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חוקרשותהשידור)תיקוןמס'21והוראתשעה(,התשס"ט-2008*

בחוק רשות השידור, התשכ"ה-1965  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 28א -   1  תיקון סעיף 28א 

בסעיף קטן )ב()6(, במקום "בשיעור של 8%" יבוא "בשיעור של 0%";   )1(

סעיף קטן )ב1( - בטל     )2(

בסעיף 32 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:  2  תיקון סעיף 32 

על אף הוראות סעיף קטן )א(, בתקופה שמיום תחילתו של חוק רשות השידור  ")ב( 
)תיקון מס' 21 והוראת שעה(, התשס"ט-2008, עד יום י"ח בטבת התשע"ג )31 בדצמבר 
2012(, רשאית הרשות לקבל מילוות הנחוצים לה לצורך יישום תכנית להבראת הרשות, 
בין אם הם למטרות פיתוח ובין אם למטרות אחרות; מילוות לפי סעיף קטן זה טעונים 
אישור השר ושר האוצר ואינם טעונים אישור כאמור בסעיף קטן )א(; בתחילת כל רבעון 
תדווח הרשות לוועדת הכלכלה של הכנסת על המילוות שקיבלה לפי סעיף קטן זה 
ברבעון שקדם למועד הדיווח; לעניין זה, "תכנית להבראת הרשות" - תכנית שנועדה 
להביא לאיזון בתקציבה של הרשות ולהגדלת ההוצאות לשם הפקת שידורים תוך 
הקטנת הוצאות התפעול והשכר, והכוללת בין השאר השקעה באמצעים המשמשים 

לביצוע השידורים "  

תיקון פקודת 
 התעבורה - מס' 91

בפקודת התעבורה  2, בסעיף 84)ג1(, במקום פסקה )2( יבוא:  3  

ז' בניסן התשס"ט )1 באפריל 2009( עד יום ט"ז בניסן התש"ע בתקופה שמיום   )2(" 
)31 במרס 2010( לא יפחת הסכום הנוסף "  

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

וג צ ר ה ק  ח צ י
שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד                  
                      יושבת ראש הכנסת

תיקוןטעותדפוס
)לפי סעיף 10ב לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948(

  1  בחוק הסדרת מחקרים במחוללי מחלות ביולוגיים, התשס"ט-12008 -

)1( בסעיף 2, לפני הסימון ")1(" צריך לבוא הסימון ")ג(";

)2( בסעיף 3, לפני הסימון ")1(" צריך לבוא הסימון ")ב(" 

י"ב בכסלו התשס"ט )7 בדצמבר 2008(

ן מ ד י ר פ ל  א ני ד         
          שר המשפטים

* התקבל בכנסת ביום ב' בטבת התשס"ט )29 בדצמבר 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 
הממשלה - 421, מיום ב' בטבת התשס"ט )29 בדצמבר 2008(, עמ' 248 

1   ס"ח התשכ"ה, עמ' 106; התשס"ח, עמ' 620 

2   דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשס"ח, עמ' 783 

     

__________
1 ס"ח התשס"ט, עמ' 27 
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