צו הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )סיוע בשל רכישת ממיר( )הוראת
1
שעה( ,התשע"א2010-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 51ג לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו ,התש"ן1990-
)להלן  -החוק( ,ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
הגדרות

.1

בצו זה -

"אגרה"  -אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה בהתאם לחוק רשות השידור;
"בעל רישיון"  -בעל רישיון כללי לשידורי כבלים או בעל רישיון לשידורי לוויין ,כהגדרתם
בחוק התקשורת;
"הכנסה חודשית ממוצעת"  -כהגדרתה בחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה
ולצמצום פערים חברתיים )מס הכנסה שלילי( ,התשס"ח;2007-
"הפקודה"  -פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[;
"טופס  - "0106כמשמעותו בתקנה  13לתקנות מס הכנסה ומס מעסיקים )ניכוי ממשכורת
ומשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים( ,התשנ"ג;1993-
"טופס  - "1301דין וחשבון על הכנסות לשנת המס ,כמשמעותו בסעיף  131לפקודה;
"מי שמתגורר עמו דרך קבע"  -למעט מי שטרם מלאו לו  18שנים במועד הגשת הבקשה
וחייל בשירות חובה או מתנדב בשירות לאומי ,כהגדרתו בחוק שירות לאומי )תנאי
שירות למתנדב בשירות לאומי( ,התשנ"ח;1998-
"ממיר"  -ציוד לקליטת שידורי טלוויזיה בשיטה הספרתית של הגופים המנויים בסעיף
51א)א( לחוק ,אשר נרכש עקב המעבר מהפצת השידורים בשיטה אנלוגית להפצתה
בשיטה ספרתית;
"מנוי"  -מנוי של בעל רישיון;
"סכום הסיוע"  -סכום בגובה  50אחוזים מהתשלום ששולם בפועל בעבור ממיר ,או 50
אחוזים מעלות מרבית לסיוע ,לפי הנמוך מביניהם;
"עלות מרבית לסיוע"  450 -שקלים חדשים.
אמות מידה לקבלת
סיוע

אדם שרכש ממיר יהיה זכאי לקבל סיוע מהמדינה בשל רכישת ממיר ,ובלבד
.2
שנתקיימו לגביו התנאים האלה:
_________________
 .1ק"ת  ,6939התשע"א ) ,(11.11.2010עמ' .135
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צו הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )סיוע בשל רכישת ממיר( )הוראת שעה( ,התשע"א2010-
) (1הוא הגיש בקשה לקבלת סיוע בשל רכישת ממיר )להלן  -בקשה למענק(
בטופס שיפרסם החשב הכללי במשרד האוצר אשר יובא לידיעת הציבור בדרכים
המפורטות בסעיף ) 3להלן  -טופס הבקשה למענק( ,ואליו יצורפו כל אלה:
)א( חשבונית מס ,כמשמעותה בחוק מס ערך מוסף ,התשל"ו ,1975-בשל
רכישת ממיר;
)ב( אישור מרשות השידור בדבר תשלום מלוא סכום האגרה כאמור בפסקה
) (3או הסכמה למסירת מידע מרשות השידור בדבר תשלום או אי–תשלום מלוא
הסכום כאמור;
)ג( הצהרתו בדבר עמידה בתנאים המפורטים בפסקאות ) (4) ,(2ו–) (5שלו ושל
מי שמתגורר עמו דרך קבע;
)ד( לצורך בדיקת עמידתו בתנאי האמור בפסקה ) ,(4לעניין סך הכנסה
חודשית ממוצעת ,לגבי כל הכנסה ,כל אחד מאלה ,לפי העניין:
) (1לגבי הכנסה כאמור בסעיף  (1)2לפקודה  -טופס  1301בשל שנת
הכספים שקדמה לשנה שבה הוגשה הבקשה של המבקש ושל כל מי
שמתגורר עמו דרך קבע במהלך השנה האמורה או אישור אחר מגוף
ציבורי כמפורט בטופס הבקשה למענק;
) (2לגבי הכנסה כאמור בסעיף  (2)2לפקודה  -שלושה תלושי משכורת
לשלושת החודשים שקדמו להגשת הבקשה ,ממקום עבודתם של המבקש
ושל כל מי שמתגורר עמו דרך קבע או טופס  0106בשל שנת הכספים
שקדמה לשנה שבה הוגשה הבקשה ,מכל מקומות העבודה שבהם עבדו
המבקש וכל מי שמתגורר עמו דרך קבע במהלך השנה האמורה;
) (3לגבי הכנסה כאמור בסעיף  (5)2לפקודה  -אישור מהגוף המוסדי
או הציבורי אשר המבקש מקבל ממנו הכנסה לשלושת החודשים שקדמו
להגשת הבקשה או בשל שנת הכספים שקדמה לשנה שבה הוגשה הבקשה
או אישור אחר כמפורט בטופס הבקשה למענק; לעניין זה -
"גוף מוסדי"  -מבטח או חברה מנהלת כהגדרתם בחוק הפיקוח על
שירותים פיננסיים )קופות גמל( ,התשס"ה;2005-
"הכנסה"  -הכנסה מהמקורות המנויים בסעיף  (2) ,(1)2ו–) (5לפקודה;
)ה( לצורך בדיקת עמידתו בתנאי האמור בפסקה ) (4לעניין מבקש שלו ארבעה
ילדים או יותר  -צילום ספח תעודת זהות;
)ו( הסכמה לאימות על בסיס מספר תעודת זהות בלבד מבעל רישיון כי
במבקש מתקיים התנאי האמור בפסקה );(5
) (2הוא או מי שמתגורר עמו דרך קבע לא קיבל סיוע בשל רכישת ממיר;
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רשות שנייה לטלוויזיה ורדיו

) (3הוא שילם את מלוא סכום האגרה שהיה עליו לשלם בשל שנת הכספים שקדמה
לשנה שבה הוגשה הבקשה;
) (4סך ההכנסה החודשית הממוצעת שלו ושל כל מי שמתגורר עמו דרך קבע
בשנת הכספים שקדמה לשנה שבה הוגשה הבקשה ,יחד ,אינו עולה על 4,317
שקלים חדשים או על  6,000שקלים חדשים לגבי מבקש שלו ארבעה ילדים או יותר
המתגוררים עמו דרך קבע;
) (5במהלך התקופה של שלושת החודשים שקדמו למועד תחילתו של צו זה ועד
למועד הגשת הבקשה למענק ,כולה או חלקה ,הוא או מי שמתגורר עמו דרך קבע לא
היה מנוי.
פרסום טופס
הבקשה למענק

טופס הבקשה למענק יהיה זמין לציבור באתר האינטרנט של משרד האוצר ,ויהיה
.3
אפשר לקבלו גם באמצעות גוף אשר יפעל מטעם הממשלה לצורך כך בפריסה ארצית וכן
בכל דרך אחרת שהחשב הכללי ימצא לנכון.

מועד קביעת
הזכאות ותשלום
סכום הסיוע

זכאותו של אדם לסיוע בשל רכישת ממיר תוכרע בתוך  60ימים מהמועד שבו הוא
.4
צירף את כל האישורים האמורים בסעיף  ;(1)2נקבעה זכאותו ,סכום הסיוע ישולם לו בתוך
 60ימים ממועד הקביעה כאמור.

תוקף

.5

תחילה

תחילתו של צו זה  120ימים ממועד פרסומו ,ואולם השר רשאי לדחות את תחילתו
.6
בתקופה שלא תעלה על  60ימים נוספים אם מצא שהחשב הכללי אינו ערוך ליישום הוראות
הצו; הודעה על דחיית מועד התחילה כאמור תפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד
האוצר.

תוקפו של צו זה עד תום  18חודשים מיום תחילתו.

י"ד באלול התש"ע ) 24באוגוסט (2010
י וב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר
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