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חוק איסור אלימות בספורט )תיקון מס' 3 והוראת שעה(, התשפ"ב-2022*

בחוקאיסוראלימותבספורט,התשס"ח-12008)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף1-1פתיקוןסעיף1

ההגדרה"המועצה"-תימחק; )1(

בהגדרה"ממונהבטיחותבאירועבטיחות",במקום"באירועבטיחות"יבוא"באירוע )2(
ספורט";

אחריההגדרה"מנהלאירועספורט"יבוא: )3(

""מנהלבטיחות"-מישמונהלשמשאחראילבדיקתעמידהבדרישותהבטיחות
הוראות לפי מתאימים והכשרה כישורים בעל והוא הספורט, במיתקן

סעיף6;"פ

בסעיף6לחוקהעיקרי-2פתיקוןסעיף6

בסעיףקטן)א(,אחרי"ימנהמנהלבטיחות"יבוא"שיהיהאחראילבדיקתעמידה )1(
בדרישותהבטיחותבמיתקןהספורט";

בסעיףקטן)ב(,במקום"אלאאםכןמשטרתישראל"יבוא"אלאאםכןמתקיימים )2(
בותנאיכשירותוהכשרהשנקבעולפיסעיף11א)ב(לחוקרישויעסקים,אםנקבעו,

ומשטרתישראל"פ

בסעיף13לחוקהעיקרי-3פתיקוןסעיף13

בסעיףקטן)ב(,במקום"שלושיםימים"יבוא"60ימים"; )1(

בסעיףקטן)ג(,במקום"שלושיםימים"יבוא"60ימים"; )2(

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )3(

קציןמשטרהרשאי,מנימוקיםמיוחדיםשיפורטובהחלטתו,להורותכיימי ")ג1(
הפגרהכהגדרתהבחוקהספורטלאיימנובתקופתההרחקהאוההגבלהשנקבעה
לפיסעיףקטן)ב(או)ג(אוכיתקופתההגבלהאוההרחקהכאמורתימנההחל
ממועדמאוחריותרשיקבע,ובלבדשהמועדהאמורלאיהיהמאוחרמ־60יום

ממועדמתןההחלטהפ"

בסעיף13א)ב(לחוקהעיקרי-4פתיקוןסעיף13א

בפסקה)1(,במקום"60ימים"יבוא"150ימים"; )1(

בפסקה)2(,במקום"90ימים"יבוא"180ימים"פ )2(

בסעיף14לחוקהעיקרי-5פתיקוןסעיף14

בסעיףקטן)א(,בהגדרה"חפץאסור",בפסקה)8(שבה,המילים")בסעיףזה-חפץ )1(
אסורמוכרז("-יימחקו;

"המנויים יבוא ")6( עד )א()1( קטן בסעיף "המוגדרים במקום )ב(, קטן בסעיף )2(
בפסקאות)1(עד)6(להגדרה"חפץאסור"";

"המנוי יבוא ")6( עד )א()1( קטן בסעיף "כהגדרתו במקום )ג(, קטן בסעיף )3(
בפסקאות)1(עד)4(להגדרה"חפץאסור"";
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בסעיףקטן)ד(,במקום"חפץהמפורטבתוספתהשלישיתאוחפץאסורמוכרז" )4(
יבוא"חפץאסורהמנויבפסקאות)5(עד)8(להגדרה"חפץאסור""פ

בסעיף15לחוקהעיקרי,אחרי"והכלבשל"יבוא"נטייהמינית,"פ6פתיקוןסעיף15

בסעיף16לחוקהעיקרי,אחרי"בסעיףזה"יבוא"ובסעיף16ב"פרפתיקוןסעיף16

הוספתסעיפים
16בעד16ד



אחריסעיף16אלחוקהעיקרייבוא:8פ

לו,16בפ"איסוריידויחפץ בסמוך או ספורט אירוע של קיומו בזמן חפץ, המיידה
שבו במקום הנמצא אדם לעבר או המשחק שדה לעבר
מתקייםאירועהספורט,דינו-קנסכאמורבסעיף61)א()2(

לחוקהעונשיןפ

איסורכניסה
לאירועספורט

בלאכרטיס

אליו16גפ שהכניסה ספורט אירוע בו שמתקיים למקום הנכנס
מותניתבהצגתכרטיס,בלאהצגתכרטיסכאמור,דינו-קנס

כאמורבסעיף61)א()1(לחוקהעונשיןפ

אי־התייצבות
בתחנתמשטרה

אדםשניתןלגביוצוהרחקהאוהגבלהוהפרהוראהשלבית16דפ
משפטאושלקציןמשטרהלהתייצבבתחנתמשטרהלפני
פתיחתאירועהספורטשלגביוניתןהצו,דינו-קנסכאמור

בסעיף61)א()1(לחוקהעונשיןפ"

פרקה'לחוקהעיקרי-בטלפ9פביטולפרקה'

אחריסעיף31לחוקהעיקרייבוא:10פהוספתסעיף31א

השרוהשרלביטחוןהפניםידווחולוועדתהחינוך,התרבות31אפ"דיווחלכנסת
והספורטשלהכנסת,אחתלשנה,במשךחמששניםמיום
תחילתושלחוקאיסוראלימותבספורט)תיקוןמס'3והוראת
שעה(,התשפ"ב-22022,עליישוםהוראותחוקזהבתקופה
שקדמהלמועדהדיווח,ובכללזהעלמספרצוויהרחקהאו
הגבלהשהוטלו,לרבותהתייצבותמישהצוניתןלגביובתחנת
המשטרה,ועלהיקףההליכיםשננקטולאכיפתעבירותלפי
חוקזה,ויעילותהשימושבאמצעיםאלהלמניעתאלימות

בספורטפ"

בסעיף32)א(לחוקהעיקרי,במקום"עםשרהמשפטיםועםהמועצה"יבוא"ועםשר11פתיקוןסעיף32
המשפטים"פ

תיקוןהתוספת
הראשונה

בתוספתהראשונהלחוקהעיקרי,בפרט12-1פ

בפסקה)5(,בסופהיבוא"וסעיףר28"; )1(

בפסקה)ר(,אחרי"335,"יבוא"338)3(ו־)5(,"פ )2(

תיקוןחוקהספורט
-מס'16

בחוקהספורט,התשמ"ח-31988,בסעיףר1ט,האמורבויסומן")א(",ואחריויבוא:13פ

המועצהתמנהועדהלמניעתאלימותבספורט)בסעיףקטןזה-הוועדה(,")ב( )1(
שביןחבריהיהיונציגההתאחדותלכדורגל,נציגאיגודהכדורסלונציגאוהדי
ספורט,ולפחותשלושיםאחוזיםמביןחבריהיהיונשים;המועצהרשאיתלמנות

בסעיףקטן)ד(,במקום"חפץהמפורטבתוספתהשלישיתאוחפץאסורמוכרז" )4(
יבוא"חפץאסורהמנויבפסקאות)5(עד)8(להגדרה"חפץאסור""פ
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תיקוןסעיף16בסעיף16לחוקהעיקרי,אחרי"בסעיףזה"יבוא"ובסעיף16ב"פרפ

הוספתסעיפיםאחריסעיף16אלחוקהעיקרייבוא:8פ
16בעד16ד

 לו,16בפ"איסוריידויחפץ בסמוך או ספורט אירוע של קיומו בזמן חפץ, המיידה
שבו במקום הנמצא אדם לעבר או המשחק שדה לעבר
מתקייםאירועהספורט,דינו-קנסכאמורבסעיף61)א()2(

לחוקהעונשיןפ

איסורכניסה
לאירועספורט

בלאכרטיס

אליו16גפ שהכניסה ספורט אירוע בו שמתקיים למקום הנכנס
מותניתבהצגתכרטיס,בלאהצגתכרטיסכאמור,דינו-קנס

כאמורבסעיף61)א()1(לחוקהעונשיןפ

אי־התייצבות
בתחנתמשטרה

אדםשניתןלגביוצוהרחקהאוהגבלהוהפרהוראהשלבית16דפ
משפטאושלקציןמשטרהלהתייצבבתחנתמשטרהלפני
פתיחתאירועהספורטשלגביוניתןהצו,דינו-קנסכאמור

בסעיף61)א()1(לחוקהעונשיןפ"

ביטולפרקה'פרקה'לחוקהעיקרי-בטלפ9פ

הוספתסעיף31אאחריסעיף31לחוקהעיקרייבוא:10פ

השרוהשרלביטחוןהפניםידווחולוועדתהחינוך,התרבות31אפ"דיווחלכנסת
והספורטשלהכנסת,אחתלשנה,במשךחמששניםמיום
תחילתושלחוקאיסוראלימותבספורט)תיקוןמס'3והוראת
שעה(,התשפ"ב-22022,עליישוםהוראותחוקזהבתקופה
שקדמהלמועדהדיווח,ובכללזהעלמספרצוויהרחקהאו
הגבלהשהוטלו,לרבותהתייצבותמישהצוניתןלגביובתחנת
המשטרה,ועלהיקףההליכיםשננקטולאכיפתעבירותלפי
חוקזה,ויעילותהשימושבאמצעיםאלהלמניעתאלימות

בספורטפ"
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לוועדהחבריםשאינםחבריהמועצה,ובלבדשמספרםלאיעלהעלמחצית
מחבריהוועדה;לענייןחבריועדהכאמורשאינםחבריהמועצהיחולוהוראות

סעיפיםר1א)ג1(,ר1דו־ר1ה,בשינוייםהמחויביםפ

הוועדהתפעללגיבושתוכניתלפעולהולטיפולבנושאהאלימותבספורט, )2(
ובכללזהקידוםשלשיתוףפעולהביןמשרדיהממשלהוגופיםאחריםהפועלים
בתחוםהספורט,ריכוזואיסוףשלמידעונתונים,פעולותהסברהוחינוךוכל
פעולהאחרתלפיקביעתהמועצה;הוועדהתדווחלמועצהעלפעילותהאחת

לשנה;עיקריהדיווחיפורסמובאתרהאינטרנטשלמשרדהתרבותוהספורטפ

הוועדהתתכנסלפחותאחתלרבעון,ובלבדשאחתמישיבותיהתתקיים )3(
לפניתחילתעונתספורט,ובהיוצגוהתוכניתכאמורבפסקה)2(והיעדיםלאותה

עונתספורטפ"

בתקופהשעדתוםשנתייםמיוםתחילתושלחוקזה,יקראואתהחוקהעיקריכך14פהוראתשעה
שאחריסעיף16דיבוא:

"איסורספסרות
בכרטיסיםלאירוע

ספורט-הוראת
שעה

המוכרבמקוםשבומתקייםאירועספורטאובסמוךלמקום16הפ
כאמור,בזמןקיוםהאירועאובסמוךלפניתחילתו,כרטיס
לאירועהספורטבמחירהעולהעלפישנייםמהמחירהנקוב
אושלושהכרטיסיםאויותרבמחירהעולהעלהמחירהנקוב,
דינו-קנסכאמורבסעיף61)א()2(לחוקהעונשין;לענייןזה,
בודדת לכניסה בכרטיס הנקוב המחיר - הנקוב" "המחיר

לאירועהספורטפ"
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