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 ממפרסמה כזו: הצעת חוק מטעכ הממשלה:

 חוק לתיקמ דיני יומיכישה^צדבי ציבור (תיקון מסי 7), [135]
 התשמ״ח-1988

 מיקח סעיף 9 1. בסעיף 9 לחוק לתיקיז דיני הרכישה לצרכי ציבור, התשכ״ד—964! 1 (להלן —

״ יבוא ״ט׳ בניסן התשנ״ג ( t r e a 1 9 8 8  :החוק ׳העיקרי), במקום ״י״ג בניסן התשמ״ח (31 .
 (31 במרס 1993)״.

 הוראת מעבר 2. בעל זכאיות ששולמו לו פיצויים באמיר בסעיף 8 לחוק העיקרי, אחרי י׳׳ג בניסן

 התשמ״יח (31 )במרס 1988) ולפני יום• פחסזמו של ח1ק זוה, ישולם •לו moo •נוסף כאילו
 תחולתו של סעיף 1 היתד. •ביום האמור, בתוספת הפרשי הצמדה וד״ב׳ץז־(לפי סעיף 8

 לחוק •העיקרי מיום ששולמו לוו הפיצויים עד יום ההשלזם בפועל של הסכום !הנוסף.

ד כ פ ז י ז ר כ  ד

 1993). •ההארכה דרושה ־כדי לאפשר תשלום רימית
 ׳והפרשי הצמדה לזכאים שטרמ פוצו על הפקעות ישנות,
 אף 'שעברו כבה למעלה מעשר שנים מיום התפקעה.

 לעעיף 2
 לגבי אדתם מקרים בהם שולש הפיצויים אחרי יום
 י״ג בניסן התשמ׳׳ח (31 במרס 1988) ולפני פרסדמד של
ת י ע ר  תוק זד•״ ובשל כד לא שףלומו הפרשי הצמדה ו
י הרשות ה^כשת תשולם  על תקופה זו, מוצע ל!קב1ע כ
 סט־ם נוסף בשל הפרשי והצמדה והריבית של« שולמו

 כאמיר.

 ההוצאה התקציבית הברוכה בתיקון זדי מתוקצבת
 בסעיפי ההוצאה שמהם משולמים הפיצויים.

ר:  ל&עיף 1 סעיף 9 לחוק קובע־ לאמו
 ׳׳הגבלת תקופת ההצמדה

 9. הריבית •והפרשי ההצמדה האמורים בסעיף 8
 יחושבו עד,יום י״ג בניסן התשמ׳׳ה (31 במומ
 1988) או עד תום עשר שנים ממועד הרכישה
 לפי המאותר, ולאחר מכן תשזלם דיבית לא
 צמודה בשיעור של 6% לשנה על סמים
 הפיצויים בצירוף הפרשי ההצמדה והריבית

 שהצטברו, עד לאיתי מועד.״

 מוצע לתקן •את •התאריך הקבוע •מעיף 9 באופן
 שהתקופה לתשלום ריבית והפרשי הצמדה תוארך בחמש
 שנים נושפות עד ליום ט׳ בניסן התשנ״ג (31 במרס

 1 סייח זזתשכ״ד, עמ־ 122; תחזמ״ו, עט׳ 57.
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