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 מתפרסמות בזה הצעות חוק מטעם הממשלה:

 חוק להארכת תקפן של תקנות שעת־חירום(פיקוח על מצרכים
 ושירותים - הוראות נוספות), תשל״ו-1976

 1. תקפן של תקנות שעת־חירום (פיקוח על מצרכים ושירותים - הוראות נוספות), הארכת תוקף
 תשל״ו-1975 !(ל־לן — התקנות), מוארך בזה עד יום כ׳יא בתמוז תשל״ז(7 ביולי 1977).

 2. שד המסחר והתעשיה רשאי בכל עת, בצו שיפורסם ברשומות, לבטל את התקנות, סמכות ביטול
ד ע י ז ג י ה נ פ  כולן או מקצתן, או להגביל סמכויות על פיהן. ל

 3. תחילתו של חוק זה ביום י׳ בתמוז תשל״ו(8 ביולי 1976). תחילה

ר ב ס  דבר* ה

 הצעת חוק בענין כבר הוגשה, אך מאחר שהליכי החקיקה
 הרגילים מצריכים זמן ממושך, והמצב במשק מחייב
 קיומן של הוראות כאמור, מוצע להאריך את תקפן של
 התקגות לשנה גוספת, ובה ניתן יהיה לדון בהצעה לתיקון

 החוק ולקבלה.

 עיקר ההוראות שבתקנות אשר מוצע להאריך את
 תקפן הוא איסור אג־רת מצרכים בידי ספקים ועיכוב•
 מהשוק, ואיסור סירוב בלתי סביר לספק מצרכים או

 שירותים.
 נראה שמן הראוי שההוראות האמורות תיקבענה כהו
 ראות קבועות בחוק הפיקוח של מצרכים ושירותים.

 1 ק״ח תשל־ו, ענו• 226; ם״ח חשל״ו, ענו׳ 84.
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 חוק המקרקעין(תיקון מם׳ 5), תשל״ו-1976

 תיקון סעיף 1 1. בסעיף 1 לחוק המקרקעין, תשכ״ט-1969! (להלן - החוק העיקרי), בסופו יבוא:

 ״״גוש״ ו״חלקה״ - כמשמעותם בפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח
 חדש], תשכ״ט—21969;

 ״יחידת רישום״, במקרקעין מוסדרימ - חלקה בגוש, ובמקרקעין שאינם
 מוסדרים — המקרקעין המתוארים בשטר העסקה ששימש יסוד לרישום

 בפנקס המקרקעין שמלפני ההסדר.״

 תיקון סעיף 13 2, בסעיף 13 לחוק העיקרי, במקום ״בחלק מסויים במקרקעין״ יבוא ״בחלק מםויים
 של יחידת רישום״.

 הוספתפרקו׳2 3. אחדי סעיף דד לחוק העיקרי יבוא:

 ״פרק ו׳ 2 : בתים הראויים להירשם כבתים משותפים

 סימן אי; הוראות כלליות
 11״־1־יי1 דדא. בפרק זה -

 ״דירה״ ו״רכוש משותף״ — כמשמעותם בסעיף 52;
 ״בית״ — מבנה של קבע, ובכלל זה הקרקע שעליה נבנה, שיש בו לפחות
 שתי דירות שכל אחת מהן ראויה להירשם כחלק של יחידת רישום,
 והוכח להנחת דעתו של המפקח שלא ניתן לרשמו כבית משותף לפי פרק

 ו׳ מסיבות שאין לבעלי הדירות שליטה עליהן:

ד ב ס י ה  דבד

״ 3 מוצע להוסיף בחוק העיקרי פרק אשר יאפ ע  ס

 שר ניהול תקין של בתים המוחזקים למעשה
 כבתים משותפים, אך לא ניתן לרשמם לפי פרק ו׳ מסי

 בות שאינן תלויות בבעלי הדירות.
 הוראות הפרק המוצע באות להסדיר את היחסים
 ההדדיים בץ בעלי הדירות בנוגע להחזקה ולניהול של
 חלקי הבית הנמצאים בשימוש משותף ולהבטחת השירו
 תים הדרושים. על בעלי הדירות יחולו ההוראות שבפרק
 ר המתייחסות לדרכי יישוב סכסוכים בץ בעלי דירות

 בבית משותף בדבר זכויותיהם וחובותיהם בבית.
 יש במדינה יותר מ־450,000 דירות בבתים שהוקמו
 בשיכונים ציבוריים, המוחזקים בפועל כבתים משותפים
 אף שטרם נרשמו בפנקסי המקרקעין משום עיכובים
 בהשלמת רישום פעולות התכנ^ רישום זה כרוך, בדרך

 סעיפים אין בחוק המקרקעין תיאור של המקרקעין
 1 ו־ 2 אשר ראוי ומקובל לרשמם כיחידת רישום

 בפני עצמה.
 סעיף 13 לחוק העיקרי ענינו היקף העסקה במקר-

 קעץ, והוא קובע לאמור:
 ׳-13. עסקה במקרקעין חלה על הקרקע יחד עם כל
 המנוי בסעיפים 1ו ו־12, ואין תוקף לעסקה בחלק

 מסרים במקרקעין, והכל כשאין בחוק הוראה אחרת.׳
 כדי למנוע אי-בהירות והתדיינות ביחס למהות
 המקרקעין הניתנים לרישום, מוצע להנדיר מהי יחידת
 רישום שניתן לרשמה, אמ בפנקס הזכרות, לנכי מקרקעץ
 מוסדרים, או בפנקס השטרות, לגבי מקרקעין בלתי
 מוסדרים, ולדייק בסעיף 13 ולומר שחלק מסרים של

 יחידת רישום הוא הדבר שאין תוקף לעסקה בו.

 * ס״ח השביט, עמי 259; תשל״א, עמי 164; תשל״ג, עמ׳ 18; חשל׳׳ד, עמי 135; תשל״ה, עמי 210.
 2 דיני מדינת ישראל, נוסת מיש 13, עמי 293.
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 ״בעל דירה״ - מי שעל פי הסכם בכתב זכאי להירשם כבעל דירה בבית
 או כחוכר לדורות או כחוכר משנה לדורות.

 ד7ב. כל מחזיק בדירה בבית'יראוהו לענין פרק זה כבעל דירה, כל עוד
 לא הוכיח שאינו כך.

 77ג. בית יתנהל לפי התקנון המצוי שבתוספת, ויחול סעיף 62(א).

 ד7ד. 60 המפקח רשאי למנות לבית נציגות זמנית עד שתיכון הנציגות
 הראשונה לפי התקנון? הרכב הנציגות הזמנית יהיה בהתאם להמלצת בעלי
 הדירות שיותר ממחצית הרכוש המשותף צמוד לדירותיהם לפי ההסכמים
 נ:כתב המזכים אותם להירשם כבעלי דירות בבית; באין המלצה כזאת,
 ימנה המפקח נציגות זמנית לפי שיקול דעתו מבין בעלי הדירות שבבית
 או —אם לא היתה אפשרות מעשית לעשות כן - שלא מבין בעלי הדירות,

 ורשאי הוא לקבוע שכר שישלמו לה בעלי הדירות.
 (ב) דינה של נציגות שנתמנתה כאמור בסעיף קטן(א) יהא לכל

 דבר כדין נציגות שנכונה לפי הוראות התקנון.

 דדה. לא נכונה בבית נציגות לפי הוראות התקנון, או שהנציגות אינה
 פועלת, רשאי המפקח למנות לאותו בית נציגות, והוראות סעיף 7דד
 יחולו, בשינדים המחוייבים, על מינוי הנציגות, קביעת שכרה ומעמדה.

 ד7ו. סעיפים 56, 58, 61, 65 ו־68 עד 77 יחולו על בית לפי פרק זה,
 בשינויים המחוייבים. •י

 דדז. בית שהתנהל לנד פרק זה ונרשם בפנקס הבתים המשותפים, יחולו
 עליו הוראות אלה:

 (1) זכות או חובה שהיתה לנציגות הבית ערב הרישום בפנקס
 הבתים המשותפים תהיה לנציגות הבית המשותף שנכונה

 (2) כל הליך משפטי עקב סכסוך כאמור בסעיף 72, שהוחל
 בו ערב רישום הבית בפנקס הבתים המשותפים, ימשיכו
 בו ויראוהו, בשינויים המחוייבימ, כאילו הוגש לפי סימן ד׳

 המחזיק בדירה

 חקניז

 מינוי נציגות
 לבית

 הנוהל באין
 נציגות

 תחולת הוראות
 מסויימות

 דין בית שנרשם

 לאחר רישומו;

 לפרק ו׳.׳

ר ב ס י ה  דבר

 להניח שמצב זה יימשך עוד שנים לא מעטות. משום כך
 מוצע להחיל על בתים אלה, בשינויים המחריבים, את
 ההוראות שבחוק העיקרי בדבר דרכי הניהול התקץ של
 הבית והבטחת השירותים הדרושים, וכן בדבר יישוב

 כלל, בהליכים ממושכים ולכן מתעכב רישום הבית
 כבית משותף ובעקבותיו רישומה של כל דירה בבית
 כיחידת דישומ נסרדת. בשים לב לממדים הנדולים של
 בניית דירות מנורים, הן הציבורית והן הפרטית, הרי
 סכסוכים בץ בעלי הדירות. שללא ספק נם בעוניד יהיה תהליך הרישום ממושך, רש
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 4. בסעיף 136 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן >ב) יבוא:

 ״גג) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על בקשת רישום של זבות
 בעלות שקמה מכוח חוק למדינה, לרשות ציבורית אחרת או לגוף ציבורי
 ובלבד שהודעה בדבר הקניית המקרקעין למבקש הרישום פורסמה

 ברשומות.״

 תיקון סעיף 136

 5. אחרי סעיף 169 לחוק העיקרי יבוא:

 ״תחולת פרק י׳ 2 170. שר המשפטים יחיל בהדרגה, בצווים, את הוראות פרק וי2 על
 אזורי המדינה.״

 הוספת סעיף 170

 6, בתוספת לחוק העיקרי, האמור בסעיף 3 יסומן(א), ואחריו יבוא:

 ׳•׳(ב) בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדי
 רה האחרת, שאי־ביצועו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון.״

 תיקון התוספת

ר ב ס  דבד* ה

 ״2. (א) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או
 תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מםכנים או עשויים
 לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו,
 אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכלל־ת של

 בעלי הדירות.

 (ב) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים
 או תיקונים הפונעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים
 לסכן את קיומה, או משנים או עשויים לשנות את ערכה,

 אלא אם קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת.

 (ג) כל שינוי או תיקון אחר רשאי בעל דירה לעשות
 בדירתו על דעת עצמו.

 3. בעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון
 בבית או ברכוש המשותף, שאי־ביצועו עלול לפגוע

 בדירתו או בערכה.׳׳

 נראה שחסרה הוראה שלפיה זכאי בעל דירה לדרוש
 משכנו, בעל דירה אחרת באותו בית, שיבצע תיקון בדי
 רתו, אשר אי־ביצועו פוגע או עלול לפגוע בדירתו של

 דורש התיקון.

 סעיף 136(א) לחוק העיקרי קובע כי ״הודעה
 ״ ״ על בקשת רישום לפי פרק זה תפורסם

 ברשומות״.
 מאחר שיש ובעלות קמה מכוח דין והודעה מתאימה
 כבר פורסמה ברשומות, כגון הודעה של שר האוצר לפי
 סעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור),
 1943, שקרקע מוקנית לו, נראה שמיותר לחזור ולפרסם
 הודעה ברשומות על בקשת הרישום. לכן מוצע להוסיף,
 שהוראת סעיף 136(א) האמורה לא תחול כאשר הבעלות
 קמה מכוח חוק למדינה, לרשות ציבורית אחרת או לגוף
 ציבורי והודעה בדבר הקניית המקרקעין כבר פורסמה

 ברשומות.

 הוספת פרק ו׳ 2 בענין ניהול בתים שאינם
 רשומים כבתים משותפים, תחייב הגדלה סעיף 5

 ניכרת בתקן ובתקציב של משרד המשפטים. מוצע איפוא
 לקבוע ששר המשפטים יחיל את ההוראות בהדרגה על

 אזורי המדינה.

 סעיפים 2 ו־3 לתקנון המצוי שבתוספת
1 6 לחוק העיקרי, קובעים לאמור: י ע  ס
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 המחיר 32 אגודות


