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 הצעת חוק דשות השידור (תיקון מס׳ 10), התשב״ד-994ו* [752]

(להלן - החוק העיקרי) - תיקון סעיף 9:  1. בסעיף 29(א) לחוק רשות השידור, התשכ״ה-1965י

 (1) בדישה, המלים ״בעד החזקת מקלט רדיו המיועד להתקנה או המותקן ברכב מנועי

 ואגרה״ - יימחקו: ובמקום המלים ״ובלבד שיותר לשלם את מלוא האגרה בעד החזקת

 מקלט טלוויזיה בשיעורים״ יבוא ״ובלבד שיותר לשלם את מלוא האגרה בשיעורים״.

 (2) בפסקה (2), המלים ״בעד החזקת מקלט טלוויזיה״ - יימחקו.

 2. בסעיף 29א לחוק העיקרי - תיקון סעיף 29א

 (1) בסעיף קטן(א), המלים ״מקלט רדיו אד - יימחקו;

 (2) בסעיף קטן(ב), המלים ״במקלטי רדיו או״ - יימחקו.

 3. בסעיף 29ב(א) לחוק העיקרי, המלים ״מקלט רדיו או״ - יימחקו. תיקון סעיף 29ב

 י הצעת חוק מס׳ תרכיב: הועברה לועדה ביום ני'באב התשנ־ג (21 ביולי 1993).
 י ס־דז התשכ־ה, עמי 106; התשנ־ג, עמי 89.
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 4. בפקודת התעבורה [נוסח חדש], התשכ״א-1961־ -

 (ו) בסעיף 70(25), בפסקת משנה(ב), במקום הסיפה המתחילה במלים ״לרבות האגרות״

 יבוא ״לרבות הסכום הנוסף כמשמעותו בסעיף 84״;

 תיקון פקודת
 התעבורה

 ״תוספת לאברה
 עבור רשות

 השידור

 (2) אחרי סעיף 63 יבוא:

 84. ;א) אגרת רשיון רבב מנועי, למעט תלת אופנוע ואופנוע עם רכב

 עדי או עם גרור או בלעדיהם, או חידושו שסכומה נקבע בתקנות לפי

 פקודה זו (להלן - אגרת רשיון), תוגדל החל ביום כ׳ בניסן התשנ״ד

 (1 באפריל 1994), בסכום של 76 שקלים חדשים (להלן - הסכום

 הנוסף).

 (ב) כל סכום נוסף ייגבה עבור רשות השידור ויועבר אליה

 במועד גבייתו, בדרך שיקבע המנהל הכללי של רשות השידור.

 (ג) הסכום הנוסף יותאם פעמייס בשנה לעליה במדד המחירים

 לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ויעוגל לשקל הקרוב

 כמפורט להלן:

ו במרס - לפי שיעור עליית המדד שפורסם לחודש  (1) בי
 דצמבר של השנה שקדמה לו לעומת המדד שפורסם לחודש

 יוני שקדם לו:

 (2) ב־ ן בספטמבר - לפי שיעור עליית המדד שפורסם

 לחודש יוני שקדם לו לעומת המדד שפורסם להודש דצמבר

 בשנה שקדמה לו.

 5. תחילתו של חוק זה ביום ב׳ בניסן התשנ״ד (ו באפריל 1994).

 6. אגרת רדיו ברכב ששילם פלוני לפני תחילתו של חוק זה בער תקופה המסתיימת לאחר

 תחילתו ישל חוק זה, לא תוחזר לו: אגרת הרדיו ששולמה כאמור תהיה תקפה ער שישלם

 לראשונה אגרת רשיון לפי חוק זה.

 הוראת מעבר

 מתקבל מאגרת רדיו ברכב. בפועל, משלמים את האגרה
 פחות מ־״/נ<40 מבעלי הרכב. הנסיון מוכיח שקיים צורך דחוף
 לשנות את החוק באופן שיהיה אפשר לאכפו בצורה יעילה.
 כיום. ככלל, מותקן מקלט רדיו בכל בלי רכב, למעט מקרים

 בורדים.

 בכך גם יקטן הנטל על בעלי הרבב, גם תקציב רשות
 השידור לא ייפגע, וגם תהליך הגבייה ייועל ויפושט.

ן ג ד מ ו ת ד ס נ כ ר ה  חב

י ר ב  ד

 מוצע לבטל את אגרת הרדיו ברבב המוטלת לפי חוק
 רשות השידור, התשכ״ה-965ו, והעומדת ביום על סך 114
 שיח. ולהמירה בהגדלת סכום אגרת רשיון הרבב המנועי
 המוטלת על פי פקורת התעבורה, בסך של 76 ש״ח שיועברו

 לרשות השידור.

 החוק כנוסחו היום מטיל חובה לשלם אגרה בעד רדיו
 המותקן ברכב מנועי. חלקו של תקציב רשות השידור

 י דיני מדינת ישראל. נוסח חדש ל, עמי 173.
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