
.(8 מס' (תיקון עיבור לצרכי הרכישה דיני לתיקון חוק
התשנ"ה1995*

החוק  (להלן 1 התשכ'ד1964 ציבור, לצרכי הרכישה דיני לתיקון לחוק 8 בסעיף ו.
 העיקרי)

בניסן ט' יום "עד יבוא לשנה' 4% של "בשיעור אחרי כרישה, (א) קטן בסעיף 0)
בניסן י' מיום לשנה 1.5% של בשיעור צמודה וריבית ,(1993 במרס 31) התשנ'ג

ואילך''; (1993 באפריל 1) התשנ'ג

על האוצר; במשרד הכללי החשב אצל 'או יבוא בסופה פסקה(1) (ב) קטן בסעיף (2)
הפרשי בפועל, התשלום ליום ועד ההפקדה מיום יווספו כאמור שהופקד סכום

בלבד'; הצמדה

 (ג) קטן בסעיף (3)

תימחק;  (1) פסקה 0)

של בשיעור ריבית תחול 1974 מרס לחודש ועד 1974' במקום ,(2) בפסקה (2)
."1977" יבוא לשנה'' 6%

8 סעיף תיקון

בטל.  העיקרי לחוק 9 סעיף .29 סעיף ביטול

יבוא: ואחריו (א) יסומן העיקרי לחוק 9א בסעיף האמור .3

מיום שנה תוך המשפט לבית הגיש ולא (א), קטן סעיף לפי תשלום שקיבל מי "(ב)
כי הסכים כאילו אותו רואים לדעתו, לו זכאי שהוא ההפרש לתשלום תביעה קבלתו

את שקיבל שבשעה ובלבד לו, זכאי שהוא הסכום מלוא הינו לו ששולם הסכום
'. זה קטן סעיף של תכנו לו הוסבר התשלום

9א סעיף תיקון

יבוא: העיקרי לחוק 10 סעיף במקום .410 סעיף החלפת

שנרכשו"סייג הזכויות בעל כי משפט בית קבע אם ,8 בסעיף האמור אף על .10

הפרשי לו ישולמו לא במקרקעין, החזקה מסירת את כדין, שלא מנע,

המשפט בית שקבע מיוחדות בנסיבות אלא דין, כל לפי וריבית, הצמדה
שיירשמו." ומנימוקים

 (להלן 3 התשנ'א1991 וארנונה), (היטלים המדינה במשק הסדרים לחוק 12 בסעיף .5
התשנ''ז בטבת "כ"א יבוא *'(1994 בדצמבר 31) התשנ'ה בטבת "כ"ח במקום ההסדרים), חוק

."(1996 בדצמבר 31)

חוק תיקון
במשק הסדרים

(היטלים המרינה
12 מס'  וארנונה)

(1993 באפריל 1) התשנ"ג בניסן י' ביום ,5 סעיף למעט זה, חוק של תחילתו (א) .6
ביחס התחילה יום לפני שנעשתה רכישה על גם יחולו והוראותיו התחילה), יום  (להלן

שולם. שטרם מהפיצויים חלק לאותו

תחולה תחילה.
תוקף וקיום

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת בינואר1995); התשנ"ה(24 בשבט כ"ג ביום בכנסת נתקבל *
.142 עמ' במאי1993), 5) התשנ'ג באייר י"ד מיום 2178

עמ'.155 התשמ'ח, ;122 עמ' התשכ"ד, ס''ח י
עמ'192. התשכ"א, ס''ח 2

עמ'.4 התשנ'ה, ;72 עמ' התשנ''א, ס"ח 3



סכומי על גם יחולו זה בחוק כנוסחו העיקרי לחוק 8(ב)(1) סעיף הוראות (ב)
ביום האוצר במשרד הכללי החשב אצל או הכללי האפוטרופוס אצל המופקדים הפיצויים

התחילה.

קיום בזה ניתן ;(1995 בינואר (ו התשנ''ה בטבת כ''ט ביום 5 סעיף של תחילתו (ג)
האמור. ביום החל זח בחוק כמתוקן בנוסח ההסדרים לחוק תוקף

מעבר 8הוראות בסעיף באמור פיצויים לו ששולמו זכויות בעל ו(ב), 6(א) בסעיף האמור אף על . 7

הפרשי יתרת לו תשולם זה, חוק של פרסומו ולפני ואילך התחילה מיום העיקרי, לחוק
לו ששולמו מיום זה, לחוק 4 לסעיף ובכפוף העיקרי לחוק 8 בסעיף כאמור וריבית, הצמדה

האמורה. היתרה של בפועל התשלום יום ועד הפיצויים

ויצמן עזר
המדינה נשיא

רבין יצחק
הממשלה ראש

וייס שבח

הכנסת ראש יושב

שוחט (בייגה) אברהם
האוצר שר


