
* תשכ"ט1969 (תיקון), ציבור לצרכי הרכישה דיני לתיקון חוק

1 סעיף החוקתיקון  (להלן 1 תשכ"ד1964 ציבור, לצרכי הרכישה דיני לתיקון לחוק 1 בסעיף ,1
"חוק יבוא והתווייתן)" (רחבן הדרכים "פקודת אחרי רכישה", "חוק בהגדרת העיקרי),

תשכ"ה1965"2. והבניה, התכנון

2 סעיף יבוא:החלפת העיקרי לחוק 2 סעיף במקום . 2

הרכישה 'הגבלת
תשלום ללא

פיצויים

בין נרכש, מכן ולאחר מחלקה חלק רכישה חוק מכוח נרכש (א) . 2
חלקה, מאותה נוסף חלק אחר, רכישה חוק מכוח ובין חוק אותו מכוח
תשלום ללא שנרכש הכולל, השטח רכישה, בחוק האמור אף על יעלה, לא
המקו החלקה משטח מקסימלי אחוז על ביחד, אלה רכישות בכל פיצויים
הרכישה חוק לפי פיצויים ישולמו העודף ועל זה, בסעיף כמפורט רית

האחרונה. הרכישה בוצעה שמכוחו

הרכישות בין אם  40 הוא זה סעיף לענין המקסימלי האחוז (ב)
וזאת תשכ"ה1965, והבניה, התכנון חוק מכוח שבוצעה רכישה היתה

אחר. מקרה בכל  ו25 (ג), קטן בסעיף לאמור בכפוף

התכנון חוק מכוח שבוצעה רכישה פלונית בחלקה היתה (ג)
באותה הרכישות כל של המקסימלי האחוז יהיה תשכ"ה1965, והבניה,
". 25  (א) קטן בסעיף כאמור ביחד, אחרים רכישה חוקי מכוח החלקה,

3 סעיף יבוא:תיקון בסופו, העיקרי, לחוק 3 כסעיף . 3

 תשכ"ה1965 והבניה, התכנון חוק מכוח ברכישה (5)"
אליה הכניסה על ההודעה החלקה לבעל ניתנה שבו המועד
 אחדים בעלים לה היו ואם חוק, לאותו גב) סעיף190 לפי

". כאמור האחרונה ההודעה ניתנה שבו המועד

4 סעיף יבוא:תיקון 0) פסקה במקום העיקרי, לחוק 4 בסעיף .4

לפי חדשה חלוקה מכוח רכישה בחשבון מביאים אין (1)"
ג' לפרק ז' סימן ולפי ,31936 ערים, בנין לפקודת 20א סעיף

.": תשכ"ה1965 והבניה, התכנון לחוק

אלון יגאל
העליה לקליטת והשר הממשלה ראש סגן

בפועל הממשלה ראש

שרף זאב
האוצר שר

שזר זלמן שגיאור
המדינה נשיא

תשכ"ט, , 801 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת במרס1969); 11) תשכ"ט באדר כ"א ביום בכנסת נתקבל *
.34 עמ'

.182 עמ' תשכ"ד, ס"ח 1
עמ'.307. תשכ"ח, ס"ח 2

.183 עמ' ,589 מס' 1 תוסי ע"ר1936, 3


