
התשנ"ו1996* ,(10 מס' (תיקון השידור רשות חוק

קטן בסעיף העיקרי), החוק  1(להלן התשכ"ה1965 השידור, רשות לחוק 29 בסעיף . 1
 (א)

ברכב המותקן או להתקנה המיועד רדיו מקלט החזקת "בעד המלים ברישה, (ו)
החזקת בער האגרה מלוא את לשלם שיותר "ובלבד ובמקום יימחקו,  ואגרה" מנועי
האגרה מלוא את לשלם שיותר "ובלבד יבוא בשיעורים" טלויזיה מקלט

בשיעורים";

יימחקו.  טלויזיה" מקלט החזקת "בעד המלים ,(2) בפסקה (2)

29 סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 29א בסעיף . 2

יימחקו;  או" רדיו "מקלט המלים (א), קטן בסעיף (ו)

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

29א סעיף תיקון

או רדיו מקלט להחזקתו "והגיעו במקום (א), קטן בסעיף העיקרי, לחוק 29ב בסעיף .3

הטעון". טלויזיה מקלט להחזקתו "והגיע יבוא הטעונים" טלויזיה מקלט
29ב סעיף תיקון

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1996 בפברואר 5) התשנ"ו בשבט ט''ו ביום בכנסת נתקבל *
.154 עמ' (1995 באוקטובר התשנו(30 בחשון ר מיום ,2436

245. עמ' התשנ''ד, ;106 עמ' התשכ"ה, ס"ח 1



פקודת תיקון
 התעבורה

59 מס'

 התעבורה2 בפקודת .4

יבוא האגרות'' ''לרבות במלים המתחילה הסיפה במקום 70(23)(ב) בסעיף (ו)

;'84 בסעיף כמשמעותו הנוסף הסכום 'לרבות

יבוא: 83 סעיף אחרי (2)

לאגרה "תוספת
רשות עבור

השידור

ולאופנוע אופנוע לתלת למעט מנועי, לרכב רשיון אגרת (א) .84

נקבע שסכומה חידושו, או בלעדיהם, או גרור עם או צדי רכב עם
י''ב ביום החל תוגדל, רשיון), אגרת  (להלן זו פקודה לפי בתקנות

(להלן חדשים שקלים 94 של בסכום (1996 באפריל (ו התשנ''ו בניסן
הנוסף). הסכום 

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

לעליה בהתאם בשנה פעמיים יתעדכן הנוסף הסכום (ג)

לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה שמפרסמת לצרכן המחירים במדד
להלן: כמפורט הקרוב, החדש לשקל ויעוגל

שפורסם המדד עליית שיעור לפי  במרס ב1 (ו)

המדד לעומת לו שקדמה השנה של דצמבר לחודש

לו; שקדם יוני לחודש שפורסם

שפורסם המדד עליית שיעור לפי  בספטמבר ב1 (2)

לחודש שפורסם המדד לעומת לו שקדם יוני לחודש
'. לה שקדמה בשנה דצמבר

ברשומות יפרסם התחבורה משרד של הכללי המנהל (ד)

'. (ג) קטן סעיף לפי שהתעדכן כפי הנוסף, הסכום על הודעה

חתחילה של תחילתו .5.(1996 באפריל 1) התשנ'ו בניסן י"ב ביום זה וק

פרס שמעון
הממשלה ראש

ויצמן עזר
המדינה נשיא

רובינשטיין אמנון

והספורט התרבות החינוך שר
וייס שבח

הכנסת ראש יושב

.346 עמ' התשנ''ה, ס''ח ;175 עמ' ,7 מס' חדש נוסח ישראל, מדינת דיני 2


