
התשנ"ב1992*. ,(2 מס' (תיקון לדיור הלוואות חוק

(א) יסומן 3 כסעיף האמור העיקרי), החוק  (להלן התשנ"א11991 לדיור, הלוואות בחוק . 1

יבוא: ואחריו

האמורה מן קצרה שהיא לתקופה לדיור הלוואה בקשתו, לפי לקבל, רשאי זכאי "(ב)

". (א) קטן בסעיף

3 סעיף תיקון

יבוא: העיקרי לחוק 7 סעיף במקום . 27 סעיף החלפת

הלוואות למנוע כדי זה חוק בהוראות אין .7

"הלוואה זה, לענין עומדת; כהלוואה לדיור מהלוואה חלק מתן 0)
לפרעון, יועמד או למענק יהפוך אשר לדיור, מההלוואה חלק  עומדת"

בכללים הקבועים התנאים בהתקיים הענין, לפי

לסכום מעבר היא אם שונים, החזר בתנאי נוספת לדיור הלוואה מתן (2)
". 2(א) סעיף לפי בתקנות שנקבע

יבוא: העיקרי לחוק 7 סעיף אחרי . 7א3 סעיף הוספת

בטחוני מענקמענק לכלול כדי מוגדלות לדיור הלוואות יינתנו העימות קו בישובי 7א.
לפי הנדרשת בטחונית בניה לבין רגילה בניה בין העלות הפרש לפי בטחוני,

". והשיכון הבינוי ושר הג"א ראש של קביעתם

יבוא: (ב) קטן סעיף במקום העיקרי, לחוק 9 בסעיף . 4

לדיור הלוואה לקבלת חוזה לפי לזכאים שניתנו לדיור הלוואות על יחול זה חוק "(ב)
". (א) קטן בסעיף כאמור תחילתו לאחר שנחתם

9 סעיף תיקון

העיקרי. החוק של תחילתו ביום זה חוק של תחילתו . תחילה5

זה, חוק של תחילתו לפני שקיבל, מי על יחולו זה חוק לפי כנוסחו העיקרי החוק הוראות . 6

רק יחולו זה חוק שהוראות ובלבד לדיור, ההלוואה מלוא את מימש טרם אך לבניה, לדיור הלוואה
מומש. טרם אשר כאמור לדיור מההלוואה חלק אותו על

מעבר הוראות

החוק את שישלב העיקרי, החוק של נוסח ברשומות לפרסם רשאי המשפטים שר (א) . 7

הסעיפים. מספרי את לשנות כך אגב הוא ורשאי תיקוניו: שני עם קורי

כבטלים. בו ששולבו החוקים את יראו (א), קטן בסעיף כאמור הנוסח של פרסומו עם (ב)

אחיד חוק פרסום

הרצוג חיים
המדינה נשיא

שמיר יצחק
הממשלה ראש

שילנסקי דב
הכנסת ראש יושב

שרון אריאל
והשיכון הבינוי שר

מיום ,2105 חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1992 במרס 17) התשנ"ב כ' באדר י''ב ביום בכנסת נתקבל .
. 176 בעמ' ,(1992 בפברואר 27) התשנ"ב בשבט כ"ב

4 עמ' התשנ"ב, ח''ת . 146 עמ התשנ"א, ס"ח 1


