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חוק הדיור הציבורי )זכויות רכישה( )תיקון מס' 7(, התשע"ו-2016*

בחוק הדיור הציבורי )זכויות רכישה(, התשנ"ט-1998  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 3 -1 תיקון סעיף 3

בסעיף קטן )א()2(, במקום הסכום הנקוב בו יבוא "915,000";  )1(

 ,)2( )2(" יבוא "בפסקה  )ג()1(, במקום הסיפה החל במילים "בפסקה  בסעיף קטן   )2(
במקום הסכום הנקוב בה יקראו "1,091,250"" 

בסעיף 19 לחוק העיקרי - 2 תיקון סעיף 19

האמור בו יסומן ")א(", ובו, אחרי "במועד" יבוא "שבו הגיש הזכאי או הדייר   )1(
הממשיך בקשה לרכוש את הדירה הציבורית, או במועד";

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )2(

בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )א(, ב–1 בינואר בכל שנה, או בסמוך למועד  ")ב( 
האמור, תפורסם הודעה ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד הבינוי והשיכון 
על הסכום המעודכן הנקוב בהגדרה "זכאי", כפי שהשתנה לפי שיעור עליית 
המדד כאמור באותו סעיף קטן, לעומת המדד שהיה ידוע ב–1 בינואר של השנה 

הקודמת "

פרסום הודעה 
ראשונה

על אף האמור בסעיף 19)ב( לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה, הודעה ראשונה על הסכום 3 
המעודכן כאמור באותו סעיף תפורסם ביום כ"ג בניסן התשע"ו )1 במאי 2016(, או בסמוך 
למועד האמור, ובלבד שחל שינוי בסכום לפי שיעור עליית המדד הידוע באותו מועד 
לעומת המדד שהיה ידוע ביום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(; בסעיף זה, "מדד" 

- כהגדרתו בחוק העיקרי 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ט נ ל ג ב  א ו י
שר הבינוי והשיכון

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום כ"ב בשבט התשע"ו )1 בפברואר 2016(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 613, מיום כ"ג בטבת התשע"ו )4 בינואר 2016(, עמ' 34 

ס"ח התשנ"ט, עמ' 2; התשע"ו, עמ' 324   1
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