חוק מינהל מקרקעי ישראל )תיקון מס'
הוספת

סעיף 4טו

,(2

התש"ס*2000

 .1בחוק מינהל מקרקעי ישראל ,התש"ך) 1 1960להלן  החוק העיקרי( ,אחרי סעיף 4יד
יבוא:
"מאגר מידע

4טו) .א( המינהל ינהל מאגר מידע שיהיה פתוח לעיון הציבור ושבו
ייכללו פרטים על התקשרויות חוזיות של המינהל לגבי מקרקעין
שבניהולו ,אשר אינם רשומים בפנקסי המקרקעין המתנהלים לפי חוק
המקרקעין ,התשכ"ט) 21969להלן  המאגר(.

)ב( המאגר יכלול את הפרטים האלה:
) 0זכויות לגבי המקרקעין,
) (2התחייבויות של המינהל לרישום משכנתה בנוגע
למקרקעין בעת רישומם בפנקסי מרשם המקרקעין כמשמעותם
בסעיף  123לחוק המקרקעין ,התשב"ט;1969
) (3הודעות שהומצאו למינהל בדבר משכון שנרשם על פי דין
לגבי אותם מקרקעין,
* נתקבל בכנסת ביום י"ג בטבת התש"ס ) 22בדצמבר  ;(1999הצעת החוק ודברי ההסבר פורסמו בהצעות
חוק  ,2825מיום ט"ו בחשון התש"ס ) 25באוקטובר  ,(1999עמ' .120
 1ס"ח התש"ך ,עמ'  ;57התשנ"ה ,עמ' .111
 2ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;259התשנ"ז ,עמ' .216

)ג(

) (4הודעות שהומצאו למינהל בדבר פסקי דין ,החלטות
וצווים שניתנו על ירי בית המשפט או על ידי רשות אחרת
המוסמכת לכך על פי דין והנוגעים לזכויות לגבי המקרקעין.
) (1השר ,בהתייעצות עם שר המשפטים ,רשאי לקבוע הוראות
לביצוע סעיף זה ,ובכלל זה 
)א(

)ב(

הוראות לגבי אופן הצגת המידע
התנאים למסירת מידע מהמאגר;

במאגר,

)ג( פירוט הזכויות לגבי המקרקעין שייכללו במאגר:
)ד( כי מקרקעין שביחס אליהם נעשו התקשרויות חוזיות
שונות ייכללו במאגר בהדרגה ,במועדים שונים
שייקבעו;

) (2השרים רשאים לקבוע אגרות בעד בקשות לקבלת מידע
מהמאגר וכן רשאים הם לקבוע על מי תחול חובת תשלום
האגרה;

) (5תקנות לפי פסקאות)) (1ג( ו)ד( ופסקה ) (2יהיו באישור
ועדת הכלכלה של הכנסת".

 .2תקנות ראשונות לפי פסקאות )ג( ו)ד( שבסעיף 4טו)ג() (1לחוק העיקרי ,כנוסחן
בסעיף ו לחוק זה ,יובאו לאישור ועדת הכלכלה בתוך שלושה חודשים ממועד פרסומו של

חובת התקנת
תקנות

חוק זה.
.3

תחילתו של חוק זה ארבעה חודשים מיום פרסומו.

אברהם )בייגה( שוחט
שר

עזר ויצמן
נשיא

המדינה

האוצר

תחילה

חיים אורון
שר החקלאות ופיתוח הכפר

אהוד ברק

ראש הממשלה

אברהם

בורג

יושב ראש הכנסת

