
התשנ"ח1998* ,(3 מס' (תיקון לדיור הלוואות חוק

1 סעיף במקוםתיקון ,1 בסעיף העיקרי), החוק  (להלן 1 התשנ"ב1992 לדיור, הלוואות בחוק .1
יבוא: "זכאי" ההגדרה

הכללים;''. לפי בדיור לסיוע זכאי והוא דיור מחוסר שהוא מי  ""זכאי"

2 סעיף יבואתיקון 160, 000" ובמקום "48,000" יבוא "70,000" במקום העיקרי, לחוק 2(א) בסעיף . 2
."237, 000"

4 סעיף כמפורטתיקון "בשיעורים יבוא לשנה" 4% עד של "בשיעור במקום העיקרי, לחוק 4 בסעיף .3
בתוספת".

5 סעיף "בשיעורתיקון יבוא של" "בשיעור במילים החל הסיפה במקום העיקרי, לחוק 5 בסעיף .4

ההלוואה. מתן במועד הידוע המדד מן המדד עליית

חוק בהצעות פורסמו ההסבר ודברי החוק הצעת ;(1998 ביולי 28) התשנ'ח באב ה' ביום בכנסת נתקבל
.442 עמ' ,(1998 ביולי 13) התשנח בתמוז י'ט מיום ,2732
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, יבוא: העיקרי לחוק 7 סעיף אחרי סעיפים5. הוספת
ו7ב 7א

התוספת התוספת.שינוי את לשנות רשאי הועדה, באישור השר, 7א.

התוספת בכללים."פרשנות להם הקבועה המשמעות תהיה שבתוספת למונחים 7ב.

יבוא: העיקרי2, לחוק התוספת במקום .6

"תוספת

(4 (סעיף

התוספת החלפת

הנקודות סך

599 עד (ו)

לשנה הריבית שיעור

בפי למשכנתאות, הבנקים של הממוצעת הריבית
הנהוגה מהריבית יותר לא אך ישראל, בנק שמפרסם

ההלוואה את שנתן בבנק

999 עד מ600 (2)

מ1000 (3)

5.5% עד

"4% עד

התחילה), יום  (להלן 0 998 באוגוסט 3) התשנ''ח באב י"א ביום זה חוק של תחילתו .7
באב כ''ד ביום יהיה זה, בחוק כנוסחו העיקרי החוק לפי לדיור ההלוואה מימוש ואולם

ואילך. 0998 באוגוסט 16) התשנ"ח

תחילה

 זה חוק הוראות אף על .8

חוזה על או דירה לבניית או דירה לרכישת חוזה על חתם אשר דיור מחוסר על (1)

העיקרי החוק הוראות יחולו התחילה, יום לפני חוזה)  (להלן בדירה זכות לרכישת
לפי לדיור להלוואה זכאי יהיה והוא הקודם), הדין  (להלן התחילה יום ערב בנוסחו

זכאי יהיה דיור מחוסר ואולם התחילה; יום ערב בתוקף שהיו כפי ובתנאים הכללים

אחד נתקיים אם זה, בחוק כנוסחו העיקרי, החוק הוראות לפי לדיור להלוואה
מאלה:

על חתם ומעלה, 2200 הוא הכללים פי על לזכותו העומדות הנקודות סך (א)

ליום עד זכותו את מימש ולא ואילך 0998 ביוני (ו התשנ"ח בסיון ז' ביום חוזה
התחילה;

יום לפני ימים 60 של בתקופה לדיור הלוואה לקבלת זכותו את מימש הוא (ב)
התחילה;

בטבת י''ב ליום ועד התחילה שמיום בתקופה חוזה על חתם אשר דיור מחוסר (2)

לפי לדיור הלוואה לקבל וביקש המעבר), תקופת  (להלן 0 998 בדצמבר 31) התשנ"ט

להלוואה זכאי זה, בחוק כנוסחו העיקרי החוק הוראות לפי ולא הקודם הדין הוראות

מלוא את שיממש ובלבד התחילה, יום ערב בתוקף שהיו ובתנאים הכללים לפי לדיור

בפסקה בצו; השר שקבע נוספת תקופה בתוך או המעבר תקופת בתוך הלוואתו סכום

העיקרי. לחוק ו בסעיף כהגדרתו  "השר'' זו,

והוראות תחולה
מעבר
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התקנה התחילה.חובת ליום עד יותקן (2)8 סעיף לפי צו .9

ויצמן עזר
המדינה נשיא

נתניהו בנימין
הממשלה ראש

תיכון דן
הכנסת ראש יושב

נתניהו בנימין


