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סעיף 1

.1

בסעיף ו לחוק מם רכוש וקרן פיצויים ,התשכ״א 1961-י )להלן  -החוק העיקרי(,

בהגדרת ״קרקע חקלאית״ -
)ו( במקום פסקה )ו( יבוא:
ץ ו ( קרקע שבתכנית על פי חוק התכנון והבניה ,התשכ־׳ה) 1965-להלן -
התכנית( ,יועדה לחקלאות או יועדה לשמורת טבע כהגדרתה בחוק גנים
לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה ,התשנ״ב , 1992-למעט
קרקע כאמור שאף שיועדה לחקלאות ,ניתן לפי התבנית לבנות עליה דירת
מגורים.״
נ

5

) (2בפסקה ) ,(2בסופה יבוא ״שהיתה בידי בעליה ביום י״ח בטבת התשנ״ד )1
בינואר ) (1995להלן  -היום הקובע(; לעגין זה יראו קרקע כאמור כאילו היתה בידי
בעליה ביום הקובע גם א ם הוא קיבל אותה בירושה או במתנה מבן זוגו או מהורהו
או מהורה של בן זוגו לאחר היום הקובע ,ובלבד שהמוריש או נותן המתנה ,לפי
הענין ,היה בעליה ביום הקובע״.
) (3בהגדרת ״חקלאי״ בפסקה ) ,(3שבהגדרת ״הכנסה״ ,בשנות המס  1995ו־996ו,
יראו באילו המלה ״חייבת״ מחוקה.
) (4בהגדרת ״קרקע״ בפסקה ) ,(3במקום ״שביום ט׳ באדר התשמ״א ) 15במרס (1981״
יבוא ״שביום ד׳ בטבת ה תש ״ן) 1ביגואר (1990״.
תיקון סעיף גו

תחילה

בסעיף )13א( לחוק העיקרי ,אחרי ״שוויה של קרקע״ יבוא ״שהיתה בידי בעליה ביום
.2
י״ד בטבת התשנ״ד )ו בינואר (1995״ ובמקום ״30.223״ יבוא ״50.000״.
.3

תחילתו של חוק זה בשנת המם .1995
י עחק רבין
ראש הממשלה

עזר ו י צ מן
נשיא המדינה

א ב ר ה ם )ב י י ג ה ( ש ו ח ט
שר האוצר
שבח וייס
יושב ראש הכנסת

נתקבל ב כ נ ס ת ביום ביד בטבת ה ת ש נ ״ ה ) 27בדצמבר  ;(1994ה צ ע ת החוק ודברי ה ס ב ר פורסמו ב ה צ ע ו ת
חוק  ,2240מיום י״ב בשבט התשנ״ד ) 24בינואר  ,(1994עמי .180
ס״ח התשכ״א ,עמי  ;100התשנ״ד ,עמי .253
סייח התשכ״ה ,עמי .307
סייח התשנ״ב ,עמ׳ .180

90
המחיר  48אגורות

ספר החוקים  ,1498ג׳ בשבט התשנ״ה4.1.1995 ,
ISSN 0334-2832

סודר בםדר-צילום והודפס במדפים הממשלתי ,ירושלים

