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*  חוק רואי־חשבון(תיקון מסי 5) (אגרה שנתית), התשנ״ד-993ו

 תיקון סעיף 5 ו. בסעיף 5 לחוק רואי־חשבון, התשט״ו-955ו' -•

 (ו) במקום סעיף קטן(א) יבוא:

ו3 בינואר של בל שנה, אגרה שנתית  ״(א) בעל רשיון ישלם, לא יאוחר מ־

 ששיעורה נקבע בתקנות׳, לא שולמה האגרה באמור, יווספו לה תוספות אלה:

 (ו) שולמה האגרה בתקופה שבין ו בפברואר ובין 31 במרס - 10%;

 (2) שולמה האגרה בתקופה שבין 1 באפריל ובין 30 בספטמבר - 50%;

 (3) שולמה האגרה אחרי 30 בספטמבר - 100%;

 (4) שולמה האגרה אחרי אותה שנה פלונית תישא, בנוסף לתשלום כפל

 האגרה כאמור בפסקה (ג), גם הפרשי העמדה על סכום האגרה שנקבע, לפי

 מדד המחירים לערכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מן המדד

 שפורסם בחודש דעמבר שקדם למועד תשלום האגרה של אותה השנה עד

 המדד שפורסם לאחרונה לפני תשלומה בפועל.

 (א1) לא שילם בעל רשיון את האגרה בעד שנה פלונית עד תום חודש מרס של

 השנה שלאחריה, לא יהיה רשאי לשמש רואה חשבון כל עוד לא שילם את האגרה

 בעד אותה השנה, כאמור בסעיף קטן(אץ4).״

 הוראת מעבר 2. אגרה ששולמה לשנת התשג־ד, יראו אותה כאילו שולמה לכל שנת 1994.

י א נ י ד ל ו ן ד י ב ר ק ח ע  י

 ראש הממשלה שר המשפטים

ס י י ח ו ב ר ו י י ע מ ן ש ז  ע

 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 * נתקבל בכנסת ביום א׳ בכסלו התשנ׳׳ד(15 בנובמבר 1993); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2178,
 מיו• י״ד באייר התשנ״ג(5 במאי 1993), עמי ל4ו.

 י סייח התשט״ו, עמי 26; התשל״א, עמ׳ 110; התשל״ח, עמי 22 ועמי 119; התשמ״ח, עמי 212.

*  חוק הנוטריונים (תיקון מם׳ 5) (אגרה שנתית), התשנ״ד-993ו

  תיקון סעיף 6 1. בסעיף 6 לחוק הנוטריונים, התשל״ו-976ו י

 ( 1) במקום סעיף קטן(א) יבוא:

 ״(א) בעל רשיון נוטריון ישלם, לא יאוחר מ־ 31 בינואר של כל שנה, אגרה שנתית

 ששיעורה נקבע בתקנות: לא שולמה האגרה כאמור, יווספו לה תוספות אלה:

 (1) שולמה האגרה בתקופה שבין 1 בפברואר ובין 31 במרס -• 10%;

 (2) שולמה האגרה בתקופה שבין ו באפריל ובין 30 בספטמבר - 50%;

 • נתקבל בכנסת ביום א• בכסלו התשנ״ד(15 בנובמבר 1993); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2194,
 מיוב! י׳ באב התשנ״ג(28 ביולי 1993), עמי 264.

 י ם״ח התשל״ו, עמי 196; התשל״ח, עמי 92; התשל״ט, עמי 148; התש״•, עמי 111; התשמ״ט, עמי 47.

 24 ספר החוקים 1440, ז׳ בכסלו התשנ״ד, 993 ו. 21.11



 (3) שולמה האגרה אחרי 30 בספטמבר - 100%;

 (4) שולמה האגרה אחרי אותה שנה פלונית תישא, בנוסף לתשלום כפל

 האגרה כאמור בפסקה (3), גם הפרשי הצמדה על סכום האגרה שנקבע, לפי

 מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מן המדד

 שפורסם בחודש דצמבר שקדם למועד תשלום האגרה של אותה השנה עד

 המדד שפורסם לאחרונה לפני תשלומה בפועל.

 (א1) לא שילם בעל רשיון נוטריון את האגרה בעד שנה פלונית עד תום חודש מרס

 של השנה שלאחריה, לא יהיה רשאי לשמש נוטריון כל עוד לא שילם את האגרה

 באותה השנה, כאמור בסעיף קטן(אץ4)״.

 (2) אחרי סעיף קטן(ב) יבוא;

 ״(ג) שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות שיעור שונה של אגרה שנתית לבעל
 רשיון נוטריון שהוא בגיל שבעים שנה או יותר.׳

 2. אגרה ששולמה לשנת התשנ־־ד, יראו אותה כאילו שולמה לכל שנת 1994. הוראת מעבר

ד ל י ב א י ו ק ר ב י ן ד ח צ  י

 ראש הממשלה שר המשפטים

ס י י ח ו ב ר ו י י צ מ ן ש ז  ע

 נשיא המדינה י יושב ראש הכנסת

 חוק חובת המכרזים (תיקון מם׳ 4), התשנ״ד~1993*

 1. בחוק חובת המכרזים, התשנ״ב-1992י (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 9(ב), במקום תיקון סעיף 9
 ״א׳ בכסלו התשנ״ד (15 בנובמבר 1993)״ יבוא •ירי בניסן התשנ״ד (6ו במרס 1994)״.

 2. תחילתו של חוק זה ביום א׳ בכסלו התשנ״ד (5ו בנובמבר 1993). תחילה

ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב ק ר ב י ן א ח צ  י
 ראש הממשלה שר האוצר

ס י י ח ו ב ר ו י י צ מ ן ש ז  ע
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 * נתקבל בכנסת ביום א׳ בכסלו התשנ־ד(15 בנובמבר 1993); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2216,
 מיום ב״ד בחשון התשנ״ד (8 בנובמבר 1993), עבר 90.

 ם״ח התשנ״ב, עמי 114 ועמי 250; התשניג, ענו 26 ועמ׳ 108.
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 חוק לתיקון פקודת התעבורה (מם׳ 32) (הסדר חניה ארעי אחיד),
*  התשנ״ד-993ו

 תוספת סעיף 70ב 1. בפקודת התעבורה', אחרי סעיף 70א יבוא:

 •הסדר חגיה 70ב. (א) החניה בתשלום בדרך עירונית תהיה על פי הסדר חניה הנהוג

ד בתחומי הרשות המקומית בה מעויה אותה דרך או על פי הסדר חניה ארעי י ח ' א צ י  א

 אחיד, על פי בחירתו של נהג הרכב.

 (ב) בסעיף זה, ״הסדר חגיה ארעי אחיד׳ - כרטיס חניה ארעי מטעם

 המרכז לשלטון מקומי או כל הסדר אחר שיבוא מטעמו במקומו.

 (ג) שר הפנים ושר התחבורה יקבעו, באישור ועדת הכלכלה של

 הכנסת, את המחיר המרבי עבור החניה על־פי הסדר החניה הארעי

 האחיד.״

ר ס י ל ק א ר ש ק ר ב י ן י ח צ  י

 ראש הממשלה שר התחבורה

ס י י ו ח ב ן ש מ ע י י ו ר ז  ע

 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 • נתקבל בכנסת ביום ג׳ בכסלו התשנ״ד(דו בנובמבר 1993)¡ העעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2203,
 מיום ט״ז באב התשנ״ג(ג באוגוסט 993 ו), ענד 348.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש ד, עמי 173; םי׳ח התשנ״ג, עמי 86.

 תיקון טעות*

 בחוק המניות הבנקאיות שבהסדר (הוראת שעה), התשנ״ד-993ו

 (לפי סעיף 10א(ב) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח-1948)

, בסעיף 34(א), בסופו,  בחוק המניות הבנקאיות שבהסדר (הוראת שעה), התשנ״ד-1993ו

 עריך להיות ׳ואולם לענין תביעה בשל עילה לפי חוק ניירות ערך, התשכ״ח-968ו, יחולו הוראות

 החוק האמור״.

ד ל י ב א י ו  ד

 שר המשפטים

 נתקבל בכנסת ביום כ״ו בחשון התשנ״ר (10 בנובמבר 1993).
 סייח התשנ״ד, עמי 10.

 26 ספר החוקים 1440, ד בכסלו התשנ״ד, 21.11.1993
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