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בתוספתלחוקהעיקרי,אחריפרט)2(יבוא:10רתיקוןהתוספת

מגןדודאדוםלישראל-למעטלענייןהוראותפרקג'ר" "3ר

תיקוןחוקבתי
משפטלעניינים

מינהליים-
מס'118

11,54ר בחוקבתימשפטלעניניםמינהליים,התש"ס-32000,בתוספתהראשונה,בפרט
המילים"הטרדותשל"והמילים"למניעתהטרדותשל"-יימחקור

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ן ד ר א  ד ע ל ג
השרלביטחוןהפנים

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

חוק פינוי ובינוי )פיצויים( )תיקון מס' 6(, התשע"ח-2018*

בחוקפינויובינוי)פיצויים(,התשס"ו-12006)להלן-החוקהעיקרי(,בשםהחוק,במקום1רתיקוןשםהחוק
")פיצויים("יבוא")עידודמיזמיפינויובינוי("ר

בסעיף1לחוקהעיקרי-2רתיקוןסעיף1

לפניההגדרה"ביתמשותף"יבוא: )1(

""ביתהורים"-ביתאבותכהגדרתובסעיף49יג)ד(לחוקמיסוימקרקעין)שבח
ורכישה(,התשכ"ג-21963;";

אחריההגדרה""דירה","בעלדירה","רכושמשותף""יבוא: )2(

""דירתתמורה"-כהגדרתהבסעיף17לחוקהרשותהממשלתיתלהתחדשות
עירונית;

"היתרבנייה"ו"תכנית"-היתרותכניתכהגדרתםבחוקהתכנוןוהבנייה;";

בהגדרה"עסקתפינויובינוי",במקום"לתכניתשניתןלהוציאמכוחההיתרבנייה )3(
לפיחוקהתכנוןוהבנייה"יבוא"לתכניתלפינויובינוי";

אחריההגדרה"עסקתפינויובינוי"יבוא: )4(

""עסקתפינויובינויראשונה"-עסקתפינויובינוישנחתמהעלידיאחדמבעלי
הדירותבביתמשותף,שלאקדמהלהעסקתפינויובינויביןאותויזםובין

בעלדירהאחרבאותוביתמשותף;

"קשיש"-בעלדירהבביתהמשותףשבמועדשבונחתמהעסקתפינויובינוי
ראשונהמלאולו,עלפיהרישוםבמרשםהאוכלוסין,75שנים,ובמועד

האמורהואהתגוררבדירהבאותוביתמשותףשנתייםלפחות;";

תיקוןהתוספתבתוספתלחוקהעיקרי,אחריפרט)2(יבוא:10ר

מגןדודאדוםלישראל-למעטלענייןהוראותפרקג'ר" "3ר
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ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה
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")פיצויים("יבוא")עידודמיזמיפינויובינוי("ר

תיקוןשםהחוק

תיקוןסעיף1בסעיף1לחוקהעיקרי-2ר

לפניההגדרה"ביתמשותף"יבוא: )1(
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לפיחוקהתכנוןוהבנייה"יבוא"לתכניתלפינויובינוי";

אחריההגדרה"עסקתפינויובינוי"יבוא: )4(

""עסקתפינויובינויראשונה"-עסקתפינויובינוישנחתמהעלידיאחדמבעלי
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בעלדירהאחרבאותוביתמשותף;
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התקבלבכנסתביוםז'באבהתשע"ח)19ביולי2018(]בישיבהשהחלהביוםה'באבהתשע"ח)17ביולי2018([; *
הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהממשלה-1023,מיוםי"גבאדרא'התשע"ו)22בפברואר

2016(,עמ'568ר
ס"חהתשס"ו,עמ'171;התשע"ז,עמ'622ר 1

ס"חהתשכ"ג,עמ'156ר 2

ס"חהתש"ס,עמ'190;התשע"ח,עמ'912ר 3
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אחריההגדרה"שמאיפינויובינוי"יבוא: )5(

""תכניתלפינויובינוי"-תכניתמפורטתשמטרתההריסתהביתהמשותףוהקמת
ביתמשותףבשטחמתחםפינויובינוי;";

במקוםההגדרה"תכניתמפורטת"יבוא: )6(

""תכניתמפורטת"-תכניתהכוללתהוראותהמאפשרותמתןהיתרבנייהאו
היתרלשימושבלאצורךבאישורתכניתנוספתטרםמתןההיתר,אותכנית
שתנאילהוצאתהיתרבתחומההואאישורהשלתכניתנוספתכאמור

בסעיף62א)א()1(לחוקהתכנוןוהבנייהבלבד;"ר

הוספתסעיפים
1אעד1ג

אחריסעיף1לחוקהעיקרייבוא:3ר

"כינוסבעלי
הדירותבבית

המשותףומסירת
מסמךעיקריהצעה

לפניחתימהעלעסקתפינויובינויראשונהיקייםהיזם1אר )א(
כינוסשלבעליהדירותבביתהמשותףאוישתתףבכינוס
כאמור,שבויאפשרהיכרותמשותפתשלבעליהדירותעמו,

ויציגאתסוגהעסקההמוצעעלידור

לאיאוחרמשבועייםלפניחתימתעסקתפינויובינוי )ב(
ראשונה,ימסורהיזםלכלבעליהדירותבביתהמשותףמסמך
לקביעת העקרונות השאר, בין יפורטו, שבו הצעה, עיקרי
לבעלי מציע שהוא הבטוחות ידו, על המוצעת התמורה

הדירות,וכןפרטיםעלאודותניסיונוהמקצועיר

הודעהעלחתימת
עסקתפינויובינוי

ראשונהומסירת
מסמכיהעסקה

נחתמהעסקתפינויובינויראשונה,ימסורהיזםהודעה1בר )א(
עלכךלכלבעליהדירותבביתהמשותףר

נחתמהעסקתפינויובינוי,ימסורהיזםלבעלהדירה )ב(
שעמונחתמההעסקהאתמסמכיהעסקהאוהעתקנאמן

למקורשלהםר

והשיכון הבינוי שר עם בהתייעצות המשפטים, שר )ג(
ושרהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים,יקבעהוראות
לביצועסעיף1אוסעיףקטן)א(,ובכללזהלענייןאופןהכינוס
וההודעהעליו,תוכנושלמסמךעיקריהצעה,צורתוואופן
מסירתווכןאופןמסירתההודעהעלחתימתעסקתפינוי

ובינויראשונהר

ביטולעסקתפינוי
ובינויבהחלטתרוב

בעליהדירות

נחתמהעסקתפינויובינוילפנישנערךכינוסשלבעליהדירות1גר
בביתהמשותףאולפנישנמסרמסמךעיקריהצעהכאמור
בסעיף1א,רשאיםרובבעליהדירותבביתהמשותףלהחליט
עלביטולהעסקאות,כלעודלאחתמועלעסקאותכאמור
40%מבעליהדירותבביתהמשותף;הוחלטעלביטולעסקאות
כאמור,תימסרעלכךהודעהליזםבכתב,ולאיראואתבעלי
הדירותשהתקשרובעסקהכמישהפרואתההתקשרותעם

היזםר"

בסעיף2לחוקהעיקרי-4רתיקוןסעיף2

בכותרתהשוליים,במקום"אחריותבנזיקין"יבוא"סעדים"; )1(
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במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )2(

הסכיםרובמיוחסמביןבעליהדירותבמקבץלפינויובינוילכרותעסקת ")א(
פינויובינוי,ומצאביתהמשפטכיבעלדירהבאותומקבץמסרבסירובבלתיסביר
להעביראתזכויותיולשםביצועהעסקהאומתנהאתהסכמתולכךבתנאים

בלתיסבירים)בחוקזה-בעלדירהמסרב(,רשאיביתהמשפט-

לקבועכיבעלהדירההמסרבאחראיבנזיקיןכלפישארבעליהדירות )1(
באותומקבץהמסכימיםלעסקה,בשלהנזקשנגרםלהםעקבאי־ביצוע

העסקה;

לאשראתביצועהעסקהוכןלמנותעורךדיןאורואהחשבון,שאינו )2(
בעלדירהבמקבץ,שיהיהמוסמך,בהתאםלהוראותביתהמשפט,להתקשר

בעסקהבשםבעלהדירההמסרבר";

בסעיףקטן)ב(,אחריפסקה)5(יבוא: )3(

בעלהדירההמסרבהואקשישהמתגוררבדירהולאהוצעהלו,לפחות )6("
אחתמהחלופותכמפורטלהלן,לפיבחירתהיזם,נוסףעלהאפשרותלקבלדירת

תמורה:

מתןאפשרותלקשישלבחורבאחתמאלה: )א(

מעברלביתהורים,לרבותבתוספתתשלומיאיזון,בשווידומה )1(
לשווימהווןשלדירתתמורה,ובלבדשמעברכאמוריתאפשרעד
למועדהפינוישלהדירהשהזכויותבהמועברותשנקבעבעסקת

הפינויובינוי;

רכישתדירהחלופיתששווייהדומהלשווימהווןשלדירת )2(
תמורהשתימסרלקשישעדלמועדהפינוישלהדירהשהזכויותבה
מועברותשנקבעבעסקתהפינויובינוי;מיקומהשלדירהכאמור
יהיהככלהניתןבסמוךלדירתושלהקשיש-אםהקשישביקש

זאת;

קבלתסכוםכסףבשווימהווןשלדירתתמורה,לשםרכישת )3(
דירהחלופיתעלידיהקשישבסכוםהאמור,כולואורובו,לאיאוחר
ממועדהפינוישלהדירהשהזכויותבהמועברותשנקבעבעסקת

הפינויובינוי;

שתידירותששווייןהמצטברדומהלשווידירתתמורה; )ב(

דירתתמורהששטחהקטןמשטחדירתהתמורהשהקשישהיהאמור )ג(
לקבלבמסגרתעסקתהפינויובינוי,בתוספתתשלומיאיזון,והכולבשווי

דומהלשווידירתתמורה;

בעלהדירההמסרבהואקשישהמתגוררבדירהשבמועדשבונחתמהעסקת )7(
פינויובינויראשונהמלאולו,עלפיהרישוםבמרשםהאוכלוסין,80שנים,ולא

הוצעהלו,חלופהכאמורבפסקה)6()א(,נוסףעלהאפשרותלקבלדירתתמורהר"

בסעיף3לחוקהעיקרי-5רתיקוןסעיף3

הוראות לפי המשפט בית "קבע יבוא רשאי" המשפט "בית במקום ברישה, )1(
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דירהחלופיתעלידיהקשישבסכוםהאמור,כולואורובו,לאיאוחר
ממועדהפינוישלהדירהשהזכויותבהמועברותשנקבעבעסקת

הפינויובינוי;

שתידירותששווייןהמצטברדומהלשווידירתתמורה; )ב(

דירתתמורהששטחהקטןמשטחדירתהתמורהשהקשישהיהאמור )ג(
לקבלבמסגרתעסקתהפינויובינוי,בתוספתתשלומיאיזון,והכולבשווי

דומהלשווידירתתמורה;

בעלהדירההמסרבהואקשישהמתגוררבדירהשבמועדשבונחתמהעסקת )7(
פינויובינויראשונהמלאולו,עלפיהרישוםבמרשםהאוכלוסין,80שנים,ולא

הוצעהלו,חלופהכאמורבפסקה)6()א(,נוסףעלהאפשרותלקבלדירתתמורהר"

תיקוןסעיף3בסעיף3לחוקהעיקרי-5ר

הוראות לפי המשפט בית "קבע יבוא רשאי" המשפט "בית במקום ברישה, )1(
סעיף2)א()1(כיבעלדירהמסרבאחראיבנזיקיןכלפישארבעליהדירותבמקבץלפינוי

ובינוי,רשאיהוא"ובמקום"דיירמסרב"יבוא"בעלהדירההמסרב";
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בפסקה)2(,במקום"בעלדירהמסרב"יבוא"בעלהדירההמסרב"ר )2(

בסעיף5לחוקהעיקרי,במקום"לפיסעיף2"יבוא"לפיסעיף2)א()1("ר6רתיקוןסעיף5

הוספתסעיפים
5או־5ב

אחריסעיף5לחוקהעיקרייבוא:7ר

"תביעהלפינוי
דירהשבית

המשפטאישר
לגביהביצוע

עסקתפינויובינוי

עלאףהאמורבכלדין,תביעהלפינוידירהשביתהמשפט5אר
אישרלגביהביצועעסקתפינויובינויכאמורבסעיף2)א()2(,

תוגשלאותוביתמשפטשאישראתהעסקהכאמורר

פנייהלממונה
לענייןפניות

דייריםבהתחדשות
עירונית

הממונהכהגדרתובחוקהרשותהממשלתיתלהתחדשות5בר )א(
עירוניתרשאילקבועכיעסקתפינויובינויבטלה,אםמצאכי
בעלדירהחתםעלעסקתפינויובינויבשפהשאינהידועהלו,
ובלישהיזםאומימטעמוהסבירלואתעיקריהעסקהבשפה

הידועהלור

עלבירורפנייהבענייןכאמורבסעיףקטן)א(יחולוהוראות )ב(
סעיף7לחוקהרשותהממשלתיתלהתחדשותעירוניתר"

אחריסעיף6לחוקהעיקרייבוא:8רהוספתסעיף6א

"התניהלטובת
בעלדירה

התניהעלההוראותלפיחוקזהשאינהלטובתבעלדירה6אר
-בטלהר"

בסעיף7לחוקהעיקרי-9רתיקוןסעיף7

בסעיףקטן)א(,במקום"סעיפיםקטנים)ב(עד)ג("יבוא"סעיפיםקטנים)ב(עד)ד( )1(
וסעיף1ב)ג(";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )2(

שרהמשפטים,בהסכמתשרהבינויוהשיכון,רשאילקבועהוראותבדבר ")ד(
היווןשווידירתתמורהכאמורבסעיף2)ב()6(ר"

תיקוןחוקמיסוי
מקרקעין)שבח

ורכישה(-מס'94

בחוקמיסוימקרקעין)שבחורכישה(,התשכ"ג-31963)להלן-חוקמיסוימקרקעין(-10ר

בסעיף49יט,אחריההגדרה"מתחםפינויובינויבמסלולמיסוי"יבוא: )1(

""קשיש"-כלאחדמאלה:

מישבמועדשבונחתםהסכםמכירהראשוןכאמורבסעיף49כעל )1(
ידיאחדמבעליהדירותבביתהמשותףמלאולו70שניםוהתגוררביחידת
המגוריםהנמכרתבתקופהשלשנתייםרצופותלפחותבסמוךלפניאותו
המועדוכןהתגוררדרךקבעבאותהיחידהבמועדהחתימהעלההסכםעמו;

בןזוגושלמישמתקייםבוהאמורבפסקה)1(,למעטבןזוגהגרדרך )2(
קבעבנפרד;";

בסעיף49כב- )2(

סעיףקטן)א1(-בטל; )א(

לפניסעיףקטן)ב(יבוא: )ב(

המגורים ביחידת לו שיש הזכויות כל את ליזם המוכר קשיש ")א2(
הנמכרתבמתחם,שתמורתהניתנולושתייחידותמגוריםחלופיות,זכאי
בשלהמכירהלפטורממסלפיהוראותסעיףקטן)א(,בתנאיםהקבועיםבו,
ויחולועלשתיהיחידותהחלופיותההוראותהחלותעליחידתמגורים

חלופיתר";

ס"חהתשכ"ג,עמ'156;התשע"ח,עמ'715ר 3
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אחריסעיף49כביבוא: )3(

"מכירתיחידת
מגוריםחלופית

עלידיקשישלכל
אדם

-49כב1ר ובינוי" לפינוי ו"תכנית בנייה" "היתר זה, בסעיף )א(
ובינוי(, פינוי מיזמי )עידוד ובינוי פינוי בחוק כהגדרתם

התשס"ו-42006ר

קשישהמוכראתכלהזכויותשישלוביחידתמגורים )ב(
49כב)א(,זכאיבשל חלופיתשקיבלבעסקהכאמורבסעיף

המכירהלפטורממס,ובלבדשהתקיימוכלאלה:

לפניהמכירה,נקלטהבמוסדהתכנוןהמוסמךלפי )1(
חוקהתכנוןוהבנייהבקשהלהיתרבנייהמכוחתכנית
לפינויובינוי,לגביהביתהמשותףשבונמצאתהיחידה

הנמכרת;

הקשישרכש,בתקופהשתחילתהביוםשהוגשה )2(
בקשהלהיתרבנייהכאמורבפסקה)1(וסיומהשישה
המגורים יחידת של הפינוי מועד לאחר חודשים
הנמכרתאושנהמיוםהמכירהשליחידתהמגורים
החלופית,לפיהמאוחר,זכותשהיאאחתמאלה)בסעיף

זה-יחידתהמגוריםהנרכשת(:

מגורים דירת שהם במקרקעין זכות )א(
המגורים דירת לחילוף 9)ג(, בסעיף כהגדרתה

החלופית;

זכותלמגוריםבביתאבותכהגדרתהבסעיף )ב(
49יג)ד(,למגוריואולמגוריבןזוגו;

שווייחידתהמגוריםהנרכשתלאפחתמ־75% )3(
משוויהמכירהשליחידתהמגוריםהחלופית;

המכירהאינהלקרובכהגדרתובסעיף49כב)ב(ר )4(

לאעלהשווייחידתהמגוריםהנרכשתעלשוויהמכירה )ג(
המגורים יחידת את יראו החלופית, המגורים יחידת של
הנרכשתכיחידתמגוריםחלופיתואתהסכוםהכספישנותר
אצלהקשישממכירתיחידתהמגוריםהחלופית,ככלשנותר,
כתמורהכספיתנוספת,ויחולועליהםכלההוראותהחלות

עליחידתמגוריםחלופיתותמורהכספיתנוספתר

יחידת שווי על הנרכשת המגורים יחידת שווי עלה )ד(
זכויות שתי כרוכש הקשיש את יראו החלופית, המגורים

במקרקעיןכמפורטלהלן:

זכותביחידתהמגוריםהנרכשתששווייהכשווי )1(
המכירהשליחידתהמגוריםהחלופית,שיראואותה
ההוראות כל עליה ויחולו חלופית, מגורים כיחידת

החלותעליחידתמגוריםחלופית;

שווי שבין כהפרש ששווייה במקרקעין זכות )2(
יחידתהמגוריםהנרכשתוביןשוויהמכירהשליחידת

אחריסעיף49כביבוא: )3(

"מכירתיחידת
מגוריםחלופית

עלידיקשישלכל
אדם

-49כב1ר ובינוי" לפינוי ו"תכנית בנייה" "היתר זה, בסעיף )א(
ובינוי(, פינוי מיזמי )עידוד ובינוי פינוי בחוק כהגדרתם

התשס"ו-42006ר

קשישהמוכראתכלהזכויותשישלוביחידתמגורים )ב(
49כב)א(,זכאיבשל חלופיתשקיבלבעסקהכאמורבסעיף

המכירהלפטורממס,ובלבדשהתקיימוכלאלה:

לפניהמכירה,נקלטהבמוסדהתכנוןהמוסמךלפי )1(
חוקהתכנוןוהבנייהבקשהלהיתרבנייהמכוחתכנית
לפינויובינוי,לגביהביתהמשותףשבונמצאתהיחידה

הנמכרת;

הקשישרכש,בתקופהשתחילתהביוםשהוגשה )2(
בקשהלהיתרבנייהכאמורבפסקה)1(וסיומהשישה
המגורים יחידת של הפינוי מועד לאחר חודשים
הנמכרתאושנהמיוםהמכירהשליחידתהמגורים
החלופית,לפיהמאוחר,זכותשהיאאחתמאלה)בסעיף

זה-יחידתהמגוריםהנרכשת(:

מגורים דירת שהם במקרקעין זכות )א(
המגורים דירת לחילוף 9)ג(, בסעיף כהגדרתה

החלופית;

זכותלמגוריםבביתאבותכהגדרתהבסעיף )ב(
49יג)ד(,למגוריואולמגוריבןזוגו;

שווייחידתהמגוריםהנרכשתלאפחתמ־75% )3(
משוויהמכירהשליחידתהמגוריםהחלופית;

המכירהאינהלקרובכהגדרתובסעיף49כב)ב(ר )4(

לאעלהשווייחידתהמגוריםהנרכשתעלשוויהמכירה )ג(
המגורים יחידת את יראו החלופית, המגורים יחידת של
הנרכשתכיחידתמגוריםחלופיתואתהסכוםהכספישנותר
אצלהקשישממכירתיחידתהמגוריםהחלופית,ככלשנותר,
כתמורהכספיתנוספת,ויחולועליהםכלההוראותהחלות

עליחידתמגוריםחלופיתותמורהכספיתנוספתר

יחידת שווי על הנרכשת המגורים יחידת שווי עלה )ד(
זכויות שתי כרוכש הקשיש את יראו החלופית, המגורים

במקרקעיןכמפורטלהלן:

זכותביחידתהמגוריםהנרכשתששווייהכשווי )1(
המכירהשליחידתהמגוריםהחלופית,שיראואותה
ההוראות כל עליה ויחולו חלופית, מגורים כיחידת

החלותעליחידתמגוריםחלופית;

שווי שבין כהפרש ששווייה במקרקעין זכות )2(
יחידתהמגוריםהנרכשתוביןשוויהמכירהשליחידת

ס"חהתשס"ו,עמ'171ר 4
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המגוריםהחלופית,שיוםרכישתהושווירכישתההם
כפישנקבעלפיחוקזהר

מכירתיחידת
מגוריםחלופית

מקשישליזם

מכירהליזםשלזכותביחידתמגוריםחלופיתשקיבל49כב2ר )א(
49כב)א(,תהיהפטורהממס קשיש,בעסקהכאמורבסעיף
ביחידת הזכות את מכר שהקשיש ובלבד רכישה, וממס
המגוריםהחלופיתליזםבסמוךלרכישתאותהיחידתמגורים
49כב1)ב()2( בסעיף הקבועים התנאים ושהתקיימו מהיזם

עד)4(,בשינוייםהמחויביםר

עלמכירהכאמורבסעיףקטן)א(יחולוההוראותהחלות )ב(
עלמכירהכאמורבסעיף49כב1)ג(או)ד(,בשינוייםהמחויביםר

הוראותסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(יחולוגםלגבימוכרשאינו )ג(
קשישאךהואאובןזוגונזקקלשירותיסיעודכמשמעותם
בסעיף49יג)ב(,ובלבדשבכספיהתמורה,כולםאוחלקם,הוא
רכשזכותלמגוריםבביתאבותכאמורבפסקה)2()ב(שלסעיף
49כב1)ב(,לואולבןזוגו,והתקיימושארהתנאיםשבפסקאות

)2(עד)4(שלאותוסעיף,בשינוייםהמחויביםר";

בסעיף49כג- )4(

בכותרתהשוליים,במקום"יוםושווירכישה"יבוא"יום,שווירכישהושווי )א(
מכירה";

אחריפסקה)6(יבוא: )ב(

אםתמורתיחידתהמגוריםהנמכרתניתנהזכותביחידתמגורים )7("
חלופיתותמורהכספיתנוספת,לענייןחישובמסהשבחהחלבמכירת
הזכותהחלופיתהנמכרתייווסףלשוויהמכירהסכוםהתמורהשמתחת

לתקרתהשוויכשהואמתואם;בפסקהזו-
"הזכותהחלופיתהנמכרת"-

יחידת - 49כב)א()1( סעיף הוראות עליה שחלות במכירה ׁׁ)א(
המגוריםהחלופית;

הזכות - 49כב)א()2( סעיף הוראות עליה שחלות במכירה )ב(
החלופיתהבסיסית;

"מדד"-כהגדרתובסעיף47;

"סכוםהתמורהשמתחתלתקרתהשווי"-סכוםהתמורההכספיתהנוספת
אוההפרששביןתקרתהשוויושווייחידתהמגוריםהחלופית,לפי

הנמוך;
"סכוםהתמורהשמתחתלתקרתהשוויכשהואמתואם"-סכוםהתמורה
הזכות של המכירה ביום במדד מוכפל השווי לתקרת שמתחת
החלופיתהנמכרת,ומחולקבמדדביוםהמכירהשליחידתהמגורים

הנמכרתשנקבעלפיסעיף49כר";
בסעיף49כז,אחרי"בסעיפים49כבעד49כו"יבוא"למעטבסעיפים49כב)א2(, )5(

49כב1ו־49כב2,"ר
תיקוןחוקמסערך

מוסף-מס'58
בחוקמסערךמוסף,התשל"ו-51975)להלן-חוקמסערךמוסף(,בסעיף31א,אחרי11ר

סעיףקטן)ב(יבוא:

ס"חהתשל"ו,עמ'52;התשע"ח,עמ'277ר 5
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במכירתיחידתמגוריםחלופית,שחלותעליההוראותסעיף49כב2לחוקמיסוי ")ב1(
מקרקעין-יהיההמסבשיעוראפסר"

תיקוןחוקבתי
משפטלעניינים

מינהליים-
מס'119

בחוקבתימשפטלענייניםמינהליים,התש"ס-62000,בתוספתהראשונה,בפרט12,10ר
בסופויבוא:

החלטהשלמנהלהרשותלהתחדשותעירוניתלפיסעיף2אלחוקפינויובינוי ")ד(
)עידודמיזמיפינויובינוי(,התשס"ו-72006,וכןהחלטהשלשרהמשפטיםלפיסעיף2ב

לחוקהאמורר"

תיקוןחוק
המקרקעין)חיזוק

בתיםמשותפים
מפנירעידות

אדמה(-מס'5

בחוקהמקרקעין)חיזוקבתיםמשותפיםמפנירעידותאדמה(,התשס"ח-82008)להלן13ר
-חוקחיזוקבתיםמשותפים(-

בסעיף1,אחריההגדרה"חוקהמקרקעין"יבוא: )1(

""חוקפינויובינוי"-חוקפינויובינוי)עידודמיזמיפינויובינוי(,התשס"ו-2006;";

בסעיף5,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

לאיאשרהמפקחאתביצועהעבודותכאמורבסעיףקטן)א(,אםאחד ")ב1(
מבעליהדירותהואקשישאואדםהמרותקלביתובאופןקבוע,אלאאםכןהוצעו
לבעלהדירהשמתקייםבוהאמורמגוריםחלופייםלתקופתביצועהעבודות,ואם
בעלהדירהאובןמשפחתוהמתגוררעמודרךקבעהואאדםעםמוגבלות-
המגוריםהחלופייםשהוצעולוכולליםהתאמות,ככלשהיובדירתבעלהדירה

אוככלשהןמתחייבותממאפייניהםשלהמגוריםהחלופיים;בסעיףקטןזה-

"אדםעםמוגבלות"ו"התאמות"-כהגדרתםבסעיף2)ג(לחוקפינויובינוי;

)הסכמים התחדשותעירונית בחוק לפיתכניתהחיזוק"-כהגדרתה "עסקה
לארגוןעסקאות(,התשע"ז-92017;

"עסקהראשונהלפיתכניתהחיזוק"-עסקהלפיתכניתהחיזוקשנחתמהעלידי
אחדמבעלידירהבביתהמשותף,שלאקדמהלהעסקהלפיתכניתהחיזוק

ביןאותויזםוביןבעלדירהאחרבאותוביתמשותף;

"קשיש"-בעלדירהבביתהמשותףשבמועדשבונחתמהעסקהראשונהלפי
תכניתהחיזוק,מלאולו,עלפיהרישוםבמרשםהאוכלוסין,80שניםר";

אחריסעיף5איבוא: )2(

"כינוסבעלי
הדירותומסירת
מסמכיםבקשר

לעסקה

בסעיףזה,"יזם"-כהגדרתובחוקהתחדשותעירונית5בר )א(
)הסכמיםלארגוןעסקאות(,התשע"ז-2017ר

החיזוק, תכנית לפי ראשונה עסקה על חתימה לפני )ב(
יקייםהיזםכינוסשלבעליהדירותבביתהמשותףאוישתתף
בכינוסכאמורוימסורלכלבעליהדירותבביתהמשותףמסמך

עיקריהצעה,והכולכאמורבסעיף1אלחוקפינויובינויר

נחתמהעסקהראשונהלפיתכניתהחיזוק,ימסורהיזם )ג(
הודעהעלכךלכלבעליהדירותבביתהמשותףר

במכירתיחידתמגוריםחלופית,שחלותעליההוראותסעיף49כב2לחוקמיסוי ")ב1(
מקרקעין-יהיההמסבשיעוראפסר"

בחוקבתימשפטלענייניםמינהליים,התש"ס-62000,בתוספתהראשונה,בפרט12,10ר
בסופויבוא:

תיקוןחוקבתי
משפטלעניינים

מינהליים-
מס'119 החלטהשלמנהלהרשותלהתחדשותעירוניתלפיסעיף2אלחוקפינויובינוי ")ד(

)עידודמיזמיפינויובינוי(,התשס"ו-72006,וכןהחלטהשלשרהמשפטיםלפיסעיף2ב
לחוקהאמורר"

בחוקהמקרקעין)חיזוקבתיםמשותפיםמפנירעידותאדמה(,התשס"ח-82008)להלן13ר
-חוקחיזוקבתיםמשותפים(-

תיקוןחוק
המקרקעין)חיזוק

בתיםמשותפים
מפנירעידות

אדמה(-מס'5 בסעיף1,אחריההגדרה"חוקהמקרקעין"יבוא: )1(

""חוקפינויובינוי"-חוקפינויובינוי)עידודמיזמיפינויובינוי(,התשס"ו-2006;";

בסעיף5,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

לאיאשרהמפקחאתביצועהעבודותכאמורבסעיףקטן)א(,אםאחד ")ב1(
מבעליהדירותהואקשישאואדםהמרותקלביתובאופןקבוע,אלאאםכןהוצעו
לבעלהדירהשמתקייםבוהאמורמגוריםחלופייםלתקופתביצועהעבודות,ואם
בעלהדירהאובןמשפחתוהמתגוררעמודרךקבעהואאדםעםמוגבלות-
המגוריםהחלופייםשהוצעולוכולליםהתאמות,ככלשהיובדירתבעלהדירה

אוככלשהןמתחייבותממאפייניהםשלהמגוריםהחלופיים;בסעיףקטןזה-

"אדםעםמוגבלות"ו"התאמות"-כהגדרתםבסעיף2)ג(לחוקפינויובינוי;

)הסכמים התחדשותעירונית בחוק לפיתכניתהחיזוק"-כהגדרתה "עסקה
לארגוןעסקאות(,התשע"ז-92017;

"עסקהראשונהלפיתכניתהחיזוק"-עסקהלפיתכניתהחיזוקשנחתמהעלידי
אחדמבעלידירהבביתהמשותף,שלאקדמהלהעסקהלפיתכניתהחיזוק

ביןאותויזםוביןבעלדירהאחרבאותוביתמשותף;

"קשיש"-בעלדירהבביתהמשותףשבמועדשבונחתמהעסקהראשונהלפי
תכניתהחיזוק,מלאולו,עלפיהרישוםבמרשםהאוכלוסין,80שניםר";

אחריסעיף5איבוא: )2(

"כינוסבעלי
הדירותומסירת
מסמכיםבקשר

לעסקה

בסעיףזה,"יזם"-כהגדרתובחוקהתחדשותעירונית5בר )א(
)הסכמיםלארגוןעסקאות(,התשע"ז-2017ר

החיזוק, תכנית לפי ראשונה עסקה על חתימה לפני )ב(
יקייםהיזםכינוסשלבעליהדירותבביתהמשותףאוישתתף
בכינוסכאמורוימסורלכלבעליהדירותבביתהמשותףמסמך

עיקריהצעה,והכולכאמורבסעיף1אלחוקפינויובינויר

נחתמהעסקהראשונהלפיתכניתהחיזוק,ימסורהיזם )ג(
הודעהעלכךלכלבעליהדירותבביתהמשותףר

ס"חהתש"ס,עמ'190;התשע"ח,עמ'951ר 6

ס"חהתשס"ו,עמ'171ר 7

ס"חהתשס"ח,עמ'154;התשע"ו,עמ'1248ר 8

ס"חהתשע"ז,עמ'616ר 9
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נחתמהעסקהלפיתכניתהחיזוק,ימסורהיזםלבעל )ד(
הדירהשעמונחתמההעסקהאתמסמכיהעסקהאוהעתק

נאמןלמקורשלהםר

נחתמהעסקהלפיתכניתהחיזוקלפנישנערךכינוסשל )ה(
בעליהדירותבביתהמשותףאולפנישנמסרמסמךעיקרי
הצעהכאמורבסעיףקטן)ב(,רשאיםרובבעליהדירותבבית
המשותף,להחליטעלביטולה,כלעודלאחתמועלהעסקה
40%מבעליהדירותבביתהמשותף;הוחלטעלביטולהעסקה
כאמור,תימסרעלכךהודעהליזםבכתב,ולאיראואתבעלי
הדירותשהתקשרובעסקהכמישהפרואתההתקשרותעם

היזםר

עלכינוס,מסמךעיקריהצעהוהודעהעלחתימתעסקה )ו(
ראשונהלפיהוראותסעיףזה,יחולוההוראותלפיסעיף1ב)ג(

לחוקפינויובינוי,בשינוייםהמחויביםר";

בסעיף6א)א(,המילים")פיצויים(,התשס"ו-2006"-יימחקור )3(

תיקוןחוקלקידום
הבנייהבמתחמים

מועדפיםלדיור
)הוראתשעה(-

מס'6

בחוקלקידוםהבנייהבמתחמיםמועדפיםלדיור)הוראתשעה(,התשע"ד-102014,בסעיף14ר
26)א()3()א(,במקום"בחוקפינויובינוי)פיצויים("יבוא"בחוקפינויובינוי)עידודמיזמי

פינויובינוי("ר

תיקוןחוקהרשות
הממשלתית
להתחדשות

עירונית

בחוקהרשותהממשלתיתלהתחדשותעירונית,התשע"ו-15-112016ר

בסעיף2,במקוםההגדרה"חוקפינויובינוי)פיצויים("יבוא: )1(

""חוקפינויובינוי)עידודמיזמיפינויובינוי("-חוקפינויובינוי)עידודמיזמי
פינויובינוי(,התשס"ו-2006;";

בסעיף14)ב(- )2(

)3()ב()1(,במקום"בחוקפינויובינוי)פיצויים("יבוא"בחוקפינוי בפסקה )א(
ובינוי)עידודמיזמיפינויובינוי(";

בפסקה)4(,במקום"חוקפינויובינוי)פיצויים("יבוא"חוקפינויובינוי)עידוד )ב(
מיזמיפינויובינוי(";

בסעיף18)ג(,בהגדרה"עסקתפינויובינוי",במקום"בחוקפינויובינוי)פיצויים(" )3(
יבוא"בחוקפינויובינוי)עידודמיזמיפינויובינוי("ר

תיקוןחוק
התחדשותעירונית

)הסכמיםלארגון
עסקאות(

בחוקהתחדשותעירונית)הסכמיםלארגוןעסקאות(,התשע"ז-16-122017ר

בסעיף1- )1(

בהגדרה""ביתמשותף","בעלדירה","דירה"ו"רכושמשותף"",במקום )א(
"בחוקפינויובינוי)פיצויים("יבוא"בחוקפינויובינוי)עידודמיזמיפינויובינוי(";

במקוםההגדרה"חוקפינויובינוי)פיצויים("יבוא: )ב(

""חוקפינויובינוי)עידודמיזמיפינויובינוי("-חוקפינויובינוי)עידוד
מיזמיפינויובינוי(,התשס"ו-2006;";

ס"חהתשע"ד,עמ'750;התשע"ח,עמ'151ר 10

ס"חהתשע"ו,עמ'1234ר 11

ס"חהתשע"ז,עמ'616ר 12
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בהגדרה"עסקתפינויובינוי",במקום"בחוקפינויובינוי)פיצויים("יבוא )ג(
"בחוקפינויובינוי)עידודמיזמיפינויובינוי(";

6)ג(,במקום"24חודשיםמהמועדהקובע"יבוא"36חודשיםמהמועד בסעיף )2(
הקובע"ר

תחילה,תחולה
והוראותמעבר

תחילתושלחוקזהשלושהחודשיםמיוםפרסומו)להלן-יוםהתחילה(ר17ר )א(

הוראותסעיפים49יט,49כב,49כב49,1כב49,2כגו־49כזלחוקמיסוימקרקעין, )ב(
כנוסחםבחוקזה,יחולועלמכירתזכותבמקרקעין,שהעסקהלגביהנעשתהמיום
התחילהואילך,ולגבימכירתזכותביחידתמגוריםחלופיתלפיהוראותסעיפים49כב1
ו־49כב2האמורים-ובלבדשגםהעסקהשבהקיבלהמוכראתהזכותביחידתהמגורים

החלופיתכאמורבסעיף49כב,נעשתהמיוםהתחילהואילךר

הוראותסעיף31א)ב1(לחוקמסערךמוסף,כנוסחובחוקזה,יחולועלמכירת )ג(
יחידתמגוריםחלופיתבידיקשישליזם,ובלבדשהקשישקיבלאתהזכויותביחידת
המגוריםהאמורהבעסקהכאמורבסעיף49כב)א(לחוקמיסוימקרקעיןשנחתמהמיום

התחילהואילךר

הוראותסעיפים1אעד1גלחוקהעיקריוסעיף5בלחוקחיזוקבתיםמשותפים, )ד(
יחולועלעסקאותפינויובינוישנחתמומיוםהתחילהואילך;ואולםבביתמשותף
שחלקמבעליהדירותבוחתמועלעסקהכאמורלפנייוםהתחילה,יחולוהוראותאותם
סעיפיםבשינויזה:בכלמקום,במקום"עסקתפינויובינויראשונה"יקראו"עסקתפינוי
ובינויראשונהשנחתמהלאחריוםתחילתושלחוקפינויובינוי)פיצויים()תיקוןמס'
6(,התשע"ח-2018"ובמקום"עסקהראשונהלפיתכניתהחיזוק"יקראו"עסקהראשונה
לפיתכניתהחיזוקשנחתמהלאחריוםתחילתושלחוקפינויובינוי)פיצויים()תיקון

מס'6(,התשע"ח-132018"ר

עלאףהאמורבסעיףקטן)ד(,חתמו40%מבעליהדירותבביתמשותףעלעסקת )ה(
פינויובינויאועסקהלפיתכניתהחיזוק,לפיהעניין,שנעשתהלפנייוםהתחילה,לא
יחולוהוראותסעיפים1אעד1גלחוקהעיקרי,אוסעיף5בלחוקחיזוקבתיםמשותפים,
כנוסחםבחוקזה,עלעסקאותכאמורשלבעליהדירותהאחריםבאותוביתמשותף

עםאותויזםר

הוראותסעיפים2)ב()6(ו–)7(לחוקהעיקריוסעיף5)ב1(לחוקחיזוקבתיםמשותפים, )ו(
כנוסחםבחוקזה,יחולועלבעלדירהבביתהמשותףשביוםהתחילהטרםחתםעל
עסקתפינויובינויאועלעסקהלפיתכניתהחיזוק,לפיהעניין,אםבאותומועדחתמו

לאיותרמ־15%מבעליהדירותבביתהמשותףעלעסקהכאמורר

לכלמונחבסעיףזהתהיההמשמעותשישלובחוקהעיקרי,בחוקמיסוימקרקעין, )ז(
בחוקמסערךמוסףאובחוקחיזוקבתיםמשותפים,לפיהעניין,אלאאםכןנאמר

במפורשאחרתר

תקנותראשונותלפיסעיף1ב)ג(לחוקהעיקרי,כנוסחובחוקזה,יותקנובתוך6חודשים18רתקנותראשונות
מיוםפרסומושלחוקזהר

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

בהגדרה"עסקתפינויובינוי",במקום"בחוקפינויובינוי)פיצויים("יבוא )ג(
"בחוקפינויובינוי)עידודמיזמיפינויובינוי(";

6)ג(,במקום"24חודשיםמהמועדהקובע"יבוא"36חודשיםמהמועד בסעיף )2(
הקובע"ר

תחילתושלחוקזהשלושהחודשיםמיוםפרסומו)להלן-יוםהתחילה(ר17ר תחילה,תחולה)א(
והוראותמעבר

הוראותסעיפים49יט,49כב,49כב49,1כב49,2כגו־49כזלחוקמיסוימקרקעין, )ב(
כנוסחםבחוקזה,יחולועלמכירתזכותבמקרקעין,שהעסקהלגביהנעשתהמיום
התחילהואילך,ולגבימכירתזכותביחידתמגוריםחלופיתלפיהוראותסעיפים49כב1
ו־49כב2האמורים-ובלבדשגםהעסקהשבהקיבלהמוכראתהזכותביחידתהמגורים

החלופיתכאמורבסעיף49כב,נעשתהמיוםהתחילהואילךר

הוראותסעיף31א)ב1(לחוקמסערךמוסף,כנוסחובחוקזה,יחולועלמכירת )ג(
יחידתמגוריםחלופיתבידיקשישליזם,ובלבדשהקשישקיבלאתהזכויותביחידת
המגוריםהאמורהבעסקהכאמורבסעיף49כב)א(לחוקמיסוימקרקעיןשנחתמהמיום

התחילהואילךר

הוראותסעיפים1אעד1גלחוקהעיקריוסעיף5בלחוקחיזוקבתיםמשותפים, )ד(
יחולועלעסקאותפינויובינוישנחתמומיוםהתחילהואילך;ואולםבביתמשותף
שחלקמבעליהדירותבוחתמועלעסקהכאמורלפנייוםהתחילה,יחולוהוראותאותם
סעיפיםבשינויזה:בכלמקום,במקום"עסקתפינויובינויראשונה"יקראו"עסקתפינוי
ובינויראשונהשנחתמהלאחריוםתחילתושלחוקפינויובינוי)פיצויים()תיקוןמס'
6(,התשע"ח-2018"ובמקום"עסקהראשונהלפיתכניתהחיזוק"יקראו"עסקהראשונה
לפיתכניתהחיזוקשנחתמהלאחריוםתחילתושלחוקפינויובינוי)פיצויים()תיקון

מס'6(,התשע"ח-132018"ר

עלאףהאמורבסעיףקטן)ד(,חתמו40%מבעליהדירותבביתמשותףעלעסקת )ה(
פינויובינויאועסקהלפיתכניתהחיזוק,לפיהעניין,שנעשתהלפנייוםהתחילה,לא
יחולוהוראותסעיפים1אעד1גלחוקהעיקרי,אוסעיף5בלחוקחיזוקבתיםמשותפים,
כנוסחםבחוקזה,עלעסקאותכאמורשלבעליהדירותהאחריםבאותוביתמשותף

עםאותויזםר

הוראותסעיפים2)ב()6(ו–)7(לחוקהעיקריוסעיף5)ב1(לחוקחיזוקבתיםמשותפים, )ו(
כנוסחםבחוקזה,יחולועלבעלדירהבביתהמשותףשביוםהתחילהטרםחתםעל
עסקתפינויובינויאועלעסקהלפיתכניתהחיזוק,לפיהעניין,אםבאותומועדחתמו

לאיותרמ־15%מבעליהדירותבביתהמשותףעלעסקהכאמורר

לכלמונחבסעיףזהתהיההמשמעותשישלובחוקהעיקרי,בחוקמיסוימקרקעין, )ז(
בחוקמסערךמוסףאובחוקחיזוקבתיםמשותפים,לפיהעניין,אלאאםכןנאמר

במפורשאחרתר

תקנותראשונותלפיסעיף1ב)ג(לחוקהעיקרי,כנוסחובחוקזה,יותקנובתוך6חודשים18ר
מיוםפרסומושלחוקזהר

תקנותראשונות

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

ס"חהתשע"ח,עמ'951ר 13

DoCenter Id:801-02-2018-000596, received on -29/07/2018 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel


