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 מבוא
 

 הצורך בניצול המרחב האנכי

צפיפות האוכלוסיה  .מזוהה כבר שנים רבות במערכת התכנון הצורך לנצל את המרחב האנכי

גדלה,  התשתיות הולכות ומתרחבות, מעמיק השימוש בתת הקרקע, מתרחבת מגמת עירוב 

(, מבלי 1לחוק המקרקעין 11בידי בעליה )סעיף נותר של חלקה והמרחב האנכי  –שימושים בתכנון 

בחלק מחלקה  תפרטיבעלות כדוגמת , רשום בעלות על חלקים ממנו, ל לאפשר לגורם אחר

   בתת הקרקע וברום. והוספת בעלויותבחלק מחלקה פרטית )הפקעה(  ת ציבוריבעלות ציבורית, 

 שיטת הבעלות על הקרקע. –החסם 

את כל משייכת כפי שמשתמע מן האמור לעיל, הקושי נעוץ בשיטת הבעלות על הקרקע, אשר 

אין לבעלים צורך במרחב זה, גם אם ברוב המקרים  ,לאותה חלקה ולאותם בעליםהמרחב האנכי 

לחוק המקרקעין אינו מאפשר  13סעיף יכולת לנצל אותו, להשתמש בו, או לסחור בו.   ואין להם

 ., כשאין בחוק הוראה אחרת  קיום עיסקה בחלק מסוים במקרקעין

לפצל מאפשר ונכנס לתוקף שנה לאחר מכן  2018שאושר בדצמבר לחוק המקרקעין  33 מס'תיקון 

ולרשום במרשם המקרקעין בעלות נפרדת בחלק מסוים מהמרחב  מרחב האנכיהבעלות באת 

 החלקה.   ים של יתרתבעלה, שאינו בהכרח בעלים אחרעל שם האנכי של החלקה 

(, 127 מס' )תיקון  2לחוק המקרקעין כולל גם תיקון עקיף לחוק התכנון והבניה 33 מס' תיקון

תקנות התכנון והבניה )רישום מגרש תלת הותקנו בעקבותיו המאפשר קביעת מגרש תלת ממדי, 

למלאכת רישום  נוספות הנוגעותונערכו תיקונים מתבקשים בתקנות  2020-ממדי( התש"ף

 המקרקעין. 

בהיות המגרש התלת להתייחסות עם כניסתו של החוק לתוקף נפתח בפני המתכננים ממד נוסף 

ו בחלל הרום שמעליה, הניתנת לרישום קנייני ממדי יחידה תכנונית עצמאית בעומק הקרקע א

  .3נפרד מבלי לגרוע מזכויות הבעלות ביתרת החלקה 'הקרקעית'

לקבוע להוציא אל הפועל רעיונות שנבלמו עקב היעדר האפשרות החוקית יאפשר המצב החדש 

 מגרש תלת ממדי, כדוגמת:

 ים מבונים.הקמת מערכות תשתית מתחת )או מעל( שטחים נושאי זכויות ואף שטח .1

 העברת גשרים ונתיבי תחבורה מעל לאזור מבונה. .2

בחלקה נפרדת המשוייכת ורישומם  מקומות חניה פרטיים מתחת לשטח ציבוריהצמדת  .3

 לחלקת המגורים הסמוכה, וכיוצ"ב.

 זו תניב מגמות תכנוניות שאינן מוכרות בשלב זה.  שגישה חדשניתניתן גם להניח 

                                                           
 להלן חוק המקרקעין – 1969חוק המקרקעין, תשכ"ט  1
 להלן חוק התכנון והבניה – 1965-חוק התכנון והבניה התשכ"ה 2
החלקה הקרקעית היא החלקה הרשומה, שהמגרש התלת ממדי נמצא בתחום המרחב האנכי  3

 שלה.
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 לחוק המקרקעין  33 מס' תיקון

 

 19.12.19-בתוקף החל מ

  לחצו כאן המקרקעין לחוק 33 מס' בתיקוןה ילצפי

: בעלות בחלקה 1"סימן אבשם  סימןחוק המקרקעין פרק ג' במוסיף ל 33תיקון מס'  •

ואינו דן  חלקה מסוג זהרישום ובעלות סעיפים, שכולם דנים בנושא  8ובו  תלת מימדית"

 .בתכנון כלל

יחידה נפחית שגבולותיה רשומים באופן ": חלקה תלת מימדית מגדיר  הנ"לתיקון ה •

במקרקעין  תלת מימדי, המצויה בעומק שמתחת לקרקע או בחלל הרום שמעליה,

 4."רשומים

 

ו תחת קובצנים עקיפים בחוק התכנון והבניה, אשר קוכולל תילחוק המקרקעין  33 מס' תיקון

לחוק התכנון  127מס'  לצפייה בתיקון  – לחוק התכנון והבניה 127 מס' תיקוןהשם המאגד: 

 לחצו כאן  -והבניה 

יחידה נפחית שגבולותיה רשומים באופן תלת מגרש תלת ממדי:   מגדיר  127 מס' תיקון •

 .5שמעליה, במקרקעין רשומיםמימדי, המצויה בעומק שמתחת לקרקע או בחלל הרום 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            בחוק התכנון והבניה.  א.138, (3)121, 2ז14א(, 1)69התיקון מתייחס לסעיפים   •

"לא תירשם בפנקסי : וקובע כי לחוק התכנון והבניה 143מרחיב את סעיף התיקון  •

ממדית, ולא יינתן פסק דין לחלוקת קרקע -המקרקעין חלוקת קרקע הכוללת חלקה תלת

 כאמור בין בעליה המשותפים, אלא על פי אחד מאלה:

 ;ז' לחוק התכנון והבניה חלוקה חדשה לפי פרק ג' סימן תכנית .1

 ;תשריט שאושר לפי הוראות פרק ד' לחוק התכנון והבניה .2

,  1943ות )רכישה לצורכי ציבור(, הפקעה או רכישה שנעשתה לפי פקודת הקרקע .3

 .1943או לפי פקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( 

 

 הותקנו תקנות חדשות:ולחוק התכנון והבנייה  המקרקעין בהמשך לתיקון לחוק

  2020  –תקנות התכנון והבניה )רישום מגרש תלת מימדי(, התש"ף  •

 לחצו כאןלצפייה בתקנות 

 

 

 

 

                                                           
 א14חוק המקרקעין, ס'  4
 א14חוק המקרקעין, ס'  5

about:blank
about:blank
about:blank
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 ותוקנו תקנות קיימות:

    2016 -תשע"ו  ומיפוי( ותתקנות המדידות )מדיד •

 לחצו כאןלצפייה בתקנות 

( רישום לצורכיממדית -תלת"תמ"ר )תכנית במסגרת תיקון התקנות הנ"ל מוגדר תמ"ר: 

 וכן, מרחביות קניין זכויות רישום ומאפשרת ממדיות תלת חלקות המייצרת תכנית

 ממדית."-תלת חלקה של וחלוקה איחוד הכוללות תכניות

 2020-( )תיקון(, התש"ףתקנות המקרקעין )ניהול ורישום

  

about:blank
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 קה חדשהושיתוף הפעולה  הנדרש לשם רישום חל
 

 

 

 

  הליך של רישום , לאחר אישורה,חייבת לעבורהכוללת איחוד או חלוקה חדשה כל תכנית 

 ,)תכנית איחוד וחלוקה( התכנון והבניה תקנות לפיוהבניה ו לפי חוק התכנון ,גיאוגרפי וקנייני

 .2011-ותקנות המקרקעין )ניהול ורישום(, תשע"ב תקנות איחוד וחלוקה( –)להלן  20096-תשס"טה

 

 , שאושרהמפרט את מסלול הרישום שצריכה לעבור תכנית  לחוק התכנון והבניה 125סעיף 

 :לפי פרק ג' סימן ז'חלוקה חדשה הכוללת 

ראש בתוך שמונה חודשים מיום תחילת תוקפה של החלוקה החדשה, יגיש יושב   )א( .125"

הועדה המקומית, שבתחומה אושרה תכנית החלוקה החדשה, למנהל כהגדרתו בפקודת 

המנהל(, תכנית לצורכי רישום התואמת את התכנית של החלוקה החדשה  -המדידות )בסעיף זה 

שאושרה; בתוך חודשיים מהיום שהועברה התכנית למנהל, יאשרה ככשרה לרישום בהתאם 

 , אם מצא כי התכנית ראויה לרישום כאמור.לפקודת המדידות וחוק המקרקעין

בתוך שמונה חודשים מהיום שאושרה תכנית ככשרה לרישום לפי סעיף קטן )א(, יעביר יושב   )ב(

ראש הועדה המקומית ללשכת רישום המקרקעין הנוגעת בדבר את התכנית, וכן את העתק 

ורשם המקרקעין התכנית לחלוקה החדשה שאושרה על תשריטיה, כשהוא חתום על ידיו, 

ירשום את החלוקה בהתאם לתכנית בתוך חודשיים מהיום שהועברו אליו התכנית והעתק 

 ."התכנית כאמור

 

תנאי למתן היתר לאחר תחילתה של תכנית איחוד וחלוקה  הינו אישור של הועדה המקומית 

או   , לפי תקנות איחוד וחלוקה, ל מתחם האיחוד והחלוקהלכ )תצ"ר( לצורכי רישום כניתלת

 אם מדובר על חלקה תלת ממדית. תמ"ר

  

                                                           
 .2009-תקנות התכנון והבניה )תכנית איחוד וחלוקה(, התשס"ט 6
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 איחוד וחלוקת חלקותמסלול הרישום של 
 

 

  

 

שריט חלוקהת  

 

 רישום בפנקס הזכויות/פנקס השטרות

 

תצ"ר בתכנית 

 רגילה

 מוסד

 תכנון

 איחוד מגרשים או חלוקה חדשה

 

 מפ"י

 

 הרשות

 לרישום

 זכויות והסדר

 מקרקעין

 

תמ"ר בתכנית 

 הכוללת מגרש

 תלת ממדי

 

 תכנית
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 תלת ממדיים רישום ואישור מגרשים
 

 מגרש תלת ממדי הגדרת

 מדויקיםאו בתשריט חלוקה רק אם כל גבולותיו הינם  תיבתכנתלת ממדי יוגדר  מגרש .1

 . המוחלטיםהגובה  מפלסי כללרבות וסופיים 

ונועד להקמת מבנה או תשתית,  נגרע ממרחב של חלקה קניינית קיימתהבמגרש תלת ממדי  .2

ויתאים במדויק למבנה או  קטן ככל האפשריהיה שנגרע מגרש ההשאיפה בדרך כלל היא ש

בקביעת גבולותיו של מגרש תלת ממדי, יש לקחת בחשבון את . עם זאת לתשתית שתוקם בו

ממנו כדוגמת עובי קירות, יסודות, ממדי המבנה המתוכנן, לרבות ההשלכות הנובעות 

 תשתיות, טווחי הרחקה וכיוצ"ב. ראו תרשים להלן.

 

 

 

 

 רישום מגרש תלת ממדי

רישום מגרש תלת ממדי כיחידת בעלות עצמאית אפשרי רק אם נוצר בתכנית איחוד  .3

וחלוקה חדשה לפי פרק ג' סימן ז' בחוק התכנון והבניה, או בתשריט חלוקה לפי פרק ד' 

 תכנון והבניה. בחוק ה

בחוק התכנון והבניה אמנם מהווה  סימן ד'מגרש תלת ממדי שהוגדר בתכנית לפי פרק ג'  .4

מגרש תלת ממדי כהגדרתו בתקנות, אולם אינו בר רישום אלא אם יאושר בתשריט 

 .בחוק התכנון והבניה חלוקה לפי פרק ד'
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 מגרש תלת ממדיהכוללים או תשריט  סמכות לאשר תכנית

התכנון והבניה מתייחס לסמכויות האישור של תכניות ותשריטי חלוקה הכוללים מגרש תלת חוק 

 ממדי כלהלן:

  - סמכות לאשר תכנית

בתחום המגרש התלת ממדי כוללת שימושים שאינם שימושים לצורכי ציבור,  התכניתאם 

 7התכנית לא תהיה בסמכות ועדה מקומית. 

 

  – סמכות לאשר תשריט חלוקה

)פרק ד( לעניין מגרש תלת ממדי המיועד לשימושים שאינם  חלוקה תשריטהוגשה בקשה לאישור 

)ב(, ובתכנית החלה על השטח שבו נמצא המגרש  188שימושים לצורכי ציבור כהגדרתם בסעיף 

 8אין הוראות לעניין מגרש תלת ממדי, יהיה התשריט טעון הסכמה של הוועדה המחוזית. 

החלוקה מוגש תחילה לוועדה המקומית לדיון ואישור, גם אם הוא טעון בכל מקרה תשריט 

  הסכמה של הוועדה המחוזית.

 

 הערות

במקרה בו התכנית אינה קובעת את מפלסי הגובה המדוייקים, הסופיים והמוחלטים של  .1

שימוש ברסטר בתכנית לא ייעשה . במקרה כזה מגרש, המגרש לא יוגדר כתלת ממדי

 ומסמכי התכנית לא יכללו נספח תלת ממד.הייעודי במבא"ת 

 

דירה בבית משותף או חלק אחר בבית , ז' לחוק המקרקעין14להדגיש כי לפי סעיף  יש .2

 .המשותף המיועד לשמש את בעלי הדירות או מרביתם לא יירשמו כחלקה תלת ממדית

ת הכוונה בסעיף זה היא, כי דירה/מחסן/חניה מוצמדת וכו' לא יוכלו להוות חלקה תל

על כלל תתי החלקות שבו יוכל להירשם כחלקה  ממדית אלא הבית המשותף בשלמותו

 תלת ממדית. 

חניון של בנין מגורים החורג מתחום שטח החלקה הקרקעית, עליה רשום בית משותף, 

 לרשום אותויכול להירשם כחלקה תת קרקעית "נגררת" לבית המשותף, כך שניתן יהיה 

)בדומה למצב בו בית משותף רשום  בחלקת הרכוש המשותףבאותו נסח של בית משותף 

 על מספר חלקות(.

ניתן לרשום  –חניון המיועד למכירה או לשימוש ציבורי )ואינו חלק מהבית המשותף( 

 נפרדת. כחלקה תלת ממדית

בתשריט חלוקה, הקובע מגרש תלת ממדי, שלגביו אין הוראות בתכנית בת תוקף, יש  .3

 במגרש התלת ממדי.  לציין את שימושי הקרקע

 

                                                           
 א()ג(1) 69חוק התכנון והבניה, סעיף  7
 א.)ב(138והבניה סעיף חוק התכנון  8
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 הנחיות מבא"ת 
 

 ממדי )תכנית תלת ממדית(-לעריכת תכנית הכוללת מגרש תלת

 

תכנית תלת ממדית הינה תכנית אשר מתוכננים בה ייעודי קרקע או שימושים שונים בשכבות 

הקרקע ובחפיפה זה מעל זה. במידה שהתכנית מכילה הוראות לעניין תכנון תלת ממדי שונות של 

 יש לשנות את ברירת המחדל שנקבעה במערכת ולבחור באפשרות "כן".

ממדי( על רקע -עודי הקרקע המתוכננים בתא השטח הרגיל )הדוייסומנו י בתשריט מצב מוצע .א

ממדי. יש -המגרש התלת היטלגביהם תוצג ישות פוליגונית לייצוג -מפת מדידה וקדסטר, ועל

ממדית שתשקף את שימוש הקרקע העיקרי -עודי המבא"ת ישות פוליגונית תלתילבחור מטבלת י

 .המוצע במגרש התלת ממדי )מגורים, תעסוקה וכו'(

על ובחתכים גבולות המגרש -ובו יוצגו במבטי ממד מחייב-נספח תלתלתשריט הראשי יצורף  .ב

-בכל אחת מפינות המגרש התלת Z1,Z2התלת ממדי, לרבות סימון כל מפלסי הגובה המוחלטים )

ממדי(. ככל שהתכנית כוללת יותר ממגרש תלת ממדי אחד ניתן להוסיף עוד 'גיליונות' של 

, ככל שיידרשו לצורך הצגה מלאה וברורה של גבולות המגרשים התלת נספחים תלת ממדיים

 ממדיים כאמור לעיל.

מגרש תלת ממדי לא יחרוג מגבולות הגוש. במקרה בו המגרש התלת ממדי המוצע מתוכנן  .ג

 ברציפות ביתר מגוש אחד יש לחלקו למגרשים תלת ממדיים נבדלים לכל גוש בנפרד.

ופיים של המגרש המתוכנן להיות תלת ממדי אינם ידועים ככל שגבולות הגובה המוחלטים והס .ד

בשלב עריכת התכנית, התכנית לא תוגדר כתלת ממדית והמגרש לא יהווה מגרש תלת ממדי 

 . 9בחוקכהגדרתו 

להוראותיה כי היא "מכילה הוראות לעניין תכנון תלת  1.4ממדית תציין בסעיף -תכנית תלת .ה

ודים, שימושים והוראות נוספות לכל המגרשים התלת להוראותיה יע 4ממדי", ותגדיר בסעיף 

-להוראות ייקבעו זכויות הבינוי עבור המגרשים התלת 5ממדיים. בטבלת הזכויות בסעיף 

 ממדיים באמצעות הערה לטבלה.

ממדית כאמור יכולה לאפשר הוצאת היתרים מכוחה בכל המגרשים המוצעים בה -תכנית תלת .ו

 לרבות במגרשים התלת ממדיים.

ממדית הערוכה על פי פרק ג' סימן ז' טבלאות הקצאה ו/או הקצאה ואיזון יתייחסו -נית תלתבתכ .ז

 ממדיים.-גם למגרשים התלת

 
 
 
 
 

                                                           
ממדי גם בעקבות תכנית "רגילה", הקובעת -במקרים מסוימים ניתן יהיה ליצור מגרש תלת 9

ממדי לפי פרק ד' -זכויות ושימושי קרקע לפי מפלסים, וזאת לאחר אישור תשריט חלוקה תלת
 בחוק התכנון והבניה.



 

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 ישויות פוליגוניות המייצגות את היטל המגרש התלת ממדי 

 נמצאות בטבלת ייעודי המבא"ת.
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מגרש תלת ממדלעריכת תכנית הכוללת וגמא ד  
 

 כדוגמה נבחרה תכנית לאישור מערכת כבישים מתחת לשטח בנוי

 

 

 

 

 התמצאות כללית
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סימון היטל המגרש התלת ממדי ע"י שימוש  –מצב מוצע  בתשריט
 במערכת מבא"ת יעודי ברסטר
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 נספח תלת ממד

 

 

 

 

 

 

 

 

 חתכים

מנהרה מתחת 

 לכביש

 נספח תלת ממד

 מבט על
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 עד לרישומה בלשכת רישום המקרקעין –שלוש חלופות של תרשים זרימה המתאר את יצירת החלקה התלת ממדית 
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 לחוק התכנון והבניה 127 מס'  תיקון –נספח א 

 

 המקוריים., על רקע סעיפי  החוק אדוםמשפטי התיקון מסומנים ב

 לחוק התכנון והבניה 1סעיף  •

 10" לרבות מגרש תלת מימדי ""מגרש

יחידת קרקע שנקבעה בתכנית כתוצאה מפעולת חלוקה או איחוד או איחוד וחלוקה, או 

בתשריט חלוקה או איחוד, אף אם טרם נרשמה כחלקה בפנקסי רישום המקרקעין, בין 

 אם מותרת בה בניה ובין אם לאו; 

יחידה נפחית המצויה בעומק שמתחת לקרקע או בחלל הרום שמעליה,  –מימדי" "מגרש תלת 

שגבולותיה נקבעו באופן תלת מימד בתכנית כתוצאה מפעולת חלוקה או איחוד או איחוד 

וחלוקה, או בתשריט חלוקה או איחוד, אף אם טרם נרשמה בחלקה בפנקסי המקרקעין, בין אם 

  – מותרת בה בניה ובין אם לאו.

 לחוק התכנון והבניה 69ף סעי •

, מותר לקבוע בתכנית מפורטת הוראות לכל ענין מתארכל עוד אין הוראות מתאימות בתכנית 

 םבענייני, וכן מותר לקבוע בה הוראות 63מקומית לפי סעיף  מתארשיכול להיות נושא לתכנית 

 אלה:

 בניה, צורתם ואורך חזיתם;-חלוקת קרקעות למגרשים או לאתרי  (1) 

 א( הוראות בדבר מגרש תלת ממדי ובלבד שמתקיימים כל אלה:1)

לחוק המקרקעין,  11ז14ממדית לפי סעיף -כחלקה תלת )א( אין מניעה לרשום את המגרש

 ;1969-התשכ"ט

  ;שייקבע השר בתקנותייקבעו בתכנית בהתאם להוראות  ממדי-)ב( גבולות המגרש התלת 

, כוללת שימושים שאינם שימושים לצורכי ציבורממדי -גרש התלת)ג( אם התכנית בתחום המ

כי תכנית הכוללת שר המשפטים...רשאי לקבוע בצו  ;התכנית לא תהיה בסמכות ועדה מקומית

 – 12שימושים לצורכי ציבור תהיה בסמכות ועדה מקומית..." שימושים שאינם 

 לחוק התכנון והבניה 121סעיף  •
  –מקומית ובתכנית מפורטת מותר לקבוע גם הוראות  מתארבתכנית 

 ;( בדבר איחוד מגרשים, הן בהסכמת בעליהם והן שלא בהסכמתם1) 

                                                           
, בעוד שהגדרת "גוש", "חלקה", "חלקה 1מוגדר בחוק התכנון והבניה סעיף  מגרש תלת ממדי 10

 תלת ממדית" ו"חלקת איחוד" נמצאת בחוק המקרקעין.
ז' לחוק המקרקעין: ")א( דירה בבית משותף או חלק אחר בבית המשותף המיועד 14סעיף  11

סעיף זה, "בית לשמש את בעלי הדירות או מרביתם לא יירשמו כחלקה תלת ממדית; לעניין 
 .1לרבות בית שחלות עליו הוראות פרק ו' –משותף" 

 )ב( שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות מקרים נוספים שבהם לא תירשם חלקה תלת ממדית.
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משותפת והן למגרשים בבעלות בין בעליהם, הן למגרשים בבעלות ( בדבר חלוקתם של מגרשים 2)
 ;חלוקה חדשה( –בהסכמתם )להלן פרדת, הן בהסכמת הבעלים והן שלא נ

ממדי ובלבד -תלת( הכוללים מגרש 2)-( ו1בפסקאות )איחוד או חלוקה כאמור  ( בדבר3)

  – א(.1)69שמתקיימות הוראות סעיף 

 לחוק התכנון והבניה 138סעיף  •

תשריט יפרט באופן ברור את גבולות הקרקע, את גבולותיהן של החלקות המוצעות, את 

שתדרוש הועדה המקומית דרכי הגישה לכל חלקה, כפי שהן בתכנית שאושרה, וכל פרט 

 כדי לאפשר לה לבדוק את התאמת החלוקה לתכנית שאושרה.

ממדי, אלא  אם כן -א. )א( ועדה מקומית לא תאשר תשריט הכולל מגרש תלת138

 מתקיימים כל אלה:

ז לחוק 14ממדית לפי הוראות סעיף -אין מניעה לרשום את המגרש כחלקה תלת

 ;1969-המקרקעין, התשכ"ט

המגרש התלת ממדי נקבעו בתכנית או סומנו בהתאם להליך שייקבע השר גבולות 

 בתקנות.

ממדי המיועד -הוגשה בקשה לאישור תשריט לפי פרק זה לעניין מגרש תלת א. )ב( 138

)ב( ובתכנית החלה על  188לשימושים שאינם שימושים לצורכי ציבור כהגדרתם בסעיף 

ממדי, יהיה התשריט טעון -גרש תלתהשטח שבו נמצא המגרש אין הוראות לעניין מ

שר המשפטים, בהסכמת השר ובאישור ועדת הפנים  ;הסכמה של הוועדה המחוזית

   והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי לקבוע בצו כי תשריט כאמור אינו טעון הסכמה.

 


