
התשמ"ב1982* , (1 מס' (תיקון (פיצויים) נפקדים נכסי חוק

4 סעיף העיקרי),תיקון החוק  1(להלן התשל"ג1973 (פיצויים), נפקדים נכסי לחוק 4 בסעיף ,1
שנים". עשרה "שתים יבוא שנים" "שמונה במקום

6 סעיף :תיקון יבוא ואחריו (א) יסומן העיקרי לחוק 6 בסעיף האמור .2

משלימות הוראות בתקנות לקבוע רשאים המשפטים ושר האוצר שר "(ב)
הפיצויים." חישוב לענין

10 סעיף :החלפת יבוא העיקרי לחוק 10 סעיף במקום .3

התשלום "מועד
נכס לבעל

עם ביחד עולים ואינם הנכס לבעל סופית שנקבעו פיצויים .(א) 10

לו ישולמו שקלים, 50,000 על (ג) קטן בסעיף כאמור ההצמדה הפרשי
כאמור. שנקבעו היום מן ימים ששים תוך במזומנים

תשולם (א) קטן בסעיף הנקוב הסכום על הפיצויים עלו (ב)
הפיצויים, סכום מלוא  התובע של בחירתו לפי  או היתרה,
חדשים ששה תוך לו יימסרו והן ,15 סעיף לפי שהוצאו חוב באיגרות

הפיצויים. שנקבעו היום מן

למדד צמודים יהיו במזומנים המשתלמים חלקם, או הפיצויים, (ג)
המדד על החדש המדד של העליה בשיעור מוגדלים כשהם וייפרעו

 זה לענין ; היסודי

; (ח) 15 בסעיף כמשמעותם  יסודי" ו"מדד "מדד"

הפיצויים שבו היום לפני לאחרונה שהתפרסם המדד  חדש" "מדד
סופית." נקבעו

סעיף15 תיקון העיקרי לחוק 15 בסעיף .4

משנת החל שנה כל של באוקטובר "ב1 במקום (ה), קטן בסעיף (1)
שבת אחרי תביעה הוגשה שבה שנה כל של באוקטובר ב1 או ,1975
שאחרי באוקטובר מה1 החל שנה כל של באוקטובר "ב1 יבוא "1975

; סופית" הפיצויים נקבעו שבו היום

; לשנה" 3%" יבוא לשנה" 4%" במקום (ו), קטן בסעיף (2)

דצמבר" "לחודש במקום חדש", "מדד בהגדרת ,(3) (ה) קטן בסעיף (3)
אוגוסט". "לחודש יבוא

התוספת :תיקון יבוא ואחריו (א) יסומן 1 בסעיף האמור העיקרי, לחוק לתוספת א' בפרק .5

או הקובע התאריך לפני נקי שנתי שווי הפקודה לענין נקבע לא "(ב)
שהיה השנתי השווי את המייעצת הועדה תקבע נקבע, מה להוכיח ניתן לא
לענין שנקבע הנקי השנתי השווי לפי תהיה קביעתה ; להיקבע עשוי

,1545 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת (1982 ביולי 26) התשמ''ב באב ו' ביום בכנסת נתקבל *
.451 עמ' התשמ''א,

.226 עמ' התשל"ו, ;164 עמ' התשל"ג, ס"ח 1



כאמור שנקבע השווי לפי או הקובע, התאריך לאחר לראשונה הפקודה
לפי דרושות לה הנראות ההתאמות את שתערוך ולאחר סמוכים, לנכסים

העניו." נסיבות

נבון יצחק
המדינה נשיא

נסים משה
המשפטים שר

ארידור יורם


