


רשומות

הצעותחוק
ה ל ש מ מ ה

21בנובמבר2018 1275 י"גבכסלוהתשע"ט

עמוד

הצעתחוקהמקרקעין)תיקוןמס'34()חלקהתלת־ממדית(,התשע"ט-2018                     172



הצעותחוקהממשלה-ו127,י"גבכסלוהתשע"ט,2018ע11ע21 172

מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

הצעת חוק המקרקעין )תיקון מס' 34( )חלקה תלת־ממדית(, התשע"ט-2018

הוספתסימןא'1
לפרקג'

בחוקהמקרקעין,התשכ"ט-11969)להלן-החוקהעיקרי(,בפרקג',אחריסימןא'יבוא:1ע

"סימן א'1: בעלות בחלקה תלת־ממדית

בסימןזה-14אעהגדרות

"חוקהתכנוןוהבנייה"-חוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-
ו2196;

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

רשומיםאובחללהרוםשמעליהםע

מוצעלתקןאתחוקהמקרקעין,התשכ"ט-1969  כללי
)להלן-חוקהמקרקעין(,וכןלתקן,בתיקוןעקיף, 
חוק - )להלן התשכ"ה-ו196 והבנייה, התכנון חוק את
הבעלות הפרדת את לאפשר במטרה והבנייה(, התכנון
בקרקעליחידותמרחביות)חלקותתלת־ממדיות(שיהוו
נושאנפרדלעסקאותולזכויות,ולאפשררישוםעסקאות
רצוניותואףהפקעותביחידותאלה,המתבססותעלתכניות
מאושרות,ברבדיםשוניםשלהקרקע-תת–הקרקעומרחב
הרוםעזאת,במטרהלאפשרניצוליעיליותרומיטבישל
הקרקע,רב–שכבתי,בהתאםלתכנוןהדינמיהקייםהיום
המאפשרשימושיקרקעשוניםביחידותמרחביותשונות;
להקלעלצורכיהפיתוח,בפרטבמקומותשבהםשימושי

הקרקעמעורבים,ולהגביראתהסחירותבקרקעע

התיקוןנדרששכןבמצבהמשפטיהקיים,איןאפשרות
להעבירולרשוםזכויותבעלותבחלקיםשלשכבותקרקע
שונותעזאת,נוכחהוראתסעיף11לחוקהמקרקעין,הקובעת
כי,ככלל,הבעלותבשטחשלקרקעמתפשטתבכלהעומק
וכן שמעליו; הרום חלל ובכל הקרקע לשטח שמתחת
נוכחהוראתסעיף13לחוקהמקרקעיןהקובעתאתעקרון
אחידותהקרקעולפיו,למעטחריגיםמסוימיםהקבועים
בחוק,איןתוקףלעסקהבחלקמסויםבמקרקעיןענוסףעל
כך,גםבפןהרישומי,בהיותמרשםהמקרקעיןדו־ממדי,
הואאינומאפשררישוםשלזכויותבעלותבחלקמסוים

מןהמרחבהאנכיע

משפטיים לקשיים מובילות הקיים הדין מגבלות
בשנים ומתעצמים הולכים אשר שונים, ומעשיים
האחרונותעלרקעההתפתחויותהטכנולוגיותשמאפשרות
לקדםפרויקטיםהמתפרשיםעלפנישכבותקרקעשונות
לתשתיות או לתחבורה תת–קרקעיות מנהרות )כדוגמת
לפי שתכניות העובדה בהינתן ובפרט עיליים(, וגשרים
חוקהתכנוןוהבנייהכוללות,כדברשבשגרה,ייעודיקרקע
שוניםברבדיםהשוניםשלהקרקעעלעתיםקרובותנושא

זהמתחדד,במיוחדבמקריםשבהםמדוברבאזוריםמבונים
וצפופיםשנדרשיםלשטחיםלצורכיציבורותשתיות,כאשר
איןבנמצאקרקעפנויהשיכולהלספקמענהלצרכיםאלהע
119/01 בע"א גם נדונו הקיים המשפטי המצב מגבלות
אקונס  119/01 2003)ע"א נ'מדינתישראלמשנת אקונס
נ' מדינת ישראל)2003((,שעסקבפרויקטמנהרותהכרמלע

עלרקעכלאלה,בשניםהאחרונותהולךומתבהרכי
קייםצורךחיונילאפשרחלוקהגמישהיותרשלמקרקעין,
ובפרטבמדינתישראלאשרנדרשתלהתמודדעםמשאבי
מעורבים שימושים ליצירת המובילים מוגבלים קרקע

בשכבותשונותשלהקרקעע

הצעתהחוקשבנדוןמתבססתעלעבודהבין–משרדית
ענפהשנערכהבשניםקודמותבעקבותהחלטותהממשלה,
1999ו־2000,בהתאמה, ו־2216/00מהשנים 144/99 מס'
בנושאייעולהשימושבמשאביהקרקעעמכוחהחלטות
אלההוקמהועדהבין–משרדית,בראשותהמשנהליועץ
המשפטילממשלהדאז,הגב'טנהשפניץ,שנועדהלהמליץ
לממשלהבדברהנהגתמשטררב־שכבתישלזכויותבקרקע
ולבחוןאתשינוייהחקיקההנדרשיםעבמסגרתהעבודה
פעלובמרכזלמיפויישראלועדתהיגויבראשותמריוסף
פוראי,וצוותמחקרופיתוח,שהגישאתהמלצותיובדו"ח
יישום, צוות הוקם הדוח בעקבות 2004ע משנת מסכם
בין שפעל המשפטים, ממשרד קן עליזה הגב' בראשות
על מתבססים החוק הצעת עיקרי 2006-2004ע השנים

ההמלצותשגיבשוצוותיםאלהע

חשובלצייןכיבאמצעותהתיקוןהרישגםבמצבים
במקרים ניתן, יהיה קרקע, הפקעת נדרשת שבהם
המתאימים,להפקיערקאתחלקהקרקעההכרחילהפקעה
ורקחלקהתלת־ממדיתמסוימת,כאשרהבעלותביתרת

הקרקעתיוותרשלהבעליםהמקורישלהקרקעע

הצעתחוקזופורסמהבעברבהצעותחוקהממשלה
-1200,מיוםו'באדרהתשע"ח)21בפברואר2018(עוהיא

מתפרסמתכעתבשניתע
ס"חהתשכ"ט,עמ'9ו2;התשע"ז,עמ'79ע 1

ס"חהתשכ"ה,עמ'307ע 2
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תחוםהבעלות
בחלקהתלת–

ממדית

עלאףהוראתסעיף11,הבעלותבשטחשלחלקהתלת־14בע )א(
ממדיתמוגבלתלגבולותיההרשומים,ואינהמתפשטתמעבר

לכךע

הבעלותבשטחשלחלקהתלת־ממדיתכאמורבסעיף )ב(
מחצבים מכרות, נפט, מים, בדבר לדינים כפופה )א(, קטן
וכיוצאבאלהואיןבהכדילמנועמעברבחללהרוםבכפוף

לכלדיןע

תחוםהבעלות
במקרקעיןרשומים

שבגבולותיהם
רשומהחלקה

תלת־ממדית

הבעלותבמקרקעיןרשומים,אשרבגבולותיהםרשומהחלקה14גע
11,למעט מתפשטתבהתאםלהוראותסעיף תלת־ממדית,
בשטחשבתחוםהבעלותשלהחלקההתלת־ממדיתכאמור

בסעיף14בע

בעלותנפרדת
בחלקהתלת־

ממדית

בלילגרועמהוראתסעיף13סיפה,חלקהתלת־ממדיתתהווה14דע
נושאנפרדלבעלות,לזכויותבמקרקעיןולעסקאותע

תחוםהבעלות
בחלקהתלת–

ממדית

עלאףהוראתסעיף11,הבעלותבשטחשלחלקהתלת־14בע )א(
ממדיתמוגבלתלגבולותיההרשומים,ואינהמתפשטתמעבר

לכךע

הבעלותבשטחשלחלקהתלת־ממדיתכאמורבסעיף )ב(
מחצבים מכרות, נפט, מים, בדבר לדינים כפופה )א(, קטן
וכיוצאבאלהואיןבהכדילמנועמעברבחללהרוםבכפוף

לכלדיןע

תחוםהבעלות
במקרקעיןרשומים

שבגבולותיהם
רשומהחלקה

תלת־ממדית

הבעלותבמקרקעיןרשומים,אשרבגבולותיהםרשומהחלקה14גע
11,למעט מתפשטתבהתאםלהוראותסעיף תלת־ממדית,
בשטחשבתחוםהבעלותשלהחלקההתלת־ממדיתכאמור

בסעיף14בע

בעלותנפרדת
בחלקהתלת־

ממדית

בלילגרועמהוראתסעיף13סיפה,חלקהתלת־ממדיתתהווה14דע
נושאנפרדלבעלות,לזכויותבמקרקעיןולעסקאותע

המקרקעין לחוק חדש סימן להוסיף מוצע  סעיף 1
שכותרתו"בעלותבחלקהתלת־ממדית",תחת 
פרקג'שעניינו"בעלותוהחזקה",לאחרסימןא'שעניינו
את לרכז מוצע החדש הסימן תחת הבעלות"ע "תחום
ההוראותהמסדירותאתהחידוששבתיקוןזה-האפשרות
ליצירתחלקהתלת־ממדית,מאפייניההייחודייםוהתנאים

לרישומהע

לסעיף 14א המוצע

מוצעלהוסיףהגדרהחדשהשל"חלקהתלת־ממדית",
שהיאלמעשהיחידתרישוםחדשה,אשרהייחודשלהביחס
לחלקהרגילה)הרשומהבמרשםהדו־ממדיהקיים(הוא
שלחלקההתלת־ממדיתקבועיםגבולותסופייםבשלושת
בהתאם כידוע, הגובהע בממד לרבות כלומר הממדים,
להוראתסעיף11לחוקהמקרקעין,חלקותהרשומותהיום
במרשםהדו־ממדיהקייםמשתרעותעלפניגובהועומק
לאמוגדריםולכאורה"אינסופיים")בכפוףלמגבלותהדין(
ואיןלהןהגדרהסופיתבממדזהעזאתועודעחלקהתלת־

כבר המקרקעין שבו במקום רק להיווצר תוכל ממדית
רשומיםבמרשםהקיים,והיאיכולהלהיותמעלפניהשטח
)בגובה,לרבותבאוויר(,מתחתלפניהשטח)בעומקהקרקע(,
אובשילובביניהם)כלומרשגבולותיהיוגדרומעומקמסוים

מתחתלפניהקרקעועדגובהמסויםמעלפניהקרקע(ע

לסעיף 14ב המוצע

סעיףזהנועדלהבהירכיבניגודלכללהקבועבסעיף
הבעלותהנפרשתבשטחשל בדבר המקרקעין, לחוק 11
קרקע-לעומקהאדמהולרוםהשמים,הרישבחלקהתלת–
ממדיתתחוםהבעלותמוגדרבתוךגבולותהחלקההתלת–
ממדיתכפישהוגדרובמרשם,ולאמעברלתחוםזהעלצד
זהמוצעלהבהירכיהמגבלותהקבועותבסעיף11לעניין
הבעלותבחלקה על גם הבעלותיחולו זכות התפשטות
תלת־ממדית,וזאתהןביחסלקביעהכיהתפשטותזכות

הבעלותבקרקעכפופהלדיניםבדברמים,נפט,מכרות,
מחצביםוכיוצאבאלה,והןביחסלקביעהכיאיןבהוראת
הסעיףהמוצעכדילמנועמעברבחללהרום,בכפוףלכל

דיןע

לסעיף 14ג המוצע

או בחלקה הבעלות כי להבהיר נועד זה סעיף
חלקת - )להלן תלת־ממדית חלקה נרשמה שבתחומה
מקור(,ממשיכהלהתפרשלגובהולעומקבהתאםלהוראות
סעיף11)בכפוףלמגבלותהדיןכאמורבסעיף11רישה(,
למעטבאותוחלקשנגרעמחלקתהמקורלטובתרישומה
שלהחלקההתלת–ממדיתעמכאןשהבעלותבחלקתהמקור
רישומהשל לפני כשהיו נותרים עליה החלים והדינים
החלקההתלת־ממדית,ורקבאותותחוםמוגדרשבורשומה
חלקהתלת–ממדית)שגבולותיהמוגדריםבמרשם(נגרעת
בחלקה בעלות יש ובמקומה המקור מחלקת הבעלות

התלת־ממדיתע

 לסעיף 14ד המוצע

סעיףזהנועדלהבהירכיבניגודלכללהקבועבסעיף
מסוים בחלק לעסקה תוקף "אין שלפיו לחוק, סיפה 13
במקרקעין,והכלכשאיןבחוקהוראהאחרת",הרישחלקה
תלת־ממדיתמהווהנושאנפרדלבעלות,לזכויותבמקרקעין
האפשרות ביטוי לידי באה השאר בין בכך ולעסקאותע
חלקות יצירת באמצעות בקרקע, הסחירות להגברת

תלת־ממדיותשניתןלבצעבהןעסקאותכיחידותעצמאיות
ובלתיתלויותעהחריגיםהקיימיםהיוםלכללהקבועבסעיף
13לחוקהמקרקעיןכולליםעסקאותבדירותבביתמשותף
ועסקאות המקרקעין(, לחוק 4ו סעיף להוראת )בהתאם
שכירות)בהתאםלסעיף78לחוקהמקרקעין(עהתיקוןנועד
להרחיבאתאפשרויותניצולהקרקע,כאמור,ולאפשרגם

העברתבעלותבחלקותתלת־ממדיותע
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תנאיםלרישום
חלקהתלת־ממדית

לא14הע לחוקהתכנוןוהבנייה, 143 סעיף מהוראות לגרוע בלי
חלקה הכוללת קרקע חלוקת המקרקעין בפנקסי תירשם

תלת־ממדית,ולאיינתןפסקדיןלחלוקתקרקעכאמורבין
בעליההמשותפים,אלאעלפיאחדמאלה:

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

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

הפקעהאורכישהלפיפקודתהקרקעות)רכישהלצורכי )3(
ציבור(,1943,אולפיפקודתהדרכיםומסילותהברזל)הגנה

ופיתוח(,1943ע

רישוםאוניהול
ביתמשותף

בחלקהתלת־
ממדית

איןברישוםחלקהתלת־ממדיתכדילגרועמהאפשרותלנהל14וע
אולרשוםבאותהחלקהביתמשותףבהתאםלהוראותלפי

חוקזהע

מקריםשבהם
לאתירשםחלקה

תלת־ממדית

דירהבביתמשותףלאתירשםכחלקהתלת־ממדיתע14זע )א(

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

לסעיף 14ה המוצע

בסעיףזהמוצעלהבהירמהםהתנאיםהמקדימים
הנדרשיםכדילרשוםחלקהתלת–ממדית:חלוקתהקרקע
הכוללתחלקהתלת־ממדיתנעשתהעלפיתכניתשקובעת
איחודאוחלוקהשלמגרשים,אועלפיתשריטשאושר
בהתאםלהוראותפרקד'לחוקהתכנוןוהבנייהאועלידי
רכישהאוהפקעהלפיפקודתהקרקעות)רכישהלצורכי
ציבור(,1943,אופקודתהדרכיםומסילותהברזל)הגנה
ופיתוח(,1943עיצויןכיהתנאיםהמקדימיםהנ"לנדרשים
גםכדילרשוםחלקהבמרשםהמקרקעין)הדו־ממדי(הקיים
ועלכןהסעיףנועדאךלשםהבהרהכיאלהגםהתנאים
המקדימיםשחליםביחסלרישוםחלקהתלת־ממדיתעכמוכן,
נועדהסעיףלהבהירכיגםפסקדיןלחלוקתקרקע,יינתןרק
בהתקייםתנאיםאלה,כדילמנועמצבשבולמשלפסקבית
המשפטכיישלבצעפירוקשיתוףבדרךשלחלוקתקרקע,
בלישקדםלכךהליךתכנונישבחןכיחלוקהזואכןראויהע

הסעיףחוזרלמעשהברובועלהוראתסעיף143לחוק
התכנוןוהבנייה,שעניינוהגבלותעלחלוקתקרקע,ביחס
143לחוקהתכנוןוהבנייה לחלקותתלת־ממדיותעסעיף
קובע:"לאתירשםחלוקתקרקעבפנקסיהמקרקעיןאלא
עלפיתשריטשאושרעלפיפרקזהאועלפיסימןז'לפרק
ג';לאיינתןפסק־דיןלחלוקתקרקעביןבעליההמשותפים
אלאעלפיתשריטואישורכאמור,ולאיהיהתוקףלכל
רישוםשנעשהבניגודלסעיףזהלאחרתחילתחוקזה"ע
מטרתהסעיףהיאלהבטיחשרישוםחלוקתקרקעיהיה

תואםלתכנוןע

בדומהלכך,גםסעיף14ההמוצעקובעהוראותדומות
ביחסלרישוםחלקהתלת־ממדית,והואכולל,כאמורלעיל,
גםהתייחסותלאפשרותשלרישוםחלקהתלת־ממדית
רגילה חלקה לגבי שקיימתגם אפשרות פיהפקעה, על
במרשםהדו־ממדיהקיים,ואינהכלולהבסעיף143לחוק
הנובעים בעניינים רק עוסק הוא שכן והבנייה התכנון

מפעולותתכנוןע

לסעיף 14ו המוצע 

14חהמוצעבדברתחולת בהתאמהלהוראתסעיף
דיניהמקרקעיןעלחלקותתלת־ממדיותבהעדרהוראה
אין כי ספק, הסר למען להבהיר, מוצע אחרת, מפורשת
מניעהעקרונית,במקריםהמתאימים,לרשוםבחלקהתלת־

ממדיתביתמשותף,אולנהלבהביתמשותףשאינורשום,
בהתאםלהוראותפרקו'1לחוקהמקרקעיןע

לסעיף 14ז המוצע 

בבית דירה כי ולהבהיר לקבוע מוצע זה בסעיף
משותףלאתוכללהירשםכחלקהתלת־ממדיתעזאת,כדי
להבטיחאתהמשךקיומושלמוסדהביתהמשותף,על
בעלי בין היחסים את המסדירות הייחודיות, הוראותיו
מוצעגםלהסמיך ניהולהרכושהמשותףע הדירותואת
אתשרהמשפטיםלקבועמקריםנוספיםשאינםמתאימים
לתכליות בהתאם וזאת תלת–ממדית, חלקה לרישום

שביסודחוקזהע
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תחולתדיני
מקרקעיןעלחלקה

תלת־ממדית

כלהוראהבחוקזהוכלדיןהחלעלמקרקעין,יחולוגםעל14חע
חלקהתלת־ממדית,בשינוייםהמחויבים,אלאאםכןנקבע

במפורשאחרתע"

תיקוןחוקהתכנון
והבנייה

בחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-ו2-196ע

בסעיף1- )1(

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

אחריההגדרה"מגרש"יבוא: )ב(

""מגרשתלת־ממדי"-יחידהנפחיתהמצויהבעומקשמתחתלמקרקעין
אובחללהרוםשמעליהם,שגבולותיהנקבעובאופןתלת־ממדי
וחלוקה, איחוד או איחוד או חלוקה מפעולת כתוצאה בתכנית
אובתשריטחלוקהאואיחוד,אףאםטרםנרשמהכחלקהבפנקסי

רישוםהמקרקעין,ביןאםמותרתבהבנייהוביןאםלאוע";

בסעיף121,אחריפסקה)2(יבוא: )2(

בדבראיחודאוחלוקהכאמורבפסקאות)1(ו–)2(,הכולליםמגרשתלת־ )3("
ממדי,ובלבדשמתקיימיםשניאלה:

איןמניעהלרשוםאתהמגרשכחלקהתלת־ממדיתעלפיהוראות )א(
סעיף14זלחוקהמקרקעין,התשכ"ט-1969;

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

אחריסעיף138יבוא: )3(

תחולתדיני
מקרקעיןעלחלקה

תלת־ממדית

כלהוראהבחוקזהוכלדיןהחלעלמקרקעין,יחולוגםעל14חע
חלקהתלת־ממדית,בשינוייםהמחויבים,אלאאםכןנקבע

במפורשאחרתע"

תיקוןחוקהתכנוןבחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-ו2-196ע
והבנייה

בסעיף1- )1(

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

אחריההגדרה"מגרש"יבוא: )ב(

""מגרשתלת־ממדי"-יחידהנפחיתהמצויהבעומקשמתחתלמקרקעין
אובחללהרוםשמעליהם,שגבולותיהנקבעובאופןתלת־ממדי
וחלוקה, איחוד או איחוד או חלוקה מפעולת כתוצאה בתכנית
אובתשריטחלוקהאואיחוד,אףאםטרםנרשמהכחלקהבפנקסי

רישוםהמקרקעין,ביןאםמותרתבהבנייהוביןאםלאוע";

בסעיף121,אחריפסקה)2(יבוא: )2(

בדבראיחודאוחלוקהכאמורבפסקאות)1(ו–)2(,הכולליםמגרשתלת־ )3("
ממדי,ובלבדשמתקיימיםשניאלה:

איןמניעהלרשוםאתהמגרשכחלקהתלת־ממדיתעלפיהוראות )א(
סעיף14זלחוקהמקרקעין,התשכ"ט-1969;

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

אחריסעיף138יבוא: )3(

לסעיף 14ח המוצע

מוצעלקבועולהבהירכיבהעדרהוראהמפורשת
על החל דין וכל המקרקעין חוק הוראות כל אחרת,
המקרקעיןיחולוגםעלחלקותתלת–ממדיות,בשינויים
המחויביםעזאתבדומהלהוראהמקבילההקיימתבסעיף
3ולחוקהמקרקעיןלגביתחולתדיניהמקרקעין,בשינויים

המחויבים,עלדירותבביתמשותףע

מוצעלערוךתיקוןעקיףלחוקהתכנוןוהבנייה  סעיף 2
כפישיפורטלהלןע 

פסקה )1(

מוצעלתקןאתסעיף1לחוקהתכנוןוהבנייהולהוסיף
בוהגדרהשל"מגרשתלת־ממדי",אשרגבולותיוייקבעו
של גבולותיה קביעת לאופן בדומה תלת־ממדי באופן
חלקהתלת־ממדיתכפישהוגדרהבחוקהמקרקעיןעגבולות
המגרשייקבעובתכניתאובתשריטחלוקה,כפישנקבעים
גבולותיושלמגרשרגילעכמוכן,מוצעלתקןאתהגדרת
"מגרש",ולהבהירכימגרשיכוללהיותגםמגרשתלת־

ניתן שבו מקום בכל כי היא זה, תיקון משמעות ממדיע
לקבועחלוקהלמגרשיםבחוקהתכנוןוהבנייה,יהיהניתן
לקבועחלוקהגםלמגרשיםתלת־ממדיים,בכפוףלמגבלות
שנקבעובהצעתחוקזוכמפורטלהלןעכךלמשל,בסעיף
69לחוקהתכנוןוהבנייה,נקבעכיניתןלקבועבתכנית

מפורטתהוראותלענייןחלוקתקרקעותלמגרשיםעלאור
בתכנית לקבוע ניתן יהיה כי מובהר המוצע, התיקון

מפורטתחלוקתקרקעותלמגרשיםתלת־ממדייםע

פסקה )2(

מוצעלהוסיףלסעיף121לחוקהתכנוןוהבנייהאת
פסקה)3(המוצעתובהלקבועכימוסדתכנוןרשאילאשר
שני מתקיימים אם תלת־ממדי, מגרש הכוללת תכנית
תנאיםעראשית,אםאיןמניעהלרשוםאתהמגרשכחלקה
המקרקעין לחוק 14ז סעיף הוראות פי על תלת־ממדית
המוצעבסעיף1להצעתחוקזו,אשרקובעכידירהבבית
משותףלאתירשםכחלקהתלת־ממדית,ומעניקסמכות
יהיה לא שבהם נוספים מקרים לקבוע המשפטים לשר
ניתןלרשוםחלקהתלת־ממדיתעשנית,קביעתהגבולות
שלהמגרשהתלת־ממדיבתכנית,צריכהלעמודבהוראות
להבטיח נועדה זו הוראה בתקנותע האוצר שר שיקבע
כיתהיההתוויהברורהשלאופןהקביעהוהסימוןשל
הגבולותבתכנית,אשרבהתאםאליהם,כאמור,ניתןאף
לאשרחלוקהלמגרשיםבתשריטחלוקהלפיסעיף137לחוק

התכנוןוהבנייהע

פסקה )3(

מוצעלהוסיףלחוקהתכנוןוהבנייהאתסעיף138א
המוצעשכותרתו"תשריטהכוללמגרשתלת־ממדי"עסעיף
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"תשריטהכולל
מגרשתלת־ממדי

ועדהמקומיתלאתאשרתשריטהכוללמגרשתלת־ממדי,138אע
אלאאםכןנקבעוגבולותיובתכניתלפיסעיף121)3(אוסומנו

בהתאםלהליךשיקבעהשרבתקנותע";

בסעיףו26- )4(

תכנית זה "ובכלל יבוא תכנית" עם להמציא "שיש אחרי ,)18( בפסקה )א(
הכוללתמגרשתלת־ממדיע";

אחריפסקה)ו3(יבוא: )ב(

הוראותבדברהכנתמסמכיתכנית,לרבותתשריט,הכולליםמגרש )36("
תלת־ממדיוהגשתםלמוסדתכנוןע"

137לחוקקובעכיבעלקרקעשחלהעליהתכניתשאושרה
לאישור להגיש רשאי קרקע חלוקת כוללת ושאינה
מאחר קרקעע אותה לחלוקת תשריט המקומית הוועדה
שמובהרבהצעתהחוקכיחלוקתקרקעלמגרשיםיכולה
גםלכלולמגרשיםתלת־ממדיים,מוצעלקבועכיכאשר
ועדהמקומיתמאשרתתשריטחלוקתקרקעהכוללמגרש

המגרש שגבולות לכך בכפוף הדבר ייעשה תלת־ממדי,
שאישר למוסדתכנון לאפשר כדי נקבעובתכניתעזאת,
תכניתהכוללתשימושיםמעורבים,לתחםבאופןברוראת
גבולותהשימושיםהמתאימיםלהיקבעבמגרשיםתלת־

ממדייםעעםזאת,במקריםשבהםאושרהתכניתשכוללת
ייעודיםבשכבותשונותשלהקרקע,בלילכלולחלוקה

למגרשיםתלת–ממדיים,מוצעכיהשריקבעהליךשיאפשר
אתסימוןגבולותהמגרשעככלשהליךזהיתקיים,יהיהניתן
לאשרתשריטחלוקההכוללמגרשתלת–ממדיאשרסומן

במסגרתההליךהאמורע

פסקה )4(

מוצעלתקןאתסעיףו26לחוקהתכנוןוהבנייהובו
להתקין האוצר שר של סמכותו את ולהדגיש להבהיר
תקנותבנוגעלהגשתמסמכיםבתכניתהקובעותחלוקה
למגרשיםתלת־ממדיים,ובנוגעלהכנסתמסמכיםשונים
למגרשים המתייחסים ולתשריטים לתכניות הנוגעים

כאמורע
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