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צו מינהל מקרקעי ישראל )הרכב מועצת מקרקעי ישראל(, התש"ע-2009

	בתוקף	סמכותה	לפי	סעיף	4א)א1(	לחוק	מינהל	מקרקעי	ישראל,	התש"ך-11960,	מצווה	 	
הממשלה	לאמור:

מספר	נציגי	הקרן	הקיימת	לישראל	במועצת	מקרקעי	ישראל	יופחת	משישה	לשניים� 	�1

א'	בכסלו	התש"ע	)18	בנובמבר	2009(
ר ז האו 	 צבי 	 	 )חמ	3-4008(

																																																																																			מזכיר	הממשלה
__________

	ס"ח	התש"ך,	עמ'	57;	התשס"ט,	עמ'	318� 1

 צו התכנון והבניה )הארכת תוקף של הכרזות על מתחמים
להתחדשות עירונית(, התש"ע-2009

	בתוקף	סמכותה	לפי	סעיף	33א)ב()2()ב(	לחוק	התכנון	והבניה,	התשכ"ה-11965,	ובהמלצת	 	
המוסמכים,	 התכנון	 מוסדות	 ראש	 יושבי	 ובהמלצת	 ובינוי,	 פינוי	 מתחמי	 לעניין	 הוועדה	

מכריזה	הממשלה	לאמור:

	מוארך	בזה	תוקף	ההכרזה	של	המתחמים	המפורטים	להלן: �1
	מתחמים	לפינוי	לשם	בינוי: )1(

	בני	ברק	-	שוק	פרדס	כץ; )א(

יהוד	-	קדושי	מצרים;

יהוד	-	מקלב;

יהוד	-	שוק	גורדון;

יהוד	-	שוק	רמז;

תל	אביב	-	לוינסקי�

	יהוד	-	מרכז	יהוד; )ב(

נס	ציונה	-	רחוב	הבנים;

נתניה	-	הלפרין�

	יהוד	-	העצמאות� )ג(

	המתחמים2	- )ד(

	נס	ציונה	-	השוק	העירוני; 	

נס	ציונה	-	יד	אליעזר;

נתניה	-	הרב	קוק	)1(;

קרית	אתא	-	שיבת	ציון;

תל	אביב	-	בית	אל�

הפחתת מספר 
נציגי הקרן הקיימת 

לישראל במועצת 
מקרקעי ישראל

הארכת תוקף

__________
	ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307;	התשס"ב,	עמ'	157� 1

	ק"ת	התשס"ג,	עמ'	1154� 2
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	מתחמים	לעיבוי	בנייה2: )2(

חיפה	-	חביבה	רייך�

הרשות	 במשרדי	 הציבור	 לעיון	 מופקדות	 	1 בסעיף	 המפורטים	 המתחמים	 של	 	המפות	 �2
המקומית	הנוגעת	בדבר,	לפי	העניין�

	תחילתו	של	הצו	כמפורט	להלן		)להלן	-	יום	התחילה(	ותוקפו	לשש	שנים	מיום	התחילה,	 �3
אם	לא	בוטלה	האכרזה	על	מתחם	קודם	לכן:

לגבי	המתחמים	המפורטים	בסעיף	1)1()א(,	החל	ביום	19	בנובמבר	2006;	

לגבי	המתחמים	המפורטים	בסעיף	1)1()ב(,	החל	ביום	22	ביולי	2007;	

לגבי	המתחמים	המפורטים	בסעיף	1)1()ג(,	החל	ביום	11	בנובמבר	2007;	

לגבי	המתחמים	המפורטים	בסעיף	)1()ד(	ו–)ה(,	החל	ביום	16	ביוני	2008�

ח'	בחשוון	התש"ע	)26	באוקטובר	2009(
הו נתני 	 ן מי בני 	 	 )חמ	3-3217(

__________																																																																																							ראש	הממשלה
	ק"ת	התשס"ג,	עמ'	1154� 2

 כללי התקשורת )בזק ושידורים( )בעל רישיון לשידורים( )תיקון(,
התש"ע-2009

	בתוקף	סמכותה	לפי	סעיף	6ה	לחוק	התקשורת	)בזק	ושידורים(,	התשמ"ב-11982)להלן	-	 	
החוק(,	קובעת	המועצה	לשידורי	כבלים	ולשידורי	לוויין	שנתמנתה	לפי	החוק	כללים	אלה:

	- )להלן	 התשמ"ח-21987	 לשידורים(,	 רישיון	 )בעל	 ושידורים(	 )בזק	 התקשורת	 בכללי	 	�1
הכללים	העיקריים(,	במקום	סעיף	4א	יבוא:

"הצגת	פרס	
בתכנית	מהפקה	

מקומית

	במהלך	תכנית	מהפקה	מקומית	שאיננה	תעודה	או	דרמה,	 	)א( 4א�
יהיה	בעל	רישיון	רשאי	להציג	פרס	הניתן	לצופים	בתכנית	או	

למשתתפים	בה,	בהתאם	לעקרונות	אלה:

הצדקה	 להענקתו	 היתה	 כן	 אם	 אלא	 פרס	 יוצג	 	לא	 )1(
עניינית	מבחינת	שיקולי	עריכת	אותו	שידור;

השירות	 את	 או	 המוצר	 את	 רק	 לאזכר	 ניתן	 	יהיה	 )2(
הניתן	כפרס,	ואת	שם	נותן	הפרס	לרבות	היצרן,	היבואן	או	
המשווק	של	המוצר	או	נותן	השירות	)להלן	-	נותן	הפרס(,	
השוואתי	 איכותי	 תיאור	 וכל	 שבח	 דברי	 ייאמרו	 לא	 אך	

אחר	הנוגע	אליהם;

	לא	תותר	הצגתו	של	פרס	בתכנית	אשר	לנותן	הפרס	 )3(
יש	בה	עניין	אישי	או	מסחרי,	מעבר	להיותו	מפיק	התכנית	

או	הערוץ	שבו	היא	משודרת;

	6 על	 יעלה	 לא	 נותנו,	 או	 הפרס	 של	 אזכור	 כל	 	משך	 )4(
שניות;

פעמים	 משלוש	 יותר	 לא	 יוזכרו	 נותנו,	 או	 מסוים	 	פרס	 )5(
במהלך	מישדר	ולא	תהיה	חשיפה	נוספת	של	הפרס	במישדר;	

	לא	יוצגו	יותר	מחמישה	פרסים	במהלך	שעת	שידור� )6(

הפקדת מפות

תחילה ותוקף

__________
	ס"ח	התשמ"ב,	עמ'	218� 1

	ק"ת	התשמ"ח,	עמ'	138� 2

החלפת סעיף 4א
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	על	אף	האמור	בסעיף	קטן	)א(	-	 )ב(

גם	 זה	 סעיף	 להוראות	 בהתאם	 פרסים	 להציג	 רשאי	 יהיה	 הרישיון	 	בעל	 )1(
במהלך	שידור	תחרות	ספורט	המתקיימת	בישראל,	ובלבד	שלא	יוצגו	יותר	משני	
שיצמצם	 באופן	 תיעשה	 הפרסים	 ושהצגת	 תחרות	 אותה	 שידור	 במהלך	 פרסים	

ככל	האפשר	את	הפגיעה	בצופה	ואת	ההפרעה	לצפייה	בשידור;

	)interactive(	הידודיים	בשידורים	גם	פרסים	להציג	רשאי	יהיה	הרישיון	בעל	 )2(
בכפוף	להוראות	האלה:

	פסקאות	)1(	עד	)3(	בסעיף	קטן	)א(	לעיל; )א(

	הפרס	יוצג	בעת	טעינתו	של	היישום	ההידודי,	למשך	זמן	אשר	לא	יעלה	 )ב(
על	10	שניות,	ואולם	לבקשה	מפורשת	של	המנוי	באמצעות	לחיצה	על	ציוד	
הקצה	יהיה	ניתן	להציג	פרס	גם	במשך	כל	זמן	השימוש	ביישום	ההידודי;	
להסרת	ספק,	ההוראות	בדבר	הדרך	לבקש	את	הצגת	הפרס	כאמור,	לא	יכללו	

את	הצגת	הפרס	עצמו�

	לא	תהיה	חשיפה	של	הפרס	ושל	נותן	הפרס	בקדימון	לתכנית,	ואולם	בעל	הרישיון	 )ג(
יהיה	רשאי	לציין	בו	את	עובדת	מתן	הפרס	ואת	סוגו�"	

	במקום	סעיף	16ט		לכללים	העיקריים	יבוא:	 �2

"פרסים	בשידורי	
בעל	רישיון

שאליו				 לקהל	 יתאים	 למשתתפים	 או	 לצופים	 המוענק	 	פרס	 	)א( 16ט�
	 מופנה	השידור	ולגיל	הצופים	בו,	מבחינת	מאפייניו	וערכו�	

	הפרסים	לא	יהיו	מוצרים	שיש	בהם	כדי	לקדם	את	ענייניו	הפרטיים	 )ב(
או	המסחריים	של	בעל	הרישיון,	מנהליו	או	עובדיו,	ואם	הוא	תאגיד,	של	
בעל	עניין	בו;	ואולם	רשאי	בעל	הרישיון	להעניק	פרסים	המקדמים	את		

שידוריו	של	בעל	הרישיון,	או	של	מפיק	הערוץ	או	התכנית�"

ה'	בכסלו	התש"ע	)22	בנובמבר	2009(
חן 	 צן ני 	 	 )חמ	3-2058(

																																																																																			המועצה	לשידורי	כבלים
ולשידורי	לווין 	 	

	 	

הודעת שכר שרים וסגני שרים, התש"ע-2009

וסגני	שרים	 ובהתאם	להחלטת	שכר	שרים	 לחוק–יסוד:	הממשלה1,	 	36 לסעיף	 	בהתאם	 	
)הוראת	שעה(	)מס'	2(,	התשס"ט-22009,	אני	מודיע	לאמור:

התשע"א בטבת	 כ"ד	 יום	 ועד	 	)2009 באוגוסט	 	1( התשס"ט	 באב	 י"א	 שמיום	 בתקופה	 	�1	
)31	בדצמבר	2010(,	ישולם	שכר	יסוד	לחודש	-

	לראש	הממשלה	-	35,765	שקלים	חדשים; )1(

	לשר	-	31,836	שקלים	חדשים� )2(

ג'	בחשוון	התש"ע	)21	באוקטובר	2009(
פני ג משה	 	 	 )חמ	3-646(

																																																																																			יושב	ראש	ועדת	הכספים
__________

	ס"ח	התשס"א,	עמ'	158� 1

	ס"ח	התשס"ט,	עמ'	1170� 2

החלפת סעיף 16ט 

שכר יסוד




