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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק המקרקעין )תיקון מס' 35( )התקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי 
בבית משותף ודייני מקרקעין(, התשפ"ב-2022

בחוקהמקרקעין,התשכ"ט-9ו9הה)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיףה-הצתיקוןסעיףה

החוקהמוצעמסדירהתקנהשלעמדותטעינה  כללי
לרכבחשמליבביתמשותף,תוךקביעתאיזון 
ראויביןזכותהקנייןשלבעליהדירותברכושהמשותף,
לביןהצורךשלבעלדירהיחידלהשתמשברכושהמשותף
כדילהעבירתשתיתמתאימהלשםהקמתעמדתטעינה

לרכבחשמליצ

לפיחוקהמקרקעין,התשכ"ט-9ו9ה)להלן-החוק(,
לשםשימוששאינושימושרגילוסבירברכושהמשותףוכן
לשםביצועעבודותבושאינןחלקמאחזקתווניהולוהרגיל,
בבית האחרים הדירות בעלי כל של הסכמתם נדרשת
אינטרסים בסיס על החוק, מאפשר זאת, לצד המשותףצ
ציבורייםוחברתייםשונים,ביצועשינוייםברכושהמשותף
למטרותשונות,כגוןהתקנתמעלית,ביצועהתאמותבעבור
של הסכמה לכך ניתנה אם ועוד, מוגבלות עם אנשים
רובבשיעורמסויםמביןבעליהדירות,בכפוףלמגבלות

הקבועותבחוקצ

בדומהלכך,נקבעובסעיףה2בלחוקהתקשורת)בזק
ושידורים(,התשמ"ב-982ה,הוראותמיוחדותבדברהתקנת
רשתתקשורתברכושהמשותף,בלאצורךבהסכמתכלל
בעליהדירות,וכךגםבמסגרתחוקהמקרקעין)תיקוןמס'
שנחקק ,)244 עמ' התשפ"א, )ס"ח התשפ"א-2020 ,)34
פוטו־ מיתקנים התקנת בעניין הסדר וקבע לאחרונה

וולטאייםאומיתקניאגירהברכושהמשותף)ראוסעיפים
59טו־59ילחוק(צ

מוצע,בסעיף2להצעתהחוק,לעגןבחוקהסדרדומה
בכלהנוגעלביצועעבודותברכושהמשותףלשםהתקנת
תשתיתלצורךהקמתעמדתטעינהלרכבחשמליבחניה
הצמודהלדירהמסוימתבביתהמשותףצנוסףעלכך,מוצע
לקבועכירובמיוחדשלשנישלישיםמקרבבעליהדירות
יוכלולהחליטעלהתקנתעמדתטעינהלרכבחשמליגם
משותפת(, )חניה המשותף מהרכוש חלק שהיא בחניה
ולקבועהסדריםשיאפשרואתהשימושבעמדהובחניה
כלל של בצורכיהם התחשבות תוך מותקנת, היא שבה

בעליהדירותהמשתמשיםבחניותהמשותפותצ

בבסיסההסדרהמוצעעומדתהשאיפהלאזןביןזכות
הקנייןשישלבעליהדירותברכושהמשותףלביןהרצון
להקלאתהתקנתעמדותטעינהלרכביםחשמלייםבבתים
משותפיםולשחררחסמיםלביצועהתקנהכאמור,וזאת
בשלהאינטרסהציבוריבהנגשהובהרחבהשלהשימוש

בכלירכבמזהמיםפחותצ

ההסדרהמוצעמבחיןביןהקמתעמדתטעינהבחניה
הצמודהלדירתהיחידלביןהקמתעמדתטעינהבחניה
שהיא משותפת(, )חניה המשותף מהרכוש חלק שהיא
מטבעהבעלתפוטנציאלפוגענייותרכלפיבעליהדירות
האחריםצבהתאםלכך,במקרהשלחניהמשותפתמוצע
יוכל המשותף בבית הדירות בעלי של מיוחד רוב שרק

לקבועהסדריםבענייןצ

מוצעכיההסדרהמפורטבהצעתהחוקלענייןהתקנת
שניתן מחדל ברירת יהיה חשמלי לרכב טעינה עמדת
הסכימו לא הדירות בעלי עוד שכל כך עליה, להתנות
ביניהםעלהסדראחרוקבעואותובתקנוןהמוסכםשל
המוצע ההסדר הוראות עליהם יחולו המשותף, הבית

בהצעתהחוקצ

לצדהאמור,מוצעלתתביטוימפורשבחוקלהבחנה
הקיימתכיוםבפועלביןמפקחיםעלרישוםמקרקעיןאשר
מפעיליםסמכויותשיפוטיות)הכרעהבסכסוכיםביןבעלי
שמפעילים כאמור מפקחים לבין משותף( בבית דירות
סמכויותמינהליות)ובכללןמתןצולרישוםביתמשותף
9ה20 ותיקונו(צזאת,בעקבותשינויארגונישנערךבשנת
שבמסגרתו במקרקעין, זכויות והסדר לרישום ברשות
פוצלתפקידושלהמפקחעלרישוםהמקרקעין,כךשכיום
חלקמהמפקחיםהאמוריםעוסקרקבהפעלתהסמכויות
המינהליות,ואילוחלקםהאחרעוסקרקבהכרעהשיפוטית
בסכסוכיםביןבעליזכויותבביתמשותףצעלפיהמוצע,
יוקנוהסמכויותהשיפוטיותלפיהחוק,כלומר,הסמכות
להכריעבסכסוכיםביןבעליזכויותכאמור,לדיינימקרקעין
ואילוהסמכויותהמינהליותלפיהחוקיוקנולמפקחיםעל

רישוםמקרקעיןצ

מאחרשסמכויותיוהשיפוטיותשלמפקחעלרישום
מקרקעיןלפיהחוקהןכשלשופטביתמשפטשלוםהדן
בתביעהאזרחית,והואכפוף,ככלל,לסדריהדיןהנהוגים
בבתימשפט,ישבהבחנהביןסוגיהתפקידיםשלהמפקח
המפעיל לגורם מקרקעין" "דיין המונח ובייחוד כאמור,
ציבור הטעיית למניעת לתרום כדי שיפוטית, סמכות

המתדייניםובאיכוחםצ

מוצעלהוסיףלסעיףההגדרותשבפרקא'לחוק  סעיפים
אתההגדרה"דייןמקרקעין"צכאמור,מונחזה  1 ו־3
יחליףאתהמונח"מפקח"שבחוק,בכלההוראות  עד 16

ביטוי יינתן וכך שיפוטית, סמכות המקנות 
בחוקלהבחנההקיימתכיוםבפועלביןהמפקחיםאשר

ס"חהתשכ"ט,עמ'259;התשפ"א,עמ'244צ ה
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לפניההגדרה"חוקהתכנוןוהבנייה"יבוא: )ה(

""דייןמקרקעין"-דייןשהתמנהלפיסעיף7הה)ג(,ושבאזורסמכותונמצאים
המקרקעיןהנדונים;";

בהגדרה"מפקח",במקום"סעיף7הה"יבוא"סעיף7הה)א("צ )2(

אחריסעיף59ילחוקהעיקרייבוא:2צהוספתסעיף59יא

"תשתיתטעינה
לרכבחשמלי

בסעיףזה-59יאצ )א(

משק חוק לפי כמשמעותו חשמל חיבור - דירתי" "חיבור
דירה המשמש חשמל( חיבור - זה )בסעיף החשמל

בביתמשותף;

לפניההגדרה"חוקהתכנוןוהבנייה"יבוא: )ה(

""דייןמקרקעין"-דייןשהתמנהלפיסעיף7הה)ג(,ושבאזורסמכותונמצאים
המקרקעיןהנדונים;";

בהגדרה"מפקח",במקום"סעיף7הה"יבוא"סעיף7הה)א("צ )2(

הוספתסעיף59יאאחריסעיף59ילחוקהעיקרייבוא:2צ

"תשתיתטעינה
לרכבחשמלי

בסעיףזה-59יאצ )א(

משק חוק לפי כמשמעותו חשמל חיבור - דירתי" "חיבור
דירה המשמש חשמל( חיבור - זה )בסעיף החשמל

בביתמשותף;

מפעיליםסמכויותמינהליותלביןאלהשמפעיליםסמכויות
שיפוטיותצ

תפקידושלהמפקחעלהמקרקעיןבכובעוהשיפוטי
נושאים במגוון משותפים בבתים בסכסוכים להכריע
המפורטיםבחוק,בחוקהמקרקעין)חיזוקבתיםמשותפים
חוק - )להלן התשס"ח-2008 אדמה(, רעידות מפני
החיזוק(,ובחוקהתקשורת)בזקושידורים(,התשמ"ב-982ה

)להלן-חוקהתקשורת(צ

התיקוןהמוצענועד,ביןהשאר,למנועאתהטעיית
מפקח בין להבדיל יאפשר הוא שכן המתדיינים, ציבור
עלרישוםמקרקעיןשהואבעלסמכויותמינהליות,ובין
דייןמקרקעין,אשרדןומכריעבסכסוכיםביןבעלידירות
בבתיםמשותפים,והואבעלסמכויותכשלשופטשלום
הדןבתביעהאזרחיתצהמונח"דייןמקרקעין"מבטאבאופן
מדויקיותראתתפקידיווסמכויותיושלהגורםהשיפוטי

המכריעבסכסוכיםבבתיםמשותפיםלפיהחוקצ

התיקוןהמוצעתואםאתהמגמהשביסודתיקונים
לו, משיקה ובחקיקה בחוק האחרונות בשנים שנעשו
שבמסגרתםהורחבוהסמכויותהשיפוטיותשלהמפקחים,
כךשהםדניםכיוםבמגווןרחבשלסוגיסכסוכיםהנוגעים

להיבטיםשוניםשלהחוקצ

כי 2הלהצעתהחוק,לקבוע כמוכןמוצע,בסעיף
תנאיהכשירותשלדיינימקרקעיןיהיוכשלמפקחיםעל
רישוםמקרקעין)כשירותלכהןכשופטביתמשפטשלום(,
וכךגםאופןמינויםצמכאן,שלאמוצעלערוךשינויבאופן
מינויהגורםהמוסמךלהכריעבסכסוכיםבבתיםמשותפיםצ

על המפקחים לעניין לקבוע, מוצע זאת, לצד
המשפטיםיהיהרשאילהסמיך רישוםמקרקעין,כישר
אדםשמתקיימיםבותנאיהכשירותלהתמנותלמפקח,
בסמכויותשלמפקח,כולןאומקצתן,וזאתאףבלילמנותו
למפקחצזאתבדומהלסמכותהנתונההיוםלשרהמשפטים,
בסעיףוהה)ב(לחוק,לענייןהסמכתאדםבסמכויותרשם,

כולןאוחלקןצ

לערוך מוצע החוק להצעת וה עד 3ה בסעיפים
התאמותבהוראותשונותבחוק,בעקבותהחלפתהמונח

הנוגעות בהוראות מקרקעין" "דיין במונח "מפקח"
לסמכויותיוהשיפוטיותשלהמפקחצ

מוצע,מהטעמיםהמפורטיםלעילבחלקהכללי  סעיף 2
לחוק 59יא בסעיף לקבוע ההסבר, דברי של 
התקנת על שיחולו מיוחדות הוראות המוצע, כנוסחו
תשתיתטעינהלרכבחשמליברכושהמשותףבידיבעל
דירההמתקיןעמדתטעינהבחניההצמודהלדירתו,או
בידיבעלידירותהמתקיניםעמדהכאמורבחניהמשותפתצ

מדוברבחריגלכללהקבועבסעיף2ו)א(לחוקובסעיף
הדירות בעלי הסכמת נדרשת שלפיו המצוי, לתקנון 2ה
האחריםלשםביצועעבודותושינוייםברכושהמשותף,
שאינםחלקמאחזקתווניהולוהרגילצזאת,ביןשמדובר
הטלת של במקרה כמו הדירות, בעלי כל של בהסכמה
שמדובר ובין הדירות, בעלי על תשלומים או חובות
בהסכמהשלרובמביןבעליהדירות,כמולמשלבמקרה
שלשינויהוראותהתקנוןהמשותף)הדורשרובשלשני
שלישיםמביןבעליהדירות(,אובהחלטהשלרובבעלי
המוצע, פי על הכלליתצ באסיפה המשתתפים הדירות
ההסדרהקבועבסעיף59יאהמוצעיחולרקכלעודבעלי
מיוחד הסדר ביניהם קבעו לא המשותף בבית הדירות
נועד המוצע ההסדר המוסכםצ התקנון במסגרת בעניין
טעינה עמדות התקנת את ולהקל מחדל ברירת לשמש
בבתיםמשותפיםתוךאיזוןמולזכויותהקנייןשלכלל
בעליהדירותברכושהמשותףצואולםהסכמהקונקרטית
שלבעליהדירות,המביאהבחשבוןאתנסיבותיושלהבית
עדיפה היא שבו, הדירות בעלי ושל המסוים המשותף
בהסדר המפורטות המחדל ברירת הוראות על ותגבר
המוסכם בתקנון שההוראות בין זאת, החוקצ שבהצעת
נקבעוטרםכניסתולתוקףשלהחוקהמוצעוביןשייקבעו
לאחרמכן)ראוסעיפיםקטנים)יא(ו–)יב(שלסעיף59יא

המוצע(צ

לסעיף 59יא המוצע

לסעיף קטן )א(

טכניים־מקצועיים מונחים כמה להגדיר מוצע
הנוגעיםלהתקנתעמדתטעינהלרכבחשמליבביתמשותףצ
ביןהשאר,מוצעלהגדיר"עמדתלטעינתרכבחשמלי",
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"חיבורייעודי"-חיבורחשמלשנועדלשמשעמדתטעינה,
שאינוחיבורדירתיואינוחיבורציבורי;

את השאר, בין המשמש, חשמל חיבור - ציבורי" "חיבור
הרכושהמשותף;

"חניהמשותפת"-חניהשהיאחלקמהרכושהמשותף;

"עמדהלטעינתרכבחשמלי","עמדתטעינה"-מיתקןייעודי
המשמשלטעינתרכבחשמליבאנרגיהחשמלית,בלבד;

התעבורה2, פקודת לפי כמשמעותו רכב - חשמלי" "רכב
המונעבאופןמלאאוחלקיבאנרגיהחשמלית;

"תשתיתהקשורהלהתקנה",שלעמדתטעינה-התשתיתאו
המיתקןהמחבריםביןחיבורציבורי,חיבורדירתיאו

חיבורייעודילביןעמדתטעינה,אחתאויותר;

"תשתיתטעינה"-כלאלה:

עמדתטעינה; )ה(

תשתיתהקשורהלהתקנהשלעמדתטעינה; )2(

מיתקניםותשתיותהקשוריםלטעינתרכבחשמליצ )3(

בעלדירהרשאילהתקיןעמדהלטעינתרכבחשמליבחניה )ב(
הצמודהלדירתו,המחוברתלחיבורדירתיהמשמשאתדירתואו
לחיבורייעודיקיים,וכןלהתקיןברכושהמשותף,בדרךסבירה,
אתהתשתיתהקשורהלהתקנהשלעמדהכאמורוכןמיתקנים
ותשתיותהקשוריםלטעינתרכבחשמלי,והכולבלאהסכמת

בעליהדירותהאחרים,ובלבדשמתקיימיםכלאלה:

כמיתקןשמיועדלטעינתרכבחשמליבאנרגיהחשמלית
ומשמשלמטרהזו,בלבדצ

עודמוצעלהגדיר"תשתיתהקשורהלהתקנה"של
עמדתטעינהצעלפיהמוצע,מונחזהכוללכמהחלופות
לטעינת עמדה להתקין ניתן יהיה שבאמצעותן טכניות
רכבחשמליבביתמשותףצהחלופההראשונהכוללתאת
התקנתהעמדהבאמצעותחיבורחשמלהמשמשדירה
בביתמשותף)חיבורדירתי(צמבחינהטכנית,מדוברבחיבור
שיוצאמלוחהחשמלהציבורישממנויוצאגםהחיבור
העמדה התקנת את כוללת השנייה החלופה הציבוריצ
באמצעותחיבורהחשמלהמשמשאתהרכושהמשותף
התקנת )חיבורציבורי(,והחלופההשלישיתכוללתאת
העמדהבאמצעותחיבורייעודי-חיבורחשמלשנועד
לשמשעמדותטעינה)שכלבעלדירהמעונייןיוכללחבר
מהחיבורים אחד שאינו אליו(, שלו הטעינה עמדת את
הנזכריםלעילציצויןכיאיןמניעהלכךשאותוחיבורחשמל

ישמשלטעינתכמהרכביםחשמלייםצ

עמדת תחובר שבה לדרך בהמשך, שיפורט כפי
הטעינהוהתשתיתהקשורהלהתקנהישמשמעותלעניין
ההוראותהמהותיותוהפרוצדורליותשיחולועלההתקנהצ

את שכוללת טעינה", "תשתית להגדיר מוצע עוד
ו"תשתית טעינה" "עמדת - לעיל הנזכרים המונחים
אחרים ותשתיות מיתקנים וכן - להתקנה" הקשורה
הקשוריםלטעינתרכבחשמלי,כגוןמיתקןאגירהאומונים,
ובכללזהמונהייעודישיותקןבמסגרתחיבורעמדתטעינה
באמצעותחיבורציבורי)כמפורטבדבריההסברלסעיף

קטן)ג(להלן(צ

לסעיף קטן )ב(

דירה בעל כאשר שיחולו הוראות לקבוע מוצע
מבקשלהתקיןעמדהלטעינתרכבחשמליבחניההצמודה
לדירתווכןלהתקיןברכושהמשותףאתהתשתיתהקשורה
להתקנה,ומיתקניםותשתיותאחריםהקשוריםלטעינת
רכבחשמלי,וזאתבאמצעותחיבורדירתיאובאמצעות
חיבורייעודיקיים,כלומרחיבורייעודישכברהותקןבבית

המשותףצ

התקנה לבצע המבקש הדירה בעל המוצע, פי על
כאמוריידרשלמסורהודעהמוקדמתעלכךבכתבלנציגות
הביתהמשותףולכלבעליהדירות45ימיםלפחותטרם
מועדביצועההתקנהצבהודעהיצוינופרטיםרלוונטיים

דינימדינתישראל,נוסחחדש7,עמ'73הצ 2
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לפני ימים מ־45 יאוחר לא מסר, הדירה בעל )ה(
מועדביצועהתקנתתשתיתהטעינה)בסעיףקטןזה
הבית לנציגות בכתב מוקדמת הודעה ההתקנה(, -
לגבי המשותף בבית הדירות בעלי ולכל המשותף

כוונתולבצעהתקנהכאמור;

ההודעההאמורהבפסקה)ה(- )2(

תימסרלבעליהדירותבדרךשבהנמסרת )א(
הודעהעלכינוסאסיפהכלליתשלבעלידירות

לפיתקנוןהביתהמשותף;

תכלולפרטיםבדברמיקומהשלתשתית )ב(
הבטיחות אמצעי הספקה, גודלה, הטעינה,
שיידרשו והפעולות הפעלתה בעת שיינקטו
לשםהתקנתה,ובכללזהההשלכותהצפויותעל
השימושברכושהמשותףבעתביצועההתקנה;

התכנון חוק הוראות לפי תיעשה ההתקנה )3(
והבנייה,חוקהחשמל,התשי"ד-954ה3)בסעיףזה-חוק
החשמל(,וחוקמשקהחשמל,התשנ"ו-ו99ה4)להלן-

חוקמשקהחשמל(;

ההתקנהתיעשהלפיהוראותחוקהקרינההבלתי )4(
מייננת,התשס"ו-ו5200;

ההתקנהתיעשהבדרךשתצמצם,ככלהאפשר, )5(
אתהפגיעהברכושהמשותףאובחזותהבית;

איןבהתקנהכדילפגועבמיתקניםשהותקנוכדין )ו(
ברכושהמשותףצ

לפני ימים מ־45 יאוחר לא מסר, הדירה בעל )ה(
מועדביצועהתקנתתשתיתהטעינה)בסעיףקטןזה
הבית לנציגות בכתב מוקדמת הודעה ההתקנה(, -
לגבי המשותף בבית הדירות בעלי ולכל המשותף

כוונתולבצעהתקנהכאמור;

ההודעההאמורהבפסקה)ה(- )2(

תימסרלבעליהדירותבדרךשבהנמסרת )א(
הודעהעלכינוסאסיפהכלליתשלבעלידירות

לפיתקנוןהביתהמשותף;

תכלולפרטיםבדברמיקומהשלתשתית )ב(
הבטיחות אמצעי הספקה, גודלה, הטעינה,
שיידרשו והפעולות הפעלתה בעת שיינקטו
לשםהתקנתה,ובכללזהההשלכותהצפויותעל
השימושברכושהמשותףבעתביצועההתקנה;

התכנון חוק הוראות לפי תיעשה ההתקנה )3(
והבנייה,חוקהחשמל,התשי"ד-954ה3)בסעיףזה-חוק
החשמל(,וחוקמשקהחשמל,התשנ"ו-ו99ה4)להלן-

חוקמשקהחשמל(;

ההתקנהתיעשהלפיהוראותחוקהקרינההבלתי )4(
מייננת,התשס"ו-ו5200;

ההתקנהתיעשהבדרךשתצמצם,ככלהאפשר, )5(
אתהפגיעהברכושהמשותףאובחזותהבית;

איןבהתקנהכדילפגועבמיתקניםשהותקנוכדין )ו(
ברכושהמשותףצ

לגביתשתיתהטעינהואופןההתקנהצכמוכן,יהיהעל
בעלהדירהלעמודבדרישותהדיןהחלותעלההתקנה
)לפיחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-5ו9ה,חוקהחשמל,
וחוק התשנ"ו-ו99ה, החשמל, משק חוק התשי"ד-954ה,
הקרינההבלתימייננת,התשס"ו-ו200)להלן-חוקהתכנון
והבנייה,חוקהחשמל,חוקמשקהחשמלוחוקהקרינה

הבלתימייננת((,ובשארהתנאיםהמפורטיםבסעיףקטןזה

הנוגעיםלהיבטיםהבטיחותייםוהחזותייםשלההתקנה,
הכולבמטרהלמזערככלהאפשר,אתהפגיעההאפשרית

בבעליהדירותהאחריםצ

בכפוףלעמידהבכלהתנאיםהמפורטיםלעיל,לא
תידרשהסכמהשלבעליהדירותהאחריםלשםהתקנת
עמדתהטעינהבאמצעותחיבורדירתיאובאמצעותחיבור

ייעודיצ

ס"חהתשי"ד,עמ'90הצ 3

ס"חהתשנ"ו,עמ'208צ 4

ס"חהתשס"ו,עמ'58הצ 5
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בעלדירהרשאילהתקיןעמדהלטעינתרכבחשמלי )ג(
בחניההצמודהלדירתו,המחוברתלחיבורציבורי,וכןלהתקין
ברכושהמשותף,בדרךסבירה,אתהתשתיתהקשורהלהתקנה
שלעמדהכאמורוכןמיתקניםותשתיותהקשוריםלטעינת
בבית הדירות רוב בעלי הסכמת ניתנה אם חשמלי, רכב
המשותףלחיבורעמדותטעינהלחיבורהציבורי,בהחלטה

שהתקבלהבאסיפההכללית,ובלבדשמתקיימיםכלאלה:

החיבורשלעמדתהטעינהלחיבורהציבוריייעשה )ה(
דרךמונהייעודי,שהתשלוםבעדצריכתהחשמלדרכו
נפרדמהתשלוםבעדשארצריכתהחשמלמהחיבור

הציבורי)בסעיףזה-מונהייעודי(;

בהחלטהכאמורברישהייקבע,ביןהשאר,ההספק )2(
לשמש שיוכל הציבורי, הספקהחיבור מתוך המרבי
אתכללעמדותהטעינהשיחוברולחיבורהציבורי,וכן
ייקבעוהוראותשיחולובנסיבותשבהןההספקהמרבי
שנקבעכאמוריהיהנמוךמההספקהנדרשבעבורכלל
עמדותהטעינהשלכלבעליהדירותשיהיומעוניינים

בהתקנהכאמורבסעיףקטןזה;

האמור הטעינה תשתית התקנת לגבי מתקיים )3(
בשינויים )ב(, קטן סעיף של )ו( עד )ה( בפסקאות

המחויביםצ

לסעיף קטן )ג(

סעיףקטןזהעוסקבהתקנתתשתיתטעינהבאמצעות
התחברותלחיבורהציבורי-חיבורהחשמלהמשמשאת
הרכושהמשותף)לצורךתאורהבחדרהמדרגות,מעלית
באמצעות התקנה כי מוצע משותפים(צ מיתקנים ועוד
התחברותלחיבורציבוריכאמורתותנהבקבלתהחלטה
עקרוניתמקדימהשלרובבעליהדירותבביתהמשותף,
במסגרתהאסיפההכללית,המאפשרתחיבורעמדותטעינה
לחיבורהציבוריצעודמוצעלהתנותחיבורעמדתטעינה
עמדות כל של שהחיבור בכך כאמור חיבור באמצעות
באמצעות ייעשה הציבורי לחיבור שיחוברו הטעינה
הציבורי, לחיבור שיחובר ייעודי( )מונה נפרד מונה
שההתחשבנותוהתשלוםבעדצריכתהחשמלדרכויהיו
נפרדיםמההתחשבנותוהתשלוםבעדשארצריכתהחשמל
מהחיבורהציבוריצכך,בעליהדירותשלאחיברועמדות
שהיא אחריות בכל יישאו לא הציבורי, לחיבור טעינה

לתשלוםבעדצריכתהחשמלדרךהמונההייעודיצ

עלפיהמוצע,במסגרתהחלטתבעליהדירותבאספה
הציבורי, לחיבור טעינה עמדות חיבור בעניין הכללית
את לשמש יוכל אשר המרבי החשמל הספק גם ייקבע
כללעמדותהטעינההמחוברותושיהיומחוברותבעתיד
באמצעותהחיבורהציבורי,מתוךהבנהשההספקהכולל
שלחיבורהחשמלהואמוגבלונדרשלעיתיםגםלצורך

שימושיםומיתקניםנוספיםברכושהמשותףצ

עודמוצע,כיבמסגרתהחלטתבעליהדירותכאמור
ייקבעוגםהסדריםשיחולובנסיבותשבהןההספקהמרבי
הנדרש מההספק נמוך יהיה כאמור בהחלטה שנקבע
בעבורכללעמדותהטעינהשלכלבעליהדירותשיהיו
החיבור באמצעות טעינה עמדת בהתקנת מעוניינים
כי למשל, ניתןלקבוע, יהיה כאמור בהסדרים הציבוריצ
ייעודי חיבור של והתקנה הזמנה תידרש כזה במצב

לחיבור המחוברים הטעינה עמדות בעלי כל )כאשר
הציבורייישאובהוצאותהנדרשותלשםכך(,אושבעלי
הדירותשעמדותהטעינהשלהםמחוברותלחיבורהציבורי
מדירותיהם פנוי חשמל הספק להעברת לפעול יידרשו
הפרטיותבבנייןלחיבורהציבורי,לקבועביניהםהסדרי
תשלוםאולהתקיןמנגנוניםלניהולהטעינהאוהסדרים
מוסכמיםאחרים,שיאפשרואתהשימושבחיבורהציבורי
לטובתעמדתטעינהנוספתבלילחרוגמההספקהמרבי
שנקבעלכךצבהקשרזהיצוין,כיהסדריםבנוגעלשימוש
בחיבורהציבוריובחיבורהייעודיאינםמהוויםכשלעצמם

עסקאותברכושהמשותף,כמשמעותןבסעיף55)ב(לחוקצ

מוצעלקבועכיהתנאיםשמוצעלקבועבסעיףקטן)ב(
יחולובשינוייםהמחויביםגםעלהתקנתתשתיתטעינה
למסירת הדרישה זה ובכלל ציבורי, חיבור באמצעות
שנועדו התנאים ושאר ההתקנה, טרם מוקדמת הודעה
הבית חזות על ושמירה ההתקנה בטיחות את להבטיח

המשותףוהרכושהמשותףצ
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בסעיפים כאמור טעינה עמדת המתקין דירה בעל )ד(
)ג(,יישאבהוצאותהנדרשותלצורךהתקנת )ב(או קטנים
תשתיתטעינהלפיאותםסעיפיםקטנים,תחזוקתה,שימוש
בה,הסרתהוהשבתהמצבלקדמותו,ובכללזההוצאותבעד
עבודותחשמל,וכןכלהוצאהבעדפעולהאחרתהכרוכה
בפעולותהאמורות,ובכלההוצאותהשוטפותבעדצריכת

חשמלבעמדתהטעינהצ

עלאףהאמורבסעיףקטן)ד(,חוברהיותרמעמדתטעינה )ה(
אחתלחיבורציבוריאולחיבורייעודי,יחולוהוראותאלה:

כלבעלדירהשמותקנתבחניההצמודהלדירתו )ה(
תשתיתטעינההמחוברתלחיבורציבוריאולחיבורייעודי-

יישאבחלקיחסימההוצאותהמפורטות )א(
)ד(,שהוצאובקשרלכללתשתיות בסעיףקטן
ולמעט כאמור, לחיבור המחוברות הטעינה
שבין ליחס בהתאם שהוא שלהלן, ההוצאות
הספקעמדתהטעינההמותקנתבחניההצמודה
לדירתולהספקהכוללשלכלעמדותהטעינה

המחוברותבאמצעותאותוחיבור:

או מיתקן בעד שהוצאו הוצאות )ה(
טעינה עמדת רק המשמשים תשתית
מסוימתאוכמהעמדותטעינהשבבעלות

אותובעלדירה;

בסעיפים כאמור טעינה עמדת המתקין דירה בעל )ד(
)ג(,יישאבהוצאותהנדרשותלצורךהתקנת )ב(או קטנים
תשתיתטעינהלפיאותםסעיפיםקטנים,תחזוקתה,שימוש
בה,הסרתהוהשבתהמצבלקדמותו,ובכללזההוצאותבעד
עבודותחשמל,וכןכלהוצאהבעדפעולהאחרתהכרוכה
בפעולותהאמורות,ובכלההוצאותהשוטפותבעדצריכת

חשמלבעמדתהטעינהצ

עלאףהאמורבסעיףקטן)ד(,חוברהיותרמעמדתטעינה )ה(
אחתלחיבורציבוריאולחיבורייעודי,יחולוהוראותאלה:

כלבעלדירהשמותקנתבחניההצמודהלדירתו )ה(
תשתיתטעינההמחוברתלחיבורציבוריאולחיבורייעודי-

יישאבחלקיחסימההוצאותהמפורטות )א(
)ד(,שהוצאובקשרלכללתשתיות בסעיףקטן
ולמעט כאמור, לחיבור המחוברות הטעינה
שבין ליחס בהתאם שהוא שלהלן, ההוצאות
הספקעמדתהטעינההמותקנתבחניההצמודה
לדירתולהספקהכוללשלכלעמדותהטעינה

המחוברותבאמצעותאותוחיבור:

או מיתקן בעד שהוצאו הוצאות )ה(
טעינה עמדת רק המשמשים תשתית
מסוימתאוכמהעמדותטעינהשבבעלות

אותובעלדירה;

לסעיף קטן )ד(

מוצעלקבועאתהעיקרוןהכללישלפיוכללההוצאות
הנדרשותלצורךהתקנתתשתיתטעינה,תחזוקתה,שימוש
בה,הסרתהוהשבתהמצבלקדמותו,יחולוכולםעלבעל
הדירההמתקיןאתהתשתיתצבמסגרתההוצאותהאמורות,
נכללותגםההוצאותבעדעבודותהחשמלוכלהוצאה
בעדפעולהאחרתהכרוכהבפעולותהנזכרותלעילצכמו
כןמוצעשבעלדירהיישאבכלההוצאותהשוטפותבעד

צריכתחשמלבעמדתהטעינהשהתקיןצ

לסעיף קטן )ה(

מוצעלהסדיראתאופןחלוקתההוצאותהכרוכות
הטעינה, לתשתית הנוגעות אחרות ובפעולות בהתקנה
משותפות(, הוצאות )להלן- )ד( קטן בסעיף המפורטות
במקרהשבושניבעלידירותאויותרחיברואתעמדות
הטעינהשלהםבאמצעותחיבורציבוריאוחיבורייעודיצ
עלפיהמוצע,גםאםעמדתהטעינהשלכלאחדמבעלי
הרי השני, מהסוג לחיבור מחוברת האמורים הדירות
שלצורךחלוקתההוצאותביניהםעלפיהמוצעבסעיף
קטןזה)למעטההוצאותבעדצריכתחשמלבפועלבעמדת
הטעינה(,רואיםאתהחיבוריםשהםחיבורציבוריאוחיבור

ייעודיכאילוהיואותוחיבור)להלן-חיבורמשותף(צ

מוצעלקבועכיכללההוצאותהמשותפותיחולקו
ביןבעליהדירותשחיברועמדותטעינהכאמורלפיהיחס
סך לבין דירה בעל כל של הטעינה עמדת הספק שבין
באמצעות המחוברות הטעינה עמדות כלל של ההספק
חיבורמשותףצההוצאותהמשותפותשבהןיתחלקובעלי
המפורטות ההוצאות כלל את כוללות כאמור הדירות
הטעינה תשתיות לכלל בקשר שהוצאו )ד( קטן בסעיף
צריכת בעד הוצאות למעט משותף, לחיבור המחוברות
החשמלהשוטפתמעמדתטעינה,וההוצאותבעדמיתקן
אותשתיתהמשמשיםרקעמדתטעינהמסוימת)אוכמה
עמדותטעינהשבבעלותאותובעלדירה(,שבהןיישאכל

בעלדירהבעצמוצ

עודמוצעלקבוע,כיהעיקרוןשלחלוקתההוצאות
שלהם הטעינה שעמדות הדירות בעלי בין המשותפות
עבר הוצאות לגבי גם יחול משותף, לחיבור מחוברות
לפני הקיימת הטעינה תשתית התקנת בשל שהוצאו
שחוברהעמדתטעינהנוספתלחיבורמשותף)כךשבעל
להחזר זכאי יהיה לבדו, כאמור בהוצאות שנשא דירה
שלחלקיחסימהן(,וגםלגביהוצאותעתידיותשיוצאו
במטרהלאפשרחיבורשלעמדותטעינהנוספותלבקשת
בעלידירותהמעונייניםבכךצכך,למשל,במצבשבועמדת
ומפאת הציבורי, לחיבור מחוברת יותר או אחת טעינה
מגבלתההספקשלהחיבורהציבורינדרשתהתקנתמנגנון
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צריכת בעד השוטפות ההוצאות )2(
חשמל;

יישאבהוצאותבעדצריכתהחשמלבפועל )ב(
שלעמדתהטעינה;

כאמור דירה בעל על יחולו )ה( פסקה הוראות )2(
בה,לענייןכלתשתיתטעינההמחוברתלחיבורשאליו
מחוברתתשתיתהטעינההמותקנתבחניההצמודה
לדירתו,ביןשהתשתיתהאמורההותקנהלפניהתקנת
תשתיתהטעינהבחניההצמודהלדירתווביןשהותקנה

לאחרמכן;

הותקנובביתמשותףתשתיותטעינההמחוברות )3(
לחיבורציבוריוכןתשתיותכאמורהמחוברותלחיבור
ייעודי,יראואתהחיבורהציבוריוהחיבורהייעודי,
לצורךחישובההוצאותכאמורבפסקאות)ה()א(ו–)2(,

כאילוהיואותוחיבור;

בעליהדירותכאמורבפסקה)ה(,רשאיםלהחליט )4(
עלחלוקתההוצאותכאמורבפסקאותמשנה)א(ו–)ב(

שלאותהפסקהבדרךאחרתמזוהקבועהבהן;

עמדות של השוטפת החשמל צריכת סך עלה )5(
הטעינההמחוברותלחיבורציבוריכפישנרשמהבמונה
במונה שנרשמה הצריכה סך - זו )בפסקה הייעודי
כלל של השוטפת החשמל צריכת סך על הייעודי(
עמדותהטעינההמחוברותדרךהמונההייעודילחיבור
הציבורי)בפסקהזו-סךהצריכהבעמדותהטעינה(,
יישאכלבעלדירהשהתקיןתשתיתטעינההמחוברת
שבין בהפרש חלקו בעד בתשלום מונה, אותו דרך
הצריכה הייעודילסך במונה שנרשמה הצריכה סך
החשמל צריכת שבין היחס לפי הטעינה, בעמדות
הצמודה בחניה המותקנת הטעינה בעמדת בפועל
עמדות כל של בפועל החשמל צריכת לסך לדירתו

הטעינההמחוברותלחיבורהציבורי;

לניהולטעינהאואףהזמנתחיבורייעודיחדשכדילאפשר
לעמדתטעינהנוספתלהתחברבאמצעותחיבורמשותףצ
במצבכאמור,יידרשוכלבעליהדירותשעמדותהטעינה
הייעודי לחיבור או הציבורי לחיבור מחוברות שלהם
שיוזמן,להתחלקבהוצאותההזמנהוההתקנהשלהחיבור
הייעודיוהתשתיתהמשותפתהקשורהבוצבאופןדומה,
יתחלקוההוצאותביןבעליהדירותכאמורגםבמצבשבו
תידרשהגדלתהספקהחיבורכדילאפשרלעמדתטעינה

נוספתלהתחברבאמצעותוצ

עלפיהמוצע,אופןחלוקתההוצאותהמפורטלעיל
שעמדות הדירות בעלי כל אם כך, מחדלצ ברירת יהיה

הטעינהשלהםמחוברותבאמצעותחיבורמשותףהסכימו
מזו אחרת בדרך ביניהם ההוצאות חלוקת על כולם
שצוינהלעיל,תהיהחלוקתההוצאותכאמורכפישקבעו

בהחלטתם)ראופסקה)4(המוצעת(צ

השוטפת החשמל צריכת בעד להוצאות באשר
מחיבורמשותף,מוצעלקבועכיכלבעלדירהיישאבחלק
מעמדת בפועל החשמל צריכת לפי כאמור מההוצאות
הדירות בעלי כל כן אם אלא זאת, שהתקיןצ הטעינה
שעמדותהטעינהשלהםמחוברותבאמצעותאותוחיבור
הצריכה הוצאות חלוקת על ביניהם הסכימו משותף

השוטפתבדרךאחרתצ
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עלהסךצריכתהחשמלהשוטפתבחיבורהייעודי, )ו(
כפישנרשמהבמונהשלהחיבורהאמור,עלסךצריכת
החשמלהשוטפתשלכללעמדותהטעינההמחוברות
לאותוחיבור,יחולוהוראותפסקה)5(לענייןהנשיאה
בתשלוםכאמורבהבידיכלבעלדירהשהתקיןתשתית

טעינההמחוברתלחיבורהאמורצ

חוברהעמדתטעינהאחתאויותרלחיבורציבוריאו )ו(
לחיבורייעודילפיהוראותסעיףזה)בסעיףקטןזה-עמדת
טעינהקיימת(,וביקשבעלדירהלהתקין,לפיהוראותסעיף
זה,בחניההצמודהלדירתו,עמדתטעינהשתחוברלחיבור
כאמור,נוסףעלעמדתהטעינההקיימת)בסעיףקטןזה-

עמדתטעינהנוספת(,יחולוהוראותאלה:

בעליהדירותשמותקנתבחניההצמודהלדירתם )ה(
עמדתטעינהקיימת,יאפשרואתההתקנה,ובכללזה
יבצעואתהפעולותהנדרשותלשםכך;עלאףהוראות
סעיףקטן)ה()ה()א()ה(,כפישהוחלבסעיףקטן)ח()2(,אם
נדרשהלצורךהתקנתעמדתהטעינההנוספתהתקנה
שלחיבורייעודי,יחולוהוראותהסעיףהקטןהאמור
חיבור, אותו התקנת בעד בהוצאות הנשיאה לעניין
אףאםלאחרההתקנהישמשהחיבוררקאתעמדת

הטעינההנוספת;

בעלהדירההמבקשלהתקיןאתתשתיתהטעינה )2(
הנוספתלאיישאבהוצאותכאמורבפסקאותמשנה)א(
ו–)ב(שלסעיףקטן)ה()ה(אובאותןפסקאותמשנהכפי
שהוחלובסעיףקטן)ח()2(,בשיעורשעולהעלחלקוהיחסי
בהוצאותלפיאותןפסקאותמשנה,אלאאםכןהסכיםלכךצ

עלהסךצריכתהחשמלהשוטפתבחיבורהייעודי, )ו(
כפישנרשמהבמונהשלהחיבורהאמור,עלסךצריכת
החשמלהשוטפתשלכללעמדותהטעינההמחוברות
לאותוחיבור,יחולוהוראותפסקה)5(לענייןהנשיאה
בתשלוםכאמורבהבידיכלבעלדירהשהתקיןתשתית

טעינההמחוברתלחיבורהאמורצ

חוברהעמדתטעינהאחתאויותרלחיבורציבוריאו )ו(
לחיבורייעודילפיהוראותסעיףזה)בסעיףקטןזה-עמדת
טעינהקיימת(,וביקשבעלדירהלהתקין,לפיהוראותסעיף
זה,בחניההצמודהלדירתו,עמדתטעינהשתחוברלחיבור
כאמור,נוסףעלעמדתהטעינההקיימת)בסעיףקטןזה-

עמדתטעינהנוספת(,יחולוהוראותאלה:

בעליהדירותשמותקנתבחניההצמודהלדירתם )ה(
עמדתטעינהקיימת,יאפשרואתההתקנה,ובכללזה
יבצעואתהפעולותהנדרשותלשםכך;עלאףהוראות
סעיףקטן)ה()ה()א()ה(,כפישהוחלבסעיףקטן)ח()2(,אם
נדרשהלצורךהתקנתעמדתהטעינההנוספתהתקנה
שלחיבורייעודי,יחולוהוראותהסעיףהקטןהאמור
חיבור, אותו התקנת בעד בהוצאות הנשיאה לעניין
אףאםלאחרההתקנהישמשהחיבוררקאתעמדת

הטעינההנוספת;

בעלהדירההמבקשלהתקיןאתתשתיתהטעינה )2(
הנוספתלאיישאבהוצאותכאמורבפסקאותמשנה)א(
ו–)ב(שלסעיףקטן)ה()ה(אובאותןפסקאותמשנהכפי
שהוחלובסעיףקטן)ח()2(,בשיעורשעולהעלחלקוהיחסי
בהוצאותלפיאותןפסקאותמשנה,אלאאםכןהסכיםלכךצ

שנרשמה החשמל צריכת סך בין פער של במקרה
במונההייעודי,שדרכומחוברותעמדותטעינהלחיבור
הציבורי,לביןסךצריכתהחשמלבכללעמדותהטעינה
המחוברותדרךאותומונהייעודילחיבורהחשמלהציבורי,
מוצעכיהתשלוםבעדההפרשיתחלקביןכלבעליהדירות
אשרהתקינועמדותטעינההמחוברותלאותומונהייעודי,
לפיהיחסשביןצריכתהחשמלבפועלבכלעמדתטעינה,
לביןסךצריכתהחשמלשלכלעמדותהטעינההמחוברות

לחיבורהציבוריבאמצעותאותומונהייעודיצ

הוראהמקבילהתחולעלפיהמוצע,עלבעליעמדות
טעינהשמחוברותלחיבורייעודי,במקרהשלפערביןסך
צריכת לסך הייעודי בחיבור השוטפת החשמל צריכת
המחוברות הטעינה עמדות כלל של השוטפת החשמל

לאותוחיבורצ

לסעיף קטן )ו(

מוצעלהסדירמצבשבובעלדירהמבקשלהתקין
עמדתטעינהבאמצעותחיבורמשותף,כאשרכברקיימת

עמדתטעינהאחתאויותרהמחוברתלחיבורכאמורצמאחר
שהןחיבורציבוריוהןחיבורייעודינועדולשרתאתכלל
בעליהדירותהמעונייניםלחבראליהםאתעמדותהטעינה
שכבר מי של חובתם את לקבוע מוצע מתקינים, שהם
חיברועמדותטעינהלחיבורמשותף,לאפשרהתקנהשל
בכך, המעוניין דירה בעל לבקשת נוספת טעינה עמדת
התנאים בכל המבקש בעלהדירה של לעמידתו בכפוף

הקבועיםבחוקלענייןההתקנהכאמורצ

עודמוצע,בהתאםלכללשנזכרלעילבענייןאופן
חלוקתההוצאותהמשותפותביןבעליהדירותשעמדות
הטעינהשלהםמחוברותלחיבורמשותף)כמוצעבפסקה)3(
שלסעיףקטן)ה(המוצע(,לקבועכיהסדרחלוקתההוצאות
המשותפותיחולגםלענייןכלהוצאההנדרשתכדילאפשר
אתחיבורעמדתהטעינההנוספת,כךשכלבעליהדירות
לרבות אלה, בהוצאות גם ביניהם יתחלקו האמורים
הוצאותבעדמנגנוניניהולטעינהאובעדהגדלתהספק
החיבורהייעודיצכמוכןמוצעלהבהירכיהכללהאמור
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בעלידירותשבבעלותםשנישלישיםמהדירות)ז( )ה(
בביתהמשותף,רשאיםלהחליטבאסיפההכלליתעל
התקנתתשתיתטעינהבחניהמשותפתשכללבעלי
הדירותרשאיםלעשותבהשימוש)בסעיףזה-תשתית
לעניין מיוחדים הסדרים ולקבוע משותפת(, טעינה
השימושבתשתיתהטעינההמשותפתולענייןהנשיאה
התקנתה, בעד הוצאות זה ובכלל בשלה, בהוצאות
תחזוקתהוצריכתהחשמלהשוטפתבעמדתהטעינה
שהיאחלקמאותהתשתית)בסעיףקטןזה-עמדת

טעינהמשותפת(צ

במסגרתהחלטהכאמורבפסקה)ה(,רשאיםבעלי )2(
הדירותלקבועהסדריחניהשנועדולאפשרשימוש
שהסדרים ובלבד המשותפת, הטעינה בעמדת סביר
אלהייקבעובהתחשבבצרכיםשלכלבעליהדירות
הנוגעיםלשימושבחניותהמשותפותובאופןשאיןבו
כדילפגועביכולתםשלכללבעליהדירותהמשתמשים

בחניותהמשותפותלעשותבהןשימושסבירצ

הסדריחניהכאמורבפסקה)2(לאיכללוהצמדה )3(
שלחניהמשותפתלדירהמסוימתבביתהמשותף,אלא

אםכןהסכימולכךכלבעליהדירותבביתהמשותףצ

הוראותסעיפיםקטנים)ב(עד)ו(יחולו,בשינויים )4(
המחויבים,גםלענייןהתקנתתשתיתטעינהמשותפת,
ובכללזהלענייןהחלטהעלההתקנה,נשיאהבהוצאות

בקשרלהתקנהוהשימושבתשתיתהטעינהצ

לענייןהחלוקהבהוצאותיחולגםאםלשםחיבורעמדת
הזמנה נדרשה משותף, חיבור באמצעות נוספת טעינה
והתקנהשלחיבורייעודישישמש,בשלבראשון,רקאת
אותהעמדתטעינהנוספת,כגוןבמצבשבומפאתמגבלת
לאניתןלחברבאמצעותו ההספקשלהחיבורהציבורי

עמדהנוספתצ

לסעיף קטן )ז(

מוצעלהסדיראתהאפשרותלהתקיןתשתיתטעינה
בחניהשהיאחלקמהרכושהמשותף)לאצמודהלדירה(
)להלן-חניהמשותפת(צעלפיהמוצע,בעלידירותאשר
בבעלותםשנישלישיםמהדירותבביתהמשותף,יוכלו
להחליטבאסיפההכלליתעלהתקנתתשתיתטעינהבחניה
בה לעשות רשאים יהיו הדירות בעלי שכלל משותפת,
שימוש)להלן-תשתיתטעינהמשותפת(,ולקבועהסדרים
המשותפת הטעינה בתשתית השימוש לעניין מיוחדים
ולענייןהנשיאהבהוצאותבגיןהתקנתה,תחזוקתהוצריכת
החשמלהשוטפתבעמדההמותקנתבה)להלן-עמדת
טעינהמשותפת(צעודמוצעלקבוע,כיבמסגרתהחלטת
בעליהדירותכאמור,הםיהיורשאיםגםלקבועהסדריחניה

שמטרתםלאפשרשימושסבירבעמדתהטעינההמשותפתצ
הסדריחניהאלהייקבעובהתחשבבצרכיםשלכלבעלי
הדירותבקשרלשימושבחניותהמשותפות,ובאופןשלא
יפגעביכולתםשלכלבעליהדירותהמשתמשיםבחניות
המשותפות,להשתמשבהןבאופןסבירצלמעןהסרספק,
מוצעלהבהירכיהסדריהחניהשייקבעוכאמור,לאיוכלו
מהרכוש חלק שהיא חניה של קניינית הצמדה לקבוע
שעל הצמדה המשותף, בבית מסוימת לדירה המשותף
פיהדיןטעונההסכמהשלכללבעליהדירותבבניין)ראו

סעיף2ו)א(סיפהלחוק(צ

עודמוצעכיההסדריםשנקבעובסעיפיםקטנים)ב(
עד)ו(המוצעיםיחולו,בשינוייםהמחויביםולפיהעניין,גם
ביחסלהתקנתתשתיתטעינהמשותפת,זאתבהתאםלסוג
המשותפת שבאמצעותותחוברעמדתהטעינה החיבור
הדרישה תחול השאר, בין ייעודי(צ או ציבורי )דירתי,
ההתקנה בטיחות לעניין התנאים מוקדמת, להודעה
והשמירהעלחזותהביתהמשותףוההוראותלענייןאופן
הנשיאהבהוצאותבעדכלעמדתטעינהצבמסגרתהחלטת
בעליהדירותעלהתקנתתשתיתטעינהמשותפתהםיוכלו
לקבועהסדריםלענייןחלוקתההוצאותבעדעמדתהטעינה
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בעלדירהרשאילהזמיןחיבורייעודיממישרשאי)ח( )ה(
לספקולפיחוקמשקהחשמל,ולהתקיןברכושהמשותף,
התשתיות ואת האמור החיבור את סבירה, בדרך
והמיתקניםהדרושיםלצורךאותוחיבור,אםניתנהלכך
הסכמתבעלירובהדירותבביתהמשותף,בהחלטה
שהתקבלהבאסיפההכללית,ובלבדשמתקיימיםשני

אלה:

בהחלטהכאמורברישהייקבעו,ביןהשאר, )א(
מיקוםהחיבורהייעודיוהתשתיותוהמיתקנים
לעניין הוראות חיבור, אותו לצורך הנדרשים
הנשיאהבהוצאותבשלהזמנתהחיבור,התקנתו
שיחולו הוראות וכן החיבור הספק ואחזקתו,
נמוך כאמור שנקבע ההספק שבהן בנסיבות
הטעינה עמדות כלל בעבור הנדרש מההספק
שלכלבעליהדירותשיהיומעונייניםבחיבור

עמדתטעינהלאותוחיבור;

מתקייםלגביההתקנהשלהחיבורהייעודי )ב(
והתשתיותוהמיתקניםהדרושיםלצורךאותו
סעיף של )ו( עד )3( בפסקאות האמור חיבור,

קטן)ב(,בשינוייםהמחויביםצ

יחולו, )4( עד ו–)2( )ה()ה()א( הוראותסעיףקטן )2(
בשינוייםהמחויבים,לענייןהנשיאהבהוצאותבשל

הזמנתהחיבורהייעודי,התקנתוואחזקתוצ

בעלדירהרשאילהזמיןחיבורייעודיממישרשאי)ח( )ה(
לספקולפיחוקמשקהחשמל,ולהתקיןברכושהמשותף,
התשתיות ואת האמור החיבור את סבירה, בדרך
והמיתקניםהדרושיםלצורךאותוחיבור,אםניתנהלכך
הסכמתבעלירובהדירותבביתהמשותף,בהחלטה
שהתקבלהבאסיפההכללית,ובלבדשמתקיימיםשני

אלה:

בהחלטהכאמורברישהייקבעו,ביןהשאר, )א(
מיקוםהחיבורהייעודיוהתשתיותוהמיתקנים
לעניין הוראות חיבור, אותו לצורך הנדרשים
הנשיאהבהוצאותבשלהזמנתהחיבור,התקנתו
שיחולו הוראות וכן החיבור הספק ואחזקתו,
נמוך כאמור שנקבע ההספק שבהן בנסיבות
הטעינה עמדות כלל בעבור הנדרש מההספק
שלכלבעליהדירותשיהיומעונייניםבחיבור

עמדתטעינהלאותוחיבור;

מתקייםלגביההתקנהשלהחיבורהייעודי )ב(
והתשתיותוהמיתקניםהדרושיםלצורךאותו
סעיף של )ו( עד )3( בפסקאות האמור חיבור,

קטן)ב(,בשינוייםהמחויביםצ

יחולו, )4( עד ו–)2( )ה()ה()א( הוראותסעיףקטן )2(
בשינוייםהמחויבים,לענייןהנשיאהבהוצאותבשל

הזמנתהחיבורהייעודי,התקנתוואחזקתוצ

המשותפתביןבעליהדירותהמעונייניםבהתקנתה,ובכלל
זהלענייןאופןההתחשבנותלגביצריכתהחשמלהשוטפת

בעמדתהטעינהביןבעליהדירותהמשתמשיםבהצ

לסעיף קטן )ח(

יהיה דירה בעל שבהם התנאים את לקבוע מוצע
בבית חדש ייעודי חשמל חיבור ולהתקין להזמין רשאי
המשותףצעלפיהמוצע,תידרשלשםכךהחלטתבעלי
רובהדירותבביתהמשותף,שתתקבלבמסגרתהאסיפה
הכללית,ואשרבמסגרתהייקבעו,ביןהשאר,מיקוםהחיבור
הנדרשים והתשתיות המיתקנים וכלל החדש הייעודי
לשםהתקנתו)ארוןהחשמל,כבליםוכיוצאבאלה(;הספק
יהיה ההספק שבהן בנסיבות שיחולו והוראות החיבור
נמוךמזהשנדרשלשםחיבורכללעמדותהטעינהשבעלי
דירותבבנייןיהיומעונייניםלחברבאמצעותאותוחיבור
ייעודי;וכןהוראותלענייןהנשיאהבהוצאותבשלהזמנת

החיבור,התקנתוואחזקתוצבדומהלהתקנתעמדתטעינה,
מוצעכיההזמנהוההתקנהשלהחיבורהייעודיתיעשה
)ו(המוצע בכפוףלתנאיםהמנוייםבסעיףקטן)ב()3(עד
לענייןעמידהבהוראותהרגולציההחלותעלההתקנה,
לפיחוקהתכנוןוהבנייה,חוקהחשמל,חוקמשקהחשמל
וחוקהקרינההבלתימייננת,וכןלענייןהימנעותמפגיעה
במיתקניםשהותקנוכדיןברכושהמשותףולענייןצמצום
כך, על נוסף הביתצ בחזות או המשותף ברכוש הפגיעה
מוצעלהחילאתההוראותהמסדירותאתאופןהנשיאה
בהוצאותבגיןתשתיותהמשותפותלשניבעלידירהאו
יותרשתשתיותהטעינהשלהםמחוברותלחיבורציבוריאו
ייעודי,הקבועותבסעיףקטן)ה()ה()א(ו–)2(עד)4(,בשינויים
המחויבים,גםלגביהנשיאהבהוצאותבשלהזמנתהחיבור

הייעודי,התקנתוואחזקתוצ
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נציגותהביתהמשותףוכןבעלדירההמתנגדלהתקנת )ט(
רשאים בזכויותיו מהותית לפגיעה וטוען טעינה תשתית
לפנותבתביעהלדייןמקרקעיןבתוך30ימיםממועדמסירת
הודעהעלכוונהלהתקיןתשתיתטעינהלפיהוראותסעיף
זה;בעלדירההמתנגדלהזמנהאוהתקנהשלחיבורייעודי
בתביעה לפנות רשאי בזכויותיו מהותית לפגיעה וטוען
לדייןמקרקעיןבתוך30ימיםממועדקבלתהחלטתהאסיפה

הכלליתכאמורבסעיףקטן)ח()ה(רישהצ

זה,)י( סעיף הוראות לפי טעינה תשתית הותקנה )ה(
כי סבורים דירה בעל או המשותף הבית ונציגות
מתקיימותנסיבותמיוחדותהמצדיקותאתהסרתה,
ובכללזהסיכוןבטיחותי,רשאיכלאחדמהםלפנות

לדייןמקרקעיןבתביעהלהסרתתשתיתהטעינהצ

מצאדייןמקרקעיןכימתקיימותנסיבותמיוחדות )2(
הוא רשאי הטעינה, תשתית הסרת את המצדיקות
להורותעלהסרתתשתיתהטעינה,כולהאוחלקה,
ולקבועהוראותלענייןזה;בעלהדירההמתקיןיישא
בכלההוצאותהכרוכותבהסרתתשתיתהטעינה,אלא

אםכןקבעדייןהמקרקעיןאחרתצ

בשינויים יחולו, ו–)2( )ה( פסקאות הוראות )3(
המחויבים,לענייןחיבורייעודישהותקןלפיהוראות
סעיףזה,ואולםכלבעלדירהשמותקנתבחניההצמודה
או ציבורי לחיבור המחוברת טעינה עמדת לדירתו
לחיבורייעודי,יישאבחלקיחסימההוצאותהכרוכות
בהסרתהחיבורהייעודי,שהואבהתאםליחסשבין
הספקעמדתהטעינההמותקנתבחניההצמודהלדירתו
המחוברות הטעינה עמדות כל של הכולל להספק
באמצעותהחיבורהציבוריוהחיבורהייעודי,אלאאם

כןקבעדייןהמקרקעיןאחרתצ

לסעיף קטן )ט(

מוצעלאפשרלנציגותהביתהמשותף)להלן-נציגות(
וכןלכלבעלדירההמתנגדלהתקנתתשתיתטעינהלפי
סעיףזהוטועןלפגיעהמהותיתבזכויותיו,לפנותבתביעה
לדייןמקרקעיןבתוך30ימיםמהמועדשבונמסרההודעה
מאתבעלדירהעלכוונתולהתקיןתשתיתטעינהכאמורצ
נוסףעלכך,מוצעלאפשרלבעלדירההמתנגדלהזמנה
)ח()ה(, אולהתקנהשלחיבורייעודי,כאמורבסעיףקטן
לדיין וטועןלפגיעהמהותיתבזכויותיו,לפנותבתביעה
מקרקעיןבתוך30ימיםממועדקבלתההחלטהבאסיפה

הכלליתבענייןצ

לסעיף קטן )י(

מוצעלאפשרלנציגותולכלבעלדירהבביתהמשותף
לפנותלדייןמקרקעיןגםלאחרשהותקנהתשתיתטעינה,

בתביעהלהסרתה,אםמתקיימותלדעתםנסיבותמיוחדות
המצדיקותזאת,ובכללזהסיכוןבטיחותיצבהשתלשלות
סבירהשלהאירועים,נקודתהמוצאהיאכיהפנייהשל
בעלדירהאושלהנציגותלדייןמקרקעיןלפיסעיףקטןזה,
תיעשהלאחרשהםפנוקודםלכןלבעלהדירהשהתקיןאת
תשתיתהטעינהבבקשהשיסירהבשלהתקיימותנסיבות

מיוחדותכאמור,והואסירבלכךצ

עודמוצעלקבוע,כיאםדייןמקרקעיןמצאשקיימת
הצדקהלהסרתתשתיתהטעינהבנסיבותהעניין,בסמכותו
תשתית את שהתקין הדירה ובעל הסרתה, על להורות
הטעינהיישאבהוצאותהכרוכותבכך,אלאאםכןדיין
המקרקעיןהורהאחרתצנוסףעלכך,מוצעלאפשרפנייה
לדייןמקרקעיןכאמורגםבתביעהלהסרתחיבורייעודי
זה, שהותקן,בהתקייםנסיבותמיוחדותכאמורצבמקרה
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בעליהדירותרשאיםלקבועבתקנוןמוסכםכיהוראות )יא(
סעיףזהלאיחולועליהםצ

מיוחדת מהוראה לגרוע כדי זה סעיף בהוראות אין )יב(
הקיימתבתקנוןמוסכםבדברהתקנתתשתיתטעינהצ"

תיקוןסעיפים59,
59א,59ו,59ז,72,

73,ו7ו־77

בסעיפים59)ב(,59א)ב(,59ו)ד()ה(ו–)2(,59ז)ז(,73,72,ו7ו־77לחוקהעיקרי,בכלמקום,3צ
במקום"המפקח"יבוא"דייןמקרקעין"צ

בסעיף59גלחוקהעיקרי-4צתיקוןסעיף59ג

בסעיףקטן)ד(,במקום"המפקח"יבוא"דייןמקרקעין"; )ה(

במקום מקום, ובכל מקרקעין" "לדיין יבוא "למפקח" במקום )ה(, קטן בסעיף )2(
"המפקח"יבוא"דייןהמקרקעין"צ

בסעיף59טלחוקהעיקרי-5צתיקוןסעיף59ט

בסעיףקטן)ד(,במקום"למפקח"יבוא"לדייןמקרקעין"; )ה(

בסעיףקטן)ה(- )2(

בפסקה)ה(,במקום"למפקח"יבוא"לדייןמקרקעין"; )ה(

ובמקום מקרקעין" דיין "מצא יבוא המפקח" "מצא במקום ,)2( בפסקה )2(
"המפקחייתן"יבוא"דייןהמקרקעיןייתן"צ

בסעיף59ילחוקהעיקרי-וצתיקוןסעיף59י

בסעיףקטן)ד(,בכלמקום,במקום"המפקח"יבוא"דייןהמקרקעין"; )ה(

בסעיףקטן)ה(,במקום"המפקח"יבוא"דייןמקרקעין"צ )2(

בסעיף0ולחוקהעיקרי-7צתיקוןסעיף0ו

בסעיפיםקטנים)ב(,)ג(ו–)ד(,בכלמקום,במקום"המפקח"יבוא"דייןהמקרקעין"; )ה(

בסעיףקטן)ה(,במקום"למפקח"יבוא"לדייןמקרקעין"ובמקום"לפניהמפקח" )2(
יבוא"לפניו"צ

בסעיףה7גלחוקהעיקרי-8צתיקוןסעיףה7ג

בכותרתהשולייםובסעיףקטן)א(,במקום"למפקח"יבוא"לדייןמקרקעין"; )ה(

בסעיףקטן)ב(,במקום"המפקח"יבוא"דייןהמקרקעין"; )2(

בסעיפיםקטנים)ג(ו–)ד(,במקום"המפקח"יבוא"דייןמקרקעין"; )3(

בסעיףקטן)ה(,במקום"למפקח"יבוא"לדייןמקרקעין"ובמקום"המפקח"יבוא )4(
"דייןהמקרקעין"צ

בסעיף72לחוקהעיקרי-9צתיקוןסעיף72

בסעיףקטן)א(,במקום"עד59י"יבוא"עד59יא"ובמקום"המפקח"יבוא"דיין )ה(
מקרקעין";

בסעיףקטן)ב(,במקום"המפקח"יבוא"דייןמקרקעין"צ )2(

בעליהדירותרשאיםלקבועבתקנוןמוסכםכיהוראות )יא(
סעיףזהלאיחולועליהםצ

מיוחדת מהוראה לגרוע כדי זה סעיף בהוראות אין )יב(
הקיימתבתקנוןמוסכםבדברהתקנתתשתיתטעינהצ"

בסעיפים59)ב(,59א)ב(,59ו)ד()ה(ו–)2(,59ז)ז(,73,72,ו7ו־77לחוקהעיקרי,בכלמקום,3צ
במקום"המפקח"יבוא"דייןמקרקעין"צ

בסעיף59גלחוקהעיקרי-4צ

בסעיףקטן)ד(,במקום"המפקח"יבוא"דייןמקרקעין"; )ה(

במקום מקום, ובכל מקרקעין" "לדיין יבוא "למפקח" במקום )ה(, קטן בסעיף )2(
"המפקח"יבוא"דייןהמקרקעין"צ

בסעיף59טלחוקהעיקרי-5צ

בסעיףקטן)ד(,במקום"למפקח"יבוא"לדייןמקרקעין"; )ה(

בסעיףקטן)ה(- )2(

בפסקה)ה(,במקום"למפקח"יבוא"לדייןמקרקעין"; )ה(

ובמקום מקרקעין" דיין "מצא יבוא המפקח" "מצא במקום ,)2( בפסקה )2(
"המפקחייתן"יבוא"דייןהמקרקעיןייתן"צ

בסעיף59ילחוקהעיקרי-וצ

בסעיףקטן)ד(,בכלמקום,במקום"המפקח"יבוא"דייןהמקרקעין"; )ה(

בסעיףקטן)ה(,במקום"המפקח"יבוא"דייןמקרקעין"צ )2(

בסעיף0ולחוקהעיקרי-7צ

בסעיפיםקטנים)ב(,)ג(ו–)ד(,בכלמקום,במקום"המפקח"יבוא"דייןהמקרקעין"; )ה(

בסעיףקטן)ה(,במקום"למפקח"יבוא"לדייןמקרקעין"ובמקום"לפניהמפקח" )2(
יבוא"לפניו"צ

בסעיףה7גלחוקהעיקרי-8צ

בכותרתהשולייםובסעיףקטן)א(,במקום"למפקח"יבוא"לדייןמקרקעין"; )ה(

בסעיףקטן)ב(,במקום"המפקח"יבוא"דייןהמקרקעין"; )2(

בסעיפיםקטנים)ג(ו–)ד(,במקום"המפקח"יבוא"דייןמקרקעין"; )3(

בסעיףקטן)ה(,במקום"למפקח"יבוא"לדייןמקרקעין"ובמקום"המפקח"יבוא )4(
"דייןהמקרקעין"צ

בסעיף72לחוקהעיקרי-9צ

בסעיףקטן)א(,במקום"עד59י"יבוא"עד59יא"ובמקום"המפקח"יבוא"דיין )ה(
מקרקעין";

בסעיףקטן)ב(,במקום"המפקח"יבוא"דייןמקרקעין"צ )2(
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בסעיף74לחוקהעיקרי-0הצתיקוןסעיף74

בכותרתהשוליים,במקום"המפקח"יבוא"דייןמקרקעין"; )ה(

במקום"למפקח"יבוא"לדייןמקרקעין"צ )2(

בסעיף75לחוקהעיקרי-ההצתיקוןסעיף75

בסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,בכלמקום,במקום"מפקח"יבוא"דייןמקרקעין"; )ה(

בסעיףקטן)ג(,במקום"המפקח"יבוא"דייןהמקרקעין"צ )2(

בסעיף7ההלחוקהעיקרי-2הצתיקוןסעיף7הה

בכותרתהשוליים,אחרי"מפקחים"יבוא"ודיינימקרקעין"; )ה(

בסעיףקטן)א(,אחרי"אזורסמכותם"יבוא"ורשאיהואלהסמיךאדםהכשיר )2(
כאמורבסמכויותשלמפקח,כולןאומקצתן";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )3(

שרהמשפטיםימנהאנשיםהכשיריםלהיותשופטיביתמשפטשלוםלדייני ")ג(
מקרקעין,שיהיונתונותלהםהסמכויותלפיחוקזה,ובכללזההסמכותלהכריע
בסכסוכיםלפיסימןד'לפרקו',ויקבעאתאזורסמכותם;אזורסמכותושלדיין

מקרקעיןיכולשיהיהשטחהמדינהכולואוחלקאוחלקיםממנוצ"

בסעיף8הה)ב(לחוקהעיקרי,במקום"למפקחאולרשם"יבוא"למפקח,לדייןמקרקעין3הצתיקוןסעיף8הה
אולרשם"צ

בסעיף9ההלחוקהעיקרי,אחרי"מפקח"יבוא"אודייןמקרקעין"צ4הצתיקוןסעיף9הה

ו'"-5הצתיקוןסעיףה2ה בסעיףה2ה)א(לחוקהעיקרי,המילים"למעטהחלטתמפקחלפיסימןד'לפרק
יימחקוצ

בסעיף8וה)7(לחוקהעיקרי,אחרי"שלמפקחים"יבוא"שלדיינימקרקעין"צוהצתיקוןסעיף8וה

תיקוןחוק
המקרקעין)חיזוק

בתיםמשותפים
מפנירעידות

אדמה(

בחוקהמקרקעין)חיזוקבתיםמשותפיםמפנירעידותאדמה(,התשס"ח-2008ו:7הצ

בסעיףה- )ה(

לפניההגדרה"החלטהלאשרבקשהלהיתרבתנאים"יבוא: )א(

""דייןמקרקעין"-כהגדרתובחוקהמקרקעין;";

הנשיאהבהוצאותהסרתהחיבור,אםדייןהמקרקעיןיורה
עלהסרתו,תהיהבאופןיחסיביןבעליהדירותשעמדות
הטעינהשלהםמחוברותלחיבורציבוריאולחיבורייעודי,
דירה בעל כל של הטעינה עמדת הספק בין היחס לפי
להספקהכוללשלכלעמדותהטעינההמחוברותלחיבורים
אלהצזאת,אלאאםכןדייןהמקרקעיןיורהאחרתלעניין

הנשיאהבהוצאותהסרתהחיבורצ

ובחוק החיזוק בחוק התאמות לערוך מוצע  סעיפים 
התקשורתבעקבותהחלפתהמונח"מפקח",בכל  16 ו־17
המפקח, של השיפוטיות לסמכויותיו הנוגע 
במונח"דייןמקרקעין"צבמסגרתההתאמותהאמורותמוצע,
ביןהשאר,למחוקאתההגדרה"מפקח"שבשניהחוקים

האמוריםצ

ס"חהתשס"ח,עמ'54ה;התשפ"ב,עמ'203צ ו
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ההגדרה"מפקח"-תימחק; )ב(

בסעיף5- )2(

בסעיפיםקטנים)א(,)בה(ו–)ג(,במקום"המפקח"יבוא"דייןמקרקעין"; )א(

בסעיףקטן)ב(,במקום"אישרהמפקח"יבוא"אישרדייןמקרקעין",במקום )ב(
"רשאיהמפקח"יבוא"רשאידייןמקרקעין"ובמקום"להוראותהמפקח"יבוא

"להוראותדייןהמקרקעין";

בסעיף5א)א(,במקום"רשאיהמפקח"יבוא"רשאידייןמקרקעין"ובמקום"ישקול )3(
המפקח"יבוא"ישקולדייןהמקרקעין";

בסעיפים5גו־ו,בכלמקום,במקום"למפקח"יבוא"לדייןמקרקעין"; )4(

בסעיףוא)א(,במקום"מפקח"יבוא"דייןמקרקעין"צ )5(

תיקוןחוק
התקשורת)בזק

ושידורים(

בחוקהתקשורת)בזקושידורים(,התשמ"ב-982ה8-7הצ

בסעיףה,אחריההגדרה"בעלרישיוןלשידורים"יבוא: )ה(

""דייןמקרקעין"-כהגדרתובחוקהמקרקעין,התשכ"ט-9ו9ה;";

בסעיףוס- )2(

בסעיףקטן)א(- )א(

ברישה,במקום"המפקח"יבוא"דייןמקרקעין"; )ה(

בפסקה)2(,במקום"המפקח"יבוא"דייןהמקרקעין"; )2(

בסעיףקטן)ב(,במקום"המפקח"יבוא"דייןהמקרקעין"; )ב(

בסעיףקטן)ג(,במקום"המפקח"יבוא"דייןמקרקעין"ובמקום"למפקח"יבוא )ג(
"אליו";

בסעיףקטן)ד(,במקום"המפקח"יבוא"דייןמקרקעין"; )ד(

בסעיף7הא,ההגדרה"מפקח"-תימחק; )3(

בסעיףה2ב- )4(

בסעיףקטן)בה(- )א(

בפסקה)3()ב(,במקום"המפקח"יבוא"דייןמקרקעין"; )ה(

בפסקה)4(,במקום"למפקח"יבוא"לדייןמקרקעין"; )2(

בפסקה)ו(,בכלמקום,במקום"המפקח"יבוא"דייןמקרקעין"; )3(

בסעיףקטן)ב2(- )ב(

ההגדרה"מפקח"-תימחק; )ב(

בסעיף5- )2(

בסעיפיםקטנים)א(,)בה(ו–)ג(,במקום"המפקח"יבוא"דייןמקרקעין"; )א(

בסעיףקטן)ב(,במקום"אישרהמפקח"יבוא"אישרדייןמקרקעין",במקום )ב(
"רשאיהמפקח"יבוא"רשאידייןמקרקעין"ובמקום"להוראותהמפקח"יבוא

"להוראותדייןהמקרקעין";

בסעיף5א)א(,במקום"רשאיהמפקח"יבוא"רשאידייןמקרקעין"ובמקום"ישקול )3(
המפקח"יבוא"ישקולדייןהמקרקעין";

בסעיפים5גו־ו,בכלמקום,במקום"למפקח"יבוא"לדייןמקרקעין"; )4(

בסעיףוא)א(,במקום"מפקח"יבוא"דייןמקרקעין"צ )5(

תיקוןחוקבחוקהתקשורת)בזקושידורים(,התשמ"ב-982ה8-7הצ
התקשורת)בזק

ושידורים( בסעיףה,אחריההגדרה"בעלרישיוןלשידורים"יבוא: )ה(

""דייןמקרקעין"-כהגדרתובחוקהמקרקעין,התשכ"ט-9ו9ה;";

בסעיףוס- )2(

בסעיףקטן)א(- )א(

ברישה,במקום"המפקח"יבוא"דייןמקרקעין"; )ה(

בפסקה)2(,במקום"המפקח"יבוא"דייןהמקרקעין"; )2(

בסעיףקטן)ב(,במקום"המפקח"יבוא"דייןהמקרקעין"; )ב(

בסעיףקטן)ג(,במקום"המפקח"יבוא"דייןמקרקעין"ובמקום"למפקח"יבוא )ג(
"אליו";

בסעיףקטן)ד(,במקום"המפקח"יבוא"דייןמקרקעין"; )ד(

בסעיף7הא,ההגדרה"מפקח"-תימחק; )3(

בסעיףה2ב- )4(

בסעיףקטן)בה(- )א(

בפסקה)3()ב(,במקום"המפקח"יבוא"דייןמקרקעין"; )ה(

בפסקה)4(,במקום"למפקח"יבוא"לדייןמקרקעין"; )2(

בפסקה)ו(,בכלמקום,במקום"המפקח"יבוא"דייןמקרקעין"; )3(

בסעיףקטן)ב2(- )ב(

זהנוסחההגדרה"מפקח"שבסעיףהלחוקהחיזוק,שמוצע
כאמורלמחוק:

""מפקח"-כהגדרתובסעיףהלחוקהמקרקעין;"צ

וזהנוסחההגדרה"מפקח"שבסעיף7האלחוקהתקשורת,
שמוצעכאמורלמחוק:

""מפקח"-כהגדרתובחוקהמקרקעיןצ"

ס"חהתשמ"ב,עמ'8ה2;התשפ"ב,עמ'58הצ 7
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"לדיין יבוא "למפקח" במקום ו–)5(, )3( ו–)ד(, )2()ג()4( בפסקאות )ה(
מקרקעין";

בפסקה)4(,במקום"למפקח"יבוא"כאמור"; )2(

בסעיףקטן)ב3(,במקום"למפקח"יבוא"לדייןמקרקעין"ובמקום"המפקח" )3(
יבוא"דייןהמקרקעין";

בסעיףקטן)ג(,במקום"המפקח"יבוא"דייןהמקרקעין"; )4(

בסעיףה2ג)ב(,במקום"המפקח"יבוא"דייןהמקרקעין"; )5(

בסעיף27ג- )ו(

בסעיףקטן)א(- )א(

ברישה,במקום"המפקח"יבוא"דייןמקרקעין"; )ה(

בפסקה)2(,במקום"המפקח"יבוא"דייןהמקרקעין"; )2(

בסעיףקטן)ב(- )ב(

בפסקה)ה(,במקום"למפקח"יבוא"לדייןמקרקעין"ובמקום"המפקח" )ה(
יבוא"דייןהמקרקעין";

בפסקה)2(,במקום"המפקח"יבוא"דייןהמקרקעין"; )2(

בסעיףקטן)ג(,במקום"המפקח"יבוא"דייןמקרקעין"ובמקום"למפקח"יבוא )ג(
"אליו";

בסעיףקטן)ד(,במקום"מפקח"יבוא"דייןמקרקעין"; )ד(

בסעיף27ד)א()3()ד(,בפסקתמשנה)ד(המובאתבו,במקום"המפקח"יבוא"דיין )7(
מקרקעין"צ
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