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 צו יסודות התקציב (הוראות לתקציב ביניים לרשות השידור לשנת 2004)
2004  (הוראת שעה), התשם״ד-

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 22(ה)לחוק יסודות התקציב, התשנדה-985 ו י, ובאישור ועדת
 הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 הגדרות 1. בצו זה -

 ״החוק״ - חוק רשות השידור, התשכ״ה-965ו2;

 ״מקרם ההפחתה״ - 0.897;

 ״המליאה״, ״הרשות״ - כמשמעותם בחוק.

 הוראות לתקציב 2. (א) הרשות רשאית להוציא בשנת 2004, בכל חודש, סכום כולל השווה לחלק
 ביניים של הרשות _ , ו >

2 השנים עשר מן התקציב השנתי שאושר לה לגבי שנת 2003, כשהוא מוכפל במקדם 0 0 ת 4 נ  ש

 ההפחתה.

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן(א), לא תוציא הרשות סכום כלשהו לפי צו זה, זולת
 הסכומים הנקובים בצד כל אחד מסעיפי התקציב שתאשר המליאה, בכפוף למסגרת
 התקציב לפי סעיף קטן(א) ובכפוף לאישור סעיפי התקציב כאמור בידי שר האוצר• לענין זה,
 ״המליאה״ - לרבות ועדה מועדותיה שנאצלה לה סמכות המליאה בענין תקציב הרשות.

 3. צו זה יעמוד בתוקפו עד יום י״א בתמוז התשס״ד (30 ביוני 2004) או עד 30 ימים מיום
 שימונה ועד מנהל לרשות, לפי המוקדם מביניהם.

ן נ ת נ י ה ו י מ י נ  ב
 שר האוצר

 ח׳ בניסן התשם״ד (30 במרס 2004)
 (חמ 3-3371)

 ס־ח התשמ״ה, עמי 60.
 סייח התשכ״ה, עמי 106.

 תוקף

2004  הודעת התעבורה (תוספת אגרה בעבור רשות השידור), התשם״ד-

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 64 לפקודת התעבורה', אני מודיע כאמור:

 1. עקב הפחתה בשיעור של 5% ושינוי המדד שהיה ידוע ב־1 בינואר 2004 לעומת
 המדד שהיה ידוע ב־ ו בינואר 2003, יהיה הסכום הנוסף לאגרת רישיון לרכב מנועי, בעבור
 רשות השידור, בסך של 122 שקלים חדשים החל ביום י׳ בניסן התשם״ד (ו באפריל

.(2004 

ן ס ל מ ן ו י  בן צ
 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 טי בניסן התשם׳׳ד (ו3 במרס 2004)
 (חמ 3-83)

.S41 י מ  דיני מדינת ישראל. נוסח חדש , 7עמי 173; ק״ת התשס־ב, עמי 1196; ס־ח התשם״ג, ע

 תוספת אגרה
 בעבור רשות

 השידור
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