
רשומות

הצעות חוק
ה ל ש מ מ ה

21 בדצמבר 2009  467 ד' בטבת התש"ע 

עמוד

הצעת חוק אגרה בעבור רשות השידור )הקפאת ההפחתה באגרה( )תיקוני חקיקה(, התש"ע-2009         110



110

מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 הצעת חוק אגרה בעבור רשות השידור )הקפאת ההפחתה באגרה(
)תיקוני חקיקה(, התש"ע-2009

תיקון חוק רשות 
השידור

בחוק רשות השידור, התשכ"ה-1965 1, בסעיף 28א)ב( -1 

בפסקה )7(, במקום "בשיעור של 5%" יבוא "בשיעור של 0%";  )1(

אחרי פסקה )7( יבוא:   )2(

")8( בשנת 2011 ואילך - בשיעור של 5% "

תיקון פקודת 
התעבורה

בפקודת התעבורה 2, בסעיף 84)ג1( - 2 

בפסקה )1(, במקום "עד יום ו' בניסן התשס"ט )31 במרס 2009(" יבוא "עד יום כ"ה   )1(
באדר ב' התשע"א )31 במרס 2011(";

פסקה )2( - תימחק   )2(

כלכלת להבראת  התכנית  לחוק   30 בסעיף   סעיפים  
 1 ו–2  ישראל )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב 
 2003 הכספים  לשנות  הכלכלית  והמדיניות   
ו–2004(, התשס"ג-2003 )להלן - חוק תכנית ההבראה(, 
הוסף סעיף 28א לחוק רשות השידור, התשכ"ה-1965 )להלן 
- חוק רשות השידור(, שעניינו אגרה בעד החזקת מקלט 
טלוויזיה )להלן - האגרה(  בסעיף קטן )ב( של הסעיף האמור 
נקבע כי גובה האגרה יופחת בהדרגה  בשנת 2004 נקבעה 
הפחתה   נקבעה   2005 בשנת   ,10% של  בשיעור  הפחתה 
בשיעור  הפחתה  נקבעה   2006 בשנת   ,11% של  בשיעור 
של 12% ובשנת 2007 ואילך נקבעה הפחתה בשיעור של  
5%  כמו כן, נקבע בסעיף קטן )ג( של סעיף 28א האמור, כי 
סכום האגרה יתעדכן בכל מועד הפחתה, בהתאם לשיעור 
השינוי במדד המחירים לצרכן, הידוע במועד ההפחתה, 
לעומת זה שהיה ידוע במועד ההפחתה הקודם, וזאת כפי 

שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

515 שקלים  כתוצאה מכך, פחתה האגרה, מסך של 
חדשים בשנת 2003, לסך של 350 שקלים חדשים בשנת 

  2007

סעיף 31 לחוק תכנית ההבראה, תיקן במקביל גם את 
סעיף 84)ג( לפקודת התעבורה לעניין התוספת לאגרת רישיון 
רכב מנועי, שגובה משרד התחבורה בעבור רשות השידור 
)להלן - הסכום הנוסף(  בתיקון האמור נקבע כי הסכום 
הנוסף  יפחת, בכל שנה, החל בשנת 2004, בשיעור של 5%  
עוד נקבע בסעיף 84)ג( האמור כי הסכום הנוסף יתעדכן בכל 
מועד הפחתה, לפי שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן 
שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שהיה ידוע 
ב–1 בינואר של אותה שנה, לעומת זה שהיה ידוע ב–1 

בינואר של השנה הקודמת 

  131 של  מסך  הנוסף,  הסכום  פחת  מכך,  כתוצאה 
שקלים חדשים בשנת 2003, לסך של 108 שקלים חדשים 

בשנת 2007 

בהכנסות  קשה  באופן  פגעו  האמורות,  ההפחתות 
רשות השידור, יצרו גירעונות גבוהים והקשו על רשות 
השידור למלא את תפקידיה שנקבעו בחוק רשות השידור  

כדי למנוע פגיעה קשה ברשות השידור וכתוצאה 
מכך בשידור הציבורי, וכדי לאפשר לרשות השידור לסיים 
משרד  עם  בשיתוף  בהם,  שהחלה  ההבראה  הליכי  את 
האוצר וארגוני העובדים, תוקן בשנת 2008, סעיף 28א לחוק 
רשות השידור )במסגרת חוק אגרה בעבור רשות השידור 
)שינוי שיעורי הפחתת האגרה( )תיקוני חקיקה( )הוראת 
שעה(, התשס"ח-2008, וחוק רשות השידור )תיקון מס' 21 
והוראת שעה(, התשס"ט-2008 )להלן - תיקוני 2008(, כך 

שבשנים 2008 ו–2009, לא פחת שיעור האגרה  

סעיף   ,2008 תיקוני  במסגרת  ותוקן,  הוסף  כן,  כמו 
היום  כלשונו  האמור  הסעיף  התעבורה   לפקודת  84)ג1( 

קובע לאמור:  

")ג1( על אף האמור ברישה של סעיף קטן )ג( לעניין 
שיעורי ההפחתה - 

התשס"ח ב'  באדר  כ"ה  שמיום   )1( בתקופה 
התשס"ט בניסן  ו'  יום  עד   )2008 באפריל   1( 

)31 במרס 2009( לא יפחת הסכום הנוסף; 

התשס"ט בניסן  ז'  שמיום  2( בתקופה  ( 
התש"ע  בניסן  ט"ז  יום  עד   )2009 באפריל   1( 

31 במרס 2010( לא יפחת הסכום הנוסף " 

התכנית  את  לסיים  השידור  לרשות  לסייע  כדי 
להבראתה ולקיים שידור ציבורי איכותי בהתאם ליעדים 
שמציב חוק רשות השידור , מוצע להקפיא את ההפחתות 
השידור  רשות  בחוק  הקבועות  הנוסף,  ובסכום  באגרה 

ובפקודת התעבורה, גם בשנת 2010 
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