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 תקנות מס הכנסה (ניכוי מסוגי שכר מסוימים)(תיקון), ד,תשם״ד-2004
 (תיקון), התשם״ד-2004

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 166,164 ו־243 לפקודת מס הכנסה' (להלן - הפקודה), אני
 מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה 4 1. בתקנה 4 לתקנות מם הכנסה (ניכוי מסוגי שכר מסוימים)(תיקון), התשס״ד-22004,
 במקום ״בתקנה ו״ יבוא ״בתקנה 3״.

 ה׳ בתשרי התשס״ה (20 בספטמבר 2004)
ו ה י נ ת ן נ י מ י נ  >חמ 3-468) ב

 שר האוצר

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.
 2 ק״ת התשס״ד, עמי 726.

 תקנות מם הכנסה (ניכוי משכר סופרים)(תיקון), התשס״ד-2004 (תיקון),
 התשם״ה-2004

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 166,164 ו־243 לפקודת מם הכנסה' (להלן - הפקודה), אני
 מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה 4 ו. בתקנה 4 לתקנות מס הכנסה (ניכוי משכר סופרים)(תיקון), התשס״ד-22004, במקום
 ״בתקנה 1״ יבוא ״בתקנה 3״.

 ה׳ בתשרי התשם״ה (20 בספטמבר 2004)
ו ה י נ ת ן נ י מ י נ  >חמ 3-595) ב

 שר האוצר

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.
 2 ק״ת התשס״ד, עמי 724.

 תקנות מם הכנסה (ניבוי מתשלומים בעד עבודות הלבשה, עבודות מתכת,
 עבודות חשמל ואלקטרוניקה ועבודות הובלה) (תיקון), התשם״ד-2004

 (תיקון), התשם״ה-2004

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 164, 166 ו־243 לפקודת מס הכנסה', אני מתקין תקנות
 אלה:

 תיקון תקנה 1 ו. בתקנה 1 לתקנות מס הכנסה(ניכוי מתשלומים בעד עבודות הלבשה, עבודות מתכת,
, ^ ב  עבודות חשמל ואלקטרוניקה ועבודות הובלה)(תיקון), התשס״ד-2004ג, בתקנת משנה (

 במקום ״ועבירות הובלה״ יבוא ״ועבודות הובלה״.

 ה׳ בתשרי התשס״ה (20 בספטמבר 2004)
ה ו, י נ ת ן נ י מ י נ  >חמ 3-1309) ב

 שר האוצר

 י דיני מדינת ישר<«ל, נוסח חדש 6, עמי 120.
 2 ק״ת התשם״ד, עמי 727.
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 עו סוכני המכס (קביעת פעולות מכם)(תיקון), התשם״ה-2004

 בתוקף סמכותי לפי סעיף ו לחוק סוכני המכס, התשב״ה-964ו', אני מצווה לאמור:

 1. בסעיף 1 לצו סוכני המבס (קביעת פעולות מבס), התשב״ה-965ו2 - תיקון סעיף 1

 (ו) בפסקה (1), במקום ״או קבלת מס ששולם ביתר״ יבוא ״קבלת מם ששולם ביתר,
 העברת מסמכים ודוגמאות ונוכחות בבדיקה״.

 (2) בפסקה (2), במקוים ״או קבלת מם ששולם ביתר״ יבוא ״קבלת מם ששולם ביתר,
 העברת מסמכים ודוגמאות ונוכחות בבדיקה״.

 2. תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו. תחילה

 ה׳ בתשרי התשם״ה (20 בספטמבר 2004)
ן נ ת נ י ה ו י מ י נ  >חמ 3404-ג) ב

 שר האוצר

 סייח התשכ״ה, עמי 16; התשנ״ה, עמי 356.
 ק״ת התשכ״ה, עמי 1068.

(בנות בשירות לאומי בהתנדבות)(תיקון  תקנות הביטוח הלאומי
 והוראת שעה), התשס׳׳ה-2004

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 238 ו־400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ׳׳ה-
 1995ו(להלן - החוק), לאחר התייעצות עם מועצת המוסד לביטוח לאומי לפי סעיף 12 לחוק

 ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 ו. בתקנה 3 לתקנות הביטוח הלאומי(בנות בשירות לאומי בהתנדבות), התשס״ב-22002 תיקון תקנה 3
 (להלן - התקנות העיקריות), אחרי תקנת משנה (ב) יבוא:

 ״(ב1) השר, לאחר היוועצות בועדה המייעצת, רשאי להכיר ברשות ציבורית
 כהגדרתה בסעיף 2 לחוק חופש המידע, התשנ״ח-51998, העוסקת בהפניית בנות
 לשירות לאומי שמונה שנינז לפחות, לפני תחילתן של תקנות אלה, כגוף מפנה בנות
( X K 1 )  לשירות לאומי, גם אם לא מתקיימים בה התנאים הקבועים בתקנת משנה 2() ,

 ו ־(4).״

 2. בתקופה שעד יום כ״ו באב התשם״ה (31 באוגוסט 2005) יראו, על אף האמור בתקנות הוראת שעה
 העיקריות, כאילו -

 (1) בתקנה 1 בהן, בהגדרה ״שירות לאומי״, בפסקה (2), אחרי ״בישראל״, נאמר ״או
 באזור״;

בתקנה 2(XK5) בהן, במקום ״באישור״ נאמר ״בהתייעצות עם״; (2 ) 

 (3) בתקנה 8 בהן, במקום ״חדלו להתקיים״, נאמר ״לא מתקיימים״.

 כ״ח באלול התשם״ד (14 בספטמבר 2004)
ן א ו ר ל ב ו ל ו ב  (חמ 3-564) ז

 שר הרווחה

 סייח התשנ״ה, עמי 210.
 ק״ת התשס״ב, עמי 853.

 סייח התשנ״ח, עמי 226; התשס״ב, עמי 598.
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 תקנות התכנון והבניה (בקשה להרשאה להקמת מבנה דרך),
 התשם״ה-2004

, התשב״ה- 2 6 5 ה י נ ב ה x2̂) ו־(3) ו־ לחוק התכנון ו  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 261
 1965 י(להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם שר התחבורה2, עם השר לאיכות הסביבה ועם
 המועצה הארעית לתכנון ולבניה, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני

 מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה -

 ״גשר״ - גשר אשר מפתחו הבולל עולה על 12 מטרים:

 ״צוות מלווה״ - גוף שנקבע בתכנית לצורך אישור, פיקוח ובקרה על התכניות המפורטות
 לביצועה של הדרך;

 ״תכנית״ - התכנית מכוחה מבוקשת ההרשאה למבנה דרך;

 ״תכניות הנדסיות״ - תשריטים, תרשימים וחתכים המפורטים בתקנה 2(3);

 ״תקנות המהנדסים״ - תקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות), התשב״ז-
. ג  967 ו

 2. בקשה להרשאה להקמת מבנה דרך (להלן - הבקשה) תיערך לפי טופס ו שבתוספת
 ובמפורט להלן:

 (1) נוסף על האמור בסעיף 261(הץ2) לחוק, תכלול הבקשה פרטים אלה:

 (א) כאשר לפי הוראות התכנית נקבע צוות מלווה לביצועה - הרכב
 הצוות:

 (ב) שמו של עורך החישובים הסטטיים למבנה הדרף,

 (ג) התקנים לפיהם נערך התכנון ההנדסי;

 (ד) הדרכים שיבטיחו נגישות לאנשים עם מוגבלויות;

 (2) הבקשה תוגש בשני עותקים למתכנן המחוז והעתק אחד למהנדס הועדה
 המקומית:

 (3) לבקשה יצורפו התכניות ההנדסיות כמפורט להלן:

 (א) תשריט תנוחת מבנה הדרך על גבי מפה טופוגרפית הכוללת קואורדינטות
 עם ציון מיקום מבנה הדרך מודגש בצבע או בגוון שונה מרקע המפה, גבולות
 ומספרי גושים וחלקות וכן תרשים סביבה על רקע התכנית, בקנה מידה של

 התכנית:

 (ב) חתך לאורך מבנה הדרך לרבות הסוללה או החפיר, ו־20 מטרים נוספים
 מכל צד של מבנה הדרך:

 (ג) תרשים מבט צד של גשר או מחלף ותרשים מבט של חזית המנהרה
 (פורטל);

 (ד) חתך טיפוסי לרוחב מבנה הדרך•,

 (ה) חתך טיפוסי בחיבור מבנה הדרך אל החפיר או הסוללה;

 להקמת מבנה
י ר  י

 סייח התשכ״ה, עמי 307; התשנ״ח, עמ׳ 287.
 י״פ התש״ס, עמי 1088.

 ק״ת התשב״ז, עמי 2399.
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 עריכת בקשה
 וחישובים

 סטטיים

 שמירת תכניות
 קונסטרוקציה

 (0 התכניות ההנדסיות האמורות ייערכו בקנה מידה של 1:500 ואולם מתכנן
 המחוז, לאחר התייעצות עם מהנדס הועדה המקומית, רשאי להתיר עריבת
 תבנית הנדסית בקנה מידה שוגה מזה הקבוע בתקנה זו, אם ראה כי יש טעמים

 מיוחדים המצדיקים זאת•,

 (ז) התכניות ההנדסיות יוגשו בליווי קבצי רישום למחשב.

. (א) מי שמוסמך לפי תקנות המהנדסים להגיש לרשות מוסמכת תכנית כמשמעותה 3 
 בתקנות האמורות והוא בלבד, מוסמך לחתום על בקשה לפי תקנות אלה.

 (ב) החישובים הסטטיים למבנה הדרך ייערכו לפי הכללים והרמה המקצועית
 הנהוגים אותה שעה ולפי הוראות כל דין הנוגע לעגין זה.

 4. תבניות הקונסטרוקציה יישמרו בידי מגיש הבקשה לפרק זמן שלא יפחת מ־10 שנים
 ממועד השלמת מבנה הדרך.

. (א) נוסף על האמור בסעיף 261(הץ3) לחוק, יבדקו מתכנן המחוז ומהנדס הועדה בדיקת הבקשה 5 
 המקומית את התאמת הבקשה להנחיות הצוות המלווה, אולם לא יבדקו את תכנון

 הקונסטרוקציה של מבנה הדרך.

 (ב) תוצאות הבדיקה האמורה בתקנת משנה (א) ייערכו לפי טופס 2 שבתוספת.

 6. (א) מתכנן המחוז ומהנדס הועדה המקומית רשאים להתנות את מתן ההרשאה החלטה בבקשה
 להקמת מבנה דרך בתנאים הנוגעים לאספקת תשתיות למבנה הדרך ואי פגיעה בתשתיות
 קיימות, או בתנאים ארכיטקטוניים, אלא אם כן נקבעו תנאים ארכיטקטוניים בתכנית, או

 בידי הצוות המלווה, או שאותו צוות קבע שלא נדרשים תנאים ארכיטקטוניים.

 (ב) הרשאה להקמת מבנה דרך תינתן לפי טופס 3 שבתוספת.

 7. תוקפה של הרשאה הוא למשך 5 שנים מיום נתינתה, והיא תפקע לאחר מועד זה אם תוקף ההרשאה
 לא הוחל בביצועו של מבנה הדרך.

 8. אין בקבוע בתקנות אלה כדי לפגוע בהוראות בל דין לרבות הוראות תקנות שמירת דינים
 המהנדסים.

 9. (א) תקנות אלה לא יחולו על - הוראות מעבר

 (1) תבניות שהופקדו, או תכניות מיתאר ארציות שהועברו להערות הועדות
 המחוזיות, לפני יום י׳ באייר התשנ״ד (21 באפריל 1994):

 (2) מבני דרך שהוחל בהקמתם קודם תחילתן של תקנות אלה.

 (ב) לא ניתן יהיה להתנות מתן הרשאה להקמת מבנה דרך בתנאים ארכיטקטוניים,
 כאמור בתקנה 6(א), אם ההרשאה ניתנת מכוחה של תכנית שהופקדה או אושרה, או תכנית
 מיתאר ארצית שהועברה להערות הועדות המחוזיות, לפני תחילתן של תקנות אלה, אלא

 בתום ארבע שנים מיום תחילתן של תקנות אלה.

 10. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. תחילה
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 תוספת
 טופס 1

 (תקנה 2)

 טוטם בקשה להרשאה להקמת מבנה דרך*

 מועד הקשת הבקשה:

 מם׳ הבקשה:

 אל: מתכנן המחוז
 (לציין שם המחוז)

 העתק: מהנדס הועדה המקומית
 (לציין שם הועדה המקומית)

 1. שם הגוף שמגיש את הבקשה:
 2. פרטי מגיש הבקשה:

 שם מען טלפון

 ג. סוג מבנה הדרך:
 (לפרט: מחלף/גשר/מנהרה)

 4. מספר התכנית (מיתאר או מפורטת) שמכוחה מוקם מבנה דרך:

 5. עיקרי הוראות התכנית לענין מבנה הדרך:

 6. תיאור מילולי של מבנה הדרך המתוכנן להקמה:

 ד. פירוט התכניות ההנדסיות הנלוות וקובצי רישום למחשב:

 8. פירוט הצוות המלווה (אם נקבע בתכנית):

 * שני עותקים מהבקשה יוגשו למתכנן המחוז והעתק אחד למהנדס הועדה המקומית.
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 9. פרטי האדריכל / מתכנן המבנה / מתכנן אחראי לתכנון הארריבלי של המבנה:

 שם מען טלפון פקס מס׳ רישיון

 פרטי המהנדס האתראי לתכנון ההנדסי של המבנה:

 שם מען טלפון פקס מם׳ רישיון

 10. פרטי עורך החישובים הסטטיים של המבנה:

 שם מען טלפון פקס מס׳ רישיון

 11. הצהרת עורך החישובים הסטטיים:

 אני מצהיר בזאת כי החישובים הסטטיים נערכו לפי
 והתכנון ההנדסי נערך בהתאם לתקנים ובהתאם לכל דין.

 תאריך חתימת המהנדס

 12. תתימת מגיש הבקשה להרשאה:

 13. תאריך:

 טופס 2
 (תקנה 5(ב»

 בדיקה ואישור

 החלטת מתכנן המחוז: ••

 לא מאשר (נימ1קיס):

 מאשר בתנאים (פירוט התנאים):

 חתימה: חותמת:

 הערות:

 תאריך:

 החלטת מהנדס הועדה המקומית:

 לא מאשר (נימוקים):

 מאשר בתנאים/ופירוט התנאים:

 חתימה: חותמת:
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 הערות:

 תאריך:

 טופס 3

 (תקנה 6(ב))

 טופס להרשאה להקמת מבנה דרך

 אל:
 מגיש הבקשה

 הנדון: בקשה לאישור מבנה דרך מסוג
 מסי הבקשה

 ניתנת בזה הרשאה להקמת מבנה דרך מסוג במקום
 לפי הבקשה להרשאה מם׳ מיום

 תנאים להרשאה (אם נקבעו):
 ו י.

 שם מהנדס הועדה המקומית: שם מתכנן המחוז:

 חתימה: חתימה:

 תאריך:
 ב״ב באלול התשס״ד (8 בספטמבר 2004)

ז ר ו ם פ ה ר ב  >חמ 072ג-נ) א
 שר הפנים

 צו הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות למטרות חינוך)(הוספת מסרה),
 התשם״ה-2004

 בתוקף סמכותי לפי סעיף ב(ב) לחוק הרשויות המקומיות(ייעוד כספי הקצבות למטרות
 חינוך), התש״ס-2000י (להלן - החוק), ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אני

 מצווה לאמור:

 סייח התש״ם, עמי 270: ק״ת התשס״ד, עמי 354.
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 שינוי התוספת
 לחוק

ת נ ב ר ל ו מ י  ל
 שרת החינוך התרבות והספורט

 1. בתוספת לחוק, בסופה יבוא:

 ״(6) אבטחת מוסדות חינוך.״

 ד׳ בתשרי התשס״ה (19 בספטמבר 2004)
 (חמ 3066 - 3)

 אברזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנעחה
 (אתר הנעחה בית עובד), התשם״ה-2004

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 47 ו־50 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים
 לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ״ח-1998ו, ולאחר התייעצות עם המועצה לאתרי הנצחה ועם

 המועצה האזורית גן רוה, אני מכריז לאמור:

 1. השטח המתואר בתוספת, הנמצא בבית עובד, והמתוחם בקו חום וצבוע בצבע ירוק אכרזה על
 בתשריט מם׳ הנ/44/5 הערוך בקנה מידה 1:1,250 והחתום ביום כ״ג בתמוז התשם״ד(12 ביולי

 2004) ביד שר הפנים, הוא אתר הנצחה.

 2. העתקים מהתשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים, בירושלים, במשרדי
 הממונה על מחוז המרכז, ברמלה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שורקות, בגבעת
 ברנר ובל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 תוס&ת
 (סעיף 1)

 שטח אתר ההנצחה המותחם בקו חום וצבוע בצבע ירוק נמצא בתחום המועצה האזורית גן
 רוה שבו חלה תכנית •מם׳ בר/4/147 וניתן לה תוקף בהודעה שהתפרסמה בילקוט הפרסומים

 5003, התשם״א, מיום 17.7.2001.

 כ״ג בתמוז התשם״ד (12 ביולי 2004)
ז ר ו ם פ ה ר ב  (חמ 3-650) א

 שר הפגים

 ם״ח התשנ״ח, עמי 202.

 אברזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת
 טבע נחל שורק הרחבה ג), התשם״ה-2004

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 22 לחוק גגים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי
 הנצחה, התשג״ח-1998י, ולאחר התייעצות עם השרה לאיכות הסביבה, אגי מכריז

 לאמור:

 1. השטח המתואר בתוספת הנמצא מזרחית לבר גיורא והמתוחם בקו כחול בתשריט מם׳
 ש/10/וו/ג הערוך בקנה מידה 1:5,000 והחתום ביום כ׳ באלול התשס״ד (6 בספטמבר 2004)

 ביד שר הפנים, הוא שמורת טבע.

 ם״ח התשנ״ח, עמי 202.

 הפקדת העתק
 התשריט

 אכרזה על
 שמורת טבע
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 הפקדת העתקי 2. העתקים מהתשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים, בירושלים, במשרדי
 התשריט הממונה על מחוז ירושלים, בירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה מטה יהודה
 במרכז אבן העזר וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 תוספת
 (סעיף 1)

 השטח האמור בסעיף ו המתוחם בקו בחול נמצא בתחום המועצה האזורית מטה יהודה שבו
 חלה תכנית מס׳ מי/962 וניתן לה תוקף בהודעה שהתפרסמה בילקוט הפרסומים 5224,

 התשם״ג, עמ׳ 4083, מיום י״ז באלול התשס״ג(14 בספטמבר 2003).

 כ׳ באלול התשס״ד (6 בספטמבר 2004)
 (חמ 650 - 3) א ב ר ה ם פ ו ר ז

 שר הפנים

 אברזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת
 טבע ים גדור), התשס״ה-2004

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 22 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי
 הנצחה, התשנ״ח-1998י, ולאחר התייעצות עם השרה לאיכות הסביבה, אני מבריז

 לאמור:

 1. השטח המתואר בתוספת הנמצא צפונית מערבית למכמורת והמתוחם בקו כחול
 הצבוע בצבע ירוק ומקווקו בקווים ירוקים אלכסוניים בתשריט מס׳ ש/32/45 הערוך בקנה
 מידה 1:10,000 והחתום ביום כ׳ באלול התשס׳׳ד (6 בספטמבר 2004) ביד שר הפנים, הוא

 שמורת טבע.

 2. העתקים מהתשריט האמור בסעיף ו מופקדים במשרד הפנים, בירושלים ובמשרדי
 הממונה על מחוז חיפה, בחיפה וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 אברזה על
 שמורת טבע

 הפקדת העתקי
 התשריט

 תוספת
 (סעיף ו)

 השטח האמור בסעיף ו המתוחם בקו כחול נמצא במחוז חיפה שבו חלה תבנית מסי
 חפאג/1263 וניתן לה תוקף בהודעה שהתפרסמה בילקוט הפרסומים 5207, התשס״ג, עמ׳

 3495, מיום י״ז בתמוז התשם״ג(17 ביולי 2003).

ז ר ו ם פ ה ר ב  א
 שר הפנים

 כי באלול התשס״ד (6 בספטמבר 2004)
 (ד!מ 3-050)

 ם״ח התשנ״ח, עמי 202.
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 הודעת שירות לאומי (תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי) (דמי כלכלה
ן סכומים), התשם״ה-2004 ור)(עדכו  ודי

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 4(ב) לתקנות שירות לאומי(תנאי שירות למתנדב בשירות
 לאומי)(דמי כלכלה ודיור), התש״ס-1999' (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. עקב השינוי במדד השתנו הסכומים הנקובים בתקנות 2(א) ו־3(אץ2) לתקנות, והם עדכון סכומים
 יהיו החל ביום ט״ו באלול התשם״ד (ו בספטמבר 2004), כמפורט להלן:

 (1) בתקנה 2(א) לתקנות, למתנדב המתגורר -

 (א) במקום מגוריו ונושא בהוצאות תזונתו - 662.57 שקלים חדשים לחודש:

 (ב) במקום מגוריו והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו - 457.05 שקלים חדשים
 לחודש-,

 (ג) במרחק 30 ק״מ או יותר ממקום מגוריו ולא ברשות המפעיל, ונושא
 בהוצאות תזונתו - 736.42 שקלים חדשים לחודש:

 (ד) מחוץ למקום מגוריו ולא ברשות המפעיל והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו
- 473.11 שקלים חדשים לחודש;

 (ה) ברשות המפעיל ונושא בהוצאות תזונתו - 736.42 שקלים חדשים
 לחודש•,

 (ו) ברשות המפעיל והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו - 457.05 שקלים חדשים
 לחודש.

 (2) בתקנה ג(אץ2) לתקנות במקום ״386.20״ יבוא ״388.24״.

 י״א בתשרי התשם״ה (26 בספטמבר 2004)
ב ל ר ו ן א ו ל ו ב  >חמ 3-2941) ז

 שר הרווחה

 ק״ת התש״ס, עמי 108.

 כללי מימון מפלגות (מימון תשלומים לעוות הפרלמנטרי), התשם״ה-2004

, אני קובע כללים  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3א לחוק מימון מפלגות, התשל״ג-973וי
 אלה:

 1. מתוך הסכום השנתי הבולל המיועד למימון התשלומים לצוות הפרלמנטרי, הסכום חלוקת הסכום
ז י ו הסיעותב ד צ ' ט 7 ר י פ מ ל ה ה ע 1 7 ע א י 1 ׳ ? ' י א י ט ייל! ב 1  שישולם לסיעה שמספר חבריה הוא כמפורט 7

 בטור בי:

•K טור 
 מספר חברי הכנסת הנמנים עם טור ב׳

 הסיעה ביום התשלום סכום בשקלים חדשים

 עד 5 276,000

 6 עד 10 408,000
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 1 ם״ח התשל״ג, עמי 52; התשס״ד, עמי 422.
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 טור ב׳
 סכום בשקלים חדשים

ר א׳ ו  ט
 מספר חברי הכנסת הנמנים עם

 הסיעה ביום התשלום

 וו עד 15 540,000

 16 עד 20 672,000

 21 ומעלה 804,000 בתוספת 132,000
 על בל 10 חברי
 הכנסת מעל 21

 חברי הכנסת

 הצמדה 2. הסכומים המפורטים בסעיף ו יעודכנו ב־ ו בפברואר של כל שנה (להלן - יום
 העדכון), לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי, ויעוגל לסכום הקרוב שהוא

 מכפלה של עשרה שקלים חדשים: לענין זה -

 ״המדד״ - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:

 ״המדד החדש״ - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון:

 ״המדד היסודי״ - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם.

 כ״ח באלול התשס״ד (14 בספטמבר 2004)
ן ר י ב ל י ן ב ו א  (חמ 415ג-3) ר
 יושב ראש הכנסת

 כללי הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו (שיבוץ פרסומות ואזכורים מסחריים
 בשידורי רדיו)(תיקון), התשם״ה-2004

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 24 לחוק הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו, ההש״ן-990ז'
 (להלן - החוק), ובידיעת הועדה כמשמעותה בסעיף ו לחוק, קובעת מועצת הרשות השניה

 לטלוויזיה ולרדיו כללים אלה:

 תיקון סעיף 10 1. בסעיף 10 לכללי הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו ושיבוץ פרסומות ואזכורים
 מסחריים בשידורי רדיו), התשנ״ט-999ו2, במקום סעיף קטן(ב) יבוא:

 ״(ב) לא תינתן חסות לתכנית חדשות או לתכנית העוסקת בעניני צרכנות: ואולם
 רשאי בעל זיכיון, באישור המנהל, לשדר הודעת חסות לתחזית מזג האוויר המשודרת

 במסגרת תכנית חדשות.״

 ה׳ בתשרי התשס״ה (20 בספטמבר 2004)
ה ס מ י ר ה ש נ  (חמ 3-2389) מ

 יושב ראש מועצת הרשות השניה
 לטלוויזיה ולרדיו

, עמי 58. ן ״ ש ת  ס״ת ה

, עמי 145. ד ״ ם ש ת , עמי 773; ה א ״ ם ש ת , עמי 1091; ה ט ״  ק״ת התשנ
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 סודר במחי רשומות. משרד המשפטים, הודפס במדפיס הממשלתי
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