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חוק הדיור המוגן )תיקון(, התשע"ח-2018*

אחרי1רתיקוןסעיף 1 בסעיף 1)א()1(, העיקרי(, החוק )להלן- הדיורהמוגן,התשע"ב-12012 בחוק
"בתוספת"יבוא"הראשונה"ר

החלפתסעיף 2
והוספתסעיפים

 2אעד 2ט

במקוםסעיף 2לחוקהעיקרייבוא:2ר

"משכנתהלהבטחת
כספיהפיקדון

בעלרישיוןלאיחזיקבידיוכספיםבסכוםהעולה)א( 2ר )1(
עלשבעהאחוזיםמהפיקדוןששולםבעבורדייראועל
0,000 שקליםחדשים,לפיהנמוך,אלאאםכןהוארשם
משכנתהראשונהעלזכותובמקרקעיןשעליהםבנוי
ביתהדיורהמוגןשבומתגוררהדייר,למעטעלשטח
תירשם המשכנתה סיעודית; מחלקה ושטח מסחרי
לטובתנאמןשימנוהדיירים,והנאמןיצייןברישומיו
הפנימייםאתחלקוהיחסישלכלאחדמהדייריםבסך

הפיקדונותר

בהחלטה הדיירים, באסיפת ימונה הנאמן )2(
שמשתתפים הדיירים של קולות ברוב שתתקבל
מראש, סביר זמן הודעה ניתנה שלגביה בהצבעה,
ידי על וייקבע העניין בנסיבות סביר יהיה ושכרו
הדייריםובעלביתהדיורהמוגן;לאהגיעוהצדדים
להסכמהעלשכרהנאמן,תירשםהמשכנתהעלזכותו

שלבעלהרישיוןבמקרקעיןלטובתכלדיירבנפרדר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,היהביתהדיורהמוגן )ב(
רשוםכביתמשותףבפנקסהבתיםהמשותפים,רשאיבעל
באותו כאמור הראשונה המשכנתה את לרשום הרישיון
סעיףקטןעלזכותובמקרקעיןלטובתהדייר,עלהדירהשבה
יתגוררהדיירכפישפורטבהסכםההתקשרות;בפרקזה,"בית
משותף"ו"פנקסהבתיםהמשותפים"-כמשמעותםבסעיף
52ובהוראותלפיסעיףר12לחוקהמקרקעין,התשכ"ט- 6 1,

בהתאמהר

היהביתהדיורהמוגןבנויעלקרקעבבעלותשלרשות )ג(
הרישיון בעל של זכותו על המשכנתה תירשם מקומית,
לא המקומית והרשות )א(, קטן בסעיף כאמור במקרקעין
תמנערישוםכאמורמהסיבהשמדוברבקרקעשבבעלותה
רשאיתלקבועאתתנאיהרישום;השר בלבד,ואולםהיא
רשאילקבועתנאיםלענייןרישוםכאמור;לענייןזה,"רשות

מקומית"-עירייה,מועצהמקומיתאומועצהאזוריתר

הבטחתכספי
הפיקדוןעד

לרישוםמשכנתה

היהביתהדיורהמוגןבשלביהקמהוטרםאוכלס,ימסור 2אר )א(
בעלהרישיוןלמיששילםלוכספיפיקדוןכאמורבסעיף 2)א(

ערבותבנקאיתמאתמבטחאותאגידבנקאי;בפרקזה-

התקבלבכנסתביוםד'באבהתשע"ח)16ביולי2018(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהכנסת *
- 2 ,מיוםא'באבהתשע"ז)24ביולי 201(,עמ'268ר

ס"חהתשע"ב,עמ'426ר 1
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פיננסיים שירותים על הפיקוח בחוק כהגדרתו - "מבטח"
)ביטוח(,התשמ"א-81 21;

"תאגידבנקאי"-כהגדרתובחוקהבנקאות)רישוי(,התשמ"א-
81 1רר

המוגן הדיור בבית להתגורר עבר שהדייר לאחר )ב(
הערבות את הרישיון לבעל הפיקדון מפקיד ומשהשיב
הבנקאית,יהיהבעלהרישיוןרשאילרשום,חלףהערבות,
הערתאזהרהבדברהתחייבותלרישוםמשכנתהלפיהוראות
סעיף 2,עלזכותובמקרקעיןלטובתנאמןשימנוהדייריםלפי
הוראותסעיףקטן)ג(אולטובתהדייר,ובלבדשנמסרההודעה
)ה(;היהביתהדיורהמוגןרשוםכבית כאמורבסעיףקטן
משותףבפנקסהבתיםהמשותפים,רשאיבעלהרישיוןלרשום
אתהערתהאזהרהכאמורעלזכותובמקרקעיןלטובתהדייר

עלהדירהשבהיתגוררכפישפורטבהסכםההתקשרותר

שתתקבל בהחלטה הדיירים, באסיפת ימונה הנאמן )ג(
שלגביה בהצבעה, שמשתתפים הדיירים של קולות ברוב
ניתנההודעהזמןסבירמראש;ואולםאםטרםאוכלסועשרים
אחוזיםמהדירותבביתהדיורהמוגן,ימונההנאמןעלידי

הגוףשמייצגאתהמספרהגדולביותרשלדייריםר

)ב(תהיהלתקופהשל הערתהאזהרהלפיסעיףקטן )ד(
הרישיון בעל ירשום התקופה בסיום היותר; לכל שנתיים

משכנתהעלזכותובמקרקעיןלפיהוראותסעיף 2ר

נושהשניתנולטובתושעבודאוהתחייבותלשעבוד )ה(
לגביביתהדיורהמוגן,ימסורהודעהבכתבשלפיהשעבוד
אוהתחייבותלשעבודכאמורלאימומשומתוךהדירהשל

הדיירר

חלופותלהבטחת
כספיהפיקדון

עלאףהאמורבסעיף 2,בעלרישיוןרשאילקבלתשלום 2בר )א(
עלחשבוןהפיקדוןכאמורבאותוסעיףאףאםלאנרשמה
משכנתהלטובתהדייר,ובלבדשעשהאחדמאלה,והוראות

סעיף 2וו־ 2זלאיחולו:

הואמסרלדיירערבותבנקאיתמאתמבטחאו )1(
תאגידבנקאילהבטחתכספיהפיקדון;

הואהעביר40אחוזיםמהפיקדוןלנאמןשימנה, )2(
לפיחוזהנאמנותשהדיירהואהנהנהבו;כספיהפיקדון

יוחזקועלידיהנאמןבנאמנותלטובתהדיירר

של והבריאות העבודההרווחה ועדת באישור השר, )ב(
הכנסת,רשאילקבועבטוחותאחרותלהבטחתכספיהפיקדון,
ויכולשיקבעבטוחותכאמורלסוגיםשלבתידיורמוגןאו

לסוגיםשלפיקדונותר

פיננסיים שירותים על הפיקוח בחוק כהגדרתו - "מבטח"
)ביטוח(,התשמ"א-81 21;

"תאגידבנקאי"-כהגדרתובחוקהבנקאות)רישוי(,התשמ"א-
81 1רר

המוגן הדיור בבית להתגורר עבר שהדייר לאחר )ב(
הערבות את הרישיון לבעל הפיקדון מפקיד ומשהשיב
הבנקאית,יהיהבעלהרישיוןרשאילרשום,חלףהערבות,
הערתאזהרהבדברהתחייבותלרישוםמשכנתהלפיהוראות
סעיף 2,עלזכותובמקרקעיןלטובתנאמןשימנוהדייריםלפי
הוראותסעיףקטן)ג(אולטובתהדייר,ובלבדשנמסרההודעה
)ה(;היהביתהדיורהמוגןרשוםכבית כאמורבסעיףקטן
משותףבפנקסהבתיםהמשותפים,רשאיבעלהרישיוןלרשום
אתהערתהאזהרהכאמורעלזכותובמקרקעיןלטובתהדייר

עלהדירהשבהיתגוררכפישפורטבהסכםההתקשרותר

שתתקבל בהחלטה הדיירים, באסיפת ימונה הנאמן )ג(
שלגביה בהצבעה, שמשתתפים הדיירים של קולות ברוב
ניתנההודעהזמןסבירמראש;ואולםאםטרםאוכלסועשרים
אחוזיםמהדירותבביתהדיורהמוגן,ימונההנאמןעלידי

הגוףשמייצגאתהמספרהגדולביותרשלדייריםר

)ב(תהיהלתקופהשל הערתהאזהרהלפיסעיףקטן )ד(
הרישיון בעל ירשום התקופה בסיום היותר; לכל שנתיים

משכנתהעלזכותובמקרקעיןלפיהוראותסעיף 2ר

נושהשניתנולטובתושעבודאוהתחייבותלשעבוד )ה(
לגביביתהדיורהמוגן,ימסורהודעהבכתבשלפיהשעבוד
אוהתחייבותלשעבודכאמורלאימומשומתוךהדירהשל

הדיירר

חלופותלהבטחת
כספיהפיקדון

עלאףהאמורבסעיף 2,בעלרישיוןרשאילקבלתשלום 2בר )א(
עלחשבוןהפיקדוןכאמורבאותוסעיףאףאםלאנרשמה
משכנתהלטובתהדייר,ובלבדשעשהאחדמאלה,והוראות

סעיף 2וו־ 2זלאיחולו:

הואמסרלדיירערבותבנקאיתמאתמבטחאו )1(
תאגידבנקאילהבטחתכספיהפיקדון;

הואהעביר40אחוזיםמהפיקדוןלנאמןשימנה, )2(
לפיחוזהנאמנותשהדיירהואהנהנהבו;כספיהפיקדון

יוחזקועלידיהנאמןבנאמנותלטובתהדיירר

של והבריאות העבודההרווחה ועדת באישור השר, )ב(
הכנסת,רשאילקבועבטוחותאחרותלהבטחתכספיהפיקדון,
ויכולשיקבעבטוחותכאמורלסוגיםשלבתידיורמוגןאו

לסוגיםשלפיקדונותר

ס"חהתשמ"א,עמ'208ר 2
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מחיקתהמשכנתה
אוהערתהאזהרה

התקיימהאחתהנסיבותשלהלן,יחולוהוראותסעיפים 2גר )א(
קטנים)ב(עד)ד(,לפיהעניין:

השיבבעלרישיוןאתהפיקדוןלפיהוראותסעיף )1(
28לדייראולנאמןשמינההדיירבמסמכיהמשכנתה;

העבירבעלהרישיוןאתכספיהפיקדוןבהתאם )2(
להסכםההתקשרות;

לאנותרהיתרתפיקדוןר )ר(

לפי שנרשמה האזהרה הערת או המשכנתה היתה )ב(
הוראותסעיף 2או 2א)ב(,לפיהעניין,רשומהלטובתנאמן,
ימחקהנאמןאתשמושלהדיירמרישומיוהפנימיים,בתוך14
ימיעסקיםמהמועדשבוהומצאולנאמןמסמכיםהמעידים

עלהתקיימותאחתמהנסיבותשבסעיףקטן)א(ר

לטובת רשומה האזהרה הערת או המשכנתה היתה )ג(
יגיש או 2א)ב(, סעיף 2)א()2(, 2)ב( הוראות לפי הדייר
בעל שאינו שהצהיר זה לעניין מינה שהוא מי או הדייר,
14 בתוך המשכנתה, למחיקת בקשה לבעלהרישיון, זיקה
ימיעסקיםמהמועדשבוהומצאולומסמכיםהמעידיםעל
התקיימותאחתמהנסיבותשבסעיףקטן)א(;לאהוגשהבקשה
בתוךהתקופההאמורה,יהיהרשאיעורךדיןשימנהבעל
הרישיוןלהגישבקשהלמחיקתהמשכנתהאוהערתהאזהרה
לאחרשהומצאולומסמכיםהמעידיםעלהתקיימותאחת

מהנסיבותשבסעיףקטן)א(ר

נפטרהדיירולאמינהאדםאחרמטעמולקבלתיתרת )ד(
הדייר שמינה מי אותר לא או היורשים, לטובת הפיקדון
כאמורבמאמץסביר,רשאיבעלהרישיוןלמנותעורךדין
שיפעלבנאמנותלטובתיורשיהדייר,והואיהיהרשאילמחוק
אתהמשכנתהלפיהוראותסעיףקטן)ג(סיפהולהחזיקאת

כספיהפיקדוןבנאמנותעדלהעברתםלידיהיורשיםר

הוראותכלליות
לענייןבטוחות
להבטחתכספי

הפיקדון

בעלהרישיוןיישאבעלותהכרוכהבהבטחתהכספים 2דר )א(
ששילםדיירעלחשבוןפיקדוןלפיהוראותחוקזה,ולאישית

עלויותאלהעלהדיירר

דייראינורשאילבחורשלאלקבלבטוחהלהבטחתכספי )ב(
הפיקדוןלפיסעיפים 2, 2אאו 2בר

בנסיבות יהיה זה חוק לפי שניתנה בטוחה מימוש )ג(
שלחדלותפירעון,לרבותבנסיבותשלצוהקפאתהליכים,
צולקבלתנכסים,צופירוקאוצולמינויכונסנכסים,או
בנסיבותשבהןנוצרהמניעהמוחלטתלהשיבאתהפיקדון;
השר,בהתייעצותעםשרהמשפטיםובאישורועדתהעבודה
הרווחהוהבריאותשלהכנסת,רשאילקבועלענייןזהעילות

נוספותשלחדלותפירעוןלמימושהבטוחותר
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שולםהפיקדוןבעבורדיירעלידיאדםאחר,יחולולגבי )ד(
אותואדםהוראותסעיפים 2עד 2גוסעיףזההחלותלגבי
הדייר,ובכללזההמשכנתהאובטוחהאחרתלהבטחתכספי

הפיקדוןתירשםלטובתור

חברים 2הרועדתחריגים שלושה יהיו שבה חריגים, ועדת יקים השר )א(
כמפורטלהלן)בסעיףזה-הוועדה(:

הממונה; )1(

בתחום מומחיות בעל הרווחה משרד עובד )2(
החשבונאותוהפיננסיםשימנההשר;

עובדמשרדהמשפטיםשימנההיועץהמשפטי )ר(
לממשלהר

עלאףהאמורבסעיפים 2, 2או־ 2ב,הוועדהרשאית, )ב(
לבקשתבעלרישיון,לפטוראותובאופןמלאאוחלקימהוצאת
בטוחותלפיאותםסעיפים,וכןלקבועתנאיםלפטורכאמור
אולהורותעלהוצאתבטוחהאחרתאוכלדרישהאחרת,אם
שוכנעה,מטעמיםשיירשמו,כיישקושישלממששאינותלוי
בבעלהרישיוןלרשוםמשכנתהוכןשוכנעהכיבעלהרישיון
נקטאתכלהאמצעיםשעומדיםלרשותולרישוםמשכנתה
ראשונהלפיהוראותסעיף 2,והבטוחההאחרתהיאמספקתר

קבעההוועדהפטורמלאאוחלקיכאמורבסעיףקטן)ב(, )ג(
יהיההפטורלתקופהשלאתעלהעלשנתיים;ואולםהוועדה
רשאיתלהאריךאתהפטורכאמורבתקופותנוספותשלאיעלו

עלחמששניםר

הוועדהתקבלאתהחלטתהלאחרששמעהאתנציגי )ד(
הדייריםהמתגורריםבביתהדיורהמוגןשלבעלהרישיון
ארגון מטעם נציג או מטעמם מי או הבקשה את שהגיש
דיירים,וכןאתנציגבעלהרישיוןאומימטעמו;ההחלטה
תימסרבכתבלבעלהרישיוןולוועדהדיירים,אםקיים,או

לנציגמטעםהדיירים,ותפורסםלציבורר

יציבותכלכלית
שלבעלרישיון

הממונהרשאילדרושמבעלרישיון,בכלעת,להוכיח 2ור )א(
כיהואבעליציבותכלכליתמתאימהכפישקבעהשרלפי

הוראותסעיף4)א()4(ר

סברהממונה,ביןהשארנוכחמידעשהגיעאליולפי )ב(
הוא רשאי מאלה, אחד שמתקיים 4)א()4(, סעיף הוראות

להודיעעלכךלדיירים:

הרישיון בעל של לאי־עמידתו סביר חשש יש )1(
בעקרוןעסקחי;

כספי את להשיב הרישיון בעל של יכולתו )2(
הפיקדון,כולםאוחלקם,לפיתנאיהסכםההתקשרות,

עלולהלהיפגע;

שולםהפיקדוןבעבורדיירעלידיאדםאחר,יחולולגבי )ד(
אותואדםהוראותסעיפים 2עד 2גוסעיףזההחלותלגבי
הדייר,ובכללזההמשכנתהאובטוחהאחרתלהבטחתכספי

הפיקדוןתירשםלטובתור

חברים 2הרועדתחריגים שלושה יהיו שבה חריגים, ועדת יקים השר )א(
כמפורטלהלן)בסעיףזה-הוועדה(:

הממונה; )1(

בתחום מומחיות בעל הרווחה משרד עובד )2(
החשבונאותוהפיננסיםשימנההשר;

עובדמשרדהמשפטיםשימנההיועץהמשפטי )ר(
לממשלהר

עלאףהאמורבסעיפים 2, 2או־ 2ב,הוועדהרשאית, )ב(
לבקשתבעלרישיון,לפטוראותובאופןמלאאוחלקימהוצאת
בטוחותלפיאותםסעיפים,וכןלקבועתנאיםלפטורכאמור
אולהורותעלהוצאתבטוחהאחרתאוכלדרישהאחרת,אם
שוכנעה,מטעמיםשיירשמו,כיישקושישלממששאינותלוי
בבעלהרישיוןלרשוםמשכנתהוכןשוכנעהכיבעלהרישיון
נקטאתכלהאמצעיםשעומדיםלרשותולרישוםמשכנתה
ראשונהלפיהוראותסעיף 2,והבטוחההאחרתהיאמספקתר

קבעההוועדהפטורמלאאוחלקיכאמורבסעיףקטן)ב(, )ג(
יהיההפטורלתקופהשלאתעלהעלשנתיים;ואולםהוועדה
רשאיתלהאריךאתהפטורכאמורבתקופותנוספותשלאיעלו

עלחמששניםר

הוועדהתקבלאתהחלטתהלאחרששמעהאתנציגי )ד(
הדייריםהמתגורריםבביתהדיורהמוגןשלבעלהרישיון
ארגון מטעם נציג או מטעמם מי או הבקשה את שהגיש
דיירים,וכןאתנציגבעלהרישיוןאומימטעמו;ההחלטה
תימסרבכתבלבעלהרישיוןולוועדהדיירים,אםקיים,או

לנציגמטעםהדיירים,ותפורסםלציבורר

יציבותכלכלית
שלבעלרישיון

הממונהרשאילדרושמבעלרישיון,בכלעת,להוכיח 2ור )א(
כיהואבעליציבותכלכליתמתאימהכפישקבעהשרלפי

הוראותסעיף4)א()4(ר

סברהממונה,ביןהשארנוכחמידעשהגיעאליולפי )ב(
הוא רשאי מאלה, אחד שמתקיים 4)א()4(, סעיף הוראות

להודיעעלכךלדיירים:

הרישיון בעל של לאי־עמידתו סביר חשש יש )1(
בעקרוןעסקחי;

כספי את להשיב הרישיון בעל של יכולתו )2(
הפיקדון,כולםאוחלקם,לפיתנאיהסכםההתקשרות,

עלולהלהיפגע;
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גובההחובשלבעלהרישיוןלדייריםעולהעל )ר(
ערךהבטוחותשנתןבעלהרישיוןלפיהוראותחוקזהר

קרןלמימון
הוצאותבשלמצב

בריאותיבנסיבות
שלחדלותפירעון

בעלרישיוןלאיחזיקבידיו,עלחשבוןהפיקדון,כספים 2זר )א(
שנרשמולהבטחתםבטוחותלפיהוראותסעיף 2או 2א,
אלאאםכןהפקידכספיםשינוהלובנאמנותבקרןמשותפת
הדיירים כלל לטובת בריאותי מצב בשל הוצאות למימון

)בסעיףזה-קרןלמימוןהוצאותבריאות(ר

בעלהרישיוןיפקידבקרןלמימוןהוצאותבריאותכספים )ב(
בעדכלדיירששילםתשלוםעלחשבוןהפיקדון,בסכוםהנקוב
)1(לתוספתהשנייה,והכולבמועדיםובאופןשיקבע בפרט
השר;בעלרישיוןיבדוקאחתלשנהלפחותשהופקדוכספים
ששילמו הדיירים כל בעד בריאות הוצאות למימון בקרן
תשלוםעלחשבוןהפיקדון,ואםהשתנהמספרהדיירים-
עלחשבון בעדכלהדייריםששילמותשלום סכום יפקיד

הפיקדוןבאותהשנהר

בעלירישיונותשהוראותסעיףקטן)א(חלותעליהם )ג(
יפקידוכספיםבקרןלמימוןהוצאותבריאות,והיאתנוהלבידי
האפוטרופוסהכלליבהתאםלהוראותלפיחוקהאפוטרופוס

הכללי,התשל"ח-8  41ר

דיירשהצוותהרב־מקצועיאישרשישלפנותומדירתו )ד(
כאמורבסעיף 2)א()ר(,ובהתקייםהנסיבותהמנויותבסעיף
 2ד)ג(,זכאילקבלמעתפינויותשלוםחודשימהקרןלמימון
הבריאותי, מצבו בשל ההוצאות לכיסוי בריאות הוצאות
מצטבר בסכום השנייה, לתוספת )2( בפרט הנקוב בסכום
השווהלסכוםהפיקדוןאועדלהעברתמלואכספיהפיקדון
לדיירלפיהוראותסעיף28,לפיהמוקדם,והכולכפישיורה

ביתהמשפט,לתקופהובסכומיםשיורהר

תיעשה 28 סעיף הוראות לפי לדייר הפיקדון השבת )ה(
)ד(, קטן סעיף הוראות לפי לו ששולמו הסכומים בניכוי

שיוחזרולקרןלמימוןהוצאותבריאותר

קרןלמימון
הוצאותבנסיבות
שלחדלותפירעון

בעלרישיוןלאיחזיקבידיו,עלחשבוןהפיקדון,כספים 2חר )א(
שנרשמולהבטחתםבטוחותלפיהוראותסעיף 2או 2א,
אלאאםכןהפקידכספיםשינוהלובנאמנותבקרןמשותפת
כלל לטובת פירעון חדלות של בנסיבות הוצאות למימון

הדיירים)בסעיףזה-קרןחדלותפירעון(ר

בעלהרישיוןיפקידבקרןחדלותפירעוןכספיםכאמור )ב(
בסעיףקטן)א(,בעדכלדירהבביתהדיורהמוגןשהדיירים
המתגורריםבהשילמותשלוםעלחשבוןהפיקדון,בסכום
הנקובבתוספתהשלישית,והכולבמועדיםובאופןשיקבע
השר;בעלרישיוןיבדוקאחתלשנהלפחותשהופקדוכספים
בקרןחדלותפירעוןבעדכלהדירותכאמור,ואםהשתנה

ס"חהתשל"ח,עמ'61ר 4
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מספרהדירותכאמור-יפקידסכוםבעדכלדירהשהדיירים
שמתגורריםבהשילמותשלוםעלחשבוןהפיקדוןבאותהשנהר

בעלירישיונותשהוראותסעיףקטן)א(חלותעליהם )ג(
בידי תנוהל והיא פירעון, חדלות בקרן כספים יפקידו
האפוטרופוסהכלליבהתאםלהוראותלפיחוקהאפוטרופוס

הכללי,התשל"ח-8  1ר

בהתקייםהנסיבותהמנויותבסעיף 2ד)ג(,יעבירמנהל )ד(
קרןחדלותפירעוןלטובתביתהדיורהמוגן,לפיצושלבית
משפט,כספיםלשםתפעולוהשוטףוההכרחישלביתהדיור
המוגן,והכולכפישיורהביתהמשפט,לתקופהובסכומים

שיורהר

שינויהתוספת
השנייהוהתוספת
השלישיתועדכון

סכומים

של 2טר והבריאות העבודההרווחה ועדת באישור השר, )א(
הכנסת,רשאי,בצו,לשנותאתהתוספתהשנייהואתהתוספת

השלישיתר

הסכומיםהנקוביםבתוספתהשנייהובתוספתהשלישית )ב(
יעודכנוב־1בינוארבכלשנה)בסעיףקטןזה-יוםהעדכון(,
מועד באותו הידוע החדש המדד שינוי לשיעור בהתאם

לעומתהמדדהבסיסי;לענייןזה-

"המדד"-מדדהמחיריםלצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזית
לסטטיסטיקה;

"המדדהבסיסי"-המדדשפורסםלאחרונהלפנייוםהעדכון
הקודם;

"המדדהחדש"-המדדשפורסםלאחרונהלפנייוםהעדכוןר"

בסעיף28)א(לחוקהעיקרי,אחרי"ישיבלדייר"יבוא"אולנאמןשמונהלפיהוראותררתיקוןסעיף28
סעיף 2ג,לפיהעניין",במקום"עמו"יבוא"עםהדייר"ואחרי"ישיבהדייר"יבוא"או

הנאמןשמונהלפיהוראותסעיף 2,לפיהעניין"ר

בסעיף54לחוקהעיקרי-4רתיקוןסעיף54

בכותרתהשוליים,אחרי"התוספת"יבוא"הראשונה"; )1(

בסעיףקטן)ב(,אחרי"התוספת"יבוא"הראשונה"ר )2(

בתוספתלחוקהעיקרי,בכותרת,אחרי"תוספת"יבוא"ראשונה"ר5רתיקוןהתוספת

הוספתתוספת
שנייהותוספת

שלישית

אחריהתוספתלחוקהעיקרייבוא:6ר

"תוספת שנייה

)סעיף 2ז)ב(ו–)ד((

200שקליםחדשים; )1(

000, שקליםחדשיםר )2(

מספרהדירותכאמור-יפקידסכוםבעדכלדירהשהדיירים
שמתגורריםבהשילמותשלוםעלחשבוןהפיקדוןבאותהשנהר

בעלירישיונותשהוראותסעיףקטן)א(חלותעליהם )ג(
בידי תנוהל והיא פירעון, חדלות בקרן כספים יפקידו
האפוטרופוסהכלליבהתאםלהוראותלפיחוקהאפוטרופוס

הכללי,התשל"ח-8  1ר

בהתקייםהנסיבותהמנויותבסעיף 2ד)ג(,יעבירמנהל )ד(
קרןחדלותפירעוןלטובתביתהדיורהמוגן,לפיצושלבית
משפט,כספיםלשםתפעולוהשוטףוההכרחישלביתהדיור
המוגן,והכולכפישיורהביתהמשפט,לתקופהובסכומים

שיורהר

שינויהתוספת
השנייהוהתוספת
השלישיתועדכון

סכומים

של 2טר והבריאות העבודההרווחה ועדת באישור השר, )א(
הכנסת,רשאי,בצו,לשנותאתהתוספתהשנייהואתהתוספת

השלישיתר

הסכומיםהנקוביםבתוספתהשנייהובתוספתהשלישית )ב(
יעודכנוב־1בינוארבכלשנה)בסעיףקטןזה-יוםהעדכון(,
מועד באותו הידוע החדש המדד שינוי לשיעור בהתאם

לעומתהמדדהבסיסי;לענייןזה-

"המדד"-מדדהמחיריםלצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזית
לסטטיסטיקה;

"המדדהבסיסי"-המדדשפורסםלאחרונהלפנייוםהעדכון
הקודם;

"המדדהחדש"-המדדשפורסםלאחרונהלפנייוםהעדכוןר"

בסעיף28)א(לחוקהעיקרי,אחרי"ישיבלדייר"יבוא"אולנאמןשמונהלפיהוראותרר
סעיף 2ג,לפיהעניין",במקום"עמו"יבוא"עםהדייר"ואחרי"ישיבהדייר"יבוא"או

הנאמןשמונהלפיהוראותסעיף 2,לפיהעניין"ר

תיקוןסעיף28

תיקוןסעיף54בסעיף54לחוקהעיקרי-4ר

בכותרתהשוליים,אחרי"התוספת"יבוא"הראשונה"; )1(

בסעיףקטן)ב(,אחרי"התוספת"יבוא"הראשונה"ר )2(

תיקוןהתוספתבתוספתלחוקהעיקרי,בכותרת,אחרי"תוספת"יבוא"ראשונה"ר5ר

הוספתתוספתאחריהתוספתלחוקהעיקרייבוא:6ר
שנייהותוספת

שלישית "תוספת שנייה

)סעיף 2ז)ב(ו–)ד((

200שקליםחדשים; )1(

000, שקליםחדשיםר )2(
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תוספת שלישית
)סעיף 2ח)ב((

160שקליםחדשיםר"

תחילה,תחולה
והוראותמעבר

תחילתושלחוקזה18חודשיםמיוםפרסומו)להלן-יוםהתחילה(,והואיחול ר )א(
גםעלחוזיםשנכרתוביןדיירוביןבעלרישיוןלפנייוםהתחילהר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,תחילתםשלסעיפים 1, 2העד 2טו־54והתוספות )ב(
לחוקהעיקרי,כנוסחםבחוקזה,שישהחודשיםמיוםפרסומושלחוקזה,והםיחולו

גםעלחוזיםשנכרתוביןדיירוביןבעלרישיוןלפניתחילתןשלאותןהוראותר

היתהרשומה,ערביוםהתחילה,הערתאזהרהלטובתהדייר,יחולוהוראותאלה: )ג(

נאמןשמונהלפיסעיף 2)א(לחוקהעיקריכנוסחובחוקזה,ואםאיןנאמן )1(
כאמור-הדייר,אומישהואמינהשהצהירשאינובעלזיקהלבעלהרישיון,יבקש
אתמחיקתהערתהאזהרה,ובלבדשבמועדמחיקתההערהתירשםמשכנתה

להבטחתכספיהפיקדוןלפיהוראותסעיף 2לחוקהעיקריכנוסחובחוקזה;

רשם ימחק ,)1( בפסקה כאמור האזהרה הערת למחיקת בקשה הוגשה )2(
המקרקעיןאתהערתהאזהרהגםאםלאהתקיימוהתנאיםהמנוייםבסעיף2ר1

לחוקהמקרקעין,התשכ"ט- 6 51ר

ניתנהערבותבנקאיתכבטוחהלפיהוראותהחוקהעיקריערביוםהתחילה, )ד(
יאפשרבעלהרישיוןלדיירבביתדיורמוגןשמעונייןבכךלהותיראתהערבותהבנקאית
כבטוחהלפיתנאיהחוקהעיקריכנוסחוערביוםהתחילה,ובהתאםלתנאיהסכם

ההתקשרותר

לכלמונחבסעיףזהתהיההמשמעותשישלובחוקהעיקרי,אלאאםכןנאמר )ה(
במפורשאחרתר

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ץ כ  ם י י ח
שרהעבודההרווחה

והשירותיםהחברתיים

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת

ס"חהתשכ"ט,עמ' 25ר 5
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