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תחילה
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בחוק חופש המידע ,התשנ"ח1998- ,1בסעיף  ,2בהגדרה "רשות ציבורית" ,אחרי פסקה
( )9יבוא:
"(9א) התאחדות ואיגוד ,כאמור בסעיף 9ב לחוק הספורט ,התשמ"ח1988-.";2
בחוק הספורט ,התשמ"ח1988- ,3אחרי סעיף 9א יבוא:
"חופש מידע

9ב.

התאחדות או איגוד המקבלים תמיכה לפי חוק יסודות
התקציב או לפי חוק להסדר ההימורים בספורט ומחזור
העסקים השנתי שלהם עולה על מיליון וחצי שקלים חדשים,
הם רשות ציבורית כהגדרתה בחוק חופש המידע ,התשנ"ח-
1998 ,4למעט לגבי מידע שעניינו גילוי זהותם של תורמים
שהביעו את דעתם שאינם מעוניינים בגילוי זה ,שאין חובה
לגלותו לפי כל דין; לעניין סעיף זה" ,התאחדות או איגוד"
 לרבות כל תאגיד שרשאי להפעיל ,לנהל ולארגן תחרויותספורט באותו ענף ספורט".

תחילתו של חוק זה  90ימים מיום פרסומו.
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התקבל בכנסת ביום י"א בחשוון התשע"ד ( 15באוקטובר  ;)2013הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק הכנסת  ,508 -מיום כ"ג בתמוז התשע"ג ( 1ביולי  ,)2013עמ' .30
ס"ח התשנ"ח ,עמ'  ;226התש"ע ,עמ'  271ועמ' .548
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חוק הכנסת (מספר הסגנים ליושב ראש הכנסת בתקופת כהונתה של
הכנסת התשע עשרה) ,התשע"ד*2013-
הוראה מיוחדת
לתקופת כהונתה
של הכנסת התשע
עשרה

.1

על אף הוראות סעיף  10לחוק הכנסת ,התשנ"ד1994- ,1בתקופת כהונתה של הכנסת
התשע עשרה מספר הסגנים ליושב ראש הכנסת לא יעלה על עשרה.
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה
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יולי יואל אדלשטיין
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום י"א בחשוון התשע"ד ( 15באוקטובר  ;)2013הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק הכנסת  ,518 -מיום כ"ד באב התשע"ג ( 31ביולי  ,)2013עמ' .62
ס"ח התשנ"ד ,עמ' .140
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