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.1

תקנות ראשונות

.2

בחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי ,התשנ"ח) 11998-להלן  -החוק העיקרי( ,בסעיף - 8
)(1

בסעיף קטן )ב( -
)א( בפסקה ) ,(1אחרי "בהשכרה ציבורית" יבוא "ובלבד שמפרט כאמור יכלול
חובה בדבר התקנת דוד שמש ,בדירה ציבורית שבה ניתן להתקינו";
)ב( בפסקה ) ,(2אחרי "בהשכרה ציבורית" יבוא "ובלבד שמפרט כאמור יכלול חובה
בדבר התקנת דוד שמש ,בהסכמת השוכר ,בדירה ציבורית שבה ניתן להתקינו";

) (2בסעיף קטן )ב ,(1בסופו יבוא "ובלבד שסכום ההשתתפות העצמית של שוכר
במימון תיקון ליקויים בדוד שמש בדירתו לא יעלה על  10%מעלות התיקון;".
)(3

אחרי סעיף קטן )ב (1יבוא:
")ב (2בחוק תקציב שנתי ,כהגדרתו בחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה, 1985-
ייקבע תקציב שנתי בסכום של  5מיליון שקלים חדשים למימון התקנת דודי
שמש בהתאם להוראות סעיף זה.
2

)ב (3השר ,באישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,יקבע אמות מידה למתן קדימות
בהתקנת דודי שמש בהתאם להוראות סעיף זה".
שר הבינוי והשיכון יביא תקנות ראשונות לפי סעיף )8ב (3לחוק העיקרי ,כנוסחו בחוק
זה ,לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,בתוך  60ימים מיום תחילתו של חוק זה.
אהוד אולמרט
ראש הממשלה
דליה איציק
נשיאת המדינה בפועל

זאב בוים
שר הבינוי והשיכון
דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

__________
* התקבל בכנסת ביום ט"ז בתמוז התשס"ז ) 2ביולי  ;(2007הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק הכנסת ―  ,149מיום ד' בסיון התשס"ז ) 21במאי  ,(2007עמ' .170
 1ס"ח התשנ"ח ,עמ'  ;278התשס"א ,עמ' .232
 2ס"ח התשמ"ה ,עמ' .60
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.1

בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה ,התשמ"ח ,11988-בסעיף )2א( ,במקום "הריון" יבוא
"הריון ,טיפולי פוריות ,טיפולי הפריה חוץ–גופית".
אהוד אולמרט
ראש הממשלה

דליה איציק
נשיאת המדינה בפועל

380

אליהו ישי
שר התעשיה המסחר והתעסוקה

דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

__________
* התקבל בכנסת ביום ט"ז בתמוז התשס"ז ) 2ביולי  ;(2007הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק הכנסת ―  ,156מיום ג' בתמוז התשס"ז ) 19ביוני  ,(2007עמ' .208
 1ס"ח התשמ"ח ,עמ'  ;38התשס"ו ,עמ' .190
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