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חוק הדיור הציבורי )זכויות רכישה( )תיקון מס' 6(, התשע"ו-2015*

בחוק הדיור הציבורי )זכויות רכישה(, התשנ"ט-1998  1, בסעיף 6, אחרי פסקה )4( יבוא:1 תיקון סעיף 6

תקופות שהייה במקלט לנשים מוכות, כהגדרתו בסעיף 7)ג()5( לחוק עבודת נשים,   )5("
התשי"ד-1954  2;

תקופות מגורים מחוץ לדירה הציבורית אם עזיבת הדירה היא בשל אלימות מצד   )6(
בן הזוג, ובלבד שניתנה החלטה שיפוטית המעידה על קיומה של אלימות כאמור או 
שניתן אישור על ידי מנהל המחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית או העובד 
הסוציאלי המטפל במניעת אלימות במשפחה, המעיד שהדייר מטופל בשירותי הרווחה 
על רקע אלימות מצד בן הזוג; השר, בהסכמת שר הרווחה והשירותים החברתיים, יורה 

על כללים לעניין אישור כאמור "

תיקון חוק זכויות 
הדייר בדיור 

הציבורי - מס' 5

3ב)2(, בסופו יבוא "או 2  בחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי, התשנ"ח-1998 3, בסעיף 
שניתן אישור על ידי מנהל המחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית או העובד 
הסוציאלי המטפל במניעת אלימות במשפחה, המעיד שהדייר מטופל בשירותי הרווחה 
על רקע אלימות מצד בן הזוג, ויחולו לעניין אישור כאמור כללים לפי סעיף 6)6( לחוק 

הדיור הציבורי )זכויות רכישה(, התשנ"ט-1998 " 

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

חוק סדר הדין הפלילי )עצור החשוד בעבירת ביטחון( )הוראת שעה( )תיקון 
מס' 4(, התשע"ו-2015*

בחוק סדר הדין הפלילי )עצור החשוד בעבירת ביטחון( )הוראת שעה(, התשס"ו-2006  1, 1 תיקון סעיף 10
בסעיף 10, במקום "עד יום י"ט בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 2015(" יבוא "עד יום ב' בטבת 

התשע"ז )31 בדצמבר 2016(" 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ד ק ש ת  ל י י א
שרת המשפטים

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 ט"ז בטבת התשע"ו )28 בדצמבר 2015(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 977, מיום י"א בכסלו התשע"ו )23 בנובמבר 2015(, עמ' 256 

ס"ח התשס"ו, עמ' 364; התשע"ג, עמ' 58   1
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הכנסת - 593, מיום י"ז בכסלו התשע"ה )9 בדצמבר 2014(, עמ' 107 

ס"ח התשנ"ט, עמ' 2; התשע"א, עמ' 192   1

ס"ח התשי"ד, עמ' 154   2

ס"ח התשנ"ח, עמ' 278; התשע"ב, עמ' 155   3
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