
התשנ"א1991* ,(13 מס' (תיקון המקרקעין חוק

יבוא: 59ג סעיף אחרי העיקרי), החוק  להלן )1 התשכ"ט1969 המקרקעין, בחוק . סעיפים1 הוספת
ו59ה 59ד

גז ספק שבאמצעו"החלפת גז להספקת מערכת  מרכזית" גז "מערכת זה, בסעיף (א) 59ד.
יותר. או דירות לשתי גז מסופק תה

הדירות בעלי רשאים מרכזית, גז מערכת קיימת שבו משותף בבית (כ)
שנחתמו החוזים כל סיום על להחליט האמורה המערכת באמצעות גז הרוכשים

או ממנו גז לרכוש כדי אחר גז ספק עם ולהתקשר באמצעותו, או הגז ספק עם
מבעלי שלישים שני של בכתב הסכמה טעונה כאמור החלטה באמצעותו;

הדירות.

דירה בעל רשאי יהיה לא (ב), קטן בסעיף כאמור הגז ספק הוחלף (ג)
לדירתו. גז להספקת נפרד גז מיתקן להתקין מערכת, לאותה הקשור

גז שנועדומיתקני משותף בבית מרכזית גז מערכת של צנרת או מיתקנים (א) 59ה.
בתוך נמצאים הם אם בין דירה, מאותה חלק יהוו בלבד, מסויימת דירה לשמש

לדירה. מחוץ נמצאים הם אם ובין הדירה

כל את לשמש שנועדו מרכזית גז מערכת של צנרת או מיתקנים (כ)

חלק יהוו לפירוק, הניתנים וסת או מונה מכל, למעט חלקם, או הדירות בעלי
המשותף. מהרכוש

(א) קטנים לסעיפים בסתירה העומדת בחוזה, או בתקנון הוראה, (ג)
הדירות". בעלי עם מיטיבה היא אם זולת בטלה,  (ב) או

59ה". "עד יבוא 59ב" "או במקום העיקרי, לחוק 72 בסעיף . 272 סעיף תיקון
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