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חוק המקרקעין )תיקון מס' 33(, התשע"ט-2018*

הוספתסימןא'1
לפרקג'

בחוקהמקרקעין,התשכ"ט-11969)להלן-החוקהעיקרי(,אחריסעיף 1יבוא:1ר

"סימן א'1: בעלות בחלקה תלת־ממדית

בסימןזה- 1ארהגדרות-סימןא'1

"חוקהתכנוןוהבנייה"-חוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-
;21965

"חלקהתלת־ממדית"-יחידהנפחיתשגבולותיהרשומים
באופןתלת־ממדי,המצויהבעומקשמתחתלקרקעאו

בחללהרוםשמעליה,במקרקעיןרשומיםר

תחוםהבעלות
בחלקהתלת–

ממדית

עלאףהוראתסעיף11,הבעלותבחלקהתלת־ממדית 1בר )א(
מוגבלתלגבולותיההרשומים,ואינהמתפשטתמעברלכךר

)א(, הבעלותבחלקהתלת־ממדיתכאמורבסעיףקטן )ב(
כפופהלדיניםבדברמים,נפט,מכרות,מחצביםוכיוצאבאלה

ואיןבהכדילמנועמעברבחללהרוםבכפוףלכלדיןר

תחוםהבעלות
במקרקעיןרשומים

שבגבולותיהם
רשומהחלקה

תלת־ממדית

חלקה 1גר רשומה שבגבולותיהם רשומים במקרקעין הבעלות
למעט ,11 סעיף להוראות בהתאם מתפשטת תלת־ממדית
בתחוםהבעלותשלהחלקההתלת־ממדיתכאמורבסעיף 1בר

בעלותנפרדת
בחלקהתלת־

ממדית

בלילגרועמהוראתסעיף13סיפה,חלקהתלת־ממדיתתהווה 1דר
נושאנפרדלבעלות,לזכויותבמקרקעיןולעסקאותר

תנאיםלרישום
חלקהתלת־ממדית

לא 1הר לחוקהתכנוןוהבנייה, 1 3 סעיף מהוראות לגרוע בלי
תירשםבפנקסיהמקרקעיןחלוקתקרקעהכוללתחלקהתלת־

ממדית,ולאיינתןפסקדיןלחלוקתקרקעכאמורביןבעליה
המשותפים,אלאעלפיאחדמאלה:

לחוק ג' לפרק ז' סימן הוראות לפי שאושרה תכנית )1(
התכנוןוהבנייה;

התכנון לחוק ד' פרק הוראות לפי שאושר תשריט )2(
והבנייה;

הקרקעות פקודת לפי שנעשתה רכישה או הפקעה )3(
)רכישהלצורכיציבור(,3 319,אולפיפקודתהדרכיםומסילות
הברזל)הגנהופיתוח(,3 19 ;שרהמשפטים,באישורועדת
בדבר הוראות יקבע הכנסת, של הסביבה והגנת הפנים
ההליכיםשישלנקוט,בטרםרישוםבפנקסיהמקרקעיןשל

התקבלבכנסתביוםט'בטבתהתשע"ט)17בדצמבר2018(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק *
הממשלה-1275,מיוםי"גבכסלוהתשע"ט)21בנובמבר2018(,עמ'172ר

ס"חהתשכ"ט,עמ'259;התשע"ז,עמ'79ר 1

ס"חהתשכ"ה,עמ'307ר 2

ע״ר3 19,תוס׳1,עמ')ע(32,)א(  ר 3

ע"ר3 19,תוס'1,עמ')ע(0 ,)א(55ר  
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זו,אםהקרקעהופקעהאונרכשה חלוקתקרקעלפיפסקה
לפנייוםתחילתושלחוקהמקרקעין)תיקוןמס'33(,התשע"ט-

52018ר

רישוםאוניהול
ביתמשותף

בחלקהתלת־
ממדית

איןברישוםחלקהתלת־ממדיתכדילגרועמהאפשרותלנהל 1ור
אולרשוםבאותהחלקהביתמשותףבהתאםלהוראותלפי

חוקזהר

מקריםשבהם
לאתירשםחלקה

תלת־ממדית

דירהבביתמשותףאוחלקאחרבביתהמשותףהמיועד 1זר )א(
לשמשאתבעליהדירותאומרביתםלאיירשמוכחלקהתלת־

ממדית;לענייןסעיףזה,"ביתמשותף"-לרבותביתשחלות
עליוהוראותפרקו'1ר

נוספים מקרים בתקנות לקבוע רשאי המשפטים שר )ב(
שבהםלאתירשםחלקהתלת־ממדיתר

תחולתדיני
מקרקעיןעלחלקה

תלת־ממדית

כלהוראהבחוקזהוכלדיןהחלעלמקרקעין,יחולוגםעל 1חר
חלקהתלת־ממדית,בשינוייםהמחויבים,אלאאםכןנקבע

במפורשאחרתר"

תיקוןחוקהתכנון
והבנייה-מס'127

בחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-2-61965ר

בסעיף1- )1(

בהגדרה"מגרש",בסופהיבוא"לרבותמגרשתלת־ממדי"; )א(

אחריההגדרה"מגרש"יבוא: )ב(

""מגרשתלת־ממדי"-יחידהנפחיתהמצויהבעומקשמתחתלקרקעאו
בחללהרוםשמעליה,שגבולותיהנקבעובאופןתלת־ממדיבתכנית
כתוצאהמפעולתחלוקהאואיחודאואיחודוחלוקה,אובתשריט
חלוקהאואיחוד,אףאםטרםנרשמהכחלקהבפנקסיהמקרקעין,

ביןאםמותרתבהבנייהוביןאםלאו;";

בסעיף69,אחריפסקה)1(יבוא: )2(

הוראותבדברמגרשתלת־ממדי,ובלבדשמתקיימיםכלאלה: ")1א(

איןמניעהלרשוםאתהמגרשכחלקהתלת־ממדיתלפיהוראותסעיף )א(
 1זלחוקהמקרקעין,התשכ"ט-1969;

להוראות בהתאם בתכנית ייקבעו התלת־ממדי המגרש גבולות )ב(
שיקבעהשרבתקנות;

אםהתכניתבתחוםהמגרשהתלת־ממדיכוללתשימושיםשאינם )ג(
שימושיםלצורכיציבור,התכניתלאתהיהבסמכותועדהמקומית;שר
של הסביבה והגנת הפנים ועדת ובאישור השר בהסכמת המשפטים,
הכנסת,רשאילקבועבצוכיתכניתהכוללתשימושיםשאינםשימושים
לצורכיציבורתהיהבסמכותועדהמקומית,ועדהמקומיתעצמאיתאו
ועדהמקומיתעצמאיתמיוחדת;לענייןזה,"צורכיציבור"-כהגדרתם

בסעיף188)ב(;";

זו,אםהקרקעהופקעהאונרכשה חלוקתקרקעלפיפסקה
,)33 מס' )תיקון המקרקעין חוק של תחילתו יום לפני

התשע"ט-52018ר

רישוםאוניהול
ביתמשותף

בחלקהתלת־
ממדית

איןברישוםחלקהתלת־ממדיתכדילגרועמהאפשרותלנהל 1ור
אולרשוםבאותהחלקהביתמשותףבהתאםלהוראותלפי

חוקזהר

מקריםשבהם
לאתירשםחלקה

תלת־ממדית

דירהבביתמשותףאוחלקאחרבביתהמשותףהמיועד 1זר )א(
כחלקה יירשמו לא מרביתם או הדירות בעלי את לשמש

תלת־ממדית;לענייןסעיףזה,"ביתמשותף"-לרבותבית
שחלותעליוהוראותפרקו'1ר

נוספים מקרים בתקנות לקבוע רשאי המשפטים שר )ב(
שבהםלאתירשםחלקהתלת־ממדיתר

תחולתדיני
מקרקעיןעלחלקה

תלת־ממדית

כלהוראהבחוקזהוכלדיןהחלעלמקרקעין,יחולוגםעל 1חר
חלקהתלת־ממדית,בשינוייםהמחויבים,אלאאםכןנקבע

במפורשאחרתר"

תיקוןחוקהתכנוןבחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-2-61965ר
והבנייה-מס'127

בסעיף1- )1(

בהגדרה"מגרש",בסופהיבוא"לרבותמגרשתלת־ממדי"; )א(

אחריההגדרה"מגרש"יבוא: )ב(

""מגרשתלת־ממדי"-יחידהנפחיתהמצויהבעומקשמתחתלקרקעאו
בחללהרוםשמעליה,שגבולותיהנקבעובאופןתלת־ממדיבתכנית
כתוצאהמפעולתחלוקהאואיחודאואיחודוחלוקה,אובתשריט
חלוקהאואיחוד,אףאםטרםנרשמהכחלקהבפנקסיהמקרקעין,

ביןאםמותרתבהבנייהוביןאםלאו;";

בסעיף69,אחריפסקה)1(יבוא: )2(

הוראותבדברמגרשתלת־ממדי,ובלבדשמתקיימיםכלאלה: ")1א(

תלת־ממדיתלפיהוראות לרשוםאתהמגרשכחלקה איןמניעה )א(
סעיף 1זלחוקהמקרקעין,התשכ"ט-1969;

להוראות בהתאם בתכנית ייקבעו התלת־ממדי המגרש גבולות )ב(
שיקבעהשרבתקנות;

אםהתכניתבתחוםהמגרשהתלת־ממדיכוללתשימושיםשאינם )ג(
שימושיםלצורכיציבור,התכניתלאתהיהבסמכותועדהמקומית;שר
של הסביבה והגנת הפנים ועדת ובאישור השר בהסכמת המשפטים,
הכנסת,רשאילקבועבצוכיתכניתהכוללתשימושיםשאינםשימושים
לצורכיציבורתהיהבסמכותועדהמקומית,ועדהמקומיתעצמאיתאו
ועדהמקומיתעצמאיתמיוחדת;לענייןזה,"צורכיציבור"-כהגדרתם

בסעיף188)ב(;";

ס"חהתשע"ט,עמ'80ר 5

ס"חהתשכ"ה,עמ'307;התשע"ח,עמ' 75ר 6
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בסעיף121,אחריפסקה)2(יבוא: )3(

בדבראיחודאוחלוקהכאמורבפסקאות)1(ו–)2(,הכולליםמגרשתלת־ )3("
ממדי,ובלבדשמתקיימותהוראותסעיף69)1א(ר";

אחריסעיף138יבוא: ) (

"תשריטהכולל
מגרשתלת־ממדי

ועדהמקומיתלאתאשרתשריטהכוללמגרשתלת־138אר )א(
ממדי,אלאאםכןמתקיימיםכלאלה:

תלת־ כחלקה המגרש את לרשום מניעה אין )1(
המקרקעין, לחוק סעיף 1ז הוראות לפי ממדית

התשכ"ט-1969;

גבולותהמגרשהתלת־ממדינקבעובתכניתאו )2(
סומנובהתאםלהליךשיקבעהשרבתקנותר

הוגשהבקשהלאישורתשריטלפיפרקזהלענייןמגרש )ב(
לצורכי שימושים שאינם לשימושים המיועד תלת־ממדי
188)ב(,ובתכניתהחלהעלהשטח ציבורכהגדרתםבסעיף
שבונמצאהמגרשאיןהוראותלענייןמגרשתלת־ממדי,יהיה
התשריטטעוןהסכמהשלהוועדההמחוזית;שרהמשפטים,
של הסביבה והגנת הפנים ועדת ובאישור השר בהסכמת
טעון אינו כאמור תשריט כי בצו לקבוע רשאי הכנסת,

הסכמהר"

תחילתושלחוקזהשנהמיוםפרסומור3רתחילה

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ד ק ש  ת ל י י א
שרתהמשפטים

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
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