חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב
והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים ( )2006תיקון מס'  ,)3התש"ע*2009-
תיקון סעיף 37

.1

תשריר

.2

בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית
לשנת הכספים  ,)2006התשס"ו2006- ,1בסעיף - 37
()1

בסעיף קטן (ב)( ,)4הסיפה החל במילים "סעיף  198האמור"  -תימחק;

( )2בסעיף קטן (ג) ,במקום הסיפה החל במילים "עם כניסתו לתוקף" יבוא "ביום
תחילתן של ההוראות המנויות בסעיף  10לחוק התכנון והבניה (תיקון מס'  84והוראת
שעה) ,התשס"ח2008-".2
ערר שהוגש על החלטה לפי פרק ח' 1לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965- ,3או דיוני
ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה כאמור בסעיף 12ז( )1לחוק האמור ,שהתקיימו
בתקופה שמיום תחילתן של ההוראות המנויות בסעיף  10לחוק התכנון והבניה (תיקון
מס'  84והוראת שעה) ,התשס"ח ,2008-ועד תחילתו של חוק זה ,רואים אותם כאילו
התקיימו לפי חוק זה.
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה
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התקבל בכנסת ביום כ"ד בתשרי התש"ע ( 12באוקטובר  ;)2009הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,436 -מיום כ"ד בסיוון התשס"ט ( 16ביוני  ,)2009עמ'  ,348עמ' .596
ס"ח התשס"ו ,עמ'  ;306התשס"ט ,עמ' .221
ס"ח התשס"ח ,עמ' .632
ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס'  ,)31התש"ע*2009-
תיקון סעיף 51א

.1

בחוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו ,התש"ן1990- ,1בסעיף 51א -
( )1בסעיף קטן (ז) ,במקום "מ– 11חודשים מיום תחילתו של חוק הרשות השניה
לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס'  ,)29התשס"ח "2008-יבוא "מיום י"ב באב התשס"ט (2
באוגוסט  ")2009ובמקום "כאמור בסעיף קטן (א)" יבוא "של הגופים המנויים בסעיף קטן
(א)( )2( ,)1ו–(;")3
()2

סעיף קטן (ח)  -בטל;

()3

בסעיף קטן (ט) ,המילים "או (ח)"  -יימחקו.
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה

שמעון פרס
נשיא המדינה
*
1
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שר התקשורת
ר א וב ן ר י ב ל י ן
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום כ"ד בתשרי התש"ע ( 12באוקטובר  ;)2009הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,436 -מיום כ"ד בסיוון התשס"ט ( 16ביוני  ,)2009עמ'  ,348עמ' .451
ס"ח התש"ן ,עמ'  ;59התשס"ח ,עמ' .620

ספר חוקים  ,2212 -ד' בחשוון התש"ע22.10.2009 ,

