
להיותעובדהמדינהאועובדאוחברבגוףאחרהמיוצגבמועצה,ולגביחבר
המועצהשמונהלפיסעיף11)א()6(ו–)7(-הואחדללהיותעובדאוחברבגוף

שהואמייצגבמועצהר

הוגשנגדחברהמועצהכתבאישוםבעבירהפליליתאוקובלנהבעבירתמשמעת )ב(
כאמורבסעיף11)ג(,רשאיהשרלהשעותומכהונתועדלמתןפסקדיןסופיבעניינו,וכן

רשאיהואלמנותלוממלאמקוםלמשךתקופתההשעיה,לפיהוראותסעיף11ר

השר,לאחרהתייעצותעםיושבראשהמועצה,רשאילהעבירחברהמועצה17ר )א(
מכהונתולפניתוםתקופתכהונתובשלאחתמאלה:

העברהמכהונה

נבצרממנו,דרךקבע,למלאאתתפקידו; )1(

הואנעדרבלאסיבהמוצדקתמשלושישיבותרצופותשלהמועצהאו )2(
ביותרממחציתמישיבותיהבמשךשנהאחת;יושבראשהמועצהידווחלשר

עלחברהמועצהשנעדרמישיבותיהכאמור;

מתקיימתבואחתהנסיבותהפוסלותאדם,לפידין,מלכהןכחברהמועצהר )3(
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השרלאיעבירחברמועצהמכהונתולפיהוראותסעיףקטן)א(,אלאלאחרשנתן )ב(
לוהזדמנותלהשמיעאתטענותיור

לאימונהולאיכהןכחברהמועצהמישעלוללהימצא,במישריןאובעקיפין,18רניגודעניינים )א(
באופןתדיר,במצבשלניגודענייניםביןתפקידוכחברהמועצהלביןענייןאישישלו

אותפקידאחרשלור

חברהמועצהלאיטפלבמסגרתתפקידובנושאשעלוללגרוםלולהימצא,במישרין )ב(
אובעקיפין,במצבשלניגודענייניםביןתפקידוכחברהמועצהלביןענייןאישישלו

אותפקידאחרשלור

נודעלחברהמועצהכיהואעלוללהימצאבמצבשלניגודענייניםכאמורבסעיף )ג(
קטן)ב(,יודיעעלכךליושבראשהמועצהולאיטפלבנושאכאמורבאותוסעיףקטןר

בסעיףזה- )ד(

"בעלעניין"-כהגדרתובחוקניירותערך,התשכ"ח-1968;

"טיפול"-לרבותקבלתהחלטה,העלאתנושאלדיון,נוכחותבדיון,השתתפותבדיון
אובהצבעהאועיסוקבנושאמחוץלדיון;

"ענייןאישי",שלחברהמועצה-לרבותענייןאישישלקרובו,ענייןשלתאגידשהוא
אוקרובוהםבעליענייןבו,אוענייןשלגוףשהואאוקרובוהםמנהליםאו

עובדיםאחראיםבו;

"קרוב",שלאדם-בןזוג,הורה,הורההורה,בןאובתובניזוגם,אחאואחותוילדיהם,
גיס,גיסה,דודאודודהוילדיהם,חותן,חותנת,חם,חמות,חתן,כלה,נכדאו

נכדה,לרבותחורגיםאוכלאדםאחרהסמוךעלשולחנור

קיוםהמועצה,סמכויותיהותוקףהחלטותיהלאייפגעומחמתשהתפנהמקוםשלחבר19רתוקףפעולות
מחבריה,אומחמתליקויבמינויואובהמשךכהונתו,ובלבדשרובחבריהמכהניםכדיןר

החלתדיניםעל
חבריהמועצה

חבריהמועצהשאינםעובדיהמדינה,דינםכדיןעובדיהמדינהלענייןהחיקוקיםהאלה:20ר

חוקהבחירותלכנסת]נוסחמשולב[,התשכ"ט-61969; )1(

חוקשירותהמדינה)סיוגפעילותמפלגתיתומגביתכספים(,התשי"ט-71959; )2(

חוקשירותהציבור)הגבלותלאחרפרישה(,התשכ"ט-81969; )3(

חוקשירותהציבור)מתנות(,התש"ם-91979; )4(

חוקהעונשין,התשל"ז-101977-ההוראותהנוגעותלעובדיהציבור; )5(

פקודתהראיות]נוסחחדש[,התשל"א-111971ר )6(

סימן ד': ועדת מחקר וועדות משנה

המועצהתמנהועדתמחקרבתחמישהחברים,שהםבעלימעמדבתחומיהמחקר21רועדתמחקר )א(
וההוראהברפואתספורטובמדעיספורטבמוסדותמוכרים;לענייןזה,"מוסדמוכר"-

כמשמעותובסעיף9לחוקהמועצהלהשכלהגבוהה,התשי"ח-121958ר

ס"חהתשכ"ט,עמ'103ר 6

ס"חהתשי"ט,עמ'190ר 7

ס"חהתשכ"ט,עמ'144ר 8

ס"חהתש"ם,עמ'2ר 9

ס"חהתשל"ז,עמ'226ר 10

דינימדינתישראל,נוסחחדש18,עמ'421ר 11

ס"חהתשי"ח,עמ'191ר 12
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ועדתהמחקרתמנהמביןחבריהאתיושבראשהוועדהואתממלאמקומור )ב(

יושבראשהוועדהינהלאתישיבותהוועדה;הואיזמןאתישיבותיהויקבעאת )ג(
מועדן,מקומןוסדריומןר

ועדתהמחקרתקבעעבורהמרכזלרפואתספורטומחקריישומיכאמורבסעיף )ד(
5)ב()1()ב(סדרעדיפותלנושאימחקרואמותמידהמקצועיותלעריכתהמחקריםר

המועצהרשאיתלמנותמביןחבריהועדותקבועותאולענייןמסוים,שימליצו22רועדותמשנה )א(
להבענייניםשבהםהסמיכהאותןלדון)בחוקזה-ועדותמשנה(ר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,המועצהרשאיתלצרףלוועדתמשנהגםמישאינו )ב(
חברהמועצה,ובלבדשיושבראשכלועדתמשנהיהיהחברהמועצהר

הוראותסעיפים13)ג(עד)ח(ו־19יחולו,בשינוייםהמחויבים,עלועדותמשנה )ג(
והוראותסעיפים11)ג(,18ו־20יחולו,בשינוייםהמחויבים,גםלגביחבריועדותמשנה

שאינםחבריהמועצהר

המועצהרשאיתלקבועכלליםלעבודתועדתמשנה,להורותלוועדתמשנה )ד(
להתכנסולדוןבענייןשתורהלהולדרושממנהלמסורדיווחעלפעולותיהר

סימן ה': ועדת ביקורת

המועצהתמנה,מביןחבריה,ועדתביקורתובהשלושהחברים,ובלבדשאחדמהם23רועדתהביקורת )א(
יהיהמביןחבריהמועצהשמונולפיסעיף11)א()1(עד)4(ושניחבריםיהיומביןחברי
המועצהשמונולפיסעיף11)א()5(;יושבראשהמועצהלאיהיהחברבוועדתהביקורתר

ועדתהביקורת- )ב(

תעמודעלליקוייםבניהולהמכון,לרבותליקוייםהנוגעיםלניהולתאגיד )1(
הבת,ביןהשארתוךהתייעצותעםהמבקרהפנימיאועםרואההחשבוןשביקר
מצאה לתיקונם; דרכים למועצה ותציע העניין, לפי הכספיים, הדוחות את
ועדתהביקורתליקויכאמורשהואליקוימהותי,תקייםישיבהאחתלפחות
לענייןהליקויהנדון,בנוכחותהמבקרהפנימי,ובלאנוכחותשלנושאימשרה
במכוןשאינםחבריהוועדה;עלאףהאמורבפסקהזו,נושאמשרהרשאילהיות
נוכחלשםהצגתעמדהבנושאשבתחומיאחריותו;לענייןזה,"נושאמשרה"-

כהגדרתובחוקהחברות,התשנ"ט-131999;

תבחןאתמערךהביקורתהפנימיתשלהמכוןואתתפקודושלהמבקר )2(
הפנימיוכןאםעומדיםלרשותוהמשאביםוהכליםהנחוציםלולשםמילוי

תפקידו;

תבחןאתתכניתהעבודהשלהמבקרהפנימישהוגשהלהלפיסעיף28 )3(
ותעבירהלאישורהמועצהבצירוףהערותיהוהמלצותיה;

תדוןבדוחותשלהמבקרהפנימי,בדוחותמבקרהמדינהובדוחותביקורת )4(
אחריםהנוגעיםלמכוןולתאגידהבת;

תקבעהסדריםלגביאופןהטיפולבתלונותשלעובדיהמכוןבקשרלליקויים )5(
בניהולוולגביההגנהשתינתןלעובדיםשהתלוננוכאמורר

יושבראשועדתהביקורתיכנסאתועדתהביקורתלדיוןבנושאיםשיועמדועל )ג(
סדריומהעלידואועלידיחברועדהאחראועלידיהמועצה,המנהלהכלליאו

המבקרהפנימיר

ועדתהמחקרתמנהמביןחבריהאתיושבראשהוועדהואתממלאמקומור )ב(

יושבראשהוועדהינהלאתישיבותהוועדה;הואיזמןאתישיבותיהויקבעאת )ג(
מועדן,מקומןוסדריומןר

ועדתהמחקרתקבעעבורהמרכזלרפואתספורטומחקריישומיכאמורבסעיף )ד(
5)ב()1()ב(סדרעדיפותלנושאימחקרואמותמידהמקצועיותלעריכתהמחקריםר

המועצהרשאיתלמנותמביןחבריהועדותקבועותאולענייןמסוים,שימליצו22ר )א(
להבענייניםשבהםהסמיכהאותןלדון)בחוקזה-ועדותמשנה(ר

ועדותמשנה

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,המועצהרשאיתלצרףלוועדתמשנהגםמישאינו )ב(
חברהמועצה,ובלבדשיושבראשכלועדתמשנהיהיהחברהמועצהר

הוראותסעיפים13)ג(עד)ח(ו־19יחולו,בשינוייםהמחויבים,עלועדותמשנה )ג(
והוראותסעיפים11)ג(,18ו־20יחולו,בשינוייםהמחויבים,גםלגביחבריועדותמשנה

שאינםחבריהמועצהר

המועצהרשאיתלקבועכלליםלעבודתועדתמשנה,להורותלוועדתמשנה )ד(
להתכנסולדוןבענייןשתורהלהולדרושממנהלמסורדיווחעלפעולותיהר

סימן ה': ועדת ביקורת

המועצהתמנה,מביןחבריה,ועדתביקורתובהשלושהחברים,ובלבדשאחדמהם23ר )א(
יהיהמביןחבריהמועצהשמונולפיסעיף11)א()1(עד)4(ושניחבריםיהיומביןחברי
המועצהשמונולפיסעיף11)א()5(;יושבראשהמועצהלאיהיהחברבוועדתהביקורתר

ועדתהביקורת

ועדתהביקורת- )ב(

תעמודעלליקוייםבניהולהמכון,לרבותליקוייםהנוגעיםלניהולתאגיד )1(
הבת,ביןהשארתוךהתייעצותעםהמבקרהפנימיאועםרואההחשבוןשביקר
מצאה לתיקונם; דרכים למועצה ותציע העניין, לפי הכספיים, הדוחות את
ועדתהביקורתליקויכאמורשהואליקוימהותי,תקייםישיבהאחתלפחות
לענייןהליקויהנדון,בנוכחותהמבקרהפנימי,ובלאנוכחותשלנושאימשרה
במכוןשאינםחבריהוועדה;עלאףהאמורבפסקהזו,נושאמשרהרשאילהיות
נוכחלשםהצגתעמדהבנושאשבתחומיאחריותו;לענייןזה,"נושאמשרה"-

כהגדרתובחוקהחברות,התשנ"ט-131999;

תבחןאתמערךהביקורתהפנימיתשלהמכוןואתתפקודושלהמבקר )2(
הפנימיוכןאםעומדיםלרשותוהמשאביםוהכליםהנחוציםלולשםמילוי

תפקידו;

תבחןאתתכניתהעבודהשלהמבקרהפנימישהוגשהלהלפיסעיף28 )3(
ותעבירהלאישורהמועצהבצירוףהערותיהוהמלצותיה;

תדוןבדוחותשלהמבקרהפנימי,בדוחותמבקרהמדינהובדוחותביקורת )4(
אחריםהנוגעיםלמכוןולתאגידהבת;

תקבעהסדריםלגביאופןהטיפולבתלונותשלעובדיהמכוןבקשרלליקויים )5(
בניהולוולגביההגנהשתינתןלעובדיםשהתלוננוכאמורר

יושבראשועדתהביקורתיכנסאתועדתהביקורתלדיוןבנושאיםשיועמדועל )ג(
סדריומהעלידואועלידיחברועדהאחראועלידיהמועצה,המנהלהכלליאו

המבקרהפנימיר

ס"חהתשנ"ט,עמ'189ר 13
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מישאינוחברועדתהביקורתלאיהיהנוכחבישיבותהוועדהבעתדיוןובעת )ד(
קבלתהחלטותהוועדה,אלאאםכןקבעויושבראשהוועדהאוהוועדהכיהואנדרש

לשםהצגתנושאמסויםר

עלאףהאמורבסעיףקטן)ד(,המבקרהפנימישלהמכוןיקבלהודעותעלקיום )ה(
ישיבותועדתהביקורתויהיהרשאילהשתתףבהןר

הודעהעלקיוםישיבתועדתהביקורתשבהעולהנושאהנוגעלביקורתהדוחות )ו(
הכספייםתומצאלרואההחשבוןשביקראתהדוחותהאמורים,שיהיהרשאילהשתתף

בהר

ועדתהביקורתתגישלמועצה,למנהלהכלליולמנהלהכללישלהמשרדדוחעל )ז(
פעילותה,אחתלשנהלפחותר

סימן ו': המנהל הכללי

המנהלהכללי-
מינויוותפקידיו

המועצה,באישורהשר,תמנהמנהלכללילמכון,לאחרשתקייםהליךלאיתור24ר )א(
מועמדיםר

המנהלהכלליממונהעלביצועתפקידיהמכוןויישוםהחלטותהמועצהועל )ב(
הניהולהשוטףשלענייניהמכוןבמסגרתהמדיניותשקבעההמועצה,והכולבכפוף

להנחיותיהר

המנהלהכללי- )ג(

יכיןאתתכניותהעבודהשלהמכון,בהתחשבבמדיניותהספורטהלאומית )1(
ויביאןלאישורהמועצה;

יכיןאתהתקציבהשנתישלהמכוןויביאולאישורהמועצה; )2(

ידווחלמועצהעלפעילויותהמכוןר )3(

תקופתכהונתו
שלהמנהלהכללי

ותנאיהעסקתו

תקופתכהונתושלהמנהלהכלליתהיהארבעשנים;המועצה,באישורהשר,25ר )א(
רשאיתלשובולמנותולתקופתכהונהנוספתאחת,בלבדר

המנהלהכללייחדללכהןלפניתוםתקופתכהונתובאחתמאלה: )ב(

הואהתפטרבמסירתכתבהתפטרותלשרוליושבראשהמועצה; )1(

הואהורשעבעבירהפליליתאובעבירתמשמעתשבשלחומרתה,מהותה )2(
אונסיבותיהאיןהואראוילכהןבתפקידו;

המועצהקבעהכינבצרממנודרךקבעלמלאאתתפקידו; )3(

המועצה,באישורהשר,החליטהעלהפסקתכהונתוברובשלשנישלישים )4(
לפחותמחבריה;השרלאיסרבלתתאישורכאמוראלאאםכןמצאכימתקיימים

טעמיםמיוחדיםלכךר

הוגשנגדהמנהלהכלליכתבאישוםבעבירהכאמורבסעיףקטן)ב()2(,רשאית )ג(
המועצה,באישורהשר,להשעותומתפקידועדלמתןפסקדיןסופיבעניינוולמנותלו

ממלאמקוםלמשךתקופתההשעיהר

עלמינויווכהונתושלהמנהלהכלליושלממלאמקומוכאמורבסעיףקטן)ג(,אם )ד(
מונה,יחולוהוראותסעיף18,בשינוייםהמחויביםר

המועצה,באישורהשרושרהאוצר,תקבעאתשכרוואתתנאיהעסקתושל )ה(
המנהלהכלליר
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פרק ד': עובדי המכון
קבלתושלאדםלעבודהבמכוןאובתאגידהבתתיעשהבהתאםלעקרונות26רעובדיהמכון )א(

השוויוןוהייצוגההולם,השקיפות,הפומביותוטוהרהמידות,ועלפינהליםוכללים
שתקבעהמועצהר

תנאיהעסקתםשלעובדיהמכוןושלעובדיתאגידהבתיהיוכשלעובדיהמדינה, )ב(
בשינוייםשהמליצהעליהםהמועצה,ושאישרשרהאוצרלפיסעיף29לחוקיסודות

התקציב,לאחרהתייעצותעםהשרר

דיןעובדיהמכוןכדיןעובדיהמדינהלענייןחיקוקיםאלה: )ג(

החיקוקיםהמנוייםבסעיף20; )1(

חוקשירותהמדינה)משמעת(,התשכ"ג-141963,בשינוייםשיקבעהשר, )2(
בהסכמתשרהמשפטים,ככלשיקבער

הוראותסעיף18יחולולענייןעובדהמכון,בשינוייםהמחויביםובשינויזה:בסעיף )ד(
18)ג(,במקום"יודיעעלכךליושבראשהמועצה"יבוא"יודיעעלכךלמנהלהכללי"ר

פרק ה': מבקר פנימי
המועצהתמנהלמכוןמבקרפנימי,אשריפעלבהתאםלהוראותחוקהביקורתהפנימיתר27רמינוימבקרפנימי

תכניתעבודהשל
המבקרהפנימי

לוועדת28ר יגיש הפנימי המבקר הפנימית, הביקורת לחוק 7)א( בסעיף האמור אף על
הביקורתהצעהלתכניתעבודהשנתיתאותקופתית,לצורךבחינתהלפיהוראותסעיף
23)ב()3(;ועדתהביקורתתגישאתתכניתהעבודהלאישורהמועצהבצירוףהערותיה

והמלצותיהוהמועצהתאשרהבשינוייםהנראיםלהר

דוחותהמבקר
הפנימי

בלילגרועמהאמורבסעיף6לחוקהביקורתהפנימית,המבקרהפנימייגישדיןוחשבון29ר
עלממצאיולמועצהולוועדתהביקורתר

פרק ו': הוראות שונות
תקציבהמכון

ומימון
המועצהתגישלשרולשרהאוצר,לאישורם,לאיאוחרמיום31ביוליבכלשנה,30ר )א(

אתהצעתהתקציבשלהמכוןואתהצעתהתקציבשלתאגידהבתלשנתהתקציב
הבאה;התקציבהשוטףשלהמכוןושלתאגידהבתותקציבהפיתוחשלהםהנכללים
בהצעותהתקציבכאמורלאיהיובגירעון;אישורהתקציבכאמורבידיהשרייעשה
בשיםלבלתכניתהעבודהשלהמכוןולהתאמתהלמדיניותהספורטהלאומית;לעניין

זה,"גירעון"-עודףהוצאותעלהכנסותר

התקציבהשנתישלהמכוןימומןמתקציבהמדינהוכןמהכנסותשיהיולמכון )ב(
מפעילותולפיחוקזהר

חלקושלהתקציבהשנתישלהמכוןמתוךתקציבהמדינהייקבעבחוקהתקציב )ג(
השנתיר

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,רשאיהמכוןלקבלתרומות,עיזבונותומענקים)ד( )1(
מעברלאומדןשנקבעלהכנסותאלהבתקציבהשנתי)בסעיףקטןזה-הכנסות
נוספות(,והכולבהתאםלנוהלשתקבעהמועצה,באישורהשרושרהאוצר,
ושיפורסםבאתרהאינטרנטשלהמכון;קיבלהמכוןהכנסותכאמור,יהיהרשאי
לשלםולהתחייבגםמתוךסכומיםאלה,לאחרשאושרוכדיןכתקציבנוסף;קיבל

פרק ד': עובדי המכון

קבלתושלאדםלעבודהבמכוןאובתאגידהבתתיעשהבהתאםלעקרונות26ר )א(
השוויוןוהייצוגההולם,השקיפות,הפומביותוטוהרהמידות,ועלפינהליםוכללים

שתקבעהמועצהר

עובדיהמכון

תנאיהעסקתםשלעובדיהמכוןושלעובדיתאגידהבתיהיוכשלעובדיהמדינה, )ב(
בשינוייםשהמליצהעליהםהמועצה,ושאישרשרהאוצרלפיסעיף29לחוקיסודות

התקציב,לאחרהתייעצותעםהשרר

דיןעובדיהמכוןכדיןעובדיהמדינהלענייןחיקוקיםאלה: )ג(

החיקוקיםהמנוייםבסעיף20; )1(

חוקשירותהמדינה)משמעת(,התשכ"ג-141963,בשינוייםשיקבעהשר, )2(
בהסכמתשרהמשפטים,ככלשיקבער

הוראותסעיף18יחולולענייןעובדהמכון,בשינוייםהמחויביםובשינויזה:בסעיף )ד(
18)ג(,במקום"יודיעעלכךליושבראשהמועצה"יבוא"יודיעעלכךלמנהלהכללי"ר

פרק ה': מבקר פנימי

מינוימבקרפנימיהמועצהתמנהלמכוןמבקרפנימי,אשריפעלבהתאםלהוראותחוקהביקורתהפנימיתר27ר

לוועדת28ר יגיש הפנימי המבקר הפנימית, הביקורת לחוק 7)א( בסעיף האמור אף על
הביקורתהצעהלתכניתעבודהשנתיתאותקופתית,לצורךבחינתהלפיהוראותסעיף
23)ב()3(;ועדתהביקורתתגישאתתכניתהעבודהלאישורהמועצהבצירוףהערותיה

והמלצותיהוהמועצהתאשרהבשינוייםהנראיםלהר

תכניתעבודהשל
המבקרהפנימי

בלילגרועמהאמורבסעיף6לחוקהביקורתהפנימית,המבקרהפנימייגישדיןוחשבון29ר
עלממצאיולמועצהולוועדתהביקורתר

דוחותהמבקר
הפנימי

פרק ו': הוראות שונות

המועצהתגישלשרולשרהאוצר,לאישורם,לאיאוחרמיום31ביוליבכלשנה,30ר )א(
אתהצעתהתקציבשלהמכוןואתהצעתהתקציבשלתאגידהבתלשנתהתקציב
הבאה;התקציבהשוטףשלהמכוןושלתאגידהבתותקציבהפיתוחשלהםהנכללים
בהצעותהתקציבכאמורלאיהיובגירעון;אישורהתקציבכאמורבידיהשרייעשה
בשיםלבלתכניתהעבודהשלהמכוןולהתאמתהלמדיניותהספורטהלאומית;לעניין

זה,"גירעון"-עודףהוצאותעלהכנסותר

תקציבהמכון
ומימון

התקציבהשנתישלהמכוןימומןמתקציבהמדינהוכןמהכנסותשיהיולמכון )ב(
מפעילותולפיחוקזהר

חלקושלהתקציבהשנתישלהמכוןמתוךתקציבהמדינהייקבעבחוקהתקציב )ג(
השנתיר

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,רשאיהמכוןלקבלתרומות,עיזבונותומענקים)ד( )1(
מעברלאומדןשנקבעלהכנסותאלהבתקציבהשנתי)בסעיףקטןזה-הכנסות
נוספות(,והכולבהתאםלנוהלשתקבעהמועצה,באישורהשרושרהאוצר,
ושיפורסםבאתרהאינטרנטשלהמכון;קיבלהמכוןהכנסותכאמור,יהיהרשאי
לשלםולהתחייבגםמתוךסכומיםאלה,לאחרשאושרוכדיןכתקציבנוסף;קיבל

ס"חהתשכ"ג,עמ'50ר 14
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המכוןהכנסותנוספותמגוףמבוקרכמשמעותובסעיף9)1(,)2(,)4(ו–)5(לחוק
מבקרהמדינה,יהיההמכוןרשאילשלםולהתחייבכאמור,אםההוצאהאושרה

כדיןבתקציבהגוףהמבוקרוניתנהעלכךהודעהלשרולשרהאוצרר

הכנסותנוספותלאישמשולהוצאותהנהלהוכלליותשלהמכוןר )2(

שיעורהוצאותהנהלהוכלליותשלהמכוןושלתאגידהבתלאיעלהעלשיעור )ה(
ההוצאותכאמורשלמוסדציבורבעלמחזורהכנסותשנתידומה,כפישנקבעבנוהלר

התקציבהכוללשלהפעילויותשמקייםהמכוןלפיסעיף5)ג()3(,בשנתתקציב, )ו(
לאיעלהעל5%ר2מתקציבהמכוןבאותהשנה,אלאאםכןניתןלכךאישורהשרושר

האוצר,מנימוקיםמיוחדיםשיירשמור

בסעיףזה- )ז(

"הוצאותהנהלהוכלליות"-כהגדרתןבנוהל;

"חוקתקציבשנתי"-כהגדרתובחוקיסודותהתקציב;

"נוהל"-נוהלשקבעשרהאוצר,מעתלעת,לפיסעיף3א)ו(לחוקיסודותהתקציבר

גמולוהחזר
הוצאות

חברהמועצהאוחברועדתמשנהוכןחברדירקטוריוןתאגידהבת)בסעיףזה-31ר )א(
חבר(לאיקבלמהמכוןאומתאגידהבת,לפיהעניין,שכרבעדשירותיו,אךיהיהזכאי
לקבלגמולבעבורהשתתפותובישיבותהמועצה,ישיבותועדתהמשנה,אוישיבות
דירקטוריוןתאגידהבת,לפיהעניין)בסעיףזה-ישיבות(,לפיהוראותסעיףקטן)ג(,
ובלבדשאינואחדמאלה:עובדהמדינה,עובדגוףמתוקצבאוגוףנתמך,נציגהוועד
האולימפיבישראל,נציגהתאחדותאיל"תאומישזכאילקבלגמולעבורהשתתפות

בישיבותממקוראחרר

)א(,זכאילקבלהחזרהוצאות חברשאינוזכאילגמוללפיהוראותסעיףקטן )ב(
שהוציאלצורךהשתתפותבישיבות,לפיהוראותסעיףקטן)ג(,ובלבדשאינוזכאילקבל

החזרהוצאותכאמורממקוראחרר

שרהאוצר,בהתייעצותעםהשר,יקבעכלליםותנאיםשלפיהםישולםגמולאו )ג(
החזרהוצאותלחבר,בהתאםלהוראותסעיףקטן)א(או)ב(,ואתשיעוריהםר

בסעיףזה,"עובדהמדינה","עובדגוףמתוקצב"ו"עובדגוףנתמך"-כהגדרתם )ד(
בסעיף32לחוקיסודותהתקציבר

המדינהתעמידלרשותהמכוןאתהמקרקעיןהדרושיםלפעילותוכפישתקבעהממשלה32רמקרקעין
אוהשרושרהאוצר,אםהסמיכהאותםלכךהממשלהר

איסורהעברת
נכסים

המכוןלאיהיהרשאילמכוראולהעבירבדרךאחרתנכסשבבעלותו,למעטנכסים33ר )א(
שפרטיםלגביהם,לרבותסוגםושווים,נקבעובידיהשרבתקנות,אלאבאישורהשר

ושרהאוצרר

המכוןלאיהיהרשאילמשכןנכסשברשותואולהשכירולתקופההעולהעל )ב(
עשרשנים,אלאבאישורהשרושרהאוצר;לענייןזה,"להשכירולתקופההעולהעל
עשרשנים"-לרבותשכירותהמקנהזכותלחדשהאולהאריכה,אושכירותלתקופה

נוספת,שבהצטרפותןלתקופותהשכירותהקודמותעולותיחדעלעשרשניםר

המכוןלאייטולהלוואהבסכוםהעולהעלסכוםשקבעהשרבתקנות,אלא )ג(
באישורהשרושרהאוצרר

הוראותסעיףזהיחולו,בשינוייםהמחויבים,גםעלתאגידהבתר )ד(
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יראואתהמכוןכמוסדציבורילענייןסעיף9)2(לפקודתמסהכנסה15,וסעיף39)6(34רפטורממסים )א(
לחוקמסרכושוקרןפיצויים,התשכ"א-161961,ונכסיהמקרקעיןשלוועסקאותיובנכסים

כאלהיהיופטוריםמכלמס,אגרהותשלוםחובהאחרהמשתלמיםלמדינהר

פטורממסיםלפיסעיףזהלאיחולעלנכסיםהמשמשיםלמטרותמסחריותר )ב(

הפעילות35רדיןוחשבוןשנתי מתחומי אחד בכל המכון פעולות על שנתי דוח יערוך הכללי המנהל
המתקיימיםבמסגרתו,ובכללזהבמסגרתהיחידותשהואמפעילאומשתתףבהפעלתן,
ובמסגרתתאגידהבתויגישולמועצהלאישורה;המועצהתגישאתהדוחשאישרה
לשרלאיאוחרמיום31במרסבכלשנה;השררשאילהורותעלהמתכונתלעריכת

הדוחולהגשתולפיסעיףזהר

המכוןיהיהרשאילהחזיקאמצעישליטהבתאגידהבת,שמטרתותהיהלהפעיל36רתאגידהבת )א(
אתביתהנבחרותבלבד;לענייןזה,"ביתהנבחרות"-מלוןהספורטהפועלבמקרקעי

המכוןר

לענייני הכללי המנהל סגן המכון, מנהל יכהנו הבת חברת בדירקטוריון )ב(
כספיםשלהמכוןוחברהמועצהשתקבעהמועצהמביןחבריהמועצהשמונולפי

סעיף11)א()1(עד)4(ר

לתאגידהבתימונהמבקרפנימי,אשריפעלבהתאםלהוראותחוקהביקורת )ג(
הפנימית;בלילגרועמהאמורבסעיף6לחוקהביקורתהפנימית,המבקרהפנימייגיש

דיןוחשבוןעלממצאיולוועדתהביקורתשלהמכוןשמונתהלפיסעיף23ר

המכוןיהיהרשאילדרושמתאגידהבתומכלדירקטורמטעמובתאגידהבתמידע )ד(
ומסמכיםבענייניתאגידהבתר

החלטותתאגידהבתאוהמכוןבנושאיםהמפורטיםלהלןיהיוטעונותאישורשל )ה(
השרושרהאוצרמראש:

הקצאתמניותבתאגידהבת; )1(

החלטותשישבהןכדילהביאלשינוימהותיביחסיהכוחותביןבעלי )2(
המניותבתאגידהבתאולשינוימחזיקיםבאמצעישליטהאוכוחההצבעה

בתאגידהבתאובזכותלמנותדירקטורבתאגידהבת;

כלשינויבתקנוןתאגידהבת; )3(

הנפקתאיגרותחוב,ביןאםהןניתנותלהמרהבמניותוביןאםלאו; )4(

חידושארגונושלתאגידהבת,פירוקומרצון,פשרה,הסדראומיזוגר )5(

תאגידהבתלאיחזיקבאמצעישליטהבתאגידאחרר )ו(

המכוןרשאילפעוללפירוקשלתאגידהבת,באישורהשרושרהאוצרר )ז(

העמותהכהגדרתהבסעיף41)א(תפעללתיקוןתקנוןתאגידהבתבהתאםלאמור )ח(
בחוקזהעדיוםהתחילהר

השרממונהעלביצועחוקזהוהוארשאילהתקיןתקנותבכלהנוגעלביצועו,לרבות37רביצועותקנות
לענייןסדריהעבודהשלהמועצהר

תיקוןחוקלהסדר
ההימוריםבספורט

-מס'11

בחוקלהסדרההימוריםבספורט,התשכ"ז-171967,בסעיף9)ב1(-38ר

בפסקה)6(,אחרי"מיתקניספורט"יבוא"למעטמיתקניםכאמורבפסקה)6א("; )1(

יראואתהמכוןכמוסדציבורילענייןסעיף9)2(לפקודתמסהכנסה15,וסעיף39)6(34ר )א(
לחוקמסרכושוקרןפיצויים,התשכ"א-161961,ונכסיהמקרקעיןשלוועסקאותיובנכסים

כאלהיהיופטוריםמכלמס,אגרהותשלוםחובהאחרהמשתלמיםלמדינהר

פטורממסים

פטורממסיםלפיסעיףזהלאיחולעלנכסיםהמשמשיםלמטרותמסחריותר )ב(

הפעילות35ר מתחומי אחד בכל המכון פעולות על שנתי דוח יערוך הכללי המנהל
המתקיימיםבמסגרתו,ובכללזהבמסגרתהיחידותשהואמפעילאומשתתףבהפעלתן,
ובמסגרתתאגידהבתויגישולמועצהלאישורה;המועצהתגישאתהדוחשאישרה
לשרלאיאוחרמיום31במרסבכלשנה;השררשאילהורותעלהמתכונתלעריכת

הדוחולהגשתולפיסעיףזהר

דיןוחשבוןשנתי

המכוןיהיהרשאילהחזיקאמצעישליטהבתאגידהבת,שמטרתותהיהלהפעיל36ר )א(
אתביתהנבחרותבלבד;לענייןזה,"ביתהנבחרות"-מלוןהספורטהפועלבמקרקעי

המכוןר

תאגידהבת

לענייני הכללי המנהל סגן המכון, מנהל יכהנו הבת חברת בדירקטוריון )ב(
כספיםשלהמכוןוחברהמועצהשתקבעהמועצהמביןחבריהמועצהשמונולפי

סעיף11)א()1(עד)4(ר

לתאגידהבתימונהמבקרפנימי,אשריפעלבהתאםלהוראותחוקהביקורת )ג(
הפנימית;בלילגרועמהאמורבסעיף6לחוקהביקורתהפנימית,המבקרהפנימייגיש

דיןוחשבוןעלממצאיולוועדתהביקורתשלהמכוןשמונתהלפיסעיף23ר

המכוןיהיהרשאילדרושמתאגידהבתומכלדירקטורמטעמובתאגידהבתמידע )ד(
ומסמכיםבענייניתאגידהבתר

החלטותתאגידהבתאוהמכוןבנושאיםהמפורטיםלהלןיהיוטעונותאישורשל )ה(
השרושרהאוצרמראש:

הקצאתמניותבתאגידהבת; )1(

החלטותשישבהןכדילהביאלשינוימהותיביחסיהכוחותביןבעלי )2(
המניותבתאגידהבתאולשינוימחזיקיםבאמצעישליטהאוכוחההצבעה

בתאגידהבתאובזכותלמנותדירקטורבתאגידהבת;

כלשינויבתקנוןתאגידהבת; )3(

הנפקתאיגרותחוב,ביןאםהןניתנותלהמרהבמניותוביןאםלאו; )4(

חידושארגונושלתאגידהבת,פירוקומרצון,פשרה,הסדראומיזוגר )5(

תאגידהבתלאיחזיקבאמצעישליטהבתאגידאחרר )ו(

המכוןרשאילפעוללפירוקשלתאגידהבת,באישורהשרושרהאוצרר )ז(

העמותהכהגדרתהבסעיף41)א(תפעללתיקוןתקנוןתאגידהבתבהתאםלאמור )ח(
בחוקזהעדיוםהתחילהר

השרממונהעלביצועחוקזהוהוארשאילהתקיןתקנותבכלהנוגעלביצועו,לרבות37ר
לענייןסדריהעבודהשלהמועצהר

ביצועותקנות

תיקוןחוקלהסדרבחוקלהסדרההימוריםבספורט,התשכ"ז-171967,בסעיף9)ב1(-38ר
ההימוריםבספורט

-מס'11 בפסקה)6(,אחרי"מיתקניספורט"יבוא"למעטמיתקניםכאמורבפסקה)6א("; )1(

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120ר 15

ס"חהתשכ"א,עמ'100ר 16

ס"חהתשכ"ז,עמ'142;התשע"ז,עמ'464ר 17
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אחריפסקה)6(יבוא: )2(

בהקמה כתמיכה לחלוקה לספורט הלאומית המועצה שתקבע סכום ")6א(
ובשדרוגשלמיתקניספורטאומיתקניעזרבמכוןהלאומילמצוינותבספורט
)מכוןוינגייט(,לפיסעיף5)ב()3(לחוקהמכוןהלאומילמצוינותבספורט)מכון

וינגייט(,התשע"ז-182017"ר

תיקוןחוקהספורט
-מס'13

בחוקהספורט,התשמ"ח-191988,בסעיף1,בהגדרה"תעודתהסמכה",בפסקה)1(,בסופה39ר
יבוא"הכרהכאמוריכולשתהיהאףלגביביתספרהמתנהללפיחיקוק"ר

פרק ז': תחילה והוראות מעבר
2018()בחוקזה-יום40רתחילה )1במרס תחילתושלחוקזהביוםי"דבאדרהתשע"ח )א(

התחילה(ר

עדיוםהתחילהימונוהמועצהויושבראשהמועצה,לפיהוראותסעיף11ר )ב(

השר,באישורועדתהחינוך,התרבותוהספורטשלהכנסת,רשאי,בצו,לדחותאת )ג(
יוםהתחילהבשתיתקופותנוספותשלאיעלועלשישהחודשיםכלאחתר

בסעיףזה-41רהוראותמעבר )א(

"חוקהעמותות"-חוקהעמותות,התש"ם-201980;

הנאה,חובות וטובות זכויות מיטלטלין, מקרקעין, וזכויות"- חובות "נכסים,
והתחייבויות,התקשרויותאועסקאותמכלסוגשהוא;

"העמותה"-עמותתמכוןוינגייטלחינוךגופניולספורטע"ר;

"רואההחשבון"-רואההחשבוןשמונהלפיהוראותסעיףקטן)ו(ר

החלביוםפרסומושלחוקזהתפעלהעמותהלהעברתהנכסים,החובותוהזכויות )ב(
שלהחברהלפיתוחמכוןוינגייטבע"מ)להלן-החברההכלכלית(לעמותהבהתאם

להוראותכלדין;הנכסים,החובותוהזכויותכאמוריועברולאיאוחרמיוםהתחילהר

ביוםהתחילה- )ג(

כלהנכסים,החובותוהזכויותשלהעמותהיועברולמכוןויראואותם )1(
כנכסים,חובותוזכויותשלהמכון;בפסקהזו,"נכסים,חובותוזכויות"-לרבות

אמצעיהשליטהבתאגידהבתולמעטאמצעישליטהבחברההכלכלית;

כלהליךמשפטישלהעמותהאונגדהשהיהתלויועומדערביוםהתחילה )2(
וכןכלעילהלתביעהשהיתהקיימתלעמותהאונגדהבאותומועד,יוסיפולעמוד

בתוקפםויראואותםכאילוהםשלהמכוןאונגדו,לפיהענייןר

החלביוםהתחילהתפעלהעמותהלפירוקהמרצוןשלהחברההכלכליתולפירוקה )ד(
מרצוןשלהעמותה,והכולבהתאםלהוראותכלדין;העמותהתגישלרשםהעמותות
אתהדיןוחשבוןואתאישורובידיהאסיפההכלליתהמסיימתשלהעמותהלפיסעיף

47)ב(לחוקהעמותותלאיאוחרמתשעהחודשיםמיוםהתחילהר

החלביוםפרסומושלחוקזהועדלמינוירואההחשבוןכאמורבסעיףקטן)ו(,לא )ה(
תתקשרהעמותהבהתקשרותחדשהבסכוםהעולהעל500,000שקליםחדשיםר

ס"חהתשע"ז,עמ'536ר 18

ס"חהתשמ"ח,עמ'122,התשע"ז,עמ'474ר 19

ס"חהתש"ם,עמ'210ר 20
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השרימנה,בתוך30ימיםמיוםפרסומושלחוקזה,רואהחשבוןשילווהאת )ו(
פעילותהעמותהויכהןעדליוםהתחילה;כלעודמכהןרואההחשבוןיחולוהוראות

אלה:

לרואההחשבוןיהיונתונותכלהסמכויותהנתונותלפיכלדיןלחברהוועד )1(
שלהעמותהלענייןקבלתמידעעלאודותפעילותה,הואיוזמןלישיבותהאסיפה
הכלליתולישיבותהוועדשלהעמותהויהיהרשאילהשתתףבהן,ואולםלא

תהיהלוזכותהצבעה;

חתם כן אם אלא אותה, תחייב לא העמותה מטעם כספית התחייבות )2(
עליהגםרואההחשבון,והתחייבותכספיתשלאנחתמהכאמור-בטלה;עלכל
התחייבותכספיתיצויןבכתבכימונהלעמותהרואהחשבוןלפיסעיףזהוכי
היאתחייבאתהעמותהרקאםנחתמהעלידוכאמור;לענייןזה,"התחייבות
כספית"-לרבותבחוזה,בכתבהתחייבות,במסמכיתשלום,בהסדרפשרההמוגש

לביתמשפטאולביתדיןעלמנתלקבלתוקףשלפסקדין,אובתעודהאחרת;

לאיהיהאדםלעובדהעמותה,אלאאםכןאישררואההחשבון,מראש )3(
ובכתב,אתהעסקתוואתתנאיהעסקתו;

סמכויותרואההחשבוןכאמורבסעיףקטןזהיחולועלתאגידהבתועל )4(
החברההכלכלית,בשינוייםהמחויביםר

המועצהרשאיתלייפותאתכוחםשלשנייםאויותרמחבריהלחתוםבשםהמכון )ז(
עלמסמכיםולבצעפעולותמשפטיותאחרותלשםביצועהפעולותהדרושותליישומו

שלסעיףזה,והכולבכפוףלכלסייגשבייפויהכוחר

של)ח( הכללי המנהל לרבות התחילה, יום ערב העמותה עובד שהיה מי )1(
העמותה)בסעיףקטןזה-המנהלהכלליהמכהן(,יהיהלעובדהמכוןהחלביום

התחילהר

עלאףהאמורבכלדין,עובדהעמותהשעברלהיותעובדהמכוןכאמור )2(
בפסקה)1()בסעיףקטןזה-עובדעובר(לאיהיהזכאילהטבותפרישהכלשהן

בשלהמעברר

כלהזכויותשהיולעובדעוברערביוםהתחילהוהתקבלוכדיןיישמרולו )3(
ויראואותןכזכויותהנובעותמעבודתובמכון,ובלבדשאושרולפיהוראותסעיף

29לחוקיסודותהתקציבר

עלהמנהלהכלליהמכהןיחולוההוראותהחלותעלהמנהלהכללילפי )4(
חוקזה,ואולםיראואותוכאילוהחלבכהונתולפיחוקזהביוםהתחילהר

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

השרימנה,בתוך30ימיםמיוםפרסומושלחוקזה,רואהחשבוןשילווהאת )ו(
פעילותהעמותהויכהןעדליוםהתחילה;כלעודמכהןרואההחשבוןיחולוהוראות

אלה:

לרואההחשבוןיהיונתונותכלהסמכויותהנתונותלפיכלדיןלחברהוועד )1(
שלהעמותהלענייןקבלתמידעעלאודותפעילותה,הואיוזמןלישיבותהאסיפה
הכלליתולישיבותהוועדשלהעמותהויהיהרשאילהשתתףבהן,ואולםלא

תהיהלוזכותהצבעה;

חתם כן אם אלא אותה, תחייב לא העמותה מטעם כספית התחייבות )2(
עליהגםרואההחשבון,והתחייבותכספיתשלאנחתמהכאמור-בטלה;עלכל
התחייבותכספיתיצויןבכתבכימונהלעמותהרואהחשבוןלפיסעיףזהוכי
היאתחייבאתהעמותהרקאםנחתמהעלידוכאמור;לענייןזה,"התחייבות
כספית"-לרבותבחוזה,בכתבהתחייבות,במסמכיתשלום,בהסדרפשרההמוגש

לביתמשפטאולביתדיןעלמנתלקבלתוקףשלפסקדין,אובתעודהאחרת;

לאיהיהאדםלעובדהעמותה,אלאאםכןאישררואההחשבון,מראש )3(
ובכתב,אתהעסקתוואתתנאיהעסקתו;

סמכויותרואההחשבוןכאמורבסעיףקטןזהיחולועלתאגידהבתועל )4(
החברההכלכלית,בשינוייםהמחויביםר

המועצהרשאיתלייפותאתכוחםשלשנייםאויותרמחבריהלחתוםבשםהמכון )ז(
עלמסמכיםולבצעפעולותמשפטיותאחרותלשםביצועהפעולותהדרושותליישומו

שלסעיףזה,והכולבכפוףלכלסייגשבייפויהכוחר

של)ח( הכללי המנהל לרבות התחילה, יום ערב העמותה עובד שהיה מי )1(
העמותה)בסעיףקטןזה-המנהלהכלליהמכהן(,יהיהלעובדהמכוןהחלביום

התחילהר

עלאףהאמורבכלדין,עובדהעמותהשעברלהיותעובדהמכוןכאמור )2(
בפסקה)1()בסעיףקטןזה-עובדעובר(לאיהיהזכאילהטבותפרישהכלשהן

בשלהמעברר

כלהזכויותשהיולעובדעוברערביוםהתחילהוהתקבלוכדיןיישמרולו )3(
ויראואותןכזכויותהנובעותמעבודתובמכון,ובלבדשאושרולפיהוראותסעיף

29לחוקיסודותהתקציבר

עלהמנהלהכלליהמכהןיחולוההוראותהחלותעלהמנהלהכללילפי )4(
חוקזה,ואולםיראואותוכאילוהחלבכהונתולפיחוקזהביוםהתחילהר

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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