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חוק להסדר ההימורים בספורט )תיקון מס' 14 והוראת שעה(, 
התשע"ט-2019*

הוספתסעיף9ב-
הוראתשעה

בחוקלהסדרההימוריםבספורט,התשכ"ז-פ1196)להלן-החוקהעיקרי(,אחריסעיף1פ
9איבוא:

"תמיכהבגופי
ספורט-הוראת

שעה

בסעיףזה-9בפ )א(

"אגודתספורט","ארגוןספורט"ו"מועדוןספורט"-כהגדרתם
בחוקהספורט;

"ארגוןספורטנתמך"-ארגוןספורט,ש־50%מהיקףפעילותו
העממי-חובבני בספורט לתמיכה מיועד לפחות
זו,"ספורטעממי־חובבני"- ולקידומו;לענייןהגדרה

פעילותספורטשאינהבמסגרתליגותמקצועניות;

"גוףספורט"-ארגוןספורטנתמך,אגודתספורטאומועדון
ספורט;

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

"המועצההלאומיתלספורט"-המועצהשהוקמהלפיסעיף
פ1אלחוקהספורט;

"תיקוןמס'14"-חוקלהסדרההימוריםבספורט)תיקוןמס'
14והוראתשעה(,התשע"ט-2019;

"תקנוןכספיםומשק")תכ"ם(-הוראותמינהלשקבעהחשב
הכלליבמשרדהאוצרפ

עלאףהאמורבסעיף3אלחוקיסודותהתקציב,הוצאות )ב(
משרדהתרבותוהספורטלתמיכהבגופיספורטלענייןפעילות
נתמכתערביוםהפרסום,בסכוםשנקבעבחוקהתקציבהשנתי
)בסעיףזה-סכוםהתמיכה(,יחולקובהתאםלהוראותסעיף
זה;לענייןזה,"פעילותנתמכתערביוםהפרסום"-פעילות
בתחומיםשערביוםפרסומושלתיקוןמס'14הוקצובעבורם
לחוק )5( עד 9)ב1()3( סעיף לפי כתמיכה לחלוקה סכומים
לחוקההתייעלות 11)פ()ד( בסעיף ביטולו לפני כנוסחו זה,
הכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנתהתקציב

2019(,התשע"ח-2018פ

מבחנים לפי הספורט גופי בין יחולק התמיכה סכום )ג(
שוויונייםשיקבעשרהתרבותוהספורט)בסעיףזה-מבחנים(,
המועצה ועם לממשלה המשפטי היועץ עם בהתייעצות

הלאומיתלספורטפ

עלתמיכותלגופיספורטלפיסעיףזה,ובכללזהעל )ד(
כאמור, בבקשות הדיון ועל תמיכה לקבלת בקשות הגשת

יחולוההוראותכמפורטלהלן,לפיהעניין:

התקבלבכנסתביוםכ"גבטבתהתשע"ט)31בדצמבר2018(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק *
הממשלה-8פ12,מיוםי"חבכסלוהתשע"ט)26בנובמבר2018(,עמ'186פ

ס"חהתשכ"ז,עמ'142;התשע"ח,עמ'פ51פ 1

ס"חהתשמ"ה,עמ'60פ 2
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לענייןגוףספורטשהואמוסדציבורכהגדרתו )1(
הנוהל הוראות - התקציב יסודות לחוק 3א בסעיף
שקבעשרהאוצרלפיסעיף3א)ו(לחוקיסודותהתקציב,
בשינוייםשקבע,אםקבע)בסעיףזה-הוראותשר

האוצר(;

כאמור ציבור מוסד שאינו ספורט גוף לעניין )2(
בפסקה)1(-הוראותתקנוןכספיםומשקפ

עלאףהאמורבסעיףקטן)ד(- )ה(

יידונו זה סעיף לפי תמיכה לקבלת בקשות )1(
לפניועדהשאלהחבריה)בסעיףזה-ועדתתמיכות

משותפת(:

התרבות במשרד הספורט מינהל ראש )א(
והספורטאונציגו,והואיהיההיושבראש;

חשבמשרדהתרבותוהספורטאונציגו; )ב(

היועץהמשפטילמשרדהתרבותוהספורט )ג(
אונציגו;

ראשאגףבכירתקציביםותכנוןבמשרד )ד(
התרבותוהספורטאונציגו;

עובדמשרדהתרבותוהספורטשימנהשר )ה(
התרבותוהספורט;

מקרב המועצה שמינתה נציגים שני )ו(
עובדיה;

שנינציגיציבורשהםספורטאיעבר,שימנה )ז(
שרהתרבותוהספורט;

לא ימונו )1()ז( בפסקה המנויים הציבור נציגי )2(
יאוחרמיוםכ"טבתמוזהתשע"ט)1באוגוסט2019(;

החלטתועדתהתמיכותהמשותפתתתקבלברוב )3(
שבקרב ובלבד בישיבה, המשתתפים חבריה דעות
החברים וכי המדינה לעובדי רוב יש המשתתפים

המנוייםבפסקה)1()ב(ו–)ג(משתתפיםבישיבה;

מתן על המשותפת התמיכות ועדת החליטה )4(
תמיכהלגוףספורטלפיסעיףזה,תעבירהמועצהאת
שר להוראות בהתאם המבקש לגוף התמיכה כספי

האוצראולהוראותתקנוןכספיםומשק,לפיהענייןפ

המבחניםוהוראותשרהאוצריפורסמוברשומותפ )ו(

לפי ההוראות יחולו זה סעיף לפי תמיכה קבלת על )ז(
את יראו זה לעניין התקציב; יסודות לחוק 3א)ח1( סעיף

התמיכהלפיסעיףזהכתמיכהממשרדהתרבותוהספורטפ

לענייןגוףספורטשהואמוסדציבורכהגדרתו )1(
הנוהל הוראות - התקציב יסודות לחוק 3א בסעיף
שקבעשרהאוצרלפיסעיף3א)ו(לחוקיסודותהתקציב,
בשינוייםשקבע,אםקבע)בסעיףזה-הוראותשר

האוצר(;

כאמור ציבור מוסד שאינו ספורט גוף לעניין )2(
בפסקה)1(-הוראותתקנוןכספיםומשקפ

עלאףהאמורבסעיףקטן)ד(- )ה(

יידונו זה סעיף לפי תמיכה לקבלת בקשות )1(
לפניועדהשאלהחבריה)בסעיףזה-ועדתתמיכות

משותפת(:

התרבות במשרד הספורט מינהל ראש )א(
והספורטאונציגו,והואיהיההיושבראש;

חשבמשרדהתרבותוהספורטאונציגו; )ב(

היועץהמשפטילמשרדהתרבותוהספורט )ג(
אונציגו;

ראשאגףבכירתקציביםותכנוןבמשרד )ד(
התרבותוהספורטאונציגו;

עובדמשרדהתרבותוהספורטשימנהשר )ה(
התרבותוהספורט;

מקרב המועצה שמינתה נציגים שני )ו(
עובדיה;

שנינציגיציבורשהםספורטאיעבר,שימנה )ז(
שרהתרבותוהספורט;

לא ימונו )1()ז( בפסקה המנויים הציבור נציגי )2(
יאוחרמיוםכ"טבתמוזהתשע"ט)1באוגוסט2019(;

החלטתועדתהתמיכותהמשותפתתתקבלברוב )3(
שבקרב ובלבד בישיבה, המשתתפים חבריה דעות
החברים וכי המדינה לעובדי רוב יש המשתתפים

המנוייםבפסקה)1()ב(ו–)ג(משתתפיםבישיבה;

מתן על המשותפת התמיכות ועדת החליטה )4(
תמיכהלגוףספורטלפיסעיףזה,תעבירהמועצהאת
שר להוראות בהתאם המבקש לגוף התמיכה כספי

האוצראולהוראותתקנוןכספיםומשק,לפיהענייןפ

המבחניםוהוראותשרהאוצריפורסמוברשומותפ )ו(

לפי ההוראות יחולו זה סעיף לפי תמיכה קבלת על )ז(
את יראו זה לעניין התקציב; יסודות לחוק 3א)ח1( סעיף

התמיכהלפיסעיףזהכתמיכהממשרדהתרבותוהספורטפ
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לאיעבירמשרדהתרבותוהספורטאתסכוםהתמיכה )ח(
למועצה,לשםהעברתולגופיהספורטלפיהוראותסעיףזה,
אלאלפיהוראותהחשבהכלליבמשרדהאוצרלענייןבקרה
ופיקוחשלהמדינהעלהעברתסכוםהתמיכהכאמור,בידי
המועצה,לאותםגופים,ועלהפיקוחשתקייםהמועצהעל

אותםגופיםבקשרלסכומיםשהעבירהלהםפ

הוראותסעיףזהיעמדובתוקפןמיוםכ"דבטבתהתשע"ט )ט(
)1בינואר2019(עדיוםז'בטבתהתשפ"ג)31בדצמבר2022(פ"

10ב)ז()3(לחוקהעיקרי,במקום"נמוךמ־10,000שקליםחדשים"יבוא"נמוך2פתיקוןסעיף10ב בסעיף
מהסכוםהנקובבפרט)1(לתוספתהראשונהלחוקלצמצוםהשימושבמזומן,התשע"ח-

32018"פ

תיקוןחוק
ההתייעלות

הכלכלית)תיקוני
חקיקהלהשגת

יעדיהתקציב
לשנתהתקציב

)2019

בחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנתהתקציב2019(,3פ
התשע"ח-42018)להלן-חוקההתייעלותהכלכלית2019(-

בסעיף12- )1(

סעיפיםקטנים)א(ו–)ב(-בטלים; )א(

בסעיףקטן)ג(,הסיפההחלבמילים"נקבעצודחייה"-תימחק; )ב(

בסעיף13)ב(,המילים"ואםנקבעצודחייה-עדתוםתוקפושלהצו"-יימחקו; )2(

בסעיף15)ב(,במקום"עדיוםג'בטבתהתש"ף)31בדצמבר2019("יבוא"עדתום )3(
תקופתהוראתהשעהלפיסעיף9ב)ט(לחוקלהסדרההימוריםבספורט"פ

תחילתושלסעיף3ביוםכ"דבטבתהתשע"ט)1בינואר2019(פ4פתחילה

בלילגרועמהוראותסעיף15)ב(לחוקההתייעלותהכלכלית2019,כנוסחובסעיף3)3(5פהוראתמעבר
לחוקזה,אמותמידהשנקבעולפידין,לענייןתמיכהבאגודותספורטומועדוניספורט,
לפיסעיףפ1יגלחוקהספורט,התשמ"ח-51988,המובאבסעיף15)ה(לחוקההתייעלות
הכלכלית2019,ועמדובתוקפןביוםכ"גבטבתהתשע"ט)31בדצמבר2018(,ימשיכו
לחול,בשינוייםהמחויבים,לענייןתמיכהבאגודותספורטאובמועדוניספורט,עדתום
תקופתהוראתהשעהלפיסעיף9ב)ט(לחוקהעיקריכנוסחובחוקזה,אלאאםכןשונו

אובוטלולפיכלדיןלפניתוםהתקופההאמורהפ

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ב רג  י ר י מ
שרתהתרבותוהספורט

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

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

ס"חהתשע"ח,עמ'428פ 3

ס"חהתשע"ח,עמ'510פ 4

ס"חהתשמ"ח,עמ'122פ 5
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