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(ג) הקביעה מי מבני הזוג זכאי למגורים בדירה ציבורית לא
תקים לבן הזוג המפונה מהדירה זכות לפיצוי כלפי בן הזוג
הזכאי למגורים כאמור ,ואולם אין בהוראות סעיף קטן זה כדי
לגרוע מזכותו של בן הזוג המפונה מהדירה לסיוע לפי כל
דין.
(ד) זכות למגורים בדירה ציבורית אינה ניתנת להעברה או
לוויתור כלפי בן זוג ,לרבות בן זוג לשעבר ,ואינה ניתנת לאיזון
במסגרת איזון משאבים בין בני הזוג או לחלוקה.
שמירת זכויות עקב 3ב.

עזיבת דירה ציבורית
בשל אלימות בן זוג

לא תיפגע זכות למגורים בדירה ציבורית עקב עזיבת הדירה
בשל אחד מאלה:
( )1שהות במקלט לנשים מוכות כהגדרתו בחוק משפחות
חד–הוריות ,התשנ"ב—1992;4
( )2אלימות מצד בן הזוג ,ובלבד שניתנה החלטה שיפוטית
המעידה על קיומה של אלימות כאמור".

תקנות ראשונות
והוראת מעבר

.2

תקנות ראשונות לפי סעיף 3א(ב) לחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף  1לחוק זה ,יובאו לאישור
ועדה משותפת של ועדת הכלכלה והוועדה לקידום מעמד האישה של הכנסת בתוך
 90ימים מיום תחילתו של חוק זה; עד למועד כניסתן לתוקף של תקנות כאמור יחולו,
לעניין קביעת הזכות למגורים בדירה ציבורית בעת פירוד בין בני זוג ,הכללים כהגדרתם
בחוק העיקרי.
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נשיא המדינה
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