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 מתמרפטת בזה הצעת יחול! מטעפ הממשלה:

 חוק המקרקעין(תיקון מס׳ 7), תשל״ח-1978

 ״הפיכת מקרקעי
 יעוד למקרקעי

 ציבור

 החלפת סעיף 0״ 1. במקום סעיף 110 לחוק המקרקעין, תשכ״ט-1969 ! (להלן - החוק העיקרי), יבוא:

 110. (א) מקרקעי יעוד ייהפכו למקרקעי ציבור שאינם מקרקעי יעוד
 אם אישרה הממשלה או השר שקבעה לכך, לפי שיקול דעתם, שחדלו
 לשמש ליעודם; משניתן אישור כאמור תפורסם ברשומות הודעה על כך

 וציון המקרקעין כמקרקעי יעוד יימחק.

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן(א) ייהפכו מקרקעי יעוד למקרקעי
 ציבור שאינם מקרקעי יעוד ויירשמו בהתאם לכך אם נועדו לשמש שלא

 למקרקעי יעוד באחת מתכניות אלה:

 (1) תכנית שיש בה חלוקה חדשה, שאושרה סופית והועברה
 לרישום לפי סימן ז׳ של פרק ג׳ לחוק התכנון והבניה,

 תשכ״ה-1965 2;

 (2) תכנית שאושרה סופית לפי חוק רישום שיכונים ציבו
 ריים (הוראת שעה), תשכי׳ד-1964 3.״

 אחרי סעיף 135 לחוק העיקרי יבוא:

 135א. מקרקעין לא־מוסדרים הרשומים בפנקסי המקרקעין, רשאים
 הבעל או היועץ המשפטי לממשלה או נציגו לבקש לתקן רישום לא־נכון
 של השטח או של גבולותיו: היה התיקון עלול לפגוע במקרקעין סמוכים,
 לא ייעשה התיקון אלא לאחר שניתנה לבעל של אותם מקרקעין הזדמנות

 סבירה להשמיע טענותיו.״

.2 

 ״תיקון רישום
 שטח או גבולות

 הוספתי סעיף 135א

ם 3. בסעיפים 137 (א), 139 ו־140 לחוק העיקרי, במקום ״פרק זה״ יבוא ״סימן זה״. י פ י ע  תיקיד ס

 137, 139 ו־140

ר כ י הס ר ב  ד

 סופית לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה),
 תשכ״ד-1964, ומובאת לרישום לפי הוראות החוק
 האמור. .

 לפי נוסח סעיף 10 ז םמכות הממשלה או השר שקבעה
ך מוגבלת לבחינת העובדה שמקרקעי יעוד חדלו כ  ל
 לשמש ליעודם, ואזי עליהם לאשר עובדה זו. מוצע לה
ת לא לאשר הפיכת מקרקעי יעוד למקר ע  עניק שיקול ד
ר שחדלו לשמש ליעודם, כגון ר ב ת  קעי ציבור, אף אם נ

 במקרה של שימוש שלא כדין במקרקעי היעוד.

 סעי(* 1 סעיף 110 לחוק העיקרי קובע כלהלן:
 ״110. מקרקעי יעוד לא ייהפכו למקרקעי ציבור שאינם
י יעוד אלא אם אישרה הממשלה או השר שקבעה  מקרקע
ך שחדלו לשמש ליעודם; הודעה על האישור תפורסם כ  ל

י יעוד יימחק.״ ן כמקרקע  ברשומות וציון המקרקעי

 לשם פישוט הליכי הרישום של פעולות תכנון במקר
 קעין, מוצע לקבוע שהוראת סעיף 110 לחוק העיקרי לא
 תחול על תכנית לחלוקה חדשה שאושרה סופית לפי
 חוק התכנון והבניה, תשכ״ה-965ו, ומובאת לרישום לפי
ל תכנית שיכון ציבורי שאושרה  הוראות חוק זה, ואף לא ע

 1 ס״ח תשכ״ט, עמ׳ 259; תשל״א, עמ׳ 164; תשל״ג, עמ׳ 18; תשל״ד, עמ׳ 135; תשל״ה, עמ׳ 210; תשל״ז, עמ׳ 312; תשל״ח, עמ׳ 121.
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 A בסעיף 168 לחוק העיקרי, אחרי פסקה (5) יבואן תיקון סעיף 168

 ״(5א) ההליכים בקשר לתיקון הרישום. של שטח או גבולות
 במקרקעין לא־מוםדרים;״.

ם פעו,1ות . ו י  5. תוקן לפני תחילתו של חוק זה רישום הגבולות או השטח במקרקעין לא־מוסדרים על ק
 פי בקשת הבעל או היועץ המשפטי לממשלה או נציגו, רואים את התיקון כאילו נעשה כדין?
 אולם אם פגע הרישום במקרקעין סמוכים ולא ניתנה אותה שעה לבעל אותם מקרקעין

 הזדמנות להשמיע טענותיו, רשאי הוא לבקש את ביטול הרישום.

י ה&כד ר ב  ד

 תיקון הרישום של גבולות או שטח שנעשה לפני תחילתו
 של חוק זה, יראו כאילו נעשה כדין, אולם מי שנפגע מן
 הרישום ולא ידע על כך, ועל כן לא השמיע טענותיו,

 יהיה זכאי לבקש את ביטול הרישום.

 סעיף 6 , 1 _ בסעיפים 137, 139 ו־140 לחוק העיקרי
 ננקטה המלה ״פרק״ במקום שצריך היה

 לומר ״סימן״. התיקון המוצע בא לתקן את הטעות.

 4 מוצע להסמיך את שר המשפטים להתקין

 ״ תקנות לענין תיקון הרישום כאמור בסעיף
 135א החדש לחוק העיקרי: ראה סעיף 2 לעיל.

 סעיפים מקרקעין לא מוסדרים שנרשמו לפני שנים
 2 ו־5 , רבות בפנקסי השיטה הישנה, תוארו בפנק
 סים אלה לפי גבולות ובציון השטח. הוברר, שבמספר
־ ד  מקרים ציון השטח או הגבולות אינו מדוייק. קביעה ה
 משמעית של שטח מקרקעין או של גבולותיו נעשית בהלי
 כים של הסדר זכויות הקנין; אולם הליכים אלה, במיוחד
 באזורים בנויים, לא יושלמו על-פי המתוכנן אלא בעוד
 שנים לא מעטות. על כן נזקקים בעלי מקרקעין כאלה,
  המבקשים לעשות בהם עסקה, לפעולה של תיקון הרי
 שום של השטח והגבולות, והתיקון המוצע בא לאפשר

 עשיית תיקונים מסוג זה.
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 המחיר 1 לירה י י נדפס בדפוס הממשלה׳ ירושליפ




