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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק המקרקעין )תיקון מס' 34( )התקנת מערכת לייצור חשמל 
מאנרגיית השמש או מיתקן אגירה, בבית משותף(, התשפ"א-2020 

בחוקהמקרקעין,התשכ"ט-11969)להלן-החוקהעיקרי(,אחריסעיף59איבוא:1צהוספתסעיף59א1

"התקנתמיתקן
פוטו־וולטאיאו

מיתקןאגירה,
המיועדיםלשמש

בעלדירהמסוים

בסעיףזה-59א1צ )א(

אנרגיה המרת המאפשר מיתקן - אגירה" "מיתקן
חשמליתלאנרגיההניתנתלאחסון,וכןאחסון

האנרגיהוהמרתהבחזרהלאנרגיהחשמלית;

"מיתקןפוטו־וולטאי"-מערכתלייצורחשמלהממירה
ישירותאנרגייתשמשלאנרגיהחשמליתצ

בלא )ג(, קטן בסעיף לאמור בכפוף רשאי, דירה בעל )ב(
הסכמתבעליהדירותהאחרים,להתקיןבמקוםסבירעלגג
הביתהמשותףשהוארכושמשותף,מיתקןאגירהאומיתקן
פוטו־וולטאי,אושניהם,המיועדיםלשמשאתבעלהדירה,
וכןלהתקיןבדרךסבירהאתהמיתקניםוהתשתיותהקשורים

להתקנהכאמור,ובלבדשמתקיימיםכלאלה:

בהצעתחוקזומוצעלתקןאתחוקהמקרקעין,  כללי 
התשכ"ט-1969)להלן-החוק(,ולקבועהסדרים 
מיוחדיםלענייןהתקנתמערכתלייצורחשמלהממירה
ישירותאנרגייתשמשלאנרגיהחשמלית)להלן-מיתקן
פוטו–וולטאי(,ברכושהמשותףבביתמשותףצזאת,ביןבדרך
שלהתקנתמיתקןפוטו–וולטאי,לבדאויחדעםמיתקן
אגירה,בידיבעלדירהמסוים,המיועדיםלשמשאתבעל
הדירהבלבד)כמוצעבסעיף59א1(,וביןבדרךשלהתקנת
מיתקןפוטו־וולטאיהמיועדלשמשאתכלבעליהדירות
בביתהמשותף)כמוצעבסעיף59ט(צכלאחתמהאפשרויות
המוצעותבהסדרהמוצעמטרתהלעודדהקמתמערכות
סולריותלייצורחשמלבבתיםמשותפים,בשלהתועלת
הכלכלית,החברתיתוהסביבתיתשישבהתקנתןלטובת
כללהציבור,ובהתחשבבפוטנציאלהכלכליהטמוןבמערכת
-בעבורבעלהדירההמתקיןאותה,בחלופהשלהתקנת
מערכתהמיועדתלשמשבעלדירהמסוימת,ובעבורכל
המיועדת מערכת התקנת של בחלופה - הדירות בעלי
לשמשאתכלבעליהדירותצברקעההסדרהמוצעעומדת
מדיניותהממשלהבשניםהאחרונותלעודדייצורחשמל
באנרגיותמתחדשות,כפישגםהתחייבההמדינהעלפי

הסכמיםבין–לאומייםצ

לסעיף 59א1 המוצע סעיף 1
מוצעלהוסיףלחוקהמקרקעיןסעיףחדש-סעיף  כללי
59א1,שעניינוהתקנתמיתקןפוטו־וולטאיאו 

מיתקןאגירה,המיועדיםלשמשבעלדירהמסוימתצ

לסעיף קטן )א(

מוצעלהגדיראתהמונחים"מיתקןאגירה"ו"מיתקן
פוטווולטאי"העומדיםבבסיסהסעיףצמיתקןאגירההוא
מיתקןהמאפשרהמרתאנרגיהחשמליתלאנרגיההניתנת
לאנרגיה בחזרה והמרתה האנרגיה אחסון וכן לאחסון,
משק בכללי המונח להגדרת דומה זו הגדרה חשמליתצ
החשמל)אמותמידהלרמה,לטיבולאיכותהשירותשנותן

ספקשירותחיוני(,התשע"ח-2018צ

המונח להגדרת בדומה מוגדר, פוטו–וולטאי מיתקן
19)11(בתוספתהשלישיתלחוקהתכנוןוהבנייה, בפרט
התשכ"ה-1965)להלן-חוקהתכנוןוהבנייה(,כמערכת
לייצורחשמלאשרממירישירותאנרגיהסולריתלאנרגיה

חשמליתצ

לסעיף קטן )ב(

מוצעלקבועכיבעלדירהרשאי,בכפוףלהתקיימות
כמהתנאים,ובלאהסכמתבעליהדירותהאחרים,להתקין
במקוםסבירעלגגהביתהמשותףשהוארכושמשותף,
להתקין זה ובכלל פוטו–וולטאי, ומיתקן אגירה מיתקן
בדרךסבירהאתהמיתקניםוהתשתיותהקשוריםלהתקנה
והמימון ההסכמה שסוגיית מאחר כי לציין יש כאמורצ
מהווהחסםבפיתוחשלבתיםמשותפים,צפויכיהתיקון
כאמור מיתקנים להתקין דירה לבעל המאפשר המוצע,
בלאהסכמתשארבעליהדירות,ישחררחסמיםבהשגת
ויעודד הדירות בעלי כלל של הפוזיטיביות ההסכמות
התקנתמערכותבבתיםמשותפיםצההסדרהמוצעדומה

ס"חהתשכ"ט,עמ'259;התשע"ט,עמ'80צ 1
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המיתקן או האגירה מיתקן של ההתקנה )1(
הפוטו־וולטאיוכןשלהמיתקניםוהתשתיותהקשורים
להתקנהכאמור)בסעיףזה-ההתקנה(,נעשיתבהתאם
התשכ"ה-21965, והבנייה, התכנון חוק להוראות

ולהוראותחוקהחשמל,התשי"ד-31954;

ניתןלקבלהיתרלהקמהולהפעלהשלהמערכות )2(
והמיתקניםשיותקנוכאמוראופטורמהיתרכאמורלפי

חוקהקרינההבלתימייננת,התשס"ו-42006;

להתקנת אפשרות למנוע כדי בהתקנה אין )3(
מיתקניםאחריםעלגגהביתהמשותףשהוארכוש
משותף,הנחוציםלתפעולהביתהמשותףאולשימוש

בדירות;

ההתקנהתיעשהבדרךשתצמצם,ככלהאפשר, )4(
אתהפגיעהבחזותהבית;

ביוםההתקנהלאשימשהמקוםשעליותיעשה )5(
הדירות, בעלי את סבירה, תקופה במשך ההתקנה,
למטרהכלשהישהוסכםעליהביןבהחלטהשלבעלי
הדירותוביןבהתנהגותם,והואלאנועדביוםהאמור

לשמשלמטרהכלשהילפיתקנוןהביתהמשותף;

המיתקן או האגירה מיתקן של ההתקנה )1(
הפוטו־וולטאיוכןשלהמיתקניםוהתשתיותהקשורים
להתקנהכאמור)בסעיףזה-ההתקנה(,נעשיתבהתאם
התשכ"ה-21965, והבנייה, התכנון חוק להוראות

ולהוראותחוקהחשמל,התשי"ד-31954;

ניתןלקבלהיתרלהקמהולהפעלהשלהמערכות )2(
והמיתקניםשיותקנוכאמוראופטורמהיתרכאמורלפי

חוקהקרינההבלתימייננת,התשס"ו-42006;

להתקנת אפשרות למנוע כדי בהתקנה אין )3(
מיתקניםאחריםעלגגהביתהמשותףשהוארכוש
משותף,הנחוציםלתפעולהביתהמשותףאולשימוש

בדירות;

ההתקנהתיעשהבדרךשתצמצם,ככלהאפשר, )4(
אתהפגיעהבחזותהבית;

ביוםההתקנהלאשימשהמקוםשעליותיעשה )5(
הדירות, בעלי את סבירה, תקופה במשך ההתקנה,
למטרהכלשהישהוסכםעליהביןבהחלטהשלבעלי
הדירותוביןבהתנהגותם,והואלאנועדביוםהאמור

לשמשלמטרהכלשהילפיתקנוןהביתהמשותף;

בעיקרולהסדרהחלכיוםלגביהתקנתדודשמשהקבוע
בסמוך למקמו מוצע לכך ובהתאם לחוק, 59א בסעיף
לסעיףהאמורצההסדרהחלעלדודישמשמאפשרלבעל
דוד המשותף הבית גג על להתקין משותף בבית דירה
שמשומיתקניםהקשוריםלובלאצורךבקבלתהסכמת
שארבעליהדירות,בכפוףלתנאיםהקבועיםבסעיף,כפי
שיפורטולהלןצבדומהלכך,מוצעכאמורכייתאפשרלכל
בעלדירהלהקיםמיתקןפוטו–וולטאידירתיומיתקןאגירת
חשמל,וזאתאףבלאהסכמתשארבעליהדירותצהנחת
המוצאשבבסיסהדמיוןביןההסדריםהיאשראויונכון
חשמליהיו מיתקניםפוטו–וולטאייםומיתקניאגירת כי
שגרתייםונפוציםבדומהלדודישמשצבבסיסושלדבר,
התועלתמדודשמשוהתועלתממיתקןפוטו–וולטאיומיתקן
אגירהאחתהיא-הפקתאנרגיהמהשמשואחסונהצעל
ברכוש להשתמש לאדם לאפשר הצדקה שיש כשם כן,
המשותףלצורךהתקנתדודשמשכךישהצדקהלהשתמש
מיתקן באמצעות חשמל ייצור של יעילות בטכנולוגיות

פוטו–וולטאיואגירתחשמלבמיתקןאגירהצ

כדילהבטיחכיההתקנהשלמיתקןפוטו–וולטאיאו
מיתקןאגירה,לפיסעיףקטן)ב(המוצע,תעמודבהוראות
החוקובסטנדרטיםשלבטיחות,וכןכדילהבטיחהגנהעל
זכויותהקנייןשלכללבעליהדירותבביתהמשותף,מוצע

לקבועכמהתנאיםמקדימיםשרקבהתקיימםיהיהניתן
להתקיןאתמיתקןהאגירהואתהמיתקןהפוטו–וולטאי

המיועדיםלשימוששלבעלדירהמסויםצ

להבטיח שנועדו תנאים כוללים: כאמור התנאים
אתבטיחותהמערכתועמידתהבדרישותשנקבעובחוק
התכנוןוהבנייה,בחוקהחשמל,התשי"ד-1954)להלן-חוק
החשמל(,ולפיחוקהקרינההבלתימייננת,התשס"ו-2006
)להלן-חוקהקרינההבלתימייננת(;תנאישנועדלהבטיח
כילאיהיהבהתקנתהמיתקניםכאמורכדילמנועהתקנת
מיתקניםאחריםהנחוציםעלגגהביתהמשותףלשםתפעול
הביתהמשותףאוהשימושבדירות;בדומהלהסדרהחל
עלהתקנתדודשמשעלידיבעלדירה,נדרשכיבמועד
ההתקנהלאשימשהמקוםשעליובוצעהההתקנה,במשך
תקופהסבירה,אתבעליהדירות,למטרהכלשהישהוסכם
עליה,ביןבהחלטהשלבעליהדירותוביןבהתנהגותם,
לפי כלשהי למטרה לשמש האמור ביום נועד לא והוא
תקנוןהביתהמשותף;נוסףעלכך,בדומהלהסדרהחלעל
התקנתדודשמש,נדרשכיהתקנתהמיתקנים,המערכות
וכלהכרוךבכךתיעשהבדרךשתצמצם,ככלהאפשר,את
הפגיעהבחזותהביתצעודנדרשכיבעלהדירההמתקין
לנציגות בכתב מוקדמת הודעה ימסור מטעמו מי או
הביתהמשותףלגביכוונתולבצעאתהתקנתהמיתקנים

ס"חהתשכ"ה,עמ'ע30צ 2

ס"חהתשי"ד,עמ'190צ 3

ס"חהתשס"ו,עמ'158צ 4
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בעלהדירה,אומימטעמו,מסרהודעהמוקדמת )6(
לבצע כוונתו לגבי המשותף הבית לנציגות בכתב
תימסר המשותף, באיןנציגותלבית כאמור; התקנה

הודעהכאמורלכלדירהבביתהמשותףצ

בעלדירההמבקשלהתקיןמיתקןאומיתקניםכאמור )ג(
להתקנת מספיק אינו שגגו משותף בבית )ב( קטן בסעיף
מספרמיתקניםכאמורכמספרהדירותבבית,לאיהיהרשאי
כל הסכמת את שקיבל לאחר אלא כאמור התקנה לבצע
בעליהדירותהאחרים,ובלבדשאםבעלדירהאחרתהתנגד
מטעמיםבלתיסביריםאוהתנהאתהסכמתובתנאיםבלתי
המבוקשת; ההתקנה את להרשות המפקח רשאי סבירים,
לענייןזה,בחינהאםגגהביתהמשותףמספיקלהתקנתמספר
מיתקניםכאמורתיעשהבהתחשבבמקוםעלהגגשיתפסו
כללהמיתקניםהמותקניםלפיסעיףקטן)ב(ולפיסעיף59א,

המיועדיםלשמשאתאותובעלדירהצ

לתכנון המקומית הוועדה מהנדס בחתימת תעודה )ד(
ולבנייהתשמשראיהלענייןהיותושלגגהביתמספיקאו
יקבע האמורה בתעודה )ג(; קטן בסעיף כאמור מספיק לא
המהנדסלכמהמיתקניםהמותקניםלפיסעיףקטן)ב(ולפי

סעיף59א,מספיקגגהביתצ

המיועדיםלשימושוצבאיןנציגותלביתהמשותף-עליו
מתן המשותףצ בבית דירה לכל כאמור הודעה למסור
האפשרותלבעלדירהלהתקיןמיתקניםומערכותכאמור
לתנאים בכפוף האחרים, הדירות בעלי הסכמת בלא
החליםבענייןזה,מאזןביןהשאיפהלעודדהקמתמערכות
סולריותלייצורחשמלבבתיםמשותפיםלביןההגנהעל
זכותהקנייןשלבעליהדירותוהצורךבהבטחתבטיחות

המיתקניםועמידתםבדרישותהחוקיםהשוניםצ

לסעיף קטן )ג(

סעיףקטןזהעוסקברובדהגנהנוסףעלעניינםשל
59א בעליהדירותבבנייןצבדומהלהסדרהקבועבסעיף
לחוקלגביהתקנתדודשמש,גםבמקרהזהמוצעלקבוע
59א1)ב(המוצעמותנית כיההתקנההנעשיתלפיסעיף
בכךשקייםמספיקמקוםעלגגהביתהמשותףלהתקנה
לפיסעיףזהכמספרהדירותבבנייןצאםהגגאינומספיק
את לבצע הדירה בעל רשאי יהיה לא כאמור להתקנה
ההתקנהאלאלאחרשקיבלאתהסכמתכלבעליהדירותצ
כמפורטבסעיףהמוצע,הבחינהאםקייםמספיקמקוםעל
גגהבנייןלהתקנתמיתקניםכאמורלכלהדירות,תיעשה
בשיםלבלכללהמיתקניםהמותקניםלטובתבעלהדירה,
גםלפיסעיף59א)העוסקכאמורבהתקנתדודשמש(וגם
לפיהסעיףהמוצעצכך,למעשה,בעלדירהיוכללבחור
או פוטו–וולטאי מיתקן שמש, דוד הבניין גג על להקים

מיתקןאגירה,המיועדיםלשמשאתבעלהדירה,אוכל
שילובביןאלה,ובלבדשכלשילובשייעשהיתאפשרגם
לכלבעליהדירותהאחריםצכלומר:התנאיהואששטח
באותוגודלהמשמשאתכלהמיתקניםהמותקניםבפועל
לטובתבעלהדירהיעמודגםלרשותםשלכלאחדמבעלי
בין לאזן אפוא מבקש זה הסדר גם האחריםצ הדירות
השאיפהלעודדהתקנתמערכותסולריותלביןעניינםשל
בעליהדירותהאחריםבביתהמשותףצבצדהאמור,ההסדר
מגןעלעניינושלבעלהדירההמבקשהתקנה,בכךשמוצע
לקבועשאףעלפישבמצבהנדוןבסעיףזהנדרשתהסכמה
שלכלבעליהדירות,אםבעלדירהאחרתהתנגדלכך
מטעמיםבלתיסבירים,נתונהסמכותלמפקחלהרשותבכל

זאתאתההתקנההמבוקשתצ

לסעיף קטן )ד(

מוצעלקבוע,בדומהלהסדרהחללגביהתקנתדוד
מהנדס בחתימת תעודה כי לחוק(, 59א)ג( )סעיף שמש
לעניין ראיה תשמש ולבנייה לתכנון המקומית הוועדה
היותושלגגהביתמספיקאולאמספיקלמספרהמיתקנים
שהתקנתםמתבקשתכמספרהדירותבביתצנוסףעלכך,
קובעהסעיףכיבתעודההאמורהיקבעהמהנדסלכמה
בהתחשב זאת וגם הבית, גג מספיק כאמור מיתקנים

בהתקנתדודישמשלפיסעיף59אלחוקצ
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בעלדירההמבצעהתקנהכאמורבסעיףקטן)ב()בסעיף )ה(
זה-בעלהדירההמתקין(,יישאבכלההוצאותהכרוכות
בהתקנה,בתפעולובתחזוקהשלהמותקן,ויראובמותקןלפי
סעיףקטן)ב(ובהכנסהשתתקבלמהפעלתוחלקמרכושושל

בעלהדירההמתקיןצ

בוצעההתקנהכאמורבסעיףקטן)ב(ובעלדירה)ו( )1(
את המצדיקות מיוחדות נסיבות מתקיימות טועןכי
הסרתהמותקן,לרבותבשלסיכוןבטיחותי,רשאיהוא

לפנותלמפקחבתביעהלהסרתמהשהותקןצ

מיוחדות נסיבות מתקיימות כי המפקח מצא )2(
המצדיקותאתהסרתהמותקן,רשאיהואלהורותעל
הסרתהמותקן,כולואוחלקו,ולקבועהוראותלעניין
זה;בעלהדירההמתקיןיישאבכלההוצאותהכרוכות

בהסרתהמותקןצ

הוראותסימןד'לפרקזהיחולועלהדיוןלפני )3(
המפקח,בשינוייםהמחויביםצ

מכן ולאחר )ב( קטן בסעיף כאמור התקנה בוצעה )ז(
המיועד פוטו־וולטאי מיתקן התקנת על החלטה התקבלה
לשמשאתכלבעליהדירותבהתאםלסעיף59ט,יוסרהמותקן
שהותקןכאמוראםהדברנדרשלצורךביצועההתקנהלפי

סעיף59טצ"

בעלדירההמבצעהתקנהכאמורבסעיףקטן)ב()בסעיף )ה(
זה-בעלהדירההמתקין(,יישאבכלההוצאותהכרוכות
בהתקנה,בתפעולובתחזוקהשלהמותקן,ויראובמותקןלפי
סעיףקטן)ב(ובהכנסהשתתקבלמהפעלתוחלקמרכושושל

בעלהדירההמתקיןצ

בוצעההתקנהכאמורבסעיףקטן)ב(ובעלדירה)ו( )1(
את המצדיקות מיוחדות נסיבות מתקיימות טועןכי
הסרתהמותקן,לרבותבשלסיכוןבטיחותי,רשאיהוא

לפנותלמפקחבתביעהלהסרתמהשהותקןצ

מיוחדות נסיבות מתקיימות כי המפקח מצא )2(
המצדיקותאתהסרתהמותקן,רשאיהואלהורותעל
הסרתהמותקן,כולואוחלקו,ולקבועהוראותלעניין
זה;בעלהדירההמתקיןיישאבכלההוצאותהכרוכות

בהסרתהמותקןצ



הוראותסימןד'לפרקזהיחולועלהדיוןלפני )3(
המפקח,בשינוייםהמחויביםצ

מכן ולאחר )ב( קטן בסעיף כאמור התקנה בוצעה )ז(
המיועד פוטו־וולטאי מיתקן התקנת על החלטה התקבלה
לשמשאתכלבעליהדירותבהתאםלסעיף59ט,יוסרהמותקן
שהותקןכאמוראםהדברנדרשלצורךביצועההתקנהלפי

סעיף59טצ"

לסעיף קטן )ה(

מוצעלקבועכימיתקניםומערכותשהותקנובהתאם
יהיו מהם, שיתקבלו ההכנסות לרבות המוצע, להסדר
היא המשמעות המתקיןצ הדירה בעל של מרכושו חלק
התפעול ההתקנה, בהוצאות לנשיאה שהאחריות גם
המתקיןצ הדירה בעל על תחול המותקן של והתחזוקה
הכנסה לייצר צפוי המיתקן ככלל, כי, יצוין זה בעניין
על נוסף שלוצ השוטפת התחזוקה עלויות את שתכסה
כך,כאמור,מוצעלקבועכיההכנסותמהמיתקןיהיוחלק
מרכושושלבעלהדירהובכךמודגשהערךהכלכליהצפוי
לאורךזמןלבעלהדירההמתקיןכתוצאהמהתקנתהמיתקןצ
בכךמתמרץההסדרהתקנתמיתקניםסולרייםבהתחשב
הדירה בעל בעבור במיתקן הטמון הכלכלי בפוטנציאל
צריכת בעד הוצאותיו צמצום של בדרך אותו, המתקין

החשמלאומהכנסותממכירתהחשמלצ

לסעיף קטן )ו(

סעיףקטןזהמוסיףאףהוארובדהגנהעלעניינושל
בעלדירהאחרבביתהמשותףצבפסקה)1(מוצעלהסדיר
אתזכותושלכלבעלדירהלפנותבתביעהלמפקח,לאחר
שהותקןמיתקןלפיסעיףקטן)ב(המוצע,אםלטענתוקיימות
נסיבותמיוחדותהמצדיקותאתהסרתהמיתקן,לרבותבשל
סיכוןבטיחותיצבפסקה)2(מוצעלקבועכיאםהמפקחמצא

כיקיימותנסיבותמיוחדותהמצדיקותאתהסרתהמיתקן,
יהיההמפקחרשאילהורותעלהסרתהמיתקן,כולואו
חלקו,וכןיהיהרשאילקבועהוראותבענייןהסרתוצעוד
מובהרכיהנשיאהבעלויותההסרהתחולעלבעלהדירה
המתקיןצבפסקה)3(מוצעלהחילעלהדיוןלפניהמפקחאת
הוראותסימןד'לפרקו'לחוק,שעניינויישובסכסוכיםבין

בעליהדירות,בשינוייםהמחויביםצ

לסעיף קטן )ז(

סעיףקטןזהעוסקאףהואבנסיבותהמאפשרותאת
הסרתהמותקןצהסעיףעוסקבמצבשבולאחרשבוצעה
על החלטה התקבלה )ב(המוצע, קטן סעיף לפי התקנה
התקנתמיתקןפוטו–וולטאיגדולהמיועדלשמשאתכל
בעליהדירותבהתאםלסעיף59טהמוצעלהלןצבמצבזה
יוסרהמותקןשהותקןלפיסעיףקטן)ב(המוצעאםהדבר
נדרשלצורךביצועההתקנהשלהמיתקןהפוטו־וולטאי
המיועדלשמשאתכלבעליהדירותצסעיףזהמשקףאת
המיועד פוטו־וולטאי מיתקן להקמת הנתונה העדיפות
לשמשאתכלבעליהדירותעלפנימיתקןקטןיותרהמיועד
לשמשבעלדירהמסוימתצזאת,בשלהתועלתהכלכלית,
החברתיתוהסביבתיתשישבהתקנתמיתקןפוטו־וולטאי
גדוללטובתכללהציבור,ובהתחשבבפוטנציאלהכלכלי

הטמוןבמערכתכזאתבעבורכללבעליהדירותבבנייןצ
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אחריסעיף59חלחוקהעיקרייבוא:2צהוספתסעיף59ט

"התקנתמיתקן
פוטו־וולטאי

המיועדלשמשאת
כלבעליהדירות

בעלידירותשבבעלותםשנישלישיםמהדירותבבית59טצ )א(
המשותף,רשאיםלהחליטבאסיפההכלליתעלהתקנהשל
מיתקןפוטו־וולטאיכהגדרתובסעיף59א1)א()בסעיףזה-
המיתקן(,המיועדלשמשאתכלבעליהדירות,עלגגהבית

המשותףשהוארכושמשותף,ובלבדשמתקיימיםכלאלה:

התנאיםהקבועיםבפסקאות)1(עד)4(שלסעיף )1(
)3(,בסופהיבוא"לעניין 59א1)ב(,בשינויזה:בפסקה
זה,"מיתקניםאחרים"-למעטמיתקןפוטו–וולטאיאו

מיתקןאגירההמיועדיםלשמשבעלדירהמסוים";

קבלת בטרם הדירות, בעלי כל לפני הוצגו )2(
מחיר הצעות שלוש המיתקן, התקנת על ההחלטה
להתקנתהמיתקן,משלושהמציעיםשונים,ופורטובכל
אחתמהן,ביןהשאר,עלויותהקמתהמיתקן,הפעלתו
המיתקן מהפעלת הצפויות ההכנסות ותחזוקתו,

ותקופתהחזרההשקעהבמיתקןצ

לסעיף 59ט המוצע סעיף 2
מוצעלהוסיףלחוקהמקרקעיןסעיףחדשנוסף  כללי

-סעיף59ט,שעניינוהתקנתמיתקןפוטו–וולטאי 
המיועדלשמשאתכלבעליהדירותצ

לסעיף קטן )א(

מוצעלקבועכירובשלשנישלישיםמבעליהדירות
בביתמשותף,יהיורשאיםלקבלהחלטהעלהתקנתמיתקן
פוטו–וולטאיכהגדרתובסעיף59א1)א(המיועדלשמשאת
כלבעליהדירותבביתהמשותףצזאת,כדילהתגברעל
בסוגיות טכניים( חסמים )לרבות פוטנציאליים חסמים
שלמימוןובהשגתההסכמותהפוזיטיביותשלכללבעלי
הדירות,ולעודדאתהתקנתהמיתקניםבבתיםמשותפיםצ
כמפורטלעיל,מיתקניםאלהטומניםבחובםתועלותרבות
-הןתועלותישירותבעבורבעליהדירותבביתהמשותף
והןתועלותעקיפותבעבורהציבורבכללותוצמנגד,וכדי
להבטיחאתההגנהעלזכויותהקנייןשלכללבעליהדירות
בביתהמשותף,לרבותשלאלההמתנגדיםלהחלטה,מוצע

לקבועאיזוניםשוניםכמפורטבסעיףקטןזהצ

כךמוצעלקבועכמהתנאיםמקדימיםשרקבהתקיימם
יהיהניתןלקבלאתההחלטהעלהתקנתהמיתקןצבכלל
59א1)א()1( בסעיף גם המוצעים בתנאים לעמוד יש זה,
עד)4(שפורטולעיל,ובהם,כאמור,תנאיםשנועדולהבטיח
אתבטיחותהמערכתועמידתהבדרישותשנקבעובהתאם
לחוקהתכנוןוהבנייה,חוקהקרינההבלתימייננתוחוק
בהתקנת יהיה לא כי להבטיח הנועד תנאי החשמל;
המיתקןכדילמנועהתקנתמיתקניםאחריםהנחוציםעל

גגהביתהמשותףלשםתפעולהביתהמשותףאוהשימוש
בדירות;תנאיהנועדלהבטיחכיההתקנהתיעשהבדרך

שתצמצם,ככלהאפשר,אתהפגיעהבחזותהבית;

עודמובהרכילענייןהתנאישלפיולאיהיהבהתקנת
המיתקןכדילמנועהתקנת"מיתקניםאחרים"עלגגהבית
אחרים"מיתקן "מיתקנים במסגרת לאייכללו המשותף,
פוטו־וולטאיאומיתקןאגירההמיועדיםלשמשבעלדירה
מסויםצכלומר,איןמניעהלהתקיןמיתקןכאמורבסעיףזה
אפילואםהדברימנעהתקנתמיתקןפוטו־וולטאיאומיתקן
אגירההמיועדיםלשמשבעלדירהמסוים,כמוצעבסעיף
59א1צגםהבהרהזו,בדומהלמוצעבסעיף59א1)ז(,נועדה
לבטאאתהעדיפותהנתונהלהקמתמיתקןפוטו־וולטאי
המיועדלשמשאתכללבעליהדירותעלפניהקמתמיתקן
פוטו־וולטאיאומיתקןאגירההמיועדיםלשמשבעלדירה
במיתקן הגלומה יותר הרבה התועלת בשל זאת, אחתצ
הציבור בעבור הדירות, בעלי כלל את לשמש המיועד

בכללותוובעבורכללבעליהדירותבבנייןצ

קבלתההחלטהעל לדרושכיבטרם כמוכןמוצע
התקנתהמערכת,יוצגולפניהאסיפההכלליתשלבעלי
הדירותשלושהצעותמחירלהתקנתהמיתקן,משלושה
לשקף בחוק, כמוצע אלה, הצעות על שוניםצ מציעים
לפניבעליהדירותאתהמידעהמהותיהנוגעלהשקעה
הכלכליתבמיתקן,וביןהשאראתעלויותהקמתהמיתקן,
הפעלתוותחזוקתו,ההכנסותהצפויותמהפעלתוותקופת

החזרההשקעהבמיתקןצ
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המיתקן)ב( התקנת על המחליטים הדירות בעלי )1(
כאמורבסעיףקטן)א(,יישאובהוצאותהתקנתו,ורשאים

הםלהסכיםכירקמקצתםיישאובהוצאותכאמורצ

התשלומיםשבהםיישאובעליהדירותלפיסעיף )2(
זה,יהיובהתאםליחסשביןשטחרצפתכלדירהובין
שטחהרצפהשלכלהדירותשבעליהןנושאיםבאותם
תשלומים,אלאאםכןהחליטובעליהדירותכאמורעל

חלוקתהתשלומיםבדרךאחרתצ

הותקןמיתקןכאמורבסעיףקטן)א(,יראובמיתקן )3(
ובהכנסותשיתקבלומהפעלתוחלקמהרכושהמשותף
המיתקן מהפעלת ההכנסות ואולם המשותף, בבית
ישמשו,לפניכלשימושאחר,לכיסויהוצאותההחזקה
וההפעלהשלהמיתקן,ויתרתההכנסותתשמש,לפניכל
שימושאחר,להחזרהוצאותההתקנהלבעליהדירות

שנשאובהן,לפישיעורהשתתפותםבהוצאותאלהצ

בעלדירההמתנגדלהחלטהשהתקבלהבהתאם)ג( )1(
להוראותסעיףקטן)א(וטועןלפגיעהמהותיתבזכויותיו,
רשאי 59א1)ז(, סעיף לפי מותקן הסרת בשל לרבות
לפנותלמפקחבתביעה,ויחולולענייןזההוראותסעיף
1עג)ב(עד)ה(,בשינוייםהמחויביםובשינויזה:בסעיף
קטן)ד(,הסיפההחלבמילים"ביןבדרךשלתשלומי

איזון"-לאתחולצ

המיתקן)ב( התקנת על המחליטים הדירות בעלי )1(
כאמורבסעיףקטן)א(,יישאובהוצאותהתקנתו,ורשאים

הםלהסכיםכירקמקצתםיישאובהוצאותכאמורצ

התשלומיםשבהםיישאובעליהדירותלפיסעיף )2(
זה,יהיובהתאםליחסשביןשטחרצפתכלדירהובין
שטחהרצפהשלכלהדירותשבעליהןנושאיםבאותם
תשלומים,אלאאםכןהחליטובעליהדירותכאמורעל

חלוקתהתשלומיםבדרךאחרתצ

הותקןמיתקןכאמורבסעיףקטן)א(,יראובמיתקן )3(
ובהכנסותשיתקבלומהפעלתוחלקמהרכושהמשותף
המיתקן מהפעלת ההכנסות ואולם המשותף, בבית
ישמשו,לפניכלשימושאחר,לכיסויהוצאותההחזקה
וההפעלהשלהמיתקן,ויתרתההכנסותתשמש,לפניכל
שימושאחר,להחזרהוצאותההתקנהלבעליהדירות

שנשאובהן,לפישיעורהשתתפותםבהוצאותאלהצ

בעלדירההמתנגדלהחלטהשהתקבלהבהתאם)ג( )1(
להוראותסעיףקטן)א(וטועןלפגיעהמהותיתבזכויותיו,
רשאי 59א1)ז(, סעיף לפי מותקן הסרת בשל לרבות
לפנותלמפקחבתביעה,ויחולולענייןזההוראותסעיף
1עג)ב(עד)ה(,בשינוייםהמחויביםובשינויזה:בסעיף
קטן)ד(,הסיפההחלבמילים"ביןבדרךשלתשלומי

איזון"-לאתחולצ

לסעיף קטן )ב(

)1(מוצעלקבועאתאופןחלוקתההוצאות בפסקה
הקבועבחוקלגבי בעדהתקנתהמיתקןצבדומהלהסדר
בעלי כי לקבוע מוצע זה במקרה גם מעלית, התקנת
הדירותהתומכיםבהחלטהעלהתקנתהמיתקןהםשיישאו
בהוצאותההתקנה,וכיהםרשאיםלהחליטכירקחלקם

יישאובהוצאותכאמורצ

כהשלמהלכך,מוצעלקבועבפסקה)2(כיהתשלומים
שבהםיישאובעליהדירותלפיההסדרהמוצע,יהיולפי
שטחהרצפההיחסישלדירתם)ביחסלשטחהרצפהשל
כללהדירותשבעליהןנושאיםבתשלומיםכאמור(,אלא
אםכןהוחלטעלחלוקתתשלומיםבדרךאחרתציצויןכי
הוראהזותואמתאתההסדרהכלליהקבועבסעיף58לחוק
לגבינשיאהבהוצאותהרכושהמשותף,שאףהוא,כמוצע

כאן,מהווהברירתמחדלשניתןלהתנותעליהצ

)3(מוצעלקבועכימיתקןשהותקןבהתאם בפסקה
להסדרהמוצע,לרבותההכנסותשיתקבלוממנו,יהיוחלק
מהרכושהמשותףשלבעליהדירות)לרבותבעליהדירות
המשמעות המיתקן(צ התקנת על בהחלטה תמכו שלא
והתחזוקה בהוצאותהתפעול לנשיאה שהאחריות היא
שלהמיתקןתחולעלכללבעליהדירותבביתהמשותף
דירתם, של הרצפה שטח של היחסי לשיעור )בהתאם

כאמורלעיל(,אלאאםכןבעליהדירותהחליטואחרתצ
ואולםמוצעלקבועכיההכנסותמהמיתקןישמשובראש
ובראשונהלכיסויהוצאותהתפעולוהאחזקההשוטפות
צפוי המיתקן ככלל, כי, יצוין זה בעניין המיתקןצ של
לייצרהכנסהשתכסהבאופןמובנהאתעלויותהתחזוקה
השוטפתשלוצנוסףעלכך,כאמור,מוצעלקבועכיההכנסות
מהמיתקןיהיוחלקמהרכושהמשותףשלכלבעליהדירות,
ובכךמודגשהערךהכלכליהצפוילאורךזמןלכללבעלי
הדירותכתוצאהמהתקנתהמיתקןצואולםבשלבהראשון,
עדשההכנסותהמצטברותמהמיתקןיעלועלההוצאות
ההכנסות יתרת כי לקבוע מוצע בהתקנתו, שהושקעו
)לאחרכיסויהוצאותהתחזוקההשוטפות,כאמור(תשמש
בראשובראשונהלכיסויהחזרהוצאותההתקנהשהשקיעו
בעליהדירותשהשתתפובהןצבכךיושגהסדרמאוזןוהוגן
בעבורכללבעליהדירות-הןלאלהשהשתתפובהוצאות

ההתקנהוהןלאלהשלאהשתתפובהוצאותצ

לסעיף קטן )ג(

הכלולים האיזונים על להוסיף מוצע )1( בפסקה
בהסדרולאפשרלבעלדירהשמתנגדלהחלטהעלהתקנת
וטוען )א(, קטן לסעיף בהתאם המשותף ברכוש מיתקן
לפגיעהמהותיתבזכויותיו,לרבותבשלהסרתמותקןלפי
סעיף59א1)ז(המוצע,לפנותבתביעהלמפקחעלרישום
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הותקןמיתקןכאמורבסעיףקטן)א(ובעלדירה )2(
את המצדיקות מיוחדות נסיבות מתקיימות טועןכי
הסרתהמותקן,לרבותבשלסיכוןבטיחותי,יחולולעניין
זההוראותסעיף59א1)ו()1(עד)3(,בשינוייםהמחויבים
)2(,במקוםהסיפההחלבמילים ובשינויזה:בפסקה
הוראות ייתן "המפקח יקראו המתקין" הדירה "בעל

לענייןהנשיאהבעלויותהסרתהמותקן"צ

בעליהדירותרשאיםלקבוע,בתקנוןמוסכם,כיהוראותסעיףזהלא )ד(
יחולועליהםצ

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמהוראהמיוחדתהקיימתבתקנון )ה(
מוסכםבדברהתקנתהמיתקןצ"

מקרקעין,שיכריעבמחלוקתצהתביעהתוגשבתוך30ימים
מיוםקבלתההחלטה)אומיוםהמצאתההחלטהלבעל
הדירההמתנגד,אםלאהיהנוכחבעתקבלתההחלטה(,
התביעה להגשת המועד את להאריך רשאי והמפקח
מטעמיםמיוחדיםשיירשמוצעלפיהמוצע,המפקחיהיה
רשאילהורותעלביטולההחלטהשהתקבלה,עלשינוי
אועלקביעתתנאיםלביצועה,הכולכפישימצאלנכון,
וזאתביןהשאר,אםראהכיזכותושלבעלדירהנפגעה

פגיעהמהותיתצ

בהסדר הקבועים האיזונים על מוסיפה )2( פסקה
המוצע,ומשלימהאתההגנהעלזכויותיושלבעלדירה
זו,בדומהלהסדר )1(צבפסקה המתנגדלמיתקן,שבפסקה
המקבילהחלבענייןהקמתמיתקןעלידיבעלדירהלפי
סעיף59א1המוצע,מוצעלהסדיראתזכותושלכלבעל
דירהלפנותבתביעהלמפקח,לאחרשהותקןהמיתקן,אם,
לטענתו,קיימותנסיבותמיוחדותהמצדיקותאתהסרת
המותקן,לרבותבשלסיכוןבטיחותיצבענייןזהמוצעלחזור
)3(,כלומר עלההוראותהמקבילותבסעיף59א1)ו()1(עד
לקבועכיאםהמפקחמצאכיקיימותנסיבותמיוחדות
המצדיקותאתהסרתהמותקןיהיההמפקחרשאילהורות
עלהסרתהמיתקן,כולואוחלקו,וכןיהיהרשאילקבוע

הוראותבענייןהסרתוצשינוימרכזיאחדבסעיףזה,להבדיל
ממקבילובהסדרהחלעלהסרתמיתקןשהותקןלפיסעיף
59א1המוצעלפיהוראותהמפקח,הואשבמקרההנוכחי
המפקחהואשיקבעהוראותבדברהנשיאהבעלויותהסרת
למיתקן בנוגע לדיונים בדומה זה, במקרה גם המותקןצ
שהותקןעלידיבעלדירה,יוחלועלהדיוניםהשוניםלפני
יישוב שעניינו לחוק, ו' לפרק ד' סימן הוראות המפקח

סכסוכיםביןבעלידירות,בשינוייםהמחויביםצ

לסעיף קטן )ד(

מוצעלקבועכיההסדרהכוללהמוצעכאמוריהיה
דיספוזיטיבי,כךשבעליהדירותיהיורשאיםלקבועבתקנון

מוסכםכיהוראותההסדרלאיחולועליהםצ

לסעיף קטן )ה(

כדי ההסדרהמוצע מוצעלקבועכיאיןבהוראות
בדבר מוסכם בתקנון שנקבעה מיוחדת מהוראה לגרוע
התקנתמיתקןפוטו–וולטאיעלגגהביתהמשותףצמכאן,
שונה הסדר המוסכם בתקנון קבעו הדירות בעלי שאם
מההסדרהקבועבסעיףהמוצע,ההסדרהמוסכםשקבעו

יגברעלהוראותההסדרהמוצעצ
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