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חוק המקרקעין )תיקון מס' 34(, התשפ"א-2020*

ההגדרה1רתיקוןסעיף1 לפני ,1 בסעיף העיקרי(, החוק - )להלן התשכ"ט-11969 המקרקעין, בחוק
"מקרקעין"יבוא:

""חוקהתכנוןוהבנייה"-חוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-1965;"ר

בסעיף14אלחוקהעיקרי,ההגדרה"חוקהתכנוןוהבנייה"-תימחקר2רתיקוןסעיף14א

בסעיף38)א(לחוקהעיקרי,במקום"חוקהתכנוןוהבניה,תשכ"ה-1965,"יבוא"חוק3רתיקוןסעיף38
התכנוןוהבנייה"ר

בסעיף59א)א(לחוקהעיקרי-4רתיקוןסעיף59א

במקוםפסקה)1(יבוא: )1(

ההתקנהנעשיתבהתאםלהוראותחוקהתכנוןוהבנייה;"; )1("

בפסקה)2(,במקום"מתןההיתר"יבוא"ההתקנה"ר )2(

בסעיף59ג)ב()1(לחוקהעיקרי,במקום"חוקהתכנוןוהבניה,התשכ"ה-1965"יבוא"חוק5רתיקוןסעיף59ג
התכנוןוהבנייה"ר

בסעיף59ו)א()1(לחוקהעיקרי,במקום"חוקהתכנוןוהבניה,תשכ"ה-1965"יבוא"חוק6רתיקוןסעיף59ו
התכנוןוהבנייה"ר

הוספתסעיפים
59טו־59י

אחריסעיף59חלחוקהעיקרייבוא:7ר

"התקנתמיתקן
פוטו־וולטאיאו

מיתקןאגירה
המשמשאתכל

בעליהדירות

בסעיףזהובסעיף59י-59טר )א(

"מיתקןאגירה"-מיתקןהמאפשרלהמיראנרגיהחשמלית
האנרגיה את לאחסן וכן לאחסון, הניתנת לאנרגיה

ולהמירהבחזרהלאנרגיהחשמלית;

הממירה חשמל לייצור מערכת - פוטו־וולטאי" "מיתקן
ישירותאנרגייתשמשלאנרגיהחשמליתר

בעלידירותשבבעלותםשנישלישיםמהדירותבבית )ב(
המשותףרשאיםלהחליטבאסיפההכלליתעלהתקנהשל
מיתקןפוטו־וולטאיאומיתקןאגירה)בסעיףזה-המיתקן(
עלגגהביתהמשותףשהוארכושמשותף,כולואוחלקו,
ולהתקיןבדרךסבירהאתההתקניםוהתשתיותהקשורים
להתקנהכאמור,וכןרשאיםהםלקבלהחלטותעלעסקאות
במיתקןובהכנסותהנובעותממנועלאףהאמורבסעיף55,

ובלבדשמתקיימיםכלאלה:

התקנתהמיתקןוההתקניםוהתשתיותהקשורים )1(
להתקנתו)בסעיףזה-ההתקנה(תיעשהלפיהוראות

חוקהתכנוןוהבנייהוחוקהחשמל,התשי"ד-21954;

ההתקנהוההפעלהשלהמיתקןייעשובהתאם )2(
לחוקהקרינההבלתימייננת,התשס"ו-32006;

התקבלבכנסתביוםז'בטבתהתשפ"א)22בדצמבר2020(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק *
הממשלה-1377,מיוםט"ובכסלוהתשפ"א)1בדצמבר2020(,עמ'96ר

ס"חהתשכ"ט,עמ'259;התשע"ט,עמ'80ר 1

ס"חהתשי"ד,עמ'190ר 2

ס"חהתשס"ו,עמ'158ר 3
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ההתקנהתיעשהבדרךשתצמצם,ככלהאפשר, )3(
אתהפגיעהבחזותהבית;

איןבהתקנהכדילפגועבמיתקניםשהותקנוכדין )4(
עלגגהביתהמשותף;

הכללית באסיפה הדירות בעלי בפני הוצגו )5(
כלאלה:ההוצאותשיישאובהןבעליהדירותבשל
התקנתהמיתקן,ההוצאותהצפויותלהפעלתהמיתקן
ותחזוקתו,ההכנסותהצפויותמהפעלתהמיתקן,תקופת
החזרההשקעהשלבעליהדירות,הגורםשיבצעאת
והפעלתו, המיתקן תחזוקת אופן המיתקן, התקנת
מיקומו,גודלוואמצעיהבטיחותשיינקטובעתהפעלתור

בעליהדירותשהחליטועלהתקנתהמיתקןכאמור)ג( )1(
בסעיףקטן)ב(יישאובהוצאותהתקנתו,ורשאיםהם

להסכיםכירקמקצתםיישאובהוצאותכאמורר

הוצאותההתקנהשבהןיישאובעליהדירותלפי )2(
פסקה)1(יהיובהתאםלחלקםהיחסישלבעליהדירות
שהחליטועלהתקנתהמיתקןברכושהמשותף,אלאאם
כןהחליטובעליהדירותכאמורעלחלוקתההוצאות

בדרךאחרתר

כלבעליהדירותבביתהמשותףיישאובהוצאות )3(
ההפעלהוהתחזוקהשלהמיתקןר

הותקןמיתקןכאמורבסעיףקטן)ב(,יראובמיתקן )4(
ובהכנסותשיתקבלומהפעלתוחלקמהרכושהמשותף
בביתהמשותף,אולםההכנסותמהפעלתוישמשו,לפני
כלשימושאחר,לכיסויהוצאותהתחזוקהוההפעלה
שלהמיתקן,ויתרתההכנסותתשמש,לפניכלשימוש
אחר,להחזרהוצאותההתקנהלבעליהדירותשנשאו
בהן,לפישיעורהשתתפותםבהוצאותהאלה;לאחר
החזרהוצאותההתקנהתשמשיתרתההכנסותאתכל
בעליהדירותבהתאםלחלקםהיחסישלבעליהדירות
בביתהמשותף;לענייןזה,"החזרהוצאותההתקנה"-
לרבותהחזרההוצאותשבהןהיונושאיםבעליהדירות
שלאהחליטועלהתקנתהמיתקןאילוהיונמניםעם
בעליהדירותשהחליטועלההתקנה,נוסףעלהחזר
הדירות בעלי בפועל נשאו שבהן ההתקנה הוצאות

שהחליטועלההתקנהר

בהתאם שהתקבלה להחלטה המתנגד דירה בעל )ד(
להוראותסעיףקטן)ב(וטועןלפגיעהמהותיתבזכויותיורשאי
לפנותלמפקחבתביעה,ויחולולענייןזההוראותסעיף71ג)ב(
עד)ה(,בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:בסעיףקטן)ד(,
המילים"אוכיטעהשמאיהמקרקעיןשנקבעכאמור"והסיפה

החלבמילים"ביןבדרךשלתשלומיאיזון"-לאייקראור

ההתקנהתיעשהבדרךשתצמצם,ככלהאפשר, )3(
אתהפגיעהבחזותהבית;

איןבהתקנהכדילפגועבמיתקניםשהותקנוכדין )4(
עלגגהביתהמשותף;

הכללית באסיפה הדירות בעלי בפני הוצגו )5(
כלאלה:ההוצאותשיישאובהןבעליהדירותבשל
התקנתהמיתקן,ההוצאותהצפויותלהפעלתהמיתקן
ותחזוקתו,ההכנסותהצפויותמהפעלתהמיתקן,תקופת
החזרההשקעהשלבעליהדירות,הגורםשיבצעאת
והפעלתו, המיתקן תחזוקת אופן המיתקן, התקנת
מיקומו,גודלוואמצעיהבטיחותשיינקטובעתהפעלתור

בעליהדירותשהחליטועלהתקנתהמיתקןכאמור)ג( )1(
בסעיףקטן)ב(יישאובהוצאותהתקנתו,ורשאיםהם

להסכיםכירקמקצתםיישאובהוצאותכאמורר

הוצאותההתקנהשבהןיישאובעליהדירותלפי )2(
פסקה)1(יהיובהתאםלחלקםהיחסישלבעליהדירות
שהחליטועלהתקנתהמיתקןברכושהמשותף,אלאאם
כןהחליטובעליהדירותכאמורעלחלוקתההוצאות

בדרךאחרתר

כלבעליהדירותבביתהמשותףיישאובהוצאות )3(
ההפעלהוהתחזוקהשלהמיתקןר

הותקןמיתקןכאמורבסעיףקטן)ב(,יראובמיתקן )4(
ובהכנסותשיתקבלומהפעלתוחלקמהרכושהמשותף
בביתהמשותף,אולםההכנסותמהפעלתוישמשו,לפני
כלשימושאחר,לכיסויהוצאותהתחזוקהוההפעלה
שלהמיתקן,ויתרתההכנסותתשמש,לפניכלשימוש
אחר,להחזרהוצאותההתקנהלבעליהדירותשנשאו
בהן,לפישיעורהשתתפותםבהוצאותהאלה;לאחר
החזרהוצאותההתקנהתשמשיתרתההכנסותאתכל
בעליהדירותבהתאםלחלקםהיחסישלבעליהדירות
בביתהמשותף;לענייןזה,"החזרהוצאותההתקנה"-
לרבותהחזרההוצאותשבהןהיונושאיםבעליהדירות
שלאהחליטועלהתקנתהמיתקןאילוהיונמניםעם
בעליהדירותשהחליטועלההתקנה,נוסףעלהחזר
הדירות בעלי בפועל נשאו שבהן ההתקנה הוצאות

שהחליטועלההתקנהר

בהתאם שהתקבלה להחלטה המתנגד דירה בעל )ד(
להוראותסעיףקטן)ב(וטועןלפגיעהמהותיתבזכויותיורשאי
לפנותלמפקחבתביעה,ויחולולענייןזההוראותסעיף71ג)ב(
עד)ה(,בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:בסעיףקטן)ד(,
המילים"אוכיטעהשמאיהמקרקעיןשנקבעכאמור"והסיפה

החלבמילים"ביןבדרךשלתשלומיאיזון"-לאייקראור
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הותקןמיתקןכאמורבסעיףקטן)ב(ובעלדירה)ה( )1(
את המצדיקות מיוחדות נסיבות מתקיימות טועןכי
לפנות הוא בטיחותי,רשאי סיכון ובכללזה הסרתו,

למפקחבתביעהלהסרתהמיתקןר

מיוחדות נסיבות מתקיימות כי המפקח מצא )2(
המצדיקותאתהסרתהמיתקן,רשאיהואלהורותעל
הסרתהמיתקן,כולואוחלקו,ולקבועהוראותלעניין
זה;המפקחייתןהוראותלענייןהנשיאהבעלויותהסרת

המיתקןר

בעליהדירותרשאיםלקבועבתקנוןמוסכםכיהוראות )ו(
סעיףזהלאיחולועליהםר

מיוחדת מהוראה לגרוע כדי זה סעיף בהוראות אין )ז(
הקיימתבתקנוןמוסכםבדברהתקנתהמיתקןר

שרהמשפטים,באישורועדההחוקה,חוקומשפטשל )ח(
הכנסת,יקבעהוראותלענייןהשינוייםהנדרשיםבהוראות
סעיףזהאםהביתהמשותףנמצאבשטחמגרששחלהעליו
התכנון לחוק 62א)ח()1( בסעיף כהגדרתה נושאית תוכנית
והבנייה,המאפשרתהרחבתדירותקיימותבדרךשלבנייה

עלגגהביתהמשותףר

התקנתמיתקן
פוטו־וולטאיאו

מיתקןאגירה
המשמשבעלדירה

מסוים

הבית59יר גג על סביר במקום להתקין, רשאי דירה בעל )א(
המשותףשהוארכושמשותף,מיתקןפוטו־וולטאיאומיתקן
אגירה,וכןלהתקיןבדרךסבירהאתהמיתקניםוהתשתיות
הקשוריםלהתקנהכאמור,והכולבלאהסכמתבעליהדירות

האחרים,ובלבדשמתקיימיםכלאלה:

ההתקנהתיעשהעלשטחבשיעוריחסי)1( )א(
שאינועולהעלחלקושלבעלהדירההמתקין
מקום הגג משטח הוקצה המשותף; ברכוש
אחרת למטרה הדירות בעלי את המשמש
קיימים או )3( בפסקה כאמור עליה שהוסכם
למעט הבית, גג על כדין שהותקנו מיתקנים
דודישמש,מיתקניםפוטו־וולטאייםאומיתקני
מתוך זה סעיף לעניין השטח יחושב אגירה,

השטחשנותרר

דוד המשותף הבית גג על מותקן היה )ב(
אגירה מיתקן או פוטו־וולטאי מיתקן שמש,
המשמשאתבעלהדירההמתקין,ינוכהשטחו
מהשטחשבוניתןלבצעאתההתקנהלפיפסקת

משנה)א(;

התנאיםהקבועיםבפסקאות)1(עד)4(שלסעיף )2(
59ט)ב(;
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ביוםההתקנהלאשימשהמקוםשעליותיעשה )3(
הדירות בעלי את סבירה, תקופה במשך ההתקנה,
למטרהכלשהישהוסכםעליה,ביןבהחלטהשלבעלי
הדירותוביןבהתנהגותם,והואלאנועדביוםהאמור

לשמשלמטרהכלשהילפיתקנוןהביתהמשותף;

בעלהדירההמתקיןאומימטעמומסר,לאיאוחר )4(
מ־45ימיםלפנימועדביצועההתקנה,הודעהמוקדמת
בכתבלנציגותהביתהמשותףולכלבעליהדירותבבית
המשותףלגביכוונתולבצעהתקנהכאמור;ההודעה
הודעה נמסרת שבה בדרך תימסר הדירות לבעלי
עלכינוסאסיפהכלליתשלבעלידירותלפיתקנון
הביתהמשותף;ההודעהתכלולפרטיםבדברמיקומו
בעת שיינקטו הבטיחות ואמצעי גודלו המיתקן, של

הפעלתור

בסעיף כאמור לפעול רשאים יחד דירות בעלי כמה )ב(
קטן)א(אםמתקיימיםהתנאיםהאמוריםבאותוסעיףקטן,

בשינוייםהמחויביםר

בעלדירההמבצעהתקנהכאמורבסעיףקטן)א(,יישא )ג(
בכלההוצאותהכרוכותבהתקנה,בהפעלהובתחזוקהשל
המיתקןובכלהחיוביםהנובעיםממנו,ויראובמיתקןלפיסעיף
קטן)א(ובהכנסהשתתקבלמהפעלתוחלקמרכושושלבעל

הדירההמתקיןר

הבית ונציגות )א( קטן בסעיף כאמור מיתקן הותקן )ד(
המשותףאובעלדירהסבוריםכימתקיימותנסיבותמיוחדות
המצדיקותאתהסרתהמיתקן,לרבותבשלסיכוןבטיחותי,
59ט)ה(בשינוייםהמחויבים יחולולענייןזההוראותסעיף
ובשינויזה:בפסקה)2(,במקוםהסיפההחלבמילים"המפקח
ייתןהוראות"יקראו"בעלהדירההמתקיןיישאבכלההוצאות

הכרוכותבהסרתהמיתקן,אלאאםכןקבעהמפקחאחרת"ר

הותקןמיתקןכאמורבסעיףקטן)א(,והתקבלההחלטה )ה(
על 71ב לפיחוקזהשעניינההרחבתדירהכאמורבסעיף
גגהביתהמשותף,יוסרהמיתקןאויועברלמקוםאחרככל
שהדברנדרש;בעלדירההמרחיבאתדירתוכאמורבסעיף
קטןזהיישאבכלההוצאותהכרוכותבהסרתהמיתקןאו
בהעברתוויחזירלבעלהדירההמתקיןאתהוצאותההתקנה,

והכולאלאאםכןקבעהמפקחאחרתר

הוראותסעיפים59ט)ו(ו–)ז(יחולולענייןמיתקןכאמור )ו(
בסעיףזה,בשינוייםהמחויביםר"

בסעיף71אלחוקהעיקרי,ההגדרה"חוקהתכנוןוהבניה"-תימחקר8רתיקוןסעיף71א

בסעיף72)א(לחוקהעיקרי,במקום"59ח"יבוא"59י"ר9רתיקוןסעיף72

בסעיף77בלחוקהעיקרי,במקום"59ז"יבוא"59י"ר10רתיקוןסעיף77ב

ביוםההתקנהלאשימשהמקוםשעליותיעשה )3(
הדירות בעלי את סבירה, תקופה במשך ההתקנה,
למטרהכלשהישהוסכםעליה,ביןבהחלטהשלבעלי
הדירותוביןבהתנהגותם,והואלאנועדביוםהאמור

לשמשלמטרהכלשהילפיתקנוןהביתהמשותף;

בעלהדירההמתקיןאומימטעמומסר,לאיאוחר )4(
מ־45ימיםלפנימועדביצועההתקנה,הודעהמוקדמת
בכתבלנציגותהביתהמשותףולכלבעליהדירותבבית
המשותףלגביכוונתולבצעהתקנהכאמור;ההודעה
הודעה נמסרת שבה בדרך תימסר הדירות לבעלי
עלכינוסאסיפהכלליתשלבעלידירותלפיתקנון
הביתהמשותף;ההודעהתכלולפרטיםבדברמיקומו
בעת שיינקטו הבטיחות ואמצעי גודלו המיתקן, של

הפעלתור

בסעיף כאמור לפעול רשאים יחד דירות בעלי כמה )ב(
קטן)א(אםמתקיימיםהתנאיםהאמוריםבאותוסעיףקטן,

בשינוייםהמחויביםר

בעלדירההמבצעהתקנהכאמורבסעיףקטן)א(,יישא )ג(
בכלההוצאותהכרוכותבהתקנה,בהפעלהובתחזוקהשל
המיתקןובכלהחיוביםהנובעיםממנו,ויראובמיתקןלפיסעיף
קטן)א(ובהכנסהשתתקבלמהפעלתוחלקמרכושושלבעל

הדירההמתקיןר



הבית ונציגות )א( קטן בסעיף כאמור מיתקן הותקן )ד(
המשותףאובעלדירהסבוריםכימתקיימותנסיבותמיוחדות
המצדיקותאתהסרתהמיתקן,לרבותבשלסיכוןבטיחותי,
59ט)ה(בשינוייםהמחויבים יחולולענייןזההוראותסעיף
ובשינויזה:בפסקה)2(,במקוםהסיפההחלבמילים"המפקח
ייתןהוראות"יקראו"בעלהדירההמתקיןיישאבכלההוצאות

הכרוכותבהסרתהמיתקן,אלאאםכןקבעהמפקחאחרת"ר

הותקןמיתקןכאמורבסעיףקטן)א(,והתקבלההחלטה )ה(
על 71ב לפיחוקזהשעניינההרחבתדירהכאמורבסעיף
גגהביתהמשותף,יוסרהמיתקןאויועברלמקוםאחרככל
שהדברנדרש;בעלדירההמרחיבאתדירתוכאמורבסעיף
קטןזהיישאבכלההוצאותהכרוכותבהסרתהמיתקןאו
בהעברתוויחזירלבעלהדירההמתקיןאתהוצאותההתקנה,

והכולאלאאםכןקבעהמפקחאחרתר

הוראותסעיפים59ט)ו(ו–)ז(יחולולענייןמיתקןכאמור )ו(
בסעיףזה,בשינוייםהמחויביםר"

תיקוןסעיף71אבסעיף71אלחוקהעיקרי,ההגדרה"חוקהתכנוןוהבניה"-תימחקר8ר

תיקוןסעיף72בסעיף72)א(לחוקהעיקרי,במקום"59ח"יבוא"59י"ר9ר

תיקוןסעיף77בבסעיף77בלחוקהעיקרי,במקום"59ז"יבוא"59י"ר10ר
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בסעיף110)ב()1(לחוקהעיקרי,במקום"חוקהתכנוןוהבניה,התשכ"ה-1965"יבוא"חוק11רתיקוןסעיף110
התכנוןוהבנייה"ר

בסעיף127)ג(לחוקהעיקרי,במקום"חוקהתכנוןוהבניה,תשכ"ה-1965"יבוא"חוק12רתיקוןסעיף127
התכנוןוהבנייה"ר

תיקוןחוק
התכניתהכלכלית

)תיקוניחקיקה
ליישוםהמדיניות
הכלכליתלשנות

התקציב2017
ו־2018(-מס'4

בחוקהתכניתהכלכלית)תיקוניחקיקהליישוםהמדיניותהכלכליתלשנותהתקציב13ר
2017ו־2018(,התשע"ז-42016,בסעיף18,המתקןאתהתוספתהשלישיתלחוקהתכנון

והבנייה,התשכ"ה-51965,אחריפסקה)11(המובאתבויבוא:

השבחהבמקרקעיןבשלהקמתמיתקןפוטו־וולטאיכהגדרתובפסקה)11(,על )12("
גבימאגרמים,מאגרקולחיןאובריכתדגיםאועלהדפנותהחיצוניותשלהמאגראו

הבריכהכאמורר"

תקנותראשונותלפיסעיף59ט)ח(לחוקהעיקריכנוסחובחוקזהיובאולאישורועדת14רתקנותראשונות
החוקה,חוקומשפטשלהכנסתעדיוםז'בניסןהתשפ"א)20במרס2021(ר

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ן ר ו נק ס ני  י ב א
שרהמשפטים

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י ו ל  יב ר י
יושבראשהכנסת

ס"חהתשע"ז,עמ'49;התשפ"א,עמ'126ר 4

ס"חהתשכ"ה,עמ'307ר 5
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