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 מתפרסמת בזה הצעה חזק מםסם הממשלה :

, תשכ״ד-1964 ן י ע ק ר ק מ ק ה ו  ח

 חילק ראשון: מבוא

: פדשגות ותחולה  פרק א'
 1, בחוק זה —

 ״מקרקעין״ - קרקע, כל הבנוי והנטוע עליה, וכל המחובר אליה חיבור של קבע;
 ״מקרקעין מוסדרים״ - מקרקעין שנרשמו בפנקסים לאחר סידור זכות הקנין לפי פקודת

 הקרקעות (סידור זכות הקבין)1;
 ״דירה״ - חדר או תא אחר, או מערכת חדרים או תאים, שנועדו לשמש יחידה שלמה

 ונפרדת לדיור או לעסק או לכל צורך אחר;
 ״מרשם״ - מרשם המקרקעין לפי חוק זה;

 ״רישום״—רישום בפנקסי המקרקעין הנהוגים במרשם;
 ״בית המשפט״ או ״בית משפט השלום״ - בית המשפט המחוזי או בית משפט השלום, לפי

 הענין, שבאזור שיפוטם נמצאים המקרקעין הנדונים;
 ״שכירות״ - לרבות שכירות משנה, חכירה וחכירה לדורות וחכירת משנה שלהן.

 2. חוק זה אינו מונע החלת כל דין אחר על ענין שאין לגביו הודאה מפורשת או
 משתמעת בחוק זה׳ אולם אין זכות במקרקעין אלא לפי חוק זה.

 הגדרות

 שמירת דינים
 אתרים

: הודאות יהוד ,  פרק ב

 3. הסוגים השונים שהיו קיימים במקרקעין ערב תחילתו של חוק זה מכוח דיני הקרקעות
 העותומניים-בטלים, וכל הוראה בדין המגבילה פעולה במקרקעין בשל היותם נמנים עם
 אחד הסוגים האמורים - לא ינהגו לפיה; מיום תחילתו של חוק זה ואילך יעמדו כל

 המקרקעין לבעליהם לקנין שלם ואחיד לפי הוראות חוק זה.

 4. בעלות מקרקעין היא הזכות היהודית להחזיק מקרקעין׳ ליהנות מהם, ולעשות בהם
 כל דבר, ללא הגבלה׳ זולת הגבלות לפי דין או לפי הסכם כדין.

 5. שכירות מקרקעין היא הזכות להחזיקם ולהשתמש בהם, שהוקנתה בתמורה לתקופה
 קצובה או מתחדשת מזמן לזמן; למקנה זכות זו ייקרא ״משכיר״, ולרוכש הזכות - ״שוכר״.

 6. חכירה היא שכירות מקרקעין לתקופה שלמעלה מחמש שנים; למקנה זכות זו ייקרא
 ״מחכיר״, ולרוכש הזכות-״חוכר״; חכירה לדורות היא חכירה לתקופה של עשרים וחמש
 שנים ומעלה! למקנה זכות זו ייקרא ״מחכיר לדורות״, ולרוכש הזכות-״חוכר לדורות״.

 7. משכנתה היא שעבוד מקרקעין לפרעון חוב המזכה את הנושה לגבות את החוב -
 אם לא ייפרע - מן המקרקעין המשועבדים; לבעל המקרקעין המשועבדים ייקרא

 ״הממשכן״, ולמי שהמקרקעין משועבדים לו — ״בעל המשכנתה״.

 8. (א) זיקת הנאה היא שעבוד מקרקעין להנאה שאין עמו החזקה באותם מקרקעין.
 (ב) זיקת הנאה יכול שתהא לטובת מקרקעין פלונים או אדם פלוני או סוג פלוני

 של בני אדם׳ או לטובת הציבור.

 ביטול מוגי
 הבעלות במקרקעין

 בעלות

 שגירות

 חבירה

 משכנתה

 זיקת הנאה

, ברך ב׳, פרק פי, עמי &82. י  1 הדקי אי
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ן ן זוקקיפ״; למקרקעי ) למקרקעין שזיקת ההנאה היא לטובתם ייקרא ״מקרקעי  מ
ן זקוקים״.  המשועבדים בזיקת הנאה ייקרא ״מקרקעי

ל פי הסכם׳ בין עסקה במקרקעין ל זכות אחרת לפי חדק זה׳ ע  9. עסקה במקרקעין היא הקניית בעלות או כ
 בתמורה ובין שלא בתמורה.

 גמר עסקה

 כוחו של רישופ

 רישום פסול

 ביצוע בעין
 של הסכמים

 המועד להגשת
 התביעה

 סייגים לצו
 ביצוע בעין

: רכישת זכויות במקרקעין י  חלק שנ

 פרק נ' 5 עפקאות ורישומן

ן נגמרת בחתימת שטר עסקה על ידי בהצדדים לה׳ באימות חתימתם  10. עסקה במקרקעי
ן הוראה אחרת בחוק זה. די רשם מקרקעין (להלן — הרשם) וברישום; והכל כשאי  על י

ת זכות שאינה ל טענ ו ודוחה כ  11. רישום במקרקעין מוסדרים הוא ראיה חותכת לתכנ
׳ ואם ו ן לא־מוסדרים הוא ראיה לכאורה לתכנ  מתיישבת עם הרישום; רישום במקרקעי
 נמצא פגם בבעלותו של בעל הרישום על הזכות הרשומה׳ או בבעלותו של מי שקדם לו -

 ניתן הרישום לתיקון אף אם נרכשה הזכות בתום לב.

 12. הושג רישום במרמה׳ בכפיה, בטעות או במסמכים כוזבים או לא־תקפים׳ או שנעשה
׳ זולת אם נרכשה בינתיים זכות בהסתמך על ן ן - ניתן הרישום לתיקו ל־די י פסו ד  על י

 הרישום וכתום לב.

 פרק די: אכיפת התחייבות לעסקה

 13. נעשה הסכם שהוא עסקה שלא נגמרה כאמור בסעיף 10׳ או שיש בו התחייבות לעשות
צוע ההסכם (להלן - צו ביצוע ׳ רשאי בית המשפט לאכוף בצו את בי ן  עסקה במקרקעי

 בעין).

׳ אלא אם הוגשה לא יאוחר מתום ן ע בעי צו  14. (א) לא ייזקק בית המשפט לתביעת צו בי
 ששה חדשים לאחר מועד הביצוע הנקוב בהסכם, ואם לא נקוב מועד הביצוע — לא יאוחר
ית ההסכם או מיום שבו התכוונו הצדדים׳ כמשתמע מתוך  מתום ששה חדשים מיום עשי
 ההסכם או מן הנסיבות׳ לבצע בו את ההסכם; בכל מקרה רשאי בית המשפט להאריך את

עד להגשת התביעה׳ אם ראה כי בנסיבות המקרה מן הצדק לעשות כן.  המו

 גב) היתה העסקה שהוסכם עליה מכר או שכירות, והמקרקעין נמסרו לרוכש, זכאי
. (א) , על אף האמור בסעיף קטן ן ע בעי צו  הרוכש להגיש בכל עת הביעה לצו בי

, אלא אם נתקיימו תנאים אלה: ן ע בעי צו  15. לא יתן בית משפט צו בי
ית  (1) יש הסכם בכתב, או מסמך אחר חתום בידי הנתבע המעיד על עשי

 ההסכם;
ע העסקה ושכנע את צו ו לקיים קודם לבי  (2) הרוכש קיים כל תנאי שהיה עלי
ו בית י די הפקדת התמורה ואם באופן אחר שיורה על ל י  בית המשפט, אם ע
 המשפט, כי הוא מוכן להשלים את העסקה: ואולם רשאי בית המשפט ליתן צו
אי מתנאי ההסכם׳ אם הצדדים לא יחסו ן אף אם לא קיים הרוכש תנ ע בעי צו  בי

׳ לדעת בית המשפט/ חשיבות יסודית;  לו

ע בכללו; ואולם רשאי בית המשפט להוסיף צו בר־בי  (3) ההסכם הוא תקף ו
 בו תנאים משלימים הנובעים מכלל ההסכם, אם ראה בהם צורך כדי לאפשר

ע העסקה׳ ובלבד שלא ישנה, ולא יוסיף. תנאי יסודי. צו  בי
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 16. נבצר מהנתבע לבצע את העסקה׳ לא יתן בית המשפט צו ביצוע בעץ: ואולם אם היו
 כמה נתבעים ונבצר מאחד מהם לבצע התחייבותו, רשאי בית המשפט׳ אם נראה לו הדבר

 מעשי בנסיבות המקרה, ליתן את הצו לגבי יתר הנתבעים.

 17. היתה דרושה הסכמתו של צד שלישי לביצוע העסקה׳ לא יתן בית המשפט צו ביצוע
 בעין אלא אם הובטחה ההסכמה הדרושה.

 18. ניתן צו ביצוע בעין, יעביר בית המשפט העתק הצו לרשם שבלשכתו רשומים המקר
 קעין׳ והרשם ירשום את העסקה, בהתאם להוראות הצו, לאחר ששולמו האגרות ותשלומי
 החובה האחרים הכרוכים ברישום זה; ורשאי בית המשפט למנות כונס נכסים לביצוע העסקה׳

 אס נראה לו דרוש בנסיבות הענין.

 19. עסקה שבוצעה על פי צו ביצוע בעין׳ דינה לכל דבר כאילו בוצעה על ידי הצדדים
 לפי ההסכם ששימש יסוד לצו.

 20. אין האמור בפרק זה גורע מסמכותו של בית המשפט לפסוק פיצויים על הפרת הסכם
 כמקום צו ביצוע בעין, או בנוסף עליו, כל מקום שראה כי מן הצדק לפסוק כן; אולם
 עובדה זו בלבד, שיש בפיצויים כדי לפצות את התובע על הנזק שייגרם לו, לא תשמש

 נימוק שלא ליתן צו ביצוע בעין.

 עסקה בלתי
 אפשרית

 הסכמת צד
 שלישי

 רישום פסקה
 על טי צו

 ביצוע בעין

 דין עסקה
ו  על פי ג

 שמירת סמכות

: חזקת שנים  פרק ח'

 21. הוראות פרק זה לענין רכישת בעלות לא יחולו אלא במקרקעין לא-מוםדריס.

 22. מי שהחזיק מקרקעין ונהג בהם מנהג בעלות שלושים שנים רצופות, ולא הוכח שרכש
 את ההחזקה בכוח׳ במרמה או באופן אחר שלא בתום לב, וכן מי שרשום שלא כדין כבעל
 מקרקעין והחזיקם בתום לב ונהג בהם מנהג בעלות חמש עשרה שבים רצופות — קנה אותם
 בחזקה (להלן — חזקת שנים), על אף כל זכות נוגדת׳ ורשאי הוא בכל עת לתבוע בבית

 המשפט הכרזה על בעלותו מכוח חזקת שנים.

 23. החזקה כאמור בסעיף 22 לא תיצור חזקת שנימ, אם היתה בהסכמת הבעל או מטעמו
 או כמורשהו על פי הסכם או דין או צו של רשות מוסמכת; ולענין זה רואים מחזיק שהוא
 בעל חלק בלתי מסויים במקרקעין במורשם של בעלי שאר החלקים׳ כל עוד לא הוכח

 היפוכו של דבר.

 24. אם בתוך תקופת חזקת השנים הודה המחזיק׳ במפורש או מכלל התנהגותו׳ בקיום
 זכותו של בעל המקרקעין׳ תופסק התקופה.

 25. הגיש בעל המקרקעין לבית המשפט נגד המחזיק תביעה׳ שיש עמה טענת בעלות,
 תופסק התקופה זולת אם נדחתה התביעה או בוטלה; אולם דרישה או התראה מחוץ לבית

 המשפט לא תפסיק את התקופה,

 26. בחישוב תקופת חזקת השנים לא יבוא במבין הזמן שבו היה בעל המקרקעין קטין.

 27. בחישוב תקופת חזקת השבים לא יבוא כמנין הזמן שבו היה בעל המקרקעין פפול־דין
 מכוח הכרזת פסלות כאמור בסעיף 8 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ״ב-21962;
 בוטלה ההכרזה או שנתמנה לו אפוטרופוס, ימשיכו במנין השנים מיום הביטול או המינוי׳

 אולם תקופת חזקת השנים לא תיתם לפני עבור שלוש שבים מאותו יום.

 תחולה

 רכישת בעלוח
 מכוח חזקת שנים

 החזקה ברשות
 אינה יוצרת
 חזקת שנים

 הודיה בזכותו
 של הבעל

 הגשת תביעה

 קטינות

 כשבעל המקרקעין
 פ0ול־דין

 2 ס״ח תשכ״ב, עמי 120.

 180 הצעות חוק 612, ה'.בתמוז תשב״ד, 15.6.1964



 כשבעל המקרקעין
 מחוץ לישראל

 שלילת ההחזקה
 בכוח

 העברת הבעלות
 בדרך ירושה

 חסיבת חזקה

 זיקת הנאה מנוה
 חזקת שנים

 פרשנות

 28. (א) .בחישוב תקופת חזקת השנים לא יבוא במנין הזמן שבו נמצא בעל המקרקעין
 בשטח מדינה שמחמת התנאים שהיה נתון בהם שם, או מחמת היחסים שהיו שוררים בין
 אותה מדינה לבין מדינת ישראל, היה מנוע מתבוע בעלותו; חדלה המביעה׳ ימשיכו במנין
 השנים מיום שחדלה, אולם תקופת חזקת השנים לא חיתם לפני עבור שנה אחת מיום שחדלה

 המניעה.
 נב) בסעיף זה -

 ״בעל מקרקעין״, לענין בכם המוקנה לאפוטרופוס על נכסי נפקדים, לאפוטרופוס על נכסי
 גרמנים או לממונה על רכוש האויב - מי שהיה בעל המקרקעין אלמלא ההקנייה!

 ״שטח מדינה״ - לרבות כל ארץ חסות וכל שטח התפוס למעשה בידי מדינה.

 29. תקופת חזקת השנים לא תופסק על ידי שלילת ההחזקה בכוח, אם בידי בעל המקרקעין
 ואם בידי אדם אחר, ובלבד שהוגשה בהקדם סביר תביעה להחזרת ההחזקה.

 30. עברה הבעלות במקרקעין בדרך ירושה ובשעת המות לא תמה עדיין תקופת חזקת
 השנים, לא תיתם התקופה לפני שעברה שנה אחת מיום מות המוריש.

 31. לענין חישוב תקופת חזקת השנים אין נפקא מינה אם המקרקעין מוחזקים על ידי
 המחזיק המקורי או על ידיחליפו, ובלבד שאם היה המחזיק המקורי מחזיק בתום לב דרשום,
 ואילו בחליפו לא נתמלא תנאי זה, תיתם תקופת החזקה שלושים שנים לאחר שהחלה חזקתו
 של המחזיק המקורי; היה המחזיק המקורי מחזיק שלא בתום לב או בלי רישום ואילו
 בחליפו נתמלאו שני התנאים האלה, תיתם תקופת החזקה חמש עשרה שנים לאחר שהחלה
 חזקתו של החליף׳ אד שלושים שבים לאחר שהחלה חזקתו של המחזיק המקורי, הכל

 לפי המועד המוקדם.

 32. מי שהשתמש לגבי מקרקעין לא־מוסדרים בזיקת הנאה שלושים שנים רצופות או
 בזיקת הנאה רשומה ובתום לב חמש עשרה שבים רצופות, וכן מי שהשתמש לגבי מקרקעין
 מוסדרים בזיקת הנאה חמישים שנים רצופות - זכאי בכל עת לתבוע בבית המשפט הכרזה

 על זכותו לאותה זיקת הבאה אף אם השימוש או הרישום יהיו שלא כדין.

 33. כל מקום בפרק זה שמדובר בתביעה בבית המשפט - לרבות תביעה מאת הפקיד המסדר
 בשעת סידור זכות הקנין במקרקעין הנדונים.

 חלק שלישי: כעליה ושכניה

 פרק ו': תחום חכעלות
 34. הבעלות במקרקעין מתפשטת בכל שטחה של הקרקע ואינה משתנית עם השינויים השטה

 בפני הקרקע, אך אם חל שינוי בשטחה, עקב סחף קרקע או שטפון, ישתנה עמו תחום
 הבעלות.

 35. הבעלות במקרקעין מתפשטת בכל העומק שמתחת לשטח הקרקע, בכפוף לכל דין העומק
 בדבר מים, נפט, מכרות, מחצבים וכיוצא באלה.

 36. הבעלות במקרקעין מתפשטת בכל חלל הרום שמעל לשטח הקרקע עד לגבול יכולת הגובה
 הניצול המעשי; אולם אין בכך כדי למנוע מעבר בחלל,הרום, בכפוף לכל דין.

 37. (א) הבעלות במקרקעין חלה גם על כל המחובר לקרקע חיבור של קבע, ואין נפקא המחובר לקרקע
 מינה, אם המחוברים נבנו, ניטעו או חוברו על ידי בעל המקרקעין או על ידי אדם אחר.

 (ב) הבעלות במחובר לקרקע כאמור לא תוקנה בנפרד מן המקרקעין, וכל עסקה
 במקרקעין תחול גם עליו, והכל כשאין הוראה אחרת בחוק זה.
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 פרק ז' ג זכות קדימד!

ת ו כ , או בעל חלק בלתי מסויים במקרקעין משותפים, רשאי לרשום ז ן  38. בעל מקרקעי
, לא יהיה• זכאי , ומשעשה כן י נ ן, או לגבי חלקו בהם, לטובת אדם פלו  קדימה לגבי המקרקעי

 להעבירם לאחר, אלא אם הציע אותם תחילה לבעל זכות הקדימה והלה סירב לרכשם.

ל פי צוואה, ן ע ן ובי ו בירושה, בין על פי די ד  39. (א) מקרקעין שהם משק חקלאי שעב
ע ר חלקו לאחר אלא אם הצי  לכמה יורשים בבעלות משותפת, לא יהיה יורש זכאי להעבי

 אותו תחילה ליורש בעל זכות קדימה,
נה לאחר מתן צו הירושה יראו כל יורש כבעל זבות קדימה לגבי  (ב) בשנה הראשו
ורש שרשם בתוך השבה  חלקו של יורש אחר; מכאן ואילך יראו כבעל זכות קדימה רק י

 הראשונה זכות קדימה לעצמו לגבי חלקו של יורש אחר.

 40. מקרקעין, שהם בבעלות משותפת של בני זוג, והם משק חקלאי או דירת מגורים,
גו והלה סירב ו ־ז ע אותו תחילה לבן ד חלקו לאחר אלא אם הצי ג זכאי להעבי ו ־ז  לא יהיה בן

.  לרכשו

 זכות קדימה על פי
 התחייבות

 זבות קדימה
 בין יורשים

 זבות קדימה
 גין בני זוב

ן ימת לגביהם זכות קדימה (בפרק זה - מקרקעי , או חלק בהם, שקי ן  41. (א) מקרקעי
 שבקדימה), רשאי בעל המקרקעין בכל עת להציע אותם לבעל זכות הקדימה לרכישה,

(א) תישלח לבעל זכות הקדימה בדואר רשום  (ב) הצעת רכישה כאמור בסעיף קטן
ע דורש תמורת המקרקעין המוצעים. ן בה המחיר שהמצי י י  ויצו

 42. בעל זכות קדימה שקיבל הצעת רכישה רשאי תוך שלושים יום מיום קבלת ההצעה
ן המוצעים את המחיר שנדרש, בצירוף  להפקיד בלשכת הרישום שבה רשומים המקרקעי
ו לאוצר המדיבה או לרשות מקומית בקשר למכירה,  כל מם או תשלום חובה אחר המגיע ממנ
י הצדדים למכירת המקרקעין; הסכום שהופקד, ראו כאילו נעשה הסכם בין שנ , י  ומשעשה כן
ע לאוצר המדינה או לרשות מקומית י כל מס או חשלום חובה אחד המגיע מן המצי  בניכו

ל בית המשפט. ע עם חתימת שטר המכר או לפי צו ש  בקשר לעסקה - ישולם למצי

 43. היתה זכות הקדימה רשומה לטובת כמה שותפים, תישלח הצעת הרכישה לכולם;
ף 42, ן המוצעים ינהגו כאמור בסעי  הסכימו כולם, או אחדים מהם, לרכוש את המקרקעי
ד חלקו לזכותם עמו ן המשותפים; סירב אחד מהם לרכוש י  לפי חלקו של כל אחד במקרקעי

ל השאר.  ש

 44. (א) סירב בעל זכות קדימה לרכוש את המקרקעין המוצעים לו במחיר הנדרש,
ן בהצעת י י , ובלבד שלא ימכרם במחיר נמוך מהמחיר שצו ו נ ע רשאי למכרם כרצו  יהיה המצי

ע את המקרקעין המוצעים, ימחוק הרשם את זכות הקדימה.  הרכישה; מכר המצי
ף 42, רואים עד הקבוע בסעי  (ב) בעל זכות קדימה שלא הפקיד את המחיר תוך המו

 אותו כמסרב לרכוש.

 45. לא ירשום הרשם העבדת בעלות במקרקעין שבקדימה אלא לאחר שנוכח כי נתמלאו
 הוראות פרק זה.

ל העברה ללא תמורה, אלא זכות הקדימה לא תימחק  46. האמור בפרק זה לא יחול ע
 ותחול לגבי מי שרכש את המקרקעין שבקדימה ללא תמורה.

 הצעת רכישה

 רכישה על ידי
 הפקדת המחיר

 רכישה על ידי
 שותפים

 מהיקת זכות
 קדימה

 אי־דישום
 העברות

 אי־תחולה
 על מתנות
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 פרק ח׳: ענייה או נטיעה כמקרקעי הזולת

ת בעל י  גרי
 המקרקעין בהסגת

 גבול

 דרישה לביצוע
 הברירה

 תשלום בשיעורים

 רישום הערה

 סימן א—כנייה או נטיעה •טלא כדין

ן עות (להלן - הקמת מחוברים) במקרקעי  47. (א) הקים אדם מבנים או נטע נטי
ן (להלן - ן או לפי הסכם עם בעל המקרקעי י די ל פ  של חברו בלי שיהיה זכאי לבך ע
ים בידו את המחוברים ולשלם למםיג עדך  המסיג), הברירה בידי בעל המקרקעין לקי

, או לדרוש ממנו שיסלקמ ויחזיר את המקרקעין לקדמותם.  השקעתו
 (ב) בחר הבעל לדרוש מהמסיג סילוק המחוברים והמםיג לא סילקם תוך תקופה
, זולת אם החליט לסלקם בעצמו ן ישארו המחוברים בבעלותו של בעל המקרקעי  םבירה, י

ל חשבון המסיג.  ע
, יהיה (ב)  (ג) עברו המחוברים לבעלותו של בעל המקרקעין כאמור בסעיף קטן
; ן יראה לו מוצדק בנסיבות העני יים כפי שי  בית המשפט רשאי לפסוק לטובת המסיג פיצו
 סילק בעל המקרקעין את המחוברים, יהיה זכאי להיפרע מתוכם על חשבון המגיע לו כעד

 הסילוק.

 48. (א) רשאי המסיג לדרוש בכתב מבעל המקרקעין שיבחר באחת הדרכים האמורות
ף 47 (א) תוך תקופה שיפרש בדרישה ושלא תפחת משלושה חדשים.  בסעי

ן באחת הדרכים תוך התקופה שפורשה בדרישה, יראו  (ב) לא בחר בעל המקרקעי
. ת המחוברים בבעלותו לו בחר לקיים א  אותו כאי

ל פי בקשת בעל המקרקעין, להתיר לו לשלם למסיג את ערך , ע  49. בית המשפט רשאי
 השקעתו בשיעורים ובתנאים, לרבות הריבית, כפי שיקבע בית המשפט.

 50. רשאי בית המשפט, לפי בקשת המסיג, להורות לרשום הערה בדבר חוב המגיע
ד על המקרקעין. , ומשברשמה ההערה יהיה החוב שעבו ן  למסיג מבעל המקרקעי

 זכות המסיג
 לרכישת

 המקרקעין

ן והמסיג רשאים לקזז חובות המגיעים להם זה מזה עקב הסגת הגבול, קיזוז חובות  51. בעל המקרקעי

ו המקרקעין לא־מוסדרים - יהיה המסיג זכאי ף 47, אם הי  52. (א) על אף האמור בסעי
 לרכוש אותם במחיר שוויים בלי המחוברים בעת התשלום אם נתמלאו שתי אלה:

 (1) המסיג סבר בתום לב בעת הקמת המחוברים כי הוא בעל המקרקעין:
 (2) הסכום שהשקיע המסיג בהקמת המחוברים עלה, בשעת הקמתם, על שוויים

ן בלי המחוברים. ל המקרקעי  ש
, לרבות יה לגרום לצד שלישי ן בידי הבעל עשו  (ב) היתה מציאותם של המקרקעי
ן או במחוברים, נזק חמור שאין בידי המסיג  מי שרכש בתום לב מן המסיג זכויות במקרקעי
, רשאי בית המשפט להתיר למסיג לרכוש את המקרקעין במחיר כאמור בסעיף ו תו עלי  לפצו

לו לא נתמלאו כל התנאים המפורטים באותו סעיף קטן. , אפי א) )  קטן

ף זה, לרבות  (ג) כל ההוצאות הקשורות בהעברת המקרקעין מהבעל למסיג לפי סעי
ן או החכרתם, ת במקרקעי  כל מם, אגרה או חשלום חובה אחר המשתלמים אגב העברת כעלו

. ן  יחולו על המסיג על אף האמור בכל די

ר קביעת מהיר  53. (א) לא הגיעו הבעל והמםיג לידי הסכם ביניהם בדבר רכישת המקרקעין כאמו
, באין הסבם ד , לרבות מתן ערובה או שעבו ף 52, יקבע בית המשפט את המחיר ואת תנאי תשלומו  בסעי

ות על המסיג לשלם לבעל המקרקעין בנוסף על המחיר  (ב) בית המשפט רשאי לצו
ג. די המסי י רכישת המקרקעין על י  גם דמי שימוש בעד התקופה שלפנ
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ת,  54. רכש אדם מן המסיג, בתום לב ובתמורה, בעלות במקרקעין או חכירה לדורו
ף 52 (ב), אך לא היה בידי המסיג לשלם לבעל מחירם של המקר  ונתמלאו התנאים שבסעי
, ן י ת כן בנסיבות הענ  קעין בלי המחוברים, רשאי בית המשפט, אם ראה שמן הצדק לעשו

יים המחוייבים. נו ף זה יחולו בשי ן והוראות סעי  להתיר לאותו אדם לרכוש את המקרקעי

 סימן בי — בנייה או נטיעה כדין

ן או על פי  55. הקים אדם מחוברים במקרקעין של חברו על פי זכות הנתונה לו על פי די
 הסכם, רשאים הבעל והמקים לקבוע, בהסכם שיירשם, את היחסים ביניהם בכל הנוגע
, ואולם לא יהיה תוקף להוראת הסכם הקובעת שהבעלות במחוברים לא  למחוברים שהוקמו

 תהיה צמודה לבעלות המקרקעין.

ף 55 יחולו הוראות אלו:  56. לא נרשם הסכם כאמור בסעי

 (1) תוך תקופת הזכות הנתונה למקים לקיים את המחוברים רשאי הוא להכניס
ן ולא ימנע נויים, או להרסם, ובלבד שלא יגרום נזק חמור למקרקעי  בהם שי

 החזרתם לבעל, בתום תקופת זכותו, במצב שעלי־ו הוסכם!
 (2) הפריד המקים, בתוך תקופת הזכות, מחובר שהקים, יהיה הוא בעל

 החמרים;
 (3) תוך תקופת הזכות אין בעל המקרקעין זכאי לדרוש סילוק המחוברים,

ן הוא רשאי להיכנס אליהם או לעשות'בהם דבר בלי רשות המקים;  ואי
 (4) עם תום תקופת הזכות חייב המקים לסלק את המחוברים.

יב  57. היה המקים חייב לסלק את המחוברים ולא סילקם, יראו אותו מן היום שבו היה חי
ייביס יים המחו נו ׳ יחולו בשי , והוראות סימן א ן  לסלקם, באילו הקים את המחוברים שלא כדי

 לפי העבין.

 פרק טי: יחסי שכנים

(בפרק זה - לרבות המחזיק) לא ישתמש בהם שימוש שאין בו תועלת ן  58. (א) בעל מקרקעי
כל מטרתו היא לגרום בזק למקרקעין הגובלים בהם או המצויים בסביבתם (להלן -  לעצמו ו

 מקרקעין שכנים).

ן אחר לעבין נזקי שכבים. נו גורע מהוראות כל די (א) אי  (ב) האמור בסעיף קטן

ן השכנים (להלן - השכן) נע מבעל המקרקעי  59. לא ישתמש אדם במקרקעין שימוש המו
ל אור.  כמות סבירה ש

ים, לא ישתמש בהם בעל המקרקעין ן משום תמיכה למקרקעין שכנ  60. היה במקרקעי
י למנוע את התמיכה.  שימוש העשו

ן שימוש הדרוש לטובת הציבור ן אחר, מותר להשתמש במקרקעי  61. על אף האמור בכל די
ן שכנים או מובע מבעליהם הנאה מלאה ממקרקעיהם, ובלבד  אף אם הוא גורם נזק למקרקעי
 שהנזק שנגרם אינו חורג מתחום הנסבל והמשתמש נקט אמצעים סבירים למיעוט הנזק ככל
ים - אם בתשלום חד־פעמי ואם בתשלומים י  האפשר; אולם רשאי בית המשפט לפסוק פיצו

. ן ן נזק ממו  חוזרים - אם נגרם לבעל המקרקעי

וצא באלה הנמצאים במיצרם של כמה  62. (א) קירות, גדרות, עצים, בורות ומחוברים כי
 מקרקעין שכנים והם מחוברים לכולם, רואים אותם כנכסים שהם בבעלות משותפת של

ד לא הוכח היפוכו של דבר. ל המקרקעין השכנים, כל עו י כ  בעל

 זכותו של הרוכש
 מן המסיג

 הסדר יחסים
 בהסכם

 הסדר יהםיט
 באין הסכם

 החזרת המקרקעין
 שלא בהתאם

 למוסכם

 אחריות לנזקי
 שכנימ

 איסור מניעת אור

 איסור מניעת
 תמיכה

 שימוש הדרוש
 לטובת הציבור

 מיתקנים גובלים
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 צמחים הגדלים
 סמוך למיצר

 פירותיחם של
 צמחים הגדלים

 סמוך למיצר

 הקמת גדרות

 נזיקיס אזרחיימ

 (ב) מיתקנים גובלים שהם בבעלות משותפת של בעלי המקרקעין השכבים, רשאי
 כל אחד מהבעלים להשתמש בהם למטרה שלשמה הוקמו וחייב להשתתף בהוצאות הדרושות
ר שהוסכם בין הבעלים, ובאין הסכם — לפי מידת שימושו עו  לקיימם במצב תקין, לפי שי

 במיתקנים.

 63. (א) עצים או צמחים אחרים הגדלים סמוך למיצרם של מקרקעין שכנים, אין השכן
; היו השרשים ו  זכאי לדרוש סילוקם מחמת זה בלבד ששורשיהם מתפשטים לתוך מקדקעי
 מזיקים למקרקעין שכנים או מובעים הבאה מהם במידה שלפי המקובל בתנאי המקום יש בה
ן לסלקם! דרש השכן ולא סילקם י להצדיק סילוקם, זכאי השכן לדרוש מבעל המקרקעי  כד

 הבעל תוך תקופה סבירה, דשאי השכן לסלקם.

 (ב) השרשים שסולקו מתחום המקרקעין השכנים הם של בעל המקרקעין שבהם
, לאחר שהבעל לא נענה לתביעתו  גדלים העצים או הצמחים; ואולם אס סילק אותם השכן

ל השכן. , הרי הם ש (א)  כאמור בסעיף קטן

ן  64. עצים או צמחים אחדים הגדלים סמוך למיצר - פירותיהם הנכנסים לתחום מקרקעי
ו המקרקעין השכנים מקרקעין שיש לציבור גישה חפשית אליהם,  שכנים הם של השכן; הי

כל עובר ושב זכאי ליטול אותם.  הפירות הפקר ו

ן גובלים להשתתף עמו בגידור המקרקעין אם קיימת  65. רשאי שכן לדרוש מבעל מקרקעי
 חובה זו בדין או בהסכם או בנוהג, או אם העדרו של גידור עשוי לגרום נזק לשכן או

. ו  למקרקעי

ן פקודת הנזיקין י , לענ נו גוד להוראות פרק זה די י  66. (א) כל שימוש במקרקעין בנ
 האזרחיים, 44&31, כדין עוולה.

ן בניגוד להוראת כל דין החל על הבנייה באותו מקום  (ב) הקים אדם מבנה במקרקעי
י לגרום די רשות מוסמכת לכך, והדבר עשו ל י גוד לתנאי שבהיתר הבנייה שניתן ע י  או בנ
ן עוולה. ן פקודת הנזיקין האזרחיים, 1944, כדי י ן שכנים, יהא דין הבנייה לענ  נזק למקרקעי

 בעלות משותפת
 במקרקעין

 שיעור חלקו
 של שותף

 הסכם לניהול
 המקרקעין
 המשותפים

 דזלק רביעי: דיני שיתון?

 פרק י': השיתוף במקרקעין

ן מוקנים במשותף לכמה בעלים - בעלותו של כל שותף לפי חלקו  67, מקום שמקרקעי
ן לשום שותף חלק מסויים בהם. ן המשותפים, ואי  מתפשטת בכל אתר ואתר שבמקרקעי

ד לא הוכח ן משותפים חלקיהם שווים, כל עו  68, (א) חזקה היא שכל השותפים במקרקעי
 היפוכו של דבר.

 (ב) בקביעת שיעור חלקו של שותף לא יעברו את תחום חלקי המאה.

 69, (א) השותפים דשאים בהסכמת כולם לערוך הסכם הקובע את דרכי ניהולם של
ל שותף בכל הנוגע לאותם מקרקעין  המקרקעין המשותפים ואת דכויותיו וחובותיו של כ
ת בו מדי פעם בפעם תיקונים או  (בחלק זה - הסכם השיתוף), ורשאים הם כאמור לעשו

 3 ע׳״ר 1944/ תוס׳ 1 מם׳ 1321, עמ׳ 93.
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עם רישומם נים רישום בפנקסים, ו י בו טעו ו נ כל תיקון או שי נויים; הסבם השיתוף ו  שי
, כל מי שנעשה שותף לאחר מכן  יהיו מחייבים כל שותף ו

ן הוראות אחרות בהסכם השיתוף יחולו הוראות הסעיפים 70, 71, 76 ו־דד.  (ב) באי

. ן ל שותף זכאי לחלק מפירותיהם של המקרקעין המשותפים לפי חלקו במקרקעי ח 70. כ י י ' פ ה ל ו כ ז ז  ז

ן  71. כל שותף חייב לשמור על המקרקעין המשותפים ולהשתתף לפי חלקו במקרקעי
 בהוצאות הדרושות לקיומם, לבדקם ולהבטחת כל השירותים הכרוכים בהם על פי הדין או

 הנוהג או המקובל בין השותפים.

ף להוראות אחרות בחוק זה, זכאי כל שותף לשעבד או להעביר חלקו  72. (א) בכפו
נו שותף, בלי להיזקק להסכמתם של יתר השותפים,  במקרקעין המשותפים לשותף או לשאי

 אך אין הוא רשאי להשכירו אלא לשותף אחר.
, (א)  (ב) השותפים רשאים, בהסכם השיתוף, לשלול זכותו של השותף לפי סעיף קטן

 או להגביל אותה, במשך תקופה מסויימת ובלבד שלא תעלה על חמש שנים.

ן המשותפים או לגביהם טעונה הסכמת כל השותפים.  73. (א) כל פעולה במקרקעי
 (ב) באין הסכם בין כל השותפים, רשאי כל שותף לפנות לבית המשפט בבקשת

יעיל בנסיבות המקרה.  הוראות, ובית המשפט יורה כפי שייראה לו צודק ו

יעת  74. רשאי כל שותף, בלי לפנות לבית המשפט בבקשת הוראות, לנקוט אמצעים למנ
יעת  נזק חמור העלול להיגרס למקרקעין אם לא יינקטו מיד, או לנקוט אמצעים סבירים למנ
ע על כך ליתר השותפים בהקדם סביר ושלא די ו , ובלבד שי ן  התערבות במקרקעין שלא כדי

 יעשה יותר מן הדרוש למניעת הנזק או ההתערבות.

 75. שותף שהוציא הוצאות לניהול המקרקעין לפי הוראת בית המשפט או לשם נקיטת
ף 74, וכן שותף שהוציא למעלה מחלקו ע נזק אד התערבות כאמור בסעי ו ם למנ  אמצעי
 להוצאות שכל השותפים חייבים להשתתף בהם, זכאי הוא להיפרע מן השותפים לפי חלקיהם

. ן  במקרקעי

 76. לא ישתמש שותף במקרקעין המשותפים אלא בהסכמת יתר השותפים.

י  77. שותף שהשתמש במקרקעין המשותפים בלי הסכמת השותפים חייב בתשלום ראו
ן בכך די השימוש, ואי ל בל נזק שנגרם למקרקעין על י  בעד השימוש ובתשלום פיצויים ע

יעת השימוש.  כדי לגרוע מזכותם של השותפים לתבוע מנ

יים להתחייב בהם לפי פרק זה ניתנים לקיזוז  78. כל הוצאות או פיצויים ששותפים עשו
 ביניהם.

 השתתפות
 בהוצאות

 זכות שותף
 לעשות בחלקו

 םידרי ניהול

 מניעה נזק
 או התערבות

 החזרת הוצאות

 השימוש
 במקרקעין
 המשותפים

 פיצוי בעד שימוש
 שלא כדין

 קיזוז

 פרה! י״א: פירוק השיתויז

 79. (א) כל שותף במקרקעין משותפים זכאי לתבוע בכל עת פירוק השיתוף,
 (ב) תובענה לפירוק השיתוף תוגש לבית משפט השלום.

ל או להגביל את הזכות לתבוע פירוק השיתוף  80, השותפים רשאים, בהסכם השיתוף, לשלו
 במשך תקופה.מםויימת, ובלבד שלא תעלה על חמש שנים.

 הזכות לתבוע
 פירוק השיתוף

 התנאה על
 תכיעת פירוק
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 חלוקה בעין
 במקרקעין שיש
 בהם דין חלוקה

 הסרת מביעות
 לחלוקה בעין

ת או חוקית לחלקם בין השותפים בחלקים יעה מעשי ן מנ ן משותפים שאי  81. במקרקעי
ן שיש בהם דין חלוקה) - יהיה פירוק השיתוף  מסויימים בהתאם לחלקיהם(להלן - מקרקעי

. ן ל ידי חלוקה בעי  ע

ן בין בל השותפים, אך אין מניעה לחלוקתם יעה לחלוקת המקרקעי ימת מנ  82. (א) קי
 אם שותפים אחדים יטלו חלקיהם במשותף והם הסכימו לכך - יחולקו המקרקעין לפי זה.

ל שותף שיש לו מקרקעין הגובלים במקר־  (ב) היחה המניעה לחלוקה ביחס לחלקו ש
ן הגובלים לא היתה מניעה לחלוקה - יחולקו רף חלקו למקרקעי ן המשותפים, ואילו צו  קעי
ן המשותפים באופן שחלקו של אותו שותף יהא מצורף למקרקעין הגובלים  המקרקעי

.  שבבעלותו

 תכנית הלוקה

 פירוק במכירה
 במקרקעין שאין
 בהם דין חלוקה

 חלוקה בעין
 במקרקעין שאין
 בהם דין חלוקה

 פירוק במכירה
 במקרקעין שיש
 בהם דין חלוקה

 בית הראוי
 להירשם בפנקס

 הבתים המשותפים

יכול שייקבעו בה תשלומי איזון בין ית חלוקה ו  83. (א) חלוקה בעין תהיה על פי תכנ
 השותפים.

 (ב) תכנית החלוקה תיערך בהסכמת כל השותפים ובאישור המפקח שנתמנה לפי
. -מפקח) להלן ) ן י ף 188 ושבאזור סמכותו נמצאים המקרקע  סעי

די בית משפט השלום בהתחשב  (0 באין הסכמה - תיקבע תכנית החלוקה על י
 ככל האפשר במשאלותיהם של שותפים וכדרישת שותפים לקיים את השיתוף ביניהם.

 84. נתבע פירוק השיתוף במקרקעין שאין בהם דין חלוקה, יצווה בית משפט השלום על
על חלוקת המחיר בין השותפים, לאחר  מבירת המקרקעין במכירה פומבית לכל המרבה במחיר ו
י ההוצאות; המכירה תבוצע בדרך שתיקבע בתקנות והוראת כל דין החלה על מכירת  ניכו
ן בתקנות כאמור הוראה אחרת. ן יחולי, במידה שאי ן בהוצאה לפועל של פםק־די י ע p ק  מ

ן בהם דין חלוקה, רק משום שהחלקות של מקצת השותפים  85. נתבע פירוק במקרקעין שאי
ת כן יעיל לעשו ן, דשאי בית משפט השלום, אם נראה לו צודק ו  פחותות מן המותר על פי די
ן בין השותפים שחלקותיהם אינן פחותות  בנסיבות המקרה, להורות על חלוקת כל המקרקעי
על תשלומי איזון ליתר השותפים, או על חלוקת החלקות המותרות בין בעליהן  מן המותר ו

על מבירת היתרה וחלוקת המחיר בין בעליה.  ו

 86. נתבע פירוק השיתוף במקרקעין שיש בהם דין חלוקה ונוכח בית משפט השלום, כי
יכר לשותפים או לאחד מהם, רשאי הוא, לפי בקשת שותף, ן תגרום הפסד נ  חלוקת המקרקעי

ל מכירת המקרקעין כאמור בסעיף 84.  לצוות ע

י , ועיקרם של המקרקעין הוא בית הראו ן  87. (א) נתבע פירוק השיתוף במקרקעי
 להירשם בפנקס הבתים המשותפים אך אינו רשום בו, רשאי בית משפט השלום, אם הדבר
ל בנסיבות המקרה ולאחר שקיבל חוות דעת מהמפקח שבאזור סמכותו עי י  נראה לו צודק ו

, לתת צו לרישום הבית בפנקס הבתים המשותפים. ן  נמצאים המקרקעי

, רשאי לבצע את החלוקה (א)  (ב) בית משפט השלום הנותן צו רישום כאמור בסעיף קטן
די הקצבת דירות לשותפים, ולהורות שישולמו תשלומי איזון בין שותף לשותף, הכל  על י
יראה לו צודק בנסיבות המקרה, והנוהל החל על רישום בית בפנקס הבתים המשותפים  כפי שי

יים המחוייבים. נו  יחול בשי

ן חלוקת חכירה י  88. (א) הוראות פרק זה יחולו על חכירה משותפת בשינויים המחוייבים לפי הענ
ן החוכרים לבין בעל המקרקעין הנובעות מהסכם החכירה.  ובכפוף להתחייבויות שבי
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) יהיה בית משפט השלום רשאי לסרב לחלוקה א )  (ב) על אף האמור בסעיף קטן
ל החכירה. ננו מעשי מבחינת הזמן שנשאר לתקפה ש  אם ראה שהדבר אי

 89, נתבע פירוק השיתוף במקרקעין, רשאי בית משפט השלום- לתת צו זמני הקובע את
עד שיקבע.  אופן השימוש במקרקעין עד למו

, על פי בקשת היועץ המשפטי לממשלה או נציגו, להורות  90, בית משפט השלום רשאי
 על פירוק השיתוף במקרקעין, או השיתוף בחכירה, אפ נוכח כי הדבר דרוש לטובת הציבור,

 פרק י״כ: בנייה או נטיעה במקרקעין משותפים
 91, הקים שותף מחוברים במקרקעין המשותפים בלי שיהיה זכאי לכך על פי דין
 או על פי הסכם השיתוף (להלן - שותף מסיג), רשאי כל אחד משאר השותפים לתבוע
 בהקדם סביר פירוק השיתוף על אף כל הגבלה בהסכם הש־תוף, זולת אם נקבע בו במפורש
 שאין זכות לתבוע פירוק גם במקרה של הקמת מחוברים שלא כדין; לא נדרש פירוק

/  השיתוף יחולו הוראות סימן א׳ לפרק ח

־ ף 83 יקבע בית המשפט ככל האפשר את המחו  92, (א) בקביעת תכנית החלוקה לפי סעי
 ברים בחלקתו של השותף המסיג, ואפ היה בכך כדי לגרום נזק לשותף אחר, יקבע בית
 המשפט את הפיצוי שהשותף המסיג ישלם לשותף הניזוק ואת תנאי התשלום, לרבות הריבית

 והבטחת התשלום.
 (ב) קבע בית המשפט את המחוברים בחלקתו של שותף אחר, יראו את השותף

. ׳ יחולו ן בחלקתו של אותו שותף והוראות פרק ח  המסיג כאילו הקים מחוברים שלא כדי

ף 85 ונתקבל במכירתם מחיר העולה על המחיר שהיה  93, (א) נמכרו המקרקעין לפי סעי
 מתקבל במכירתם בלי המחוברים, זכאי השותף המסיג לקבל מן היתרה את ערך השקעתו,
דף יחולק בין כל השותפים, לרבות השותף המסיג, לפי חלקיהם במקרקעין  ואם יש עו

 המשותפים.
 (ב) נתקבל במכירת המקרקעין מחיר פחות מהמחיר שהיה מתקבל במכירתם בלי
 המחוברים, ישלם השותף המסיג את ההפרש והוא יחולק בין השותפים לפי חלקיהם במקר

ן המשותפים.  קעי

ן או לפי הסכם עם יתר השותפים  94, הקים שותף מחוברים במקרקעין המשותפים על פי די
׳ לפרק חי. - יחולו הוראות סימן ב

 חלק חמישי: בתים משותפים

 פרק י״ג: פרשנות
 95, בחלק זה -

ת״ - מבנה של קבע, ובכלל זה הקרקע שעליה נבנה!  ״בי
 ״בית משותף״ — בית שיש בו שתי דירות או יותר והוא נרשם בפנקס הבתים המשותפים;
בעל דירה״, לגבי דירה שהוחכרה לדורות - החוכר לדורות או חוכר המשנה לדורות,  ״
ן חלק זה לא יראו אותם כבעלי י , אלא אם נאמר בחוזה החכירה שלענ ן י  הכל לפי הענ

 הדירה;
 ״רכוש משותף״ - כל חלקי הבית המשותף חוץ מן הדירות שבו, ולרבות הקרקע, הגגות,
ן דירה לדירה, המסד, חדרי המדרגות, מיתקני ההסקה,  הקירות החיצוניים, המחיצות שבי
לו הם  המים ומיתקנים כיוצא באלה, המיועדים לשרת את כל הדיירים או מרביתם אפי

 בתחומי דירה מסויימת.

 חלוקת הכאה

 פירוק השיתוף
 לטיבה הציבור

 פירוק השיתוף
 בשל הקמת

 מחוברלם
 מלא כדין

 תכנית החלוקה

 פירוק השיתוף
 כשאין דין חלוקה.

 הקמת מחוברים
 כדין

 הגדרות
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 חתולת דיני
 .מקרקעין

 בעלות נפרדת
 בדירות

 חלקי הרכוש
 המשותף הצמודים

 לדירות

 החלק ברכוש
 המשותף

 חובה להשתתף
 בקיום הרכוש

 המשותף

 דינים שלא יחולו

 הרפ הבית
 המשותף

, יחולו גם על דירות בבית משותף, ן ן אחר החל על מקרקעי כל די דאה בחוק זה, ו  96, בל הו
ן, רואים אותו ים ובתיאומים המחוייבים: ומקום שמדובר על רישום בפנקס מקרקעי י ו נ  בשי

לו מדובר על רישום בפנקס הבתים המשותפים.  כאי

 97, על אף האמור בחוק זה, תהא כל דירה בבית משותף נושא לבעלות נפרדת.

 פרק י״ד: דירות ורכוש משותןז

ל אותו  98, (א) לכל דירה שבבית משותף צמוד חלק בלתי מסויים ברכוש המשותף ש
כל עסקה בדירה תחול גם על החלק ברכוש המשותף הצמוד אליה: החלק  בית משותף, ו

 ברכוש המשותף איבנו נתון לעסקה בנפרד מן הדירה.
, שחלק מםויים של ו  גב) בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון, כמשמעותו בפרק ט״
ד לדירה פלונית, ובלבד שלא יקבעו זאת ביחס למקלטים ולחדרי  הרכוש המשותף יהיה צמו
ו הוראות חלק ים מהרכוש המשותף לדירה פלונית, לא יחולו עלי י  מדרגות; הוצמד חלק מסו

ן חלק מן הדירה שאליה הוצמד. ו לכל דבר כדי נ וגע לרכוש משותף, ודי  זה בנ

ד לכל דירה יהיה לפ״ יחם שטח רצפתה אל רו של הרכוש המשותף הצמו עו  99, (א) שי
 שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור אחר; בחישוב

רו של חלק כאמור לא יעברו את תחום חלקי המאה. ו ע  שי
ל גזוזטרה (א) לא יובאו בחשבון שטחה ש  (ב) בחישוב שטח הרצפה לעבין סעיף קטן

 ושטחן של הקירות החיצוניים.
ד לכל דירה יירשם בפנקס הבתים המשותפים.  (ג) החלק של הרכוש המשותף הצמו

 100, כל בעל דירה חייב לשמור על הרכוש המשותף ולהשתתף בהוצאות הדרושות לקיומו
 התקין של הרכוש המשותף ולהבטחת כל השירותים המחוייבים על פי החוק או המקובלים
, זולת אם נקבע בתקנון ל פי הנוהג, הכל בהתאם לחלק ברכוש המשותף הצמוד לדירתו  ע

עור השתתפות אחר.  שי

וע פירוק  101, הוראות החלק הרביעי לא יחולו על הרכוש המשותף, אולם אין בכך כדי למנ
ף היות חלק ברכוש המשותף צמוד אליה.  השיתוף בדירה שבבעלות משותפת, על א

 102, (א) נהרס בית משותף מכל סיבה שהיא, או ניזוק בשיעור העולה על שלושה רבעים
, ובעלי הדירות, ששלושה רבעים לפחות מהרכוש המשותף צמודים לדירותיהם,  מערכו
ן - המשקמים), ישתתפו בעלי כל הדירות בהוצאות (להל ו  החליטו להקים את הבית או לתקנ

.  הכרוכות בכך, כל אחד לפי חלק הרכוש המשותף הצמוד לדירתו
 (ב) סירב אחד מבעלי הדירות להשתתף בהקמת הבית או בתיקונו, רשאי מפקח,
ן אפשרות מעשית להקים את  על פי בקשת המשקמים של הבית המשותף ולאחר שנוכח שאי
 הבית המשותף לגבי יתר הדירות בלבד, להורות לבעל הדירה להעביר, תוך המועד שקבע
 ושלא יפחת מארבעה חדשים, את זכותו-לאחר שיבוא במקומו בכל הנוגע לחובת ההקמה

. ן  או התיקו
 (ג) לא העביר בעל הדירה את זכותו לאחר תוך המועד שנקבע, רשאי המפקח
 על פי בקשת המשקמים לצוות על העברת הזכות למי שיקבע הוא ועל רישומה על שמו של

תו אדם לאחר שישולם לבעל הדירה אד יופקד בידי המפקח שוויה של הזכות.  או
די המפקח לפי בקשת י הזכות, ייקבע השווי על י ו  (ד) נתגלעו חילוקי דעות לגבי שו

 המשקמים או בעל הדירה.
ן תביעה ף זה, דינה כדי  (ה) כל בקשה למפקח להשתמש בסמכות מסמכויותיו לפי סעי

. ז  לפני מפקח לפי פרק ט״
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 פרק ט?׳ו: ניהול הבית המשותף

הם תי ו י ז י הדירות ואת ה ׳ המסדיר את היחסים בין בעל ן ו  103. בית משותף יתנהל על פי תקנ
 וחובותיהם בקשר לבית המשותף.

 104. (א) התקנון יהיה מוסכם על ידי בעלי כל הדירות׳ ואם היתה דירה מוחכרת
ל ידי בעל אותה דירה לפי הרשום בפנקס הבתים המשותפים׳ ואם היתה מוחכרת - 1ם ע ת ו ר ו ד  ל

 בחכירת משנה לדורות - גם על ידי החוכר הראשי לדורות לפי הרשום כאמור.
ירשמו ו כל בעלי הדירות ו ׳ יחתמו עלי ן  >ב) נערך תקנון מוסכם׳ וכן אם הוכנס בו תיקו

 אותו בלשכת המרשם.

 105. היו כל דירות הבית המשותף בבעלותו של אדם אחד׳ לא יירשם תקנון שערך האדם׳
ל הדירות ועל גע לזכויותיו בכל הקשור לקביעת דרכי השמירה ע ו  אלא במידה שהוא נ
 הרכוש המשותף׳ בדקם והשימוש בהם׳ או להצמדת חלק מהרכוש המשותף לדירה פלונית

 כאמור בסעיף 98 (ב).

ו כל בעלי הדירות חברים באגודה שיתופית שאחת ממטרותיה היא לשכן את חבריה  106. הי
  באותו בית משותף או לספק. שירותים למשתכנים בו׳ רואים את התקנות של האגודה השי

. ן די בעלי הדירות ונרשם כדי  תופית כאילו היו הן התקנון שנערך על י

י שבתוספת יראו כאילו הן כלולות בתקנון שנערך ונרשם  107. את הוראות התקנון המצו
ן המקרה׳ במידה שאי '  לפי הסעיפים 104 או 105 או בתקנות האגודה השיתופית׳ הכל לפי
 בתקנון או בתקנות הוראות המבטלות או המשנות את הוראות התקנון המצוי! מקום
ל בעלי הדירות י כולו בתקנון ש  שלא נרשם תקנון ואין תקנות כאמור יראו את התקנון המצו

 שנרשם כדין.

 108. התקנון מחייב כל בעל דירה׳ בין שהיה בעל דירה בשעה שנקבע התקנון ובין שהיה
 לבעל דירה לאחר שנקבע.

י נ י  109. לכל בית משותף תהיה נציגות שתיכון ותפעל לפי הוראות התקנון לשם ניהול ענ
 הבית המשותף.

 110. עם רישום הבית בפנקס הבתים המשותפים ימנה המפקח שנתן את צו הרישום נציגות
 זמנית לאותו בית מתוך בעלי הדירות או מבחוץ עד שתיכון הנציגות הראשונה לפי התקנון׳

 ורשאי הוא לקבוע לה שכר שישולם על ידי בעלי הדירות.

 111 לא היתה בבית נציגות שנכונה לפי הוראות התקנון או שהנציגות לא פעלה׳ רשאי
נה לפי הוראות כו  מפקח למנות נציגות לאותו בית משותף, ודינה לכלי דבר כדין נצ־גות שנ

 התקנון.

 112. הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע לניהול הבית המשותף
 ולקיומו, והיא זכאית בענינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל

 משא ומתן אחר בשם כל בעלי הדירות.

 113, (א) החלטה של בעלי הדירות שנתקבלה בהתאם לתקנון מחייבת כל בעל דירה, בין
 שהיה בעל דירה בשעת קבלת ההחלטה ובין שהיה לבעל דירה אחרי קבלת ההחלטה, ובלבד

ן לכל בעל דירה. ו  שההחלטה נרשמה בספר ההחלטות שיהא ניתן בכל עת סבירה לעי
די  (ב) כל מקום שהתקנון מתיר לבעלי הדירות להשתתף בקבלת החלטות על י

 מורשים, פטורה ההרשאה ממס בולים.

 התקנון

 רישום התקנון

 תקנון שנערך
 על-ידי יחיד

 תקנות אגודה
 שיתופית

 התקנון המצוי

 תקפו של התקנון

 נציגות הנית
 המשותף

 הנציגות הראשונה

 הנוהל באין נציגות

 הנציגות — מורשה
 של בעלי הדירות

 החלטות של
 בעלי הדירות
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 פרקפז״ז; סכסוכיפ כץ כעלי הדירות

 114, (א:• ,נתגלע סכסוך בין בעלי הדירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם סמבות להכריע
ן בסכסוכים ת א ך ן ן ה א ף י י ד ב ג ה ל ף י ך בע,1 ך ^ , ת ^ ג ס ר ה ב ד ו ב ׳ א 1 0 ף 0 י ע  לפי התקנון או לפי ס

 לגבי הרכוש המשותף, יכריע בסכסוך מפקח.

 (ב) האמור בסעיף קטן(א) יחול גם במקרה שתופש הדירה מטעם בעל הדירה הוא
 צד לסכסוך.

 (ג) היתה דירה בבית המשותף מוחכרת לדורות בחכירה או בחכירת משנה, יחולו
 הוראות סעיף קטן(א) גם על סכסוך כאמור שהבעל הרשום או החוכר הרשום, לפי הענין,

 הוא צד לו.

 (ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של כל הסדר המוסר םכסוכים כאמור
 להכרעת בוררות.

 115, ואלה זכאים להביא סכסוך להכרעתו של המפקח: הזכות לתבוע
י י ס ב ם  (1) נציגות הבית המשותף; ב

 (2) כל בעל דירה או התופש אותה מטעמו;
 (3) אם היתה הדירה מוחכרת לדורות בחכירה או בחכירת משנה - גם הבעל

 או החוכר הרשום בפנקס הבתים המשותפים.

 116, מפקח הדן בסכסוך שלפניו רשאי לסטות מדיני הראיות, אם הוא משוכנע שהדבר 0גיה מדיני
מ הראיות י מ ע ט ת ה ם א ו ש ר , י ת ו י א ר  יועיל לגילוי האמת ולעשיית משפט צדק; תחליט לסטות מדיני ה

 שהניעוהו להחלטתו.

 117, למפקח הדן בסכסוך יהיו כל הסמכויות שיש לשופט בית משפט שלום כשהוא דן סמכויות המפקח
 בתביעה אזרחית.

 118, התחיל מפקח לדון בסכסוך ונבצר ממנו לסיים את הדיון בו, ימשיך מפקח אחר בדיון הילופי המפקח
 מהשלב שבו הופסק׳ אולם רשאי הוא להרשות הבאת הראיות שנית, כולן או מקצתן.

 119, החלטתו של מפקח בסכסוך תיערך ותנומק בכתב ותומצא לכל אחז־ מהצדדים. החלטה מנומקת

 120, החלטה של המפקח בסכסוך וצו ביניים שנתן, דינם׳ לענין אכיפתם והוצאתם לפועל, אכיפתמ של
* ^ החלטות וצווים ט פ ש מ ת ה י ן ב ו ד  כדין פסקי דין או צו ביניים שלבית משפט שלום, וסעיף6לפקודת ב

 בהתאם לכך.

 121, (א) כל צד לסכסוך הרואה עצמו נפגע על ידי החלטת המפקח רשאי, תוך חמישה עשר ערעור
 יום מהיום שנמסרה לו ההחלטה, לערער לפני בית המשפט.

 (ב) הגשת הערעור אינה מעכבת את ביצוע ההחלטה אלא אם יצווה על כך המפקח
 או בית המשפט.

 גג) בערעור לפי סעיף קטן(א) ידון שופט אחד.

 (ד) פסק הדין של בית המשפט בערעור לפי סעיף קטן(א) ניתן לערעור ברשות
 כאמור כסעיף 19 (ב< לחוק בתי המשפט, תשי״ז-51957.

 הוקי א׳׳י׳ ברך אי׳ פרק כ״ג, עמי 332.
 סית חשי״ז, עמי 148.

 הצעות חוק 612, ה׳ בתמוז תשכ״ד, 15.6.1964 1«



 חלק ששי: זכויות/במקרקעי- הזולת

 פרק י״ז: שכירות מקרקעץ

 122, האמור בפרק זה ובפרק י׳׳ח אינו בא לגרוע מהוראות חוק הגבת הדייר, תשי״ד-61954,
 חוק הגנת הדייר׳ תשט״ו—71955׳ וחוק דמי מפתח׳ תשי׳יח-81958.

 123, השוכר זכאי להחזיק את המקרקעין המושכרים ולהשתמש בהם בהתאם לאמור בהםכם
 השכירות, והוראות סעיפים 127 -130, 137 ו־138 לא יחולו אלא במידה שאין בהסכם

 השכירות הוראה אחרת לאותו ענין.

 124, על אף האמור בסעיף 10, שכירות לתקופה שאינה עולה על חמש שבים (להלן -
 שכירות קצרה) אין חובה לרשמה.

 125, שכירות קצרה שנרשמה דינה לענין חלק זה כדין חכירה.

 126, חכירה שלא נרשמה יראו אותה כשכירות קצרה לתקופה של חמש שנים.

 127, השכירות במקרקעין עוברת בירושה״

 128, שוכר רשאי להעביד את השכירות לאחר ללא נטילת רשות מן המשכיר,

 129, שוכר רשאי להשכיר את המקרקעין או מקצתם בשכירות משנה, לתקופת השכירות
 כולה או למקצתה, ללא נטילת רשות מן המשכיר.

 130, (א) חוכר רשאי לשעבד חכירתו במשכנתה ללא נטילת רשות מן המשכיר, והוראות
 פרק יי׳ח יחולו בשינויים המחוייבים.

 (ב) שכירות קצרה שלא נרשמה אינה ניתנת לשעבוד במשכנתה.

 131, נקבע בהסכם השבירות, כי השוכר לא יהיה רשאי להעביר את השבירות׳ או
 להשכיר את המקרקעין בשכירות משנה׳ אלא ברשות מאת המשכיר — לא ימנע המשכיר

 הסכמתו מטעמים בלתי סבירים, ולא יתבה עליה תבאים בלתי סבירים׳ ואם מנע או התנה.
 כאמור, רשאי בית המשפט לתת את הרשות בתנאים שייראו לו צודקים בנסיבות הענין.

 132, נקבע בהסכם החכירה׳ כי אין החוכר רשאי להעביר חכירתו לאחר או לשעבדה
 במשכנתה או להחכיר את המקרקעין בחכירת משנה, או שאין הוא רשאי לבצע פעולות
 אלה אלא ברשות המחכיר, לא יהיה בכך כדי לפגוע בסמכותו של בית משפט לצוות על

 העברת החכירה בהוצאה לפועל או להטיל עיקול עליה.

 133, נסבו זכויותיו של המשכיר במקרקעין לאחר׳ יבוא רוכש הזכויות במקום המשכיר
 בכל הנוגע לשכירות.

 134, שכירות יכול שתתחיל בעתיד, ובלבד שלא תידחה ליותר מעשר שבים מיום עשיית
 הסכם השכירות, או - אם היחה השכירות חכירה - מיום רישומה.

 שמירת דיני
 הגנת הדייר

 השימוש
 במקרקעין
 מושכרים

 שכירות קצרה
 פטורה מרישום

 שבירות קצרה
 שנרשמה

 חכירה שלא
 נרשמה

 ירושה בשכירות

 העברת שכירות

 שבירות משנה

 שעבוד שכירות
 במשכנתה

 מניעת סרוב
 בלתי סביר

 עיקול והוצאה
 לפועל

 הסיבת מקרקעין
 מושכרים

 שכירות עתידה

 חכירה עתידה 135, חכירה עתידה תירשם מיד לאחר חתימת שטר העסקה ואישורו.

 6 ס״ח תשי״ד׳ ממי 92.
 ל ם״ח תשט׳׳ו׳ עמי 151.
 8 ס״ח תשי״ת׳ עמ׳ 177.
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י מקרקעין ן אחר, אם הושכרו מקרקעין בשכירות קצרה ולפנ  136. נא) על אף האמור בכל די
, שהושבת שנית ת פ פ ו ה ח פ ו ק ת ה ל ר צ רות ק  שנמסרו להחזקת השוכר חזר המשכיר והשכירם שנית בשכי

י פעל וקיבל את ן עדיפה, אך אם השנ  כולה או מקצתה, לאדם אחר - זכותו של הראשו
פה.  המקרקעין בתום לב זכותו עדי

י על הנזק נה גורעת מזכותו של השוכר שנדחה לפיצו ף זה אי י סעי  גב) זכות לפ
.  שנגרם לו

ת׳ ביטול שכיתת ו ומנ רות שתקופחה מתחדשת מזמן לזמן ודמי השכירות משתלמים לעתים מז  137. שכי
ת המתלזדשת ו ר י כ י ש מ ם ד ו ל ש ן ת די מתן הודעה פרק זמן מראש, כזמן שבי  רשאי כל צד לבטלה על י

ותר. עד הקצר י , או שלושה חדשים מראש, הכל לפי המו  למשנהו
 מזמן לזמן

יב השוכר להחזיר את המקרקעין המושכרים במצב שבו קיבלם׳ החזרת ל השבירות חי טו  138. עם בי
ל המקרקעין י ג ן מחמת שימוש ר יים של המקרקעי ו לכל ירידה בשו  אך אין הוא אחראי לבלאי הטבעי ו

 לפי תנאי השכירות.

ל הממשכן  זכותו ע
 במקרקעין
 ממושכנים

 משכנתאות נוספות

 דרגה שנתפבתה

 זיקת הנאה
 ושכירות

 במקרקעין
 ממושכנים

 פרק י״ח: משכנתה

י , והוא דשא ן ל הממשכן במקרקעי ן במשכנתה לא יפגע בהחזקתו ש ד מקרקעי  139, שעבו
אי המשכנתה. ף לתנ  להשתמש בהם בכפו

ן הוראה אחרת בתנאי המשכנתה, לשעבד את המקרקעין , אם אי  140. (א) רשאי הממשכן
וכל  במשכנאות נוספות בלי נטילת רשות מבעל המשכנתה׳ אלא שבעל משכנתה נוספת לא י

יפרע כל החוב המובטח במשכנתה שלפניה.  לגבות חובו מהמקרקעין אלא לאחר שי
ן במשכנתה נוספת.  (ב) בהסכמת בעל המשכנתה רשאי הממשכן לשעבד את המקרקעי

 שדרגתה תהיה שווה לדרגת המשכנתה המוקנית לאותו בעל משכנתה או קודמת לה.

 141, נתפנה מקומה של משכנתה מדרגה פלונית, רשאי הממשכן - אם הותנה על כך
 עם בעלי המשכנתאות שלאחריה - להביא במקומה משכנתה חדשה מאותה דרגה.

, או ן ׳ אם אין הוראה אחרת בתנאי המשכנתה׳ להשכיר את המקרקעי  142. וישאי הממשכן
ת מבעל המשכנתה; עשה כן, אין בזכויותיו של השוכר  לשעבדם בזיקת הנאה, ללא נטילת דשו
וע גביית החוב על פי תנאי  או של בעל זיקת ההנאה׳ שבוצרו אחרי המשכנתה׳ כדי למנ

 המשכנתה.

ד לבוא או חוב התלוי בקיום תנאי או חוב משכנתה לחוב ן חוב עתי  143. מותר לשעבד מקרקעין לפרעו
 המשתלם לפי דרישה. עתיד או תלוי

 העברת
 המקרקעין

 העברת המשכנתה

 העברת המשכנתה
 מעבירה את החוב

ן הוראה אחרת בתנאי המשכבתה׳ לא יהיה הממשכן רשאי להעביר את המקר  144. אם אי
 קעין לאחר אלא ברשות בעל המשכנתה.

,  145. בעל המשכנתה רשאי להעביר את המשכנתה לאחר ללא נטילת רשות מהממשכן
די חובתו בתשלום החוב לבעל המשכנתה הקודם. וצא י הו י ׳ הרי ע הממשכן ד  אלא שאם לא י

 146. (א) נסבה משכנתה, תיסוב עמה לרוכש גם הזכות לתבוע את החוב המובטח באותה
ן צורך בהמחאה מיוחדת של החוב.  משכנתה, ואי
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ו שועבדו מקרקעץ נ  (כ) לא יהיה תוקף להעברת הזכות לתבוע את החוב שלפרעו
 במשכנתה, אלא אם הועברה גם המשכנתה.

ן הממושכנים, יבוא הרוכש במקום הממשכן בכל הנוגע למשכנתה{  147, נסבו המקרקעי
 נסבה המשכנתה, יבוא הרוכש במקום בעל המשכנתה ככל הנוגע למשכנתה ולזכויות

,  ולחובות הנובעות ממנה כלפי הממשכן

ו נ י המועד שנקבע לפרעו  148, (א) רשאי הממשכן לפרוע את החוב לבעל המשכנתה לפנ
ע חלק מהחוב אלא בהסכמת בעל  ולהפקיע את המשכנתה, ואולם לא יהיה רשאי לפרו

 המשכנתה.
ן בעל המשכנתה  (ב) כל הוראה בתנאי המשכנתה, או בהסכם אחר שנעשה בי
עד - לא יהיה לה תוקף; האמור בסעיף קטן זה לא י המו ן החוב לפנ , האוסר פרעו  והממשכן

י תחילתו של חוק זה.  יפגע בהוראה שנקבעה לפנ

, רשאי ו ן ואם לאחרי י מועד הפרעו ן החוב׳ אם לפנ  149, סירב בעל המשכנתה לקבל פרעו
ם׳ והרשם יפקיע י  הממשכן להפקיד את התשלום בלשכה שבה רשומים המקרקעין הממושכנ

ן זה. י  את המשכנתה׳ לפי התקנות בענ

ע את החוב לפני המועד, ישלם. לבעל המשכנתה או יפקיד בלשכה  150, רצה הממשכן לפרו
ד מועד ע בית המגיעה על פי תנאי המשכנתה בעד התקופה ש  יחד עם הפקדת החוב, את הרי
ן הקבוע או בעד ששה חדשים אחרי התשלום או ההפקדה, הכל לפי המועד הקצר יותר.  הפרעו

 151, (א) לא נפרע במועדו החוב המובטח במשכנתה, יצווה המוציא לפועל, לפי בקשת
 בעל המשכנתה, על מכירת המקרקעין במכירה פומבית לכל המרבה במחיר.

 (ב) המוציא לפועל רשאי למנות כונס נכסים למימוש המשכנתה.
ן החלות יקבעו בתקנות, והוראות כל די  (ג) סדרי ההוצאה לפועל של המשכנתה י
ן יים המחוייבים, במידה שאי נו ׳ בשי ן יחולו  על מכירת מקרקעין בהוצאה לפועל של פסק די

 הודאה אחרת בחוק זה או בתקנות.

י ההוצאות יפרע המוציא לפועל את המגיע לבעלי  152, מתוך דמי המכר ולאחר ניכו
.  המשכנתה לפי דרגותיהם ואת היתרה ישלם לממשכן

ו של חוב מובטח במשכנתה, זכאי בעל המשכנתה נ  153, לא הספיקו דמי המכר לפרעו
 שחובו לא סולק במלואו לתבוע את היתרה על פי כל עילה אחרת.

י פקיעת המשכנתה, לקבל מהרשם תעודת , בכל עת לפנ  154, (א) בעל משכנתה רשאי
ן הממושכנים, סכום החוב המובטח, מועד הפרעון ו המקרקעי נ י י צו  משכנתה למוכ׳יז ובה י

 ופרטים אחרים שיפורטו בתקנות.
יז, ירשום הערה על כך.  (ב) מסר הרשם תעודת משכנתה למוכ׳

ד במסירה. ד לי  155, תעודת משכנתה למוכ׳יז ניתנת להעברה מי

׳ז לא תירשם העברה של  156, כל עוד רשומה הערה על מסירת תעודת משכנתה למוכ׳
 המשכנתה.

, ירשום הרשם את מחזיק התעודה  157, נא) הוחזרה ללשכה תעודת המשכנתה למוכ״ז
 כבעל המשכנתה וימחוק את ההערה על מסירת התעודה.

 (ב) הופקעה המשכנתה כולה או חלקה לפני החזרת התעודה׳ ישולם הסכום שהופקד
 לידי המחזיק המחזיר את התעודה,

 תוצאות העברת
 המקרקעין

 פרעון החוב
 לפני המועד

 כרוב לקבל פדעון

 חשלום ריבית

 הוצאה לפועל
 של המשכנתה

 חלוקת דמי המכר

 תביעת החסד

 תעודה למוב״ז

 העברת התעודה

 איסור העברה

 החזרת התעודה
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ק בלשכה את סכום החוב המובטח במשכנתה, יפקיע הרשם את המשכנתה: הפקעת המשכנתה ש מ מ  158, הפקיד ה
 הסכום המופקד ישולם למחזיק התעודה למוב״ז עמ החזרת התעודה ללשכה.

, הודעה לצדדים, תשלומי ריבית ופעולות אחרות יעיהל בתעודה ז כ״ דה למו ן מסירת תעו י והל לעג  159. הנ
ז " כ י מ יקבעו בתקנות. ל  הקשורות בתעודה — י

 פרק י״ט: זיקת הנאה
כול שייקבע: צורותיה של ן זוקקים י  160. בזיקת הנאה לטובת מקרקעי

ת זיקת הנאה י נ י או להנאה פלו נ ן הזוקקימ יהיה זכאי לשימוש פלו י בעל המקרקעי  (1) כ
 * לטובת מקרקעין

Y r 1 ;ן הזקוקים  במקרקעי
ן לות במקרקעי ע ביצוע פעו ו ן הזקוקים לא יהיה זכאי למנ י בעל המקרקעי  (2) כ

י דין למנוע,• לולא הזיקה היה זכאי על פ  הזוקקים שאי
ן הזקוקים חייב להימנע מלבצע פעולות באותם  (3) כי בעל המקרקעי

ן שהיה זכאי לבצען אילולא הזיקה;  מקרקעי

נית. ן הזקוקים חייב לבצע באותם מקרקעין פעולה פלו י בעל המקרקעי  (4) כ

ם. תקופת זיקת הנאה ן הצדדי  161. זיקת הנאה היא לתקופה בלתי מוגבלת, אם לא נקבעה תקופה בהסכם שבי

ן אלה כפופה לזיקה. כל עסקה במקרקעי ן הזקוקים ו  162. זיקת הנאה צמודה למקרקעי

ן הזקוקים, תוצמד זיקת ההנאה לאותן חלקות שבהן היה השימוש  163. חולקו המקרקעי
 בזיקת ההנאה ערב החלוקה.

ת לה. צמד זיקת ההנאה לאותן חלקות שהן נצרכו ן הזוקקים, תו  164. חולקו המקרקעי

ן או של היועץ המשפטי לממשלה, י נ ל פי בקשה של צד מעו  165. רשאי בית המשפט׳ ע
י שחל ו נ י או תיאום בתנאיה׳ אם נוכח, שבגלל שי ו נ ל זיקת הנאה או על שי טו  להורות על בי
ת כן, י הוא לעשו ן הזוקקים או הזקוקים מן הראו  בנסיבות השימוש בזיקה או במצב המקרקעי
נויה. די ביטול הזיקה או שי י למי שנגרם לו נזק על י צו  ורשאי הוא להורות על תשלום פי

והות ־נ ן נזקים או אי  166. בעל זיקת הנאה, לא ישתמש בה באופן הגורם לבעל המקרקעי
ת מטרת הזיקה.  שאפשר למנעם בלי לסבל א

ן רשאי לשעבד אחת מהן בזיקת הנאה לטובת השביה.  167. (א) בעל שתי יחידות מקרקעי
ן הזקוקים בידי אדם אחד, לא ן זוקקים ובמקרקעי  (ב) נתמזגה הבעלות במקרקעי

 תתבטל משום כך בלבד זיקת ההנאה.

 168. זיקת הנאה מתבטלת -

 (a לפי הסכם בין הצדדים;

ף 165; ר בסעי  (2) לפי הוראת בית המשפט כאמו

ם׳ ן לא־מוםדרי ש בה במשך שלושים שנים׳ במקרקעי מו ־שי די אי ל י  (3) ע
ן מוסדרים;  או במשך חמש עשרה שנים, במקרקעי

 (4) בתום תקופתה, אם הזיקה היא לתקופה מוגבלת!
ן הזוקקים והזקוקים לחלקה אחת. י איחוד המקרקעי ד  (5) על י

 צמידות הזיקה
 למקרקעין

 חלוקת המקרקעין
 הזקוקים

 חלוקת המקרקעין
 הזוקקיפ

 שינוי זיקה או
 ביטולה על ידי

 בית המשפט

 סייג לשימוש
 בזיקה

 זיקת הנאה
 בין מקרקעי

 בעל אחד

 ביטול זיקת הנאה
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 ע ב ק י י י או סוג של בני אדם, או לטובת הציבור, יכול ש נ  169, בזיקת הנאה לטובת אדם פלו
, זכאי ץ נ ע ל אדם׳ לפי ה י או כ נ ני או אדם הנמנה עם סוג פלו  (!) כי פלו
נית׳ שאילולא הזיקה היה בעל י או להנאה פלו נ ן הזקוקים לשימוש פלו  במקרקעי

ע אותם ממנו; ו  המקרקעין רשאי למנ
׳ ן ע פעולות במקרקעי צו י בעל המקרקעין הזקוקים חייב להימנע מבי  (2) כ

. לולא הזיקה היה רשאי לבצע אותן  שאי

י אין בעל הזיקה רשאי להעביר זכותו לאחר אלא נ  170. בזיקת הנאה לטובת אדם פלו
 בהסכמת בעל המקרקעין הזקוקים.

 זיקת הנאה
 לטובת אדם

 העברת הזכות
 בהסכמה בלבד

 פרק כ' t החזקת מקרקעין •

דו השליטה הישירה בהם׳ או החזקת ן כשבי כול אדם להחזיק מקרקעין החזקת מישרי  171. י
׳ אלא שהחזקתם בידי אפוטרופוס ׳ כשהשליטה היא בידי אדם אחר המחזיק אותם מטעמו ן  עקיפי

ן של החסוי.  על קטין או על פסול דין רואים בהחזקת מישרי

ווה על כך בית משפט ן מוציאים מקרקעין מידי המחזיק בהם׳ אלא אם צי  172. (א) אי
 מוסמך על פי תביעתו של מי שזכותו להחזיק בהם עדיפה מזכות המחזיק.

ל וה על כך בית המשפט ע ו ׳ אלא אם צי ן  (ב) אין מונעים מחזיק מהשתמש במקרקעי
י לגרוע מזכותו ו כד ע שימוש באמור; אין בהוראה ז ו  פי תביעתו של מי שהוכיח זכותו למנ
 של בית המשפט לצוות על מניעה זמנית של השימוש .עד לבירור התביעה אם נוכח כי

ות כן.  בנסיבות המקרה מן הצדק לצו

ן ללא היתר מאת המחזיק או צו של בית משפט (להלן — גוזל)׳  173. מי שתופס מקרקעי
 חייב להחזיר את ההחזקה למחזיק׳ אפילו היתה זכותו להחזיק בהם עדיפה מזכותו של

 המחזיק.

וע הסגת גבולו או שלילת שליטתו  174. המחזיק רשאי להשתמש בכוח במידה סבירה כדי למנ
ד עם כניסתו, או די גוזל׳ ורשאי הוא להוציא אותו מתחום המקרקעין מי ן על י  במקרקעי
נו ד, לפי הנסיבות, לאחד כניסתו! אולם אם השתמש בכוח שלא באמור׳ יהא די  תוך זמן םבי

ף 173 יחולו. ן גוזל׳ והוראות סעי  הוא כדי

ות על הגוזל להחזיר את המקרקעין למחזיק לפי פרק זה,  175. סמכותו של בית המשפט לצו
 אינה גורעת מסמכותו על פי כל דין אחר לחייב את הגוזל בתשלום פיצויים למחזיק בנוסף

 על החזרת ההחזקה,

וע כל מעשה שיש בו משום ן זכאי, בכפוף להוראות פרק זה, למנ  176. מחזיק מקרקעי
די הפרעה כאמור. י על הנזק שנגרם לו על י צו , וכן זכאי הוא לפי ן  הפרעה לשימוש במקרקעי

 החזקת מישרין
 והחזקת עקיפין

 הגנת החזקה

 נזילה

 מניעת נזילה

 פיצויים

 מנימת הפרעה
 כשימוש

 חלק שכיעי: מקרקעי הכלל

 פרק כ״א: מקרקעי ציכור ומקרקעי יעוד
 177. בפרק זה -

ן , מקרקעי 8 ל א ר ש ר״ - מקרקעי ישראל כמשמעותם בחוק-יסוד: מקרקעי י בו  ״מקרקעי צי
 שבבעלות רשות מקומית, ומקרקעין אחרים שנקבעו בתקנות באישור ועדת הכלכלה

ן פרק זה; י  של הכנסת כמקרקעי ציבור לענ

ת מ ד נ  ה

 « ס״ח תש״ך, ממי 56.
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 חובת רישום

 איסור עסקאות
 במקרקעי יעוד

 סייגים לחזקת
 שנים

 הקמת מחוברים
 במקרקעי ציבור י

 ביטול אופיים
 של מקרקעי יעוד

 שמידת תוקף

בור המיועדים מעצם טבעם לתועלת הציבור׳ והם: ״ - מקרקעי צי ד עו  ״מקרקעי י

 (1) שפת הים׳ לרבות מקרקעין שבתחומי נמל;
ת׳ בחלים ותעלות ועדותיהם;  (2) נהרו

 (3) דרכים ומסילות ברזל׳ לרבות מקרקעין המשמשים תחבות של מסילת ברזל;
 (4) נמלי תעופה!

 נ5) סוגים אחרים של מקרקעי ציבור, שבקבעו בתקנות׳ באישור ועדת הכלכלה
ד לעבין פרק זה. עו  של הכבסת׳ כמקרקעי י

ירשמו בציון אופיים. ר י בו  178. מקרקעי צי

ד, לא ייבתן צו ביצוע בעין בשל התחייבות עו  179, לא יהיה תוקף לכל עסקה במקרקעי י
ת בהם עסקה, ולא תירשם כל הערה ביחס להתחייבות.  לעשו

ד אין חזקת שנים. עו  180. (א) במקרקעי י
ים - ד תתחיל תקופת חזקת שנ עו נם מקרקעי י בור שאי  (ב) במקרקעי צי

ו רשומים על שם בעלם - מיום תחילת ההחזקה;  (1) אם הי
ן דע לבעל שהמקרקעי ו , או מיום שנ ו רשומים - מיום שנרשמו  (2) אם לא הי

. כים לו י  שי

ן במקרקעי ציבור, לא יהיה זכאי לרכוש בעלותם של  181. מי שהקים מחוברים שלא כדי
. ( ב ) לו נתמלאו התנאים המפורטים בסעיף 52 (א) או ׳ אפי ן  המקרקעי

ד אלא באישור הממשלה עו בור שאינם מקרקעי י יהפכו למקרקעי צי ד לא י עו  182, מקרקעי י
 או השר שתקבע לכך; הודעה על הפעולה תפורסם ברשומות.

ל הוראות כל דין החל על מקרקעי ציבור, או על סוג  183, הוראות חלק זה באות להוסיף ע
ר׳ ולא לגרוע מהם. בו  של מקרקעי צי

 • חלק שמיני: המדשפ

 פרק כ״ב: הודאות כלליות

יקבע את אזור פעולתה של כל לשכה. לשכות רישום  184, שר המשפטים יקים למרשם לשכות רישום ו

נוהלו הפנקסים שנקבעו בחוק זה או בתקנות. הפנקסים  185, בכל לשכה י

 186, שר המשפטים ימבה רשם לכל לשכה ורשאי הוא למנות רשם אחד ללשכות אחדות, רשמים

נהל את הפנקסים׳ ירשום בהם את העסקאות שבמצאו כשרות וכל זכות לפי תפקידי הרשם  187, הרשם י
מלא את התפקידים שנקבעו לו בחוק או בתקנות. י ו ו י ן שהוגש לפנ  פסק די

 188, שר המשפטים ימנה מפקחים על רישום מקרקעין ויקבע את אזור סמכותו של כל מפקח, מפקחים

 189, המפקח ימלא את התפקידים שנקבעו לו בחוק או בתקנות׳ והוא רשאי ליטול לעצמו תפקידי המפקח
נים לפי הדין לרשם, ל סמכות ותפקיד הנתו  כ

ל המרשם שיהא אחראי על פעולתם התקינה של המפקחים הממונה על  190, שר המשפטים ימנה ממונה ע
ל המרשם וסמכותו ן ט י י ל א ש א ף ה י , ן ת ו נ [ ל ת ך ב ה א ק ז ו ח  ושל הרשמים, ימלא את התפקידים שנקבעו לך ב

 לעצמו כל סמכות ותפקיד הנתונים לפי הדין למפקח או לרשם.
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י לפי פרק זה תפורסם הודעה נו על כל מי ל הקמת לשכה וקביעת אזור פעולתה ו  191, ע
 ברשומות.

ף 5 ו כל הסמכויות הניתנות לועדת חקירה לפי סעי  192, לממונה על המרשם ולמפקח יהי
י תפקידיהם לפי חוק זה. ש למילו , ככל שהדבר יהא דרו 1 0 רה עדות חקי  לפקודת ו

ן רישום לגביהם׳ ם׳ וכל דבר הטעו ור פעולתה של לשכת רישו  193, כל המקרקעין שבאז
 יירשמו בפנקסי אותה לשבה.

ן בפנקסים י ׳ תמורת אגרה׳ לעי ן הציבור וכל אדם יהא רשאי ו ו פתוחים לעי  194, הפנקסים יהי
 ולקבל נסחים מאושרים מן הרשום בהם.

ע לכל אדם. דו  195, כל הרשום בפנקסים רואים כאילו הוא י

 196, הרואה עצמו נפגע על ידי החלטה של הרשם או המפקח - למעט החלטת המפקח לפי
ל המרשם; י הממונה ע ז - רשאי תוך תקופה שנקבעה בתקנות לערור עליה לפנ  פרק ט״

 אולם אין ערר על החלטה לרשום עסקה לאחר שנרשמה.

י הרשם או המפקח בלי ל המרשם יחליט בערר על פי המסמכים שהיו לפנ  197, הממונה ע
׳ זולת אם היה סבור ששמיעתם דרושה לבירור ן י נ ם או כל אדם מעו  שישמע את הצדדי

. ן י  הענ

י ה לפנ די החלטת הממונה על המרשם רשאי לערער עלי ל י  198, הרואה עצמו נפגע ע
 בית המשפט.

 פרק כ״ג: רישומ הערות
ת משפט״ - לרבות בית משפט שלום.  199, בפרק זה׳ ״בי

ן או בעל  200, (א) הוכח להנחת דעתו של הרשם, בי ביתנה התחייבות על ידי בעל מקרקעי
ן או בעל ן לבצע בהם עסקה פלונית, ירשום, על פי בקשת בעל המקרקעי  זכות במקרקעי

 הזכות או הזכאי לפי ההתחייבות, הערה על כך (להלן — הערת אזהרה),
ן נפקא מינה אם ההתחייבות היא בהסכם, בהרשאה בלתי (א) אי ן סעיף קטן י  (ב) לענ

 חוזרת או במסמך אחר, ואם היא מוחלטת או מותנית.

ן כל עסקה הסותרת את הערת  201, התחייב בעל הזכות בהערת אזהרה שלא יעשה במקרקעי
ל בית משפט; בכל מקרה אחד לא  האזהרה, לא ירשום הרשם עסקה כאמור אלא לפי צו ש
 ירשום הרשם במשך שנה מתאריך ההתחייבות, או במשך התקופה שנקבעה בהתחייבות׳ כל
יבות ולא קיבל תוך זמן סביר  עסקה כאמור, אלא אם מסר על כך הודעה לכל צד להתחי

 לאחר ההודעה צו מניעה של בית משפט.

ל רישום הערה ן להורות ע ן זכות במקרקעי י ו בענ י  202, רשאי בית המשפט בכל הליך שלפנ
 בתוכן שיקבע.

, ירשום ן ל פי די גבלת ע  203, מקום שכשרותו של הרשום כבעל זכות במקרקעין מו
ן או לפי בקשת היועץ המשפטי לממשלה או על פי צו בית י נ  הרשם, לפי בקשת כל צד מעו

 משפט - הערה על ההגבלה.

ן די הרשום כבעל זכות במקרקעין היה מותנה - על פי די ע עסקה על י צו  204, מקום שבי
ד  או על פי החלטת בית משפט או על פי הנתונים שבפבקםים - בקבלת הסכמתו של צ

, הערה על כך. . ירשום הרשם׳ על פי בקשת הצד השלישי  שלישי

 פרסום ברשומות

 סמכויות הקירח

 מה יירשם

 הפנקסים פתוחים
 לעיון

 הרשום בחזקת
 ידוע

 ערר לממונה

 החלטת הממונה

 ערעור
 לבית המשפט

 הגדרה

 הערת אזהרה

 איסור רישום
 בניגוד להערת

 אזהרה

 הפרת בית המשפט

 הערת הגבלה

 הערת צד שלישי

 חוקי א״י, כרך א׳ פרק כ״א, עמי 152.
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ר ירשום הרשם הערה המרת תכנון ן עי ו י הודעת ועדה מקומית או מחוזית לבנייה ולתכנ ל פ  205. ע
ן בניה או צו הריסה שניתנו מאת הועדה לגבי המקרקעין ו  בדבר צו אי־התאמה לרשי

 הרשומים.

 206. שר המשפטים רשאי לקבוע הערות אחרות שהרשם יהיה רשאי או חייב לרשמן ורשאי הערות אחרות
ע דרכי ביטולן של הערות אלה.  הוא לקבו

ן אחר תימחק, אם הוכח ביטול הערה ף 206 הערה שנרשמה על פי חוק זה או כל די ף לסעי  207. בכפו
ל הרשם כי העילה לאותה הערה בטלה.  להנחת דעתו ש

 פרק כ״ד: רישום ראשון וחידוש רישומ

ו הוראה לסגירת תחולה  208. הוראות פרק זה לא יחולו על מקרקעין בתהום גוש שניתנה לגבי
ר זכות הקנין). ו ד סי ת( ף 31 לפקודת הקרקעו י  פנקסים לפי סע

ש זכות לרישום ק ב י ל א ש ם ר ם, כל בעל זכות בהם הניתנת לרישו נם רשומי ן אי י ן שעדי  209. מקרקעי
מם. ראשון  את רישו

ן חידוש רישום ד או שטושטש, רשאי כל בעל זכות באותם מקרקעי מ ש ו ה ן ש  210. רישומם של מקרקעי
דוש הרישום; דבר הבקשה יפורסם בהתאם לתקנות.  לבקש חי

ן רשאי להגיש למפקח התנגדות זכות התנגדותי י נ ו וכל אדם מעו ג ו נצי ועץ המשפטי לממשלה א  211. הי
דע לו דבר הבקשה לרישום, או מיום ו  לרישום לפי פרק זה, תוך שלושים יום מהיום שנ

 שנתפרסמה.

 212. (א) המפקח יחליט בדבר הרישום המבוקש לפי פרק זה לאחר ששמע את הצדדים ההחלטה בבקשת
 ושקל את ראיותיהם. רישום או חידוש

י ועיל לגילו ות, אם הוא משוכנע שהדבר י י הראי נ  (ב) המפקח רשאי לסטות מדי
יעוהו לכך.  האמת, וירשום את הטעמים שהנ

ע לאחר מכן סידור זכות הקבין רישום ראשון ו י למנ לפי פרק זה אין בו כד . ן י  213. רישום של מקרקע
ע סידור נ י מ ^ י ן על פי פקודת הקרקעות (סידור זכות הקנין). א  באותם המקרקעי

 214. לא תוגש בקשה לפי פרק זה לרישום מקרקעי ישראל כמשמעותם בחוק יסוד: מקרקעי בקשה לרישום
ן מקרקעין י נ ע ם ל י י ר ו ב י ן צ ז עליהם במקרקעי ן אחרים ששר המשפטים הכרי  ישראל, או מקרקעי

. גו י היועץ המשפטי לממשלה או נצי ד ל י  פרק זה, אלא ע
 ציבוריים,

ן לא יירשם אלא אם נרשמים המקרקעין בשלמותם, רישום מקרקעין  215, חלק בלתי מסויים במקרקעי
 בשלמותם

ן לפי פרק זה יהא ראיה לכאורה לאמיתות תכבו, תוקף הרישום ל מקרקעי  216. רישום ש

 פרק כ״ה: רישום פתים משותפים ופיטולו'

ונהג פנקס בתים משותפים כפבקם עזר במסגרת הפנקסים המתנהלים בה, פנקס בתים  217, בכל לשכה י
 משותפים

בו מחיצות המבדילות בין דירה לדירה במידה בית הראוי ש בו שתי דירות או יותר, ו  218, בית שי
ם לחדשם בפנקס ו ש , ן _ ר ל ה ל י להירשם בפנקס הבתים המשותפים (  המאפשרת זיהויה של כל אחת, ראו

 בית).
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י רוב ד י . ל די המפקח, ובלבד שבקשת הרישום הוגשה ע  219. צו לרישום בית יינתן על י
די רוב החוכרים, ואם ל י ו - גם ע רות למעלה מחצי ׳ ואם היה הבית מוחכר לדו ו  בעלי

 היה מוחכר כאמור בחכירת משבה — גם על ידי רוב חוכרי המשנה.

 220. (א) נרשם בית וערב הרישום היה הבית׳ או חלק ממנו, משועבד במשכנתה, תירשם
. ץ נ ע  המשכנתה על כל הדירות׳ או על חלק בלתי מסויים מכל דירה, לפי ה

עבדת במשכנתה,  (ב) נרשם בית וערב הרישום היה הבית מוחכר וזכות החכירה משו
 תירשם המשכנתה על זכות החכירה של כל הדירות או של חלק בלתי מסויים מכל דירה,
ל הבעלות בכל  לפי העבין; היתה החכירה מתבטלת עקב הרישום, תירשם המשכבתה ע

 הדירות או בחלק בלתי מסויים בהן, לפי העבין.
׳ יירשם העיקול ן , מעוקל כדי ! הרישום היה הבית׳ או חלק ממנו ר ע  00 נרשם בית ו

. ן י  כאילו הוטל על כל הדירות׳ או על חלק בלתי מסויים מכל דירה׳ לפי הענ
ן ן זוקקים או מקרקעי  (ד) נרשם בית וערב הרישום היה הבית, או חלק ממנו, מקרקעי
 זקוקים, תירשם אותה זיקת הנאה לטובתה או לחובתה של כל דירה׳ לרבות החלק ברכוש

 המשותף הצמוד אליה׳ הכל כפי שהיה ערב הרישום.

 221. (א) המפקח רשאי על פי כקשת בעל זכות בדירה בבית משותף לתקן צו רישום
 שניתן לרישומו של הבית׳ ובלבד שלא יצווה כאמור אלא לאחר שנתן הזדמנות לכל בעל

. ו  זכות שלא חתם על הבקשה להעיר הערותי
נו לכל דבר כדין צו רישום.  (ב) צו המפקח המתקן צו רישום׳ די

ות על ביטול רישומו של בית משותף׳ אם הוגשה בקשה על  222. (א) המפקח רשאי לצו
י עוד לרישום. כנע שהבית איבו ראו ׳ או אם שו  כך מאת בעלי כל הדירות שבו

 (ב) בצו ביטול יפורשו הפרטים שייכללו ברישום הנכם בפנקסים, ובכלל זה פרטים בדבר
 הבעלות׳ זכויות החכירה, וכל שאר זכויות שהיו רשומות על דירות הבית בפנקס הבתים

 המשותפים.

יחדש את  223. ניתן צו ביטול׳ יבטל הרשם את רישום הבית בפנקס הבתים המשותפים ו
 רישומו בפנקסים בתור נכס שהוא בבעלותם המשותפת של מי שהיו ערב מתן צו הביטול
 רשומים בפנקס הבתים המשותפים כבעלי הדירות׳ וכל אחד מהם יהיה בעל חלק בלתי מסויים

ד לדירתו בבית המשותף.  בבעלות המשותפת כחלק שהיה לו ברכוש המשותף שהיה צמו

 224. (א) בוטל רישום בית וערב הביטול היתה דירה בבית המשותף ממושכנת לבטחון
ירשמו המשכנתה או העיקול על חלקו הבלתי מםויים של ׳ י ן  חוב מסויים, או מעוקלת כדי

 מי שהיה ערב הביטול בעל הדירה.
ן זוקקים או  (ב) בוטל רישום בית וערב הביטול היתה דירה בבית המשותף מקרקעי

 זקוקים. תירשם זיקת ההנאה כפי שהיתה ערב הביטול.

 צו רישום

 הבטחת משכנתאות
 וזכויות אחרות

 תיקון צו רישום

 ביטול רישומו
 של בית משותף

 הרישום החדש
 בפנקסים

 הבטחת משכנתאות
 וזכויות אחרות

 חלק תשיעי: שונות
 פרק כ״ו: אנרות

ן חוק זה. י  225, שר המשפטים רשאי לקבוע אגרות לענ

 226, (א) שר המשפטים רשאי לקבוע׳ לסוגים של בני אדם או של מקרים, פטורים והנחות
 מהאגרות המשתלמות לפי חוק זה ולדחות תשלומה של אגרה; ומקום שקבע כאמור,

ת כן.  רשאי הוא להורות על החזרת אגרה, אם ראה שבנסיבות המקרה מן הצדק הוא לעשו
ירשם בפנקסים. ן שי ד על המקרקעי  (ב) אגרה שנדחתה תהיה שעבו

 הסמכות

 פטורים והנחות

ה תשכ׳׳ד, 15.6.1964 ס ח  200 הצעות חוק 612, ה׳ ב



 קביעת שווי
 המקרקעין

 חכירות מדומות

 227. מקום שנקבע בתקנות כי האגרה בעד רישום עםקה במקרקעין תחושב על פי שווים
על שומתו יחולו הוראות , יקבע שר המשפטים מי ישום את המקרקעין ו ן  של המקרקעי

ר. ר וערעו ר ן ע י  הסעיפים 196—198 לענ

ן המוחכרים לקרוב של אחד הצדדים, לא תובא החכירה  228. ברישום עסקה במקרקעי
ן זה - הורים י נ , לע ב״ ייס של המקרקעין לצורך קביעת אגרה; ״קרו ו  בחשבון שו

י זוג.  וצאצאיהם, אחים ואחיות או בנ

 מקרקעין מסוג
 ״מידיי•

 מקרקעין מסוג
 ״מחתכה*

 מקרקעין מסוג
 ״מוקופה*

ר ג ע ת מ ו א ר ו : ה ז ״ ק כ ר  פ

״ יהיו בבעלותו של מי שהיה י ר ו עם הסוג ״מי מנ ל חוק זה נ ן שערב תחילתו ש  229. מקרקעי
 לגביהם בעל ״התצרדף״.

כה״ ינהגו בהם כך: ו עם הסוג ״מתרו מנ ן שערב תחילתו של חוק זה נ  230. מקרקעי
נה בדרך הפקעה, וכן דרכים שאינם משרתים בעיקר  (1) דרכים שרכשה המדי
ור הרשות המקומית שבתחומה הן עוברות — יירשמו על שם  את תושבי אז

נה;  המדי
ל שם הרשות המקומית שבתחומה הן עוברות; ירשמו ע  (2) דרכים אחרות י

 (3) שפת הים תירשם על שם המדינה;
ירשמו על שם המדינה; ל נהרות י  (4) אפיקים ש

ירשמו על שם הרשות  (5) שטחים פתוחים ומקרקעי ״מתרובה״ מסוג אחר י
 המקומית שבתחומה הם נמצאים, ואולם שטחים ומקרקעין כאמור הנמצאים
נם תושבי ת מקומית׳ או המשמשים בעיקר את מי שאי ל רשו  מחוץ לתחומה ש

נה. ירשמו על שם המדי  אזורה׳ י

ו עם הסוג ״מוקופה״ ינהגו בהט כך: מנ ן שערב תחילתו של חוק זה נ  231. מקרקעי
 (1) שר המשפטים ימנה, בהודעה ברשומות, ועדה להסדר מקרקעי ״מוקופה״

; פט בית משפט מחוזי ד שו עמו  (בסעיף זה - הועדה), שבראשה י
ה, תבדוק את תקפו נ י קפה״במד ״מו ל מקרקעי כ ל  (2) הועדה תערוך רישומם ש
ו ואת כשירותם של התובעים את זכות ניהולו? י ן החל על  של כל וקף מבחינת הדי
קופה״ שהוקדשו כווקף מסוג ״מנדרשה״ או ה תורה, שמקרקעי ״מו ז ע  (3) הו
ה״ או כהקדש אחר לצרכי צדקה, יירשמו על שם הזכאים לניהול ההקדש רי  מסוג ״חי
״ ה ק ד , בתור נאמנים, והוראות פקודת ההקדשות לצרכי צ ו  על פי הדין החל עלי
 יחולו על ההקדש; לא נמצא בישראל אדם הזכאי כאמור׳ יוקנו המקרקעין

י צדקה; נ י  לנאמן הציבורי לענ
קופה״ המשמשים רק ללימודי דת- לבית תפילה או לבית  (4) מקרקעי ״מו
; ירשמו על שם הזכאי לניהולם על פי הדין הדתי ויחול עליהם הדין הדתי  קברות, י
״ או המוקדשים באופן אחר לטובת סל נ ה״ או ״ רי ו ד ן מן הסוג ״  (5) מקרקעי
 צאצאי המקדיש׳ תורה הוועדה לרשמם על שם הנהנים, בתור בעלים, בהתאם

די הועדה ויכול שהתכנית תכלול תשלומי איזון; ל י  לתכנית שתאושר ע
 (6) הועדה רשאית בזמן ההסדר להפסיק כל רישום בפנקסים ביחס למקרקעי

קופה״ או סוג מקרקעין כאלה;  ״מו
יקבעו בתקנות; ן לפניה י ו והל הועדה והדי  (ז) נ

- י ״ ש י לפגוע בהוראות חוק נכסי נפקדים, ת  (8) האמור בסעיף זה אין בו כד
.121950 
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 232, מיום תחילתו של חוק זה -
 (1) לא יוקדשו עוד מקרקעין לטובת צאצאים או כני משפחה אחדים;

 (2) מקרקעין שהוקדשו רק ללימודי דת׳ לבית תפילה או לבית קברות,
 יירשמו בהתאם להוראות הדין הדתי שלפיו הוקדשו;

 (3) מקרקעין שהוקדשו לצרכי צדקה, תחול עליהם פקודת ההקדשות לצרכי
 צדקה, ויירשמו בהתאם לה.

 233, (א) מקרקעין שערב תחילתו של חוק זה נמנו עם הסוג ״מואת״ יירשמו בשם המדינה;
 אולם אם התחיל אדם לפתח מקרקעין כאמור לפני תחילתה של פקודת הקרקעות(מואת)»,
 בהתאם להוראות סעיף 103 לחוק הקרקעות העותמני משנת 1274 (1858), הרי אם קיבל שטד
 קבין עליהם, על פי החוק האמור, או על פי פקודת העברת קרקעות״, יהיה זכאי, הוא או
 חליפד, לרישום המקרקעין על שמו׳ ואם לא קיבל שטר קניין כאמור, יהיה זכאי לקבל בהם

 חכירה לדורות מאת המדינה.
 (ב) הבקשה למתן החכירה לדודות תוגש לרשות המוסמכת שנתמנתה לענין חוק
 החכרת מקרקעין (הוראת שעה), תשי״ט-51959ג׳ והוראות הפקודה האמורה יחולו בשינויים

 המחוייבים.

 234, (א) קרקע ומחוברים אליה שהיו רשומים ערב תחילתו של חוק זה בנפרד על שם
 אדם אחד, יירשמו על שמו כיחידת רישום אחת והרישום הנפרד יבוטל.

 (ב) קרקע ומחוברים אליה שהיו ערב תחילתו של חוק זה רשומים בנפרד על שם
 שני בבי אדם׳ ינהגו בהם כך:

 0) חלקת המקרקעין והמחוברים יירשמו בפנקסים כיחידת רישום אחת;
 (2) המפקח שבאזור סמכותו נמצאת החלקה ישומ אח הקרקע ללא מחוברים

 ואת המחוברים׳ והוראות הסעיפים 196 ו־198 יחולו על השומה;
 (3) בעל הנכס ששוויו גבוה יותר יהיה זכאי, תוך ששים יום מהיום שהודעה
 לו השומה או מיום ההחלטה בערר או בערעור אם הוגשו׳ לרכוש את
 הבעלות על כל המקרקעין על ידי תשלום שוויו של הנכס השני לבעלו או על

 ידי הפקדתו בידי המפקח;
 (4) לא רכש בעל הנכס כאמור בפסקה (3)׳ יהיה בעל הנכס ששוויו נמוך
 יותר זכאי, תוך ששים יום שלאחר ששים הימים הראשונים. לרכוש, כאמור,

 את כל המקרקעין;
 (5) נמנעו שני בעלי הבכסים מלרכוש את המקרקעין תוך התקופות שנקבעו
 לכך׳ יירשמו המקרקעין בבעלותם המשותפת של שניהם בחלקים בלתי מםויימימ

 בהתאם לשווי של נכסיהם.

 235, מבנה שבנייתו נסתיימה לפני תחילתו של חוק זה והוגשה׳ בין לפני תחילתו של חוק
 זה ובין לאחריו׳ בקשה לרשמו בפנקס הבתים המשותפים׳ יחולו על רישומו׳ ועל האגרות
 המשתלמות בקשר לכך וההנחות הניתנות מתשלומן׳ הוראות חוק בתים משותפים׳ תשכ״א-

1, כאילו לא נתקבל חוק זה.  1961 (נופח משולב)6

 236, (א) חוק זה לא יפגע בזכות שהיתה מוקנית לאדם ערב תחילתו׳ אלא אם הדבר
 נאמר בחוק זה במפורש או משתמע ממנו.

 (ב) זכות שאדם היה זכאי לה מכוח חזקת שנים שהושלמה לפני תחילת חוק זה,
 על פי הדין שהיה חל אותה שעה׳ תעמוד בעינה על אף האמור בחוק זה.

 הקדשות חדשים

 מקרקעין מסוג
 ״מואח״

 מחוברים שנרשמו
 בנפרד מן הקרקע

 נית משותף
 שבנייתו נסתיימה
 $פני תחילת החוק

 2מירת זכויות

 15 ס״ח חשי׳״ט, עמי 196.
 16 ס״ח תשכ״א, עמי 201

 3! הוקי א״י כרך בי, פרק ע״ט, עמי 828.
, פרקפ׳׳א פמ׳ 855.  14 חוקי א׳׳י ברך ב׳
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 פרק כ״ח: גיטולימ
 237. בטלים - בימאים

 (1) חוק הקרקעות העוחמני משבת 1274 להגירה;
 (2) פקודה מלכותית בדבר גביית חוב ממחיר קרקע שהועברה בהעברה חוזרת

 משנת 1274 להגירה;
 (3) החוק העותמני של הטאבו משנת 1276 להגירה;
 (4) ההוראות על שטרי טאבו משנת 1276 להגירה;

 (5) החוק העותמבי בדבר זכותם של זרים לקנות מקרקעין משנת 1284 להגירה;
 (6) החוק העותמני בדבר מכירת מקרקעין ממושכנים במות החייב משבת

 1286 להגירה;
 (7) חוק בדבר הרחבת זכות הירושה באדמות מירי ומוקופה משנת 1284 להגירה;
 (8< פקודה מלכותית בדבר זכויות בעצים הגדלים מאליהם משנת 1286 ו־1291

 להגירה;
 (9) פקודה מלכותית בדבר התיישנות תביעות לגבי ה־״דקבה״ בקרקעות

 מירי משנת 1300 להגירה;
 (10) חוק זמני בדבר ירושת מקרקעין משנת 1331 להגירה;

 (11) סעיפים 24—33 לחוק שופטי השלום הזמני משנת 1331 להגירה;
 (12) החוק העותמני בדבר מכירת מקרקעין לתשלום חובות משנת 1288 להגירה;
 (13) החוק העותמני בדבר הוצאת שטרי ״מולק״ משנת 1291 להגירה וההוראות
 בדבר הוצאת שטרי ״מוקופה״ משנת 1292 להגירה וכן החוק בדבר שטרי

 ״מוםקפאת״ ו־״מוסתע׳ילאת״ משנת 1293;
 (14) החוק העותמני בדבר קרקע משנת 1293 להגירה;

 (15) הפקודות המלכותיות על השכרת מקרקעין משנות 1299 ו־1332 להגירה;
 (16) החוק העותמני בדבר רכוש האנשים שהיו מנועים מלרכוש מקרקעין י /

 משנת 1300 להגירה;
; 1  (17) חוק המשכנתאות העותמני משנת 1331 להגידה ופקודת המשכנתאות(תיקון) 7

 (18) החוק העותמני הזמני בדבר השליטה במקרקעין משנת 1331 להגירה;
 (19) החוק העותמני בדבר רישום מקרקעין בשפ הממשלה משנת 1331 להגירה;

 (20) החוק העותמבי על חלוקת מקרקעין משותפים משנת 1332 להגירה;
 (21) החוק העותמני בדבר החזקת מקרקעין על ידי אישיות משפטית משנת

 1331 להגירה;
 (22) חוק בדבר רישום מקרקעין בשם הממשלה משנת 1331 להגירה;

 (23) הסעיפים 129׳ 533-522׳ 886-882׳ 909-905 ׳ 956-950 ׳ 1044-1008׳ 1051-
 1052׳ 1233—1198׳ 1241—1246׳ 1257׳ 1270—1291׳ 1327—1328׳ 644J1—1646׳ 1673

 ד־1675 של המגילה;
 (24) פקודת העברת קרקעות;

; 1  (25) פקודת חוק הקרקעות (תיקון) 3
 (26) פקודת פנקסי קרקעות׳ 191944;

; 2  (27) פקודת בתי המשפט לקרקעות0
 (28) סעיף 49 לפקודת הנזיקין האזרחיים׳ 1944;

׳ פרק צ״ה עמ׳ 992. 19 ע״ד 1944׳ תוס׳ 1׳ מס׳ 1359׳ עמי 63  ל! חוקי א״י׳ כרך ב
׳ כרך בי׳ פרק «״ה> עמ׳ 805. י 2 חיקי אי  18 חוקי א״י כרך ב׳ פרק ש״ח׳ עמי 824• 0
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 (29) פקודת הקרקעות (מראת);
 (30) חוק בתים משותפים׳ תשכ״א—1961 (נוסח משולב) ן

 (31) חוק לתיקון דיני קרקעות'(המרת ״מתרוכה״), חש״ך-211960.

 238. (א) הסעיפים 49-47 והספר העשירי למגילה לא יחולו על מקרקעין.
 (ב) חוק ההתיישנות׳ תשי״ח-221958, לא יחול על מקרקעין.

 239. תובענות הנוגעות לזכויות במקרקעין שערב תחילתו של חוק זה היו תלויות ועומדות
 לפני כל בית משפט׳ ידון בהן בית המשפט ויפסוק בהן כאילו לא חוקק חוק זה,

 פרק כ״ט: עונשין וביצוע
 240. מי שרשם או מחק או שינה רישום׳ או זייף נסח של רישום׳ וכן מי שמסר ביודעין
 לממונה׳ למפקח או לרשם ידיעה כוזבת בפרט חשוב לשם ביצוע פעולה לפי חוק זה׳ דינו כדין
 מזייף מסמך לפי החוק לתיקון דיני העונשין(עבירות מדמה׳ סחיטה ועושק)׳ תשכי׳ג-231963.

 241. שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו׳
 ובכלל זה -

 (1) סדרי דין או נוהל בשל סכסוך, ערר או ערעור המתברר לפני בית משפט
 או הממונה או מפקח;

 (2) הנוהל בעניןבקשות לרישום עסקאות, הערות, רישום ראשון וחידוש רישום,
 רישום בית משותף וביטולו׳ פרסומן של בקשות, ההתנגדות להן וההכרעה בהן:

 (3) נוסחיהן של הערות ותעודות משכנתה למוכ׳יז וטפסים למיניהם;
 (4) סדרי ניהולם של הפנקסים;

 (5) סדרי העיון בפנקסים וקבלת נסח מהם והאגרה המשתלמת על כך.

 242. תחילתו של חוק זה כתום ששים יום מיום שנתקבל בכנסת.

 אי־תחולת הוראות
 מסויימות

 תובענות תלויות
 ועומדות

 ענשים

 גיצוע
 ותקנות

 תחילה

 תופפת
 נסעיף 107)

 תקנון מצוי בין בעלי הדירות בבית המשותף!
 1. בהסכם זה, ״בעל דירה״ - כמשמעותו בסעיף 95 לחוק.

 2. (א) רצה בעל דירה לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף,
 או המסכנים או העשויים לסכן את קיומו, או המשנים או העשויים לשבות את ערכו — לא
 יהיה בעל הדירה רשאי לעשותם, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי

 הדירות.
 (ב) רצה בעל דירה לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת,
 או המסכנים או העשויים לסכן את קיומה, או המשנים או העשויים לשנות את ערכה — לא

 יהיה בעל הדירה רשאי לעשותם, אלא אם קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת.

 (ג) כל שינוי או תיקון אחר רשאי בעל דירה לעשות בדירתו על דעת עצמו.
 (ד) בעל דירה רשאי לדרוש מן הנציגות לבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף,

 שאי-ביצועו עלול לפגוע בדירתו או בערכה.

 3. (א) בעל דירה ירשה לבצע בדירתו את כל העבודות ההכרחיות לשמירת הרכוש
 המשותף ולבדק שלו, ולתכלית זו רשאים חברי הנציגות ובני האדם הפועלים בשמה להיכנס

 לכל דירה ולבצע בה עבודות כאמור.

 הנדרה

 שינויים ותיקונים
 בדירה

 עבודות לבדק
 הרכוש

 21 ס״ח תש-ך, עמי 92. 22 ם״התשי״ח עמי 112. 23 ס״ח תשכ״ג, עמי 130.
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 אסיפה רגילה

 אסיפה שלא
 מן המבין

 אסיפה כללית׳
 הזמנה ומנין חוקי

 דיוני האםיפח

 יושב ראש
 ומזכיר האסיפה

 דחיית האסיפה

 החלטות

 הצבעות

ת אחרות, חייבים בעלי דו ים לרעה בדירה, או בדי י ו נ דות שי צוע העבו  (ב) גרם בי
ר שתקבע האסיפה הכללית של בעלי עו  כל הדירות להשתתף בהחזרת המצב לקדמותו בשי

 הדירות.

ים בין בעלי הדירות, קביעת דרכי השמירה על ר היחסים ההדדי רו  4. (א) לשם בי
טל ההוצאות והסדר כל העבינים הנובעים משכבות ׳ חלוקת נ ו  הרכוש המשותף והשימוש ב
ימו בעלי כל הדירות אחת לשבה אסיפה כללית; לאסיפה כזו קוראים  בבית משותף, יקי

/ ׳ ה ל י ג  ״אסיפה ר

גות תקבע את מועד האס־פה הרגילה ותועיד אותה; האסיפה הרגילה  נב) הנצי
נה תתקיים תוך שלושה חדשים מיום רישום הבית בפנקס; לאחר זאת׳ תתקיים  הראשו

 האסיפה הרגילה לא יאוחר מחמישה עשר חודש מיום האסיפה הרגילה הקודמת.

ד אסיפה כללית כל אימת שהדבר ייראה לה, והיא חייבת עי גות רשאית להו  5. (א) הנצי
ו די בעליהן של ישליש הדירות לפחות; לאסיפה כז ת זאת על י  להועידה אם תידרש לעשו

. ״ ן י  קוראים ״אסיפה שלא מן המנ

 (ב) לא הועידה הנציגות אסיפה שלא מן המבין תוך ארבעה עשר יום מהיום שהוגשה
ם בעלי הדירות שהגישו את הדרישה להועיד את , רשאי א) )  לה דרישה כאמור בסעיף קטן

 האסיפה.

ל מועד קיומה נמסרה לבעלי ל אסיפה כללית כחוקית, אם הודעה ע  6. (א) רואים כ
י הזמן שנקבע לפתיחתה והשתתפו בה מחצית ת לפחות לפנ רות תשעים ושש שעו  כל הדי

די באי כוח.  בעלי הדירות לפחות, בעצמם או על י

י הבית המשותף או בתוכו, רואים אותה לט על פנ  (ב) הודעה שהוצגה במקום בו
לו נמסרה לבל בעל דירה שתים עשרה שעות לאחר שהוצגה כאמור,  כאי

עד האסיפה תפרט את סדר יומה. ל מו  (0 ההודעה ע

 (ד) כל בעל דירה רשאי להוסיף שאלות לסדר יומה של האסיפה, ובלבד שהודעה
נה שעות מהשעה שנמסרה לו הודעה על  על כך תימסר לכל בעל דירה תוך ארבעים ושמו

עד האסיפה. ל מו עד האסיפה׳ כדרך שנמםרת הודעה ע  מו

ן אסיפה כללית בשום שאלה שלא נכללה בסדר יומה, אלא אם היו כל בעלי  7. לא תדו
ן בה. ו ד לדי  הדירות נוכחים באסיפה וכולם הסכימו שהשאלה תעמו

ושב ראש ומזכיר האסיפה. ת תבחר י  8. כל אסיפה כללי

, בהסכמת האסיפה, לדחות מזמן לזמן את המשך  9. יושב ראש האסיפה הכללית רשאי
ל ידי ת זאת ע ׳ והוא חייב לדחותה כאמור אם נדרש לעשו יראה לו  האסיפה לתאריך שי

 רוב הנוכחים באסיפה.

ת. ב דעו  10. (א) החלטות האסיפה הכללית מתקבלות ברו
ל בעל הדירה חובות או תשלומים מסוג שלא פורשו בחוק  (ב) החלטה המטילה ע
׳ לא יהיה לה תוקף, אלא אם הסכים לה בעל הדירה ו ותי י  או בהסכם זה׳ או המשנה את זכו

 הנוגע בדבר.

ם׳ אך לפי דרישת רבע לפחות י די די הרמת י  11. (א) הצבעות באסיפה כללית הן על י
,  מבעלי הדירות הנוכחים באסיפה תתקיים ההצבעה בקלפי

 גב) בהצבעה זכאי כל בעל דירה לדעה אחת.
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ושב ראש האסיפה הכללית. ת שקולות, יכריע י ו הדעו  12. (א) הי

ע הגורל. כרי ושב ראש האסיפה הכללית, י ו הדעות שקולות בבחירת י  גב) הי

די ע בה בעצמו או על י  13. (א) כל בעל דירה רשאי להשתתף באסיפה כללית ולהצבי
 בא כוח.

יצג בעל דירה באסיפה כללית יביא לפני הנציגות, סמוך  (ב) בא כוח שנתמנה לי
נה אותו. ד בעל הדירה שמי י חתום בי נו  לזמן שנקבע לפתיחת האסיפה, כתב מי

י בא כוח שנתמנה ד  (ג) בעל דירה שהוא גוף מואגד ישתתף באסיפה ובהצבעה על י
ל הגוף המואגד, והמאשרת שבא ו; תעודה חתומה ביד המנהל או המזכיר ש  בהתאם לתקנותי

ו, תשמש ראיה חותכת לכך.  כוחו נתמנה בהתאם לתקנוחי

ו הבעלים אחד מהם, או אדם אחר׳ כבא כוחם  גד) היה לדירה יותר מבעל אחד׳ ימנ
גות׳ סמוך לזמן הקבוע לפתיחת י הנצי ר יביא לפנ  באסיפה הכללית; בא כוח שנתמנה כאמו

י חתום בידי כל בעלי הדירה. נו  האסיפה׳ כתב מי

גות של לא פחות משלושה ולא יותר מחמישה  14. (א) האסיפה הכללית תבחר בנצי
יבחר כגזבר.  חברים שאחד מהם י

גות החדשה באסיפה הרגילה א עד לבחירת הנצי  (ב) תקופת כהונתה של הנציגות הי
 הבאה.

י ות את הרכבה לפנ גות או לשנ  (ג) אסיפה שלא מן המנין רשאית להחליף את הנצי
גות באסיפה י כאמור תקפם הוא עד לבחירת נצי ו נ  תום תקופת כהונתה; כל החלפה או שי

 הרגילה הבאה.
גות מכל סיבה שהיא לפני תום תקופת כהונתה עד רד מספר חברי הנצי  (ד) (1) י
גות הנשארים, ,תוך עשרה ימים מהיום שבו דו חברי הנצי עי ו  למטה משלושה, י
רד מספר החברים כאמור, אסיפה שלא מן המנין לשם השלמת הרכב הנציגות;  י
 (2) חברי הנציגות שנבחרו כאמור בפסקה (1), תהיה תקופת כהונתם עד תום

.  תקופח כהונתה של הנציגות שאליה נבחרו

 (ה) (1) החלטות הנציגות מתאבלות ברוב דעות;

ו הדעות שקולות בהצבעה על הצעה מםויימת, לא תתקבל ההצעה.  נ2) הי

יביא אותו יחד עם כל הקבלות והמסמכים ת ו נהל פנקס הכנסות והוצאו  15. (א) הגזבר י
ר,  הנוגעים להם לפני אסיפה רגילה לאישו

ן בפנקס הכנסות וההוצאות, י  גב) בעל דירה רשאי בכל עת המתקבלת על הדעת לעי
 בקבלות ובמסמכים הנוגעים להם.

 נג) שנת הכספים של הבית המשותף תחהיל ביום האחד בינואר ותסתיים ביום
 שלושים ואחד בדצמבר כל שנה. שנת הכספים הראשונה תתחיל ביום רישומו של הבית

 בפנקס ותסתיים בשלושים ואחד בדצמבר אותה שבה.

 דעות שקולות

 באי־כוח

 הנציגות

 חשבונות

ר ב ס י ה ר ב  ד

ו חוק י שבמרכז , על המשפט העותמנ ן מושתת, בעיקרו י ו עדי  משפט המקרקעין בארצנ
ן למשק חקלאי פרימיטיבי בכפרים המבוססים ו ת 1858, שהיה מכו  הקרקעות העותמני משנ
י כפר בקרקעות הכפר ג״מושאע כפרי״). אמנם, לאחר  ברובם על בעלות משותפת של כל בנ
י הקרקעות נ ם, בעשו באימפריה העותמבית בסיונות לרפורמה בדי רי  מהפכת התורכים הצעי
י מלחמת העולם הדאשובה והתפוררות האימפריה שלאחריה, לא הגיעו הדברים  אך מפנ
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 לכלל הסדר כולל, מתקדם יותר. מצב משפטי זה, על כל התיקונים שחלו בו בתקופת המנדט,
 אינו מתאים לדרגת ההתפתחות הכלכלית והחברתית במדינת ישראל. בתורכיה עצמה׳ בוטל
 זה מזמן חוק הקרקעות הישן וכל החוקים החלקיים שבאו לתקנו׳ ויחד עם חוקים אחרים
 הוחלפו בתחיקה מודרנית המבוםםח על החוק האזרחי המקובל ביבשת אירופה׳ ובעיקר
 בשווייץ. הוא הדין במדינות הרבות שהיו בשעתן חלק מהאימפריה העותמבית׳ לרבות

 מדינות מושלמיות. כדוגמה לרפורמה כוללת תשמש קפריסין.

 אחרי הקמת המדינה מינה שר המשפטים ועדה׳ בראשותו של כב׳ השופט מ׳ לנדוי,
 להציע תיקון כולל בדיני המקרקעין. הועדה עשתה עבודה יסודית ביותר ובשנת 1959 הגישה
 המלצותיה לשד המשפטים. החוק המוצע בזה מושתת בעיקרו על המלצות ועדת לנדוי.
 הוראותיו שאובות מהנוהל המשפטי ומן הפסיקה של בתי המשפט בארצנו, ממיטב העקרונות

 שבחוקי יבשת אירופה, ומעיקרי משפט המקרקעין העברי כשהם מותאמים למציאות החדשה.

 מתוך השינויים שהחוק המוצע מביא בחוק הקיים ראוי להקדים ולציין שלושה עיקרי
 יסוד:

 (א) ביטול סוגי המקרקעין הקיימים כיום לפי חוק הקרקעות העותמני וקביעת
 סוג אחיד של מקרקעין המושתת על בעלות מלאה (סעיף 3);

 (ב) שיטת רישום כוללת לכל המקרקעין ולכל הזכויות בהם שיושתת על
 בסים של פומביות גמורה (סעיפים 193 ו־194);

 (ג) הרחבת המושג יחידת מקרקעין, שתכלול לא רק את הקרקע אלא גם כל
 הבנוי או הנטוע או המחובר אליה חיבור של קבע׳ וקביעת הכלל שכל עסקה
 במקרקעין — חוץ מחריגים מעטים - תחול גם על המחוברים אליה ואין לבצע

 עסקאות במחוברים בנפרד מן הקרקע (סעיף 37).

 וזו תמצית הוראות החוק לחלקיו ולעניניו:
ן (סעיפים 10—33) ת במקרקעי ו י ו כ  (א) רכישת ז

 זכות במקרקעין נרכשת על ידי עסקה מוסכמת׳ או על ידי אכיפת קיומו של הסכם או
 התחייבות על ידי צו ביצוע בעין של בית המשפט, או על ידי חזקת שנימ.

 עסקה במקרקעין פירושה הקניית בעלות, או כל זבות אחרת׳ בין בתמורה ובין שלא
 בתמורה. היא מתבצעת, דרך כלל, בחתימת שטר עסקה על ידיי הצדדים וברישום העסקה
 בפנקסי המקרקעין. עסקה שלא נרשמה אינה מקנה זכות במקרקעין אלא זכות לתבוע ביצוע

 העסקה.

 במקרקעין מוסדרים שזכות הקנין בהם הוסדרה על פי פקודת הקרקעות (סידור זכות
 הקנין)׳ נודע לרישום בפנקסים כוח מכריע והוא דוחה כל זכות שאינה מתיישבת עמו,
 ואילו במקרקעין בלתי מוסדרים, הרישום בפנקסים אינו אלא ראיה לכאורה לקיום הזכות.

 הושג רישום במרמה, או על ידי כפיה, או נעשה על ידי פסול דין׳ יהיה הנפגע
 זכאי לתבוע ביטול הרישום, אלא אם נרכשה זכות במקרקעין על ידי אדם אחר בהסתמך

 על אוחו רישום ובחום לב.

 התחייבות לבצע עסקה במקרקעין מזכה את הרוכש לתבוע ביצוע בעין, בתנאי שההת
 חייבות היתה בכתב והתביעה לביצוע בעין הוגשה תוך ששה חדשים מהיום שנקבע בהסכם
 לביצוע העסקה, ואם כבר נמסרה לרוכש החזקת המקרקעץ למעשה׳ יהיה זכאי לתבוע
 ביצוע בעין של העסקה ללא הגבלת זמן. ציווה בית המשפט על ביצוע בעין׳ ירשום רשם

 המקרקעין את העסקה על פי הצו.
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 זכויות במקרקעין נרכשות גם על ידי התיישנות אקוויזיטורית או ״חזקת שנים״, היינו
 על ידי החזקה רצופה במשך התקופה הקבועה בחוק׳ המקנה זכות לתבוע רישום בעלותו של
 המחזיק במקרקעין המוחזקים. דרך זו של רכישה כוחה יפה רק לגבי מקרקעין לא־מוסדריפ.

 התקופה המקנה חזקת שנים היא חמש עשרה שבים רצופות׳ במקרה שההחזקה היתה
 בתום לב וברישום בפנקסים׳ ושלושים שנים רצופות אם נעדר אחד התנאים האלה. החזקה
 שנרכשה בכוח׳ במרמה או באופן אחר שלא בתום לב׳ וכן החזקה ברשות הבעל או מטעמו,
 לא תשמש יסוד לחזקת שנים׳ תהא תקופתה אשר תהא. תקופת חזקת השבים בפסקת באותן
 בסיבות המפסיקות התיישנות רגילה, בגון הודיה - מפורשת או משתמעת - בזכותו של

 הבעל, הגשת תביעה על־ידי הבעל, קטיבות וכוי.

 חזקת השנים מקנה לא רק בעלות אלא גם זיקת הנאה (easement). מי שנהנה מן הזיקה
 כל תקופת חזקת השנים האמורה לעיל זכאי לתבוע רישום זיקת ההנאה בפנקסים. חזקה
 לענין זיקת הבאה נתונה, לפי החוק המוצע, גם במקרקעין מוסדרים, ובלבד שבעל הזיקה

 השתמש בה חמישים שנים רצופות.

 עם קבלת החוק המוצע לא יחול עוד חוק ההתיישנות, תשי״ח-1958, על מקרקעין.
 החוק המוצע אינו דן ברכישת מקרקעין בדרך ירושה, מאחר שהוא ענין חוק הירושה

 הנדון עתה בכנסת.

ן ת במקרקעי  (ב) הבעלו
 הבעלות במקרקעין מתפשטת, בגבולות הקרקע׳ גם על העומק שמתחת לקרקע וגם על
 הרום שמעל לקרקע, שבתחום הניצול המעשי׳ והיקפה לא ישתנה עם השיבויים בפני הקרקע.
 אולם בעלותו של אדם בעומק תהיה כפופה להוראות כל חוק בדבר מים׳ נפט, מחצבים
 וכיוצא באלה. ולפי הכלל היסודי׳ כי כל יחידת המקרקעין כוללת את כל המחובר אליה

 חיבור של קבע׳ תתפשט הבעלות על כל המחוברים (סעיפים 37-34).

 זכות קדימה לבעלות בצורותיה הקיימות(״אולויה״ ו״שופעה״) תבוטל ובמקומה תיקבע
 זכות קדימה שתצומצם לשלושה מקרים בלבד: (1) בין יורשי מקרקעין שהם משק חקלאי,
 או שאין בהם דין חלוקה; (2) בין בני זוג ביחס לבית המגורים שלהם וביחס למקרקעין
 שהם משק חקלאי; (3) במקרה שאדם התחייב לפני אדם אחר להציע לו את מקרקעיו
 לפני שימכרם לאחר וההתחייבות נרשמה בפנקסים. בעל המקרקעין שיש עליהם זכות
 קדימה הרוצה למכור מקרקעיו אלה יציעם תחילה לבעל זכות הקדימה׳ ורק אם הלה נמנע

 מרכשם׳ יהיה הבעל רשאי למכרם כרצונו׳ ואם מכר — תבוטל הזכות (סעיפים 46-38).

 הקים אדם מחוברים (מכנים או נטיעות) על מקרקעין של חברו שלא כדין׳ הברירה
 בידי הבעל לשלם למסיג הגבול את מחירם של המחוברים או לתבוע סילוקם. אולם אם היו
 המקרקעין לא־מוסדרים׳ והמסיג סבר בתום לב כי הוא בעליהם׳ והפכום שהשקיע בהקמת
 המחוברים עולה על שוויים של המקרקעין- יהיה בית המשפט מוסמך להתיר למסיג לרכוש
 את המקרקעין לאחר שנתן ערובה לתשלום שוויים. הוקמו המחוברים כדין׳ יהיו הבעל
 והמקים רשאים להסדיר יחסיהם בהסכם ביניהם׳ ובלבד שלא יקבעו כי הבעלות במחוברים
 לא תהיה צמודה לבעלות במקרקעין. באין הסכם יהיה המקים רשאי׳ תוך תקופת קיום זכותו
 להשתמש במחוברים, להכניס בהם שינויים או להרסם׳ בתנאי שלא יגרום נזק למקרקעין
 ולא ישנה ממצבם בפי שהוסכם עליו. הפריד המקים את המחוברים מהמקרקעין לפני תום
 תקופת זכותו הרי הם שלו. ואם לא סילקם.לפני תום תקופח הזכות׳ יחולו ההוראות בדבר

 הקמת מחוברים שלא כדין (סעיפים 57-47).
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 החוק המוצע מכיל הוראות למניעת מפגעים בין בעלי מקרקעין שכגימ או פעולות
 שלא כדין הגורמות נזק למקרקעי שכנים׳ הוא מסדיר גם את הבעלות והשימוש במיתקנים
 ובצמחים הנמצאים בגבול שבין מקרקעין שכנים. לדוגמה׳ עצים הגדלים במקרקעין סמוך
 למיצר׳ לא יהיה השכן רשאי לגדעם אך משום ששרשיהם חודרים לתחומו, אלא אם
 גרמו נזק לו או למקרקעין. לעומת זאת מותר שימוש במקרקעין הדרוש לטובת הציבור׳
 אף אם הוא גורם נזיק למקרקעין שבסביבה, או מפריע להנאה מהם או לשימוש בהם׳
 ובלבד שהנזק או ההפרעה לא יחרגו מתחום הנסבל, והמשתמש נקט אמצעים סבירים
 לצמצומם. בית המשפט יהיה רשאי לפסוק לבעל המקרקעין פיצוי מתאים(סעיפים 66-58).

ן  (0 השיתוף במקרקעי
 בדומה לדין הקיים מסדיר גס החוק המוצע את השיתוף במקרקעין על יסוד חלקים
 בלתי מםויימימ. מקום שמקרקעין מוקנים למספר שותפים, יהיה כל אחד מהם משותף בכל
 אתר ואתר שבמקרקעין, ולא יהיה זכאי לכל חלק מםויים בהם. השותפים רשאים להסדיר
 את היחסים ביניהם בהסכם שיירשם בפנקסים (״הסכם השיתוף״), אלא שכל הסכם כזה או
 תיקון בו יירשמו רק בהסכמת כל השותפים. כל שותף זכאי לחלק מפירות המקרקעין בהתאם
 לחלקו במקרקעין, אם אין בהסכם השיתוף הוראה אחרת. כל שותף זכאי לעשות כדין בחלקו,
 להעבירו לאחר ולשעבדו׳ אבל רשאים השותפים להגביל זכות זו בהסכם השיתוף או לאסרה

 לתקופה מסויימת, שלא תעלה על חמש שנים.

 חובה על כל שותף לשמור על המקרקעין ולהשתתף בהוצאות קיומם בהתאם לחלקו,
 או בשיעור אחר שנקבע בהסכם השיתוף. המקרקעין יתנהלו על־ידי כל השותפים לפי
 הסכם׳ ובאין הסכם יוכל כל שותף לפנות לבית המשפט ולבקש הוראות. במקרה של חירום
 יוכל שותף גם לפעול במידת ההכרח על דעת עצמו, בלי לפנות תחילה לבית המשפט.
 הוצאות שהוציא שותף על פי הוראה של בית משפט או במקרה של חירום, חייבים כל

 השותפים להחזיר לו בהתאם לחלקיהם.

 גם השימוש במקרקעין יהיה על פי הסכמה כללית, אם אין הוראה אחרת בהםכם
 השיתוף. כל שותף רשאי לנקוט אמצעים סבירים למניעת התערבות במקרקעין מן החוץ

 אם אינה מיוסדת בדין(סעיפים 78-67).

 כל שותף רשאי בכל עת לתבוע פירוק השיתוף׳ אלא שבהסכם השיתוף אפשר להגביל
 זכות זו׳ או לשללה׳ לתקופה שלא תעלה על חמש שנים. לא היתה מניעה חוקית או פיזית
 לחלוקתם של המקרקעין בין השותפים בחלקים מסויימים(״מקרקעין שיש בהם דין חלוקה״)
 ונדרשה חלוקה, יחולקו בהתאם לחלקיהם של השותפים על פי תכנית שתיערך בהסכמה
 הדדית ובאישור המפקח על רישום מקרקעין, ובאין הסכמה - תיקבע על ידי בית המשפט.

 נתבעה חלוקה במקרקעין שאין בהם דין הלוקה, יצווה בית המשפט על מבירת המקר
 קעין במכירה פומבית בדומה לנוהל הקיים כיום, בהשמטת שלב הביניים שבו מוצעים
 המקרקעין לשותפים. המחיר שהושג ממכירת המקרקעין יחולק בין השותפים בהתאם

 לחלקיהם.

 נתבע פירוק השיתוף במקרקעין שעיקרם בית הראוי להיות רשום בפנקס הבתים
 המשותפים אך אינו רשום בו׳ רשאי בית המשפט במקום מכירת המקרקעין לצוות על רישום
 הבית בפנקס ועל חלוקת הדירות בין השותפים, לאחר שקיבל חוות דעת של המפקח

 (סעיפים 90-79).
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 (ד) •בתים משותפים
 הודאות החוק הקיים לגבי בתים משותפים ייכללו בהוק המוצע בתיאומים מםויימים
 למצב שלאחר קבלת החוק המוצע. לדוגמה: מחיקת הסעיף המתיר הורשה בדירה מסוג
 ״מירי״ שלא תהיה לה כל משמעות עוד׳ וכן ההוראות השוללות זכות קדימה, שלפי החוק

 המוצע תהיה נתונה גם בבתים משותפים (סעיפים 121-95).

לת ו ת במקרקעי הז ו י ו כ  (ה) ז

 חלק זה של החוק המוצע מסדיר זכויות המוקנות על ידי שכירות׳ משכנתה וזיקות
 הנאה וכן את ענין ההחזקה (possession) וזו תמציתן:

 (1) שכירות

 על אף העקח־ן שאין עסקה במקרקעין בלי רישום בפנקסים׳ תהא שכירות חייבת
 ברישום רק אם היתח לתקופה שלמעלה מחמש שנים׳ ושכירות כזו תיקרא - חכירה.
 ואולם הצדדים יהיו רשאים לרשום שכירות לתקופה קצרה יותר ומשעשו זאת יחולו עליה

 ההוראות החלות על חבירה.

 השוכר - ומושג זה כולל שכירות לכל צורותיה - יהיה רשאי להחזיק במושכר
 ולהשתמש בו כפוף להסכם השכירות׳ ואם לא נקבעה הוראה אחרת בהסכם השכירות׳ יהיה
 רשאי להעביר שבירותו לאחר או להשכיר בשכירות משנה מבלי ליטול רשות מהמשכיר.
 כיוצא בזה יהיה החוכר רשאי לשעבד את החכירה במשכנתה בלי ליטול דשות מהמחכיר;
 שכירות שאינה חכירה לא תהיה נתונה לשעבוד במשכנתה. במקרה שייקבע בהסכם השכי
 רות׳ כי אין להעביר את השכירות או לשעבדה בלי רשות מאת המשכיר׳ לא תימנע הרשות

 ללא נימוק סביר.

 שכירות שתקופתה לא נקבעה מראש׳ יהיה כל צד רשאי לבטלה על ידי מתן הודעה
 מראש׳ לפרק הזמן השווה לזמן שבין תשלום דמי השכירות למשנהו׳ או לתקופה של שלושה

 חדשים׳ הכל לפי התקופה הקצרה יותר.

 נאמר במפורש׳ כי ההוראות בדבר השכירות אינן גורעות מדיני הגנת הדייר הקיימים
 (סעיפים 138-122).

 (2) משכנתה
 ההוראות בדבר משכנתה מבוססות על ההוק הקיים שנמצא על יסוד הנסיון מתאים

 לתנאי הארץ (סעיפים 139—159).

 (3) זיקת הנאה
 זיקת הנאה מוגדרת במלים ״שעבוד מקרקעין להנאה שאין עמו הקניית החזקה באותם
 מקרקעין״׳ כלומר.שעבוד להנאתם או לשימושם של מקרקעין אחרים או של אדם או
 סוג #ל בני אדם. ״מקרקעין זקוקים״ יכול שיהיו משועבדים לשמש מעבר או מקור מים
 למקרקעין שכנים׳ ״מקרקעין זוקקים״׳ או שיהיו מתחייבים שלא ייעשו בהם פעולות
 שאינן רצויות למקרקעין השכנים׳ שאילולא השעבוד מותר היה לעשותן, או לעשות בהם
 פעולות כאמור׳ שאילולא השעבוד אסור היה לעשותן. ויכול שמקרקעין יהיו משועבדים
 להנאתם של אדם פלוני׳ או של סוג בני אדם׳ או של כל הציבור, שיהיו רשאים לשהות

 או לעבור כהם׳ וכיוצא באלה.
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 זיקת הנאה יכול שתוקנה בהסכם בין הבעלים או בתוקף חזקת שנים. תקופת זיקת
 הבאה אם לא נקבעה בהסכם בין הצדדים׳ היא בלתי מוגבלת. בית המשפט רשאי, על פי
 בקשת הטוען לזיקת הנאה, ליתן צו הקובע את קיומה. הוא גם רשאי להורות על שינוי בתנאי
 הזיקה׳ או על ביטולה׳ אם ראה שיש בה הכבדה על המבקש או על הציבור יותר משיש כה
 תועלת לנהנה׳ או שיש להתאימה לשינוי שחל במצב המקרקעין או בנסיבות השימוש בזיקה,

 זיקת הבאה מופקעת על פי הסכם בין הצדדים׳ או על פי צו בית המשפט המורה על
 ביטולה׳ או על ידי אי־שימוש בה במשך תקופה המקנה חזקת שנים׳ או, במקךה של זיקת

 הנאה לתקופה מוגבלת׳ עם תום התקופה.

 כל עסקה הנעשית במקרקעין כפופה לזיקת הנאה התלויה בהם (סעיפים 170-160).

 (4) החזקה
 החוק המוצע מגן על מחזיק במקרקעין מפני כל התערבות שלא כדין: כל התובע זכות
 עדיפה להחזקת המקרקעין, ואפילו בעל המקרקעין׳ אינו יבול לממש זכותו אלא על ידי
 תביעה משפטית. כל המוציא בכוח מידי חברו מקרקעין שבהחזקתו, ואפילו לשם
 מימוש זכותו העדיפה, חייב להחזירם למחזיק ולהגיש תביעתו לבית משפט. המחזיק רשאי
 להרחיק בכוח סביר כל פולש למקרקעין שבידו תוך מועד סביר סמוך לפלישה, אך אם

 עבר המועד אין לו אלא לפנות לבית המשפט (סעיפים 176-171).

ר ו ב  (ו) מקרקעי צי

 פרק מיוחד בחוק המוצע כולל הוראות לגבי מקרקעי ציבור׳ היינו ״מקרקעי ישראלי׳
 כמשמעותם ב״חוק יסוד: מקרקעי ישראל״ ומקרקעין שבבעלות רשויות מקומיות. החוק
 מבחין בין מקרקעי ציבור המיועדים מעצם טבעם לשימוש הציבור, כגון שפת ים, מסילות
 ברזל, נהרות וכדומה (״מקרקעי יעוד״), ובין מקרקעי ציבור הנקראים כך משום שהם
 בבעלות ציבורית. במקרקעי יעוד זכות העשייה מוגבלת ואץ לרכשם בדרך של חזקת שנים

 (סעיפים 183-177).

 גז) המרשם

 מרשם המקרקעין יתנהל על ידי אגף מיוחד של משרד המשפטים ובראשו יעמוד
 הממונה שיתמנה על ידי שר המשפטים. פנקסי המקרקעין יתנהלו בלשכות רישום מקרקעין!
 בראש כל לשכה יעמוד רשם מקרקעין! שר המשפטים יקים את הלשכות׳ יקבע אזוריהן
 וימנה את הרשמים. הפיקוח המקצועי על הרשמים יהיה נתון למפקחים על הרישום שיתמנו

 על ידי שר המשפטים.

 כל החלטה של רשם או מפקח תהיה נתונה לערר לפני הממונה, והחלטת הממונה
 בערר תהיה נתונה לערעור לפני בית המשפט המחוזי. •

 כל אדם יהא רשאי תמורת אגרה שתיקבע לעיין בפנקסים ולקבל נסחים ואישורים
 מן הרשום בהם! וכל הרשום בפנקסים הוא בחזקת מפורסם וידוע כלפי כל אדם

 גםעיפים 198-184).1

 הרשם ירשום בפנקסים, לגבי מקרקעין הרשומים בהם, כל הערה שהחוק או התקנות
 מחייבים לרשמה, או שציווה עליה בית המשפט. כך, למשל׳ חובה עליו לרשום, על פי בקשת
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 המעונינים, שיש התחייבות מצד בעל המקרקעין לעשות בהם עסקה פלונית עם אדם פלוני־,
 כדי שההערה תשמש אזהרה לאחרים (״הערת אזהרה״), או הערה המודיעה על הגבלה
 מסויימת בזכותו של בעל המקרקעין לבצע בהם עסקאות (״הערת הגבלה״), או בדבר

 זכותו של צד שלישי, ובן הערות בדומה לאלה שקבע השר בתקנות (סעיפים 199—207).

 מקרקעין שעדיין אינם רשומים בפנקסים׳ רשאי בעלם או בעל זכות בהם לבקש
 שיירשמו רישום ראשון בפנקסים. הבקשה לרישום ראשון תוגש ללשכת הרישום שבאזורה

 נמצאים המקרקעין, והמפקח יחליט על הרישום (סעיפים 216-208).

 רישום בתים משותפים ייעשה בדרך הנהוגה כיום, אלא שזכות ההתנגדות לרישום
 מתבטלת. הוראות החוק באות להבטיח שזכויות ושעבודים שהיו תלויים בבית ערב הרישום

 יירשמו על הדירות או על חלקים בלתי מםויימים שבהן, לפי הענין(סעיפים 224-217).

ת ו נ ת שו ראו  (ח) הו
 (1) אגרות

 שר המשפטים מוסמך לקבוע בתקנות אגרות לענין החוק המוצע ורשאי להאריך
 מועדים שנקבעו לכך, ליתן פטור או הנחה ולהחזיר סכומי אגרות ששולמו מעל

 לשיעור הנכון או שזכו לפטור או להנחה (סעיפים 225—228).

ת מעבר ראו  (2) הו
 מקרקעין שערב תחילתו של החוק נמנו עם הסוג ״מירי״ יעמדו לקנין לבעלי
 הזכות בהם; מקרקעי ״מתרוכה״ יירשמו לפי טבעם הציבורי — אם על שם
 הרשות המקומית, ואם על שם המדינה; מקרקעי מתרוכה שהם שטחים פתוחים
 יירשמו על שם הרשות המקומית, חוץ משטחים הנמצאים מחוץ לתחומה של כל
 רשות מקומית ושטחים המשמשים בעיקר את מי שאינם תושבי הרשות הנתונה,

 שיירשמו על שם המדינה.

 מקרקעין שערב תחילתו של החוק המוצע נמנו עם הסוג ״מואת״, יירשמו על שם
 המדינה. לא תתקבל כל תביעה על חזקת שנים ביחס למקרקעין כאלה, ואולם
 תובטח זכות חכירה לאנשים שעיבדו אותם׳ בדומה להסדר שנקבע בחוק החכרת

 מקרקעין(הוראות שעה)׳ תשי״ט—1959.

 לגבי מקרקעין שערב תחילתו של החוק המוצע נמנו עם הסוג ״מוקופה״ ינהגו כך:
 ייערך רישום של כל מקרקעי מוקופה לסוגיהם; מקרקעין המשמשים לפולחן דתי,
 כגון לימודי דת׳ בתי תפילה ובתי קברות׳ יירשמו על שם הזכאים לנהל אותם
 על פי הדין הדתי החל עליהם; מקרקעין המוקדשים לצרכי צדקה יירשמו בשם
 הזכאים לניהולם על פי הדין החל עליהם׳ בתור נאמנים, ואם לא נמצאים
 זכאים כאמור במדינה-בשם הנאמן הציבורי לעביני צדקה; וקפים משפחתיים
 יירשמו על שם הנהנים לפי תכנית שתאושר על ידי ועדה לענץ זה. מכאן

 ואילך לא ייערך וקף משפחתי (סעיפים 229 — 236).

ח תשב״ד, 15.6.1964 מ ת  הצעות חוק 612, ה' ג

 הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושלים
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