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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 העעת חוק לתיקון דיני הרכישה לערבי עיבור (תיקון מסי 9),
 התשס״ג-2003

 תיקון סעיף 8 1. בחוק לתיקון ריני הרכישה לצרבי ציבור, התשכ״ד-904ו' (להלן - החוק העיקרי),

, 1974ואולם לתקופה שאחרי חודש אפריל 1974 ועד  בסעיף x2»8), במקום ״1977״ יבוא ״

 חודש אפריל 1977 תהיה ההצמדה בשיעור של 70% בלבד״.

 תחולה 2. הוראות סעיף 8(גץ2) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, יחולו על מיצויים, כולם

 או חלקם, שטרם שולמו ערב תחילתו של חוק זה, או שתלוי ועומד לגביהם ביום כ״ה באייר

 התשס״ג(27 במאי 2003) הליך בבית משפט.

ר ב ס  ה

 זה הושמטה זכותם של בעלי הזכויות בקרקע המופקעת
 לקבל הפרשי הצמדה בגובה 70% בעד התקופה שבין
 החודשים אפריל 1974 עד אפריל 1977, וכתוצאה מכך
 נשחקו הפיצויים של מי שהופקעו ממנו מקרקעין כאמור

 לפני שנת 1977.

 מוצע להחזיר את הוראת ההצמדה בשיעור של
 70% לגבי השנים 1974 עד 1977, וכן לקבוע כי הוראות
 הצעת חוק זו יחולו על פיצויים, כולם <נו חלקם, שטרם
 שולמו עד יום תחילתה או שביום פרסום הצעת חוק זו

 תלוי ועומד לגביהם הליך בבית משפט

י ר ב  ד

 החוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור,
 התשכ״ד-964ו(להלן - החוק), כנוסחו לפני תחילתו של
 החוק לתיקון דיני רכישה לצרכי ציבור (תיקון מס׳ 8)
 התשנ״ה-995ו(להלן - תיקון התשנ״ה)(ס״ת התשנ״ה,
 עמ׳ 107), קבע בסעיף 8(ג) כי מי שהופקעו ממנו מקרקעין
 מכוח חוק התכנון והבניה, התשב״ה-1965, זכאי
 להפרשי הצמדה על הפיצוי בשל ההפקעה בשיי־ור 70%

 בלבד, וזאת מחודש אפריל 1974.

 בתיקון התשנ״ה שבא להיטיב עם בעלי הזכויות
 בקרקע המופקעת, נקבע כי החל מחודש אפריל 1977
 ישולמו להם הפרשי הצמדה מלאים. ואולם, אגב תיקון

 ם־ח התשכ־ד, עמ׳ 122; התשנ״ה, עמי 107.
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