
* (תיקון),תשי"ז1957 מלחמה נזקי לפיצוי הארנונה חוק

העיקרי), החוק  (להלן תשי"א11951 מלחמה' נזקי לפיצוי הארנונה לחוק 1 בסעיף . 1
בר". "מגדל יבוא מים" "מגדל לאחר מאגר", "מבנה בהגדרת

1 סעיף תיקון

תבוא חקלאית", התישבות "נקודת של ההגדרה במקום העיקרי, לחוק (ה) 2 בסעיף . 2
זו: הגדרה

חקלאי משק או חקלאית התישבות זהנקודת סעיף לענין חקלאית" התישבות ""נקודת
שפורסמה באכרזה אותם קבע הכנסת, של הכספים ועדת באישור האוצר, ששר יחיד

ברשומות."

2 סעיף תיקון

'310 בה"ח נתפרסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1957 ביולי 16) תשי"ז בתמוז י''ז ביום בכנסת נתקבל *
.274 עמ' תשי"ז'

.44 עמ' תשי"א, ,68 ס"ח 1



4 סעיף תיקון העיקרי לחוק 4 .בסעיף 3
 יווסף תחמיץ" כור "(ד) לאחר (ב), בפסקה (1)

פרוטות;" וחמישים מאות ושבע לירות בשתי  בר מגדל "(ה)

~ יווסף בסופה' (ה), בפסקה (2)
שהיה השווי  בתמורה רכישה בדרך שלא בעלו לידי הציוד "הגיע
כרצון ממוכר במכירה בעלו. לרשות שהגיע ביום בשוק בעדו מתקבל

כאמור." פחת ניכוי לאחר כרצון. לקונה

סעיף19 תיקון העיקרי לחוק 19 בסעיף .4

 (א) קטן בסעיף (1)
לירות"; יבוא"500 לירות" במקום"100 (א)

זו: סיפה תבוא "הפטור" במלה המתחילה הסיפה כמקום (ב)
לפי זכאי יהיה כן עשה ואם הארנונה, את לשלם הוא רשאי "אך
שולמה לגביה אשר השומה בשנת שקרה נזק בעד זה חוק לפי צויים

הארנונה."

 יווסף (ב) קטן סעיף לאחר (2)
או הארנונה מתשלום פטור על בתקנות להורות רשאי האוצר שר "(ג)

לייצוא." המיועדים יהלומים על ששולמה הארנונה החזרת על

סעיף29 יבואתיקון האחוזה" בספרי ההעברה רישום "מיום המלים אחרי העיקרי/ לחוק 29 .בסעיף 5

המקרה'/ לפי הכל מקרקעים, שאינם בנכסים הבעלות זכות העברת מיום "או

מעבר נכסיוהוראת כל ששווי נכסים בעל יהיה זה. בחוק שתוקן כפי (א) בסעיף19 האמור אף .על 6

החוק לפי לפיצויים זכאי לירות. 100. על השומה1956/57 שנת של הימים באחד עלה לא
האמורה. בשנה לנכסיו שנגרם נזק בעד העיקרי

באפריל1956),תחילה 1) תשט"ז בניסן כ' ביום ,2 סעיף למעט זה. חוק של תחילתו (א) . 7

באפריל1957). 1) תשי"ז ב' באדר כ"ט ביום 2 סעיף של תחילתו (ב)
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