
2018דצמבר   

 י"ברמלשעבר מנהל אגף בכיר מיפוי ומדידות , אבי חליוה
 ומנהל המרכז לרישום משבצות חקלאיות   

ובדיקות התאמה לתכנית מפורטת   ר"תצתהליך הכנת   



ההדרכה  מטרת 

  רים"תצהרצאה למהנדסי וועדות בנושא 

 דקות 40: מסגרת הזמן
 

 ותוכניות לצורכי רישום קדסטרבנושא  רקע תיאורטי ומושגים1.

 קיבוץ ופעילות המרכז לרישום משבצות/תרשים זרימה בהסדרת המקרקעין במושב2.

 אותה" לקרוא"ואיך  ר"לתצדוגמא 3.

 הסבר קצר על דרישות המיפוי של רשות מקרקעי ישראל, ולבסוף4.

 ((מושב/קביעה ורכישת זכויות לחברים קיבוץ -1553-ו 1554לפי החלטות )  
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 קדסטר
  

 .חלוקה של קרקעבשפה היוונית הוא  קדסטרמשמעות המילה •

מדידות  המתבסס על , תהליך רישום זכויות וחובות על קרקעות: הקדסטר•
 .ומיפוי

מתבצע תהליך , טורנסשמבוסס על שיטת , (קדסטר" )מרשם זכויות"בתהליך •
מדידה זאת חייבת להיות  . חלקות וגבולותיהם, של מדידה ומיפוי של גושים

י המדינה  "להתבסס על מערכת קואורדינטות ארצית ולהיות מבוקרת ע,מדויקת
 (.  י"מפ)

,  של הזכויות וגבולותיהןרישום ציבורי רישום זכות הקניין הוא , פי שיטה זו-על•
 .משמעית את החלקות ואת הבעלות עליהן-רישום המגדיר בצורה חד
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 (:גאודטי)המרכיב ההנדסי 

תיעוד , והוא כולל את נתוני המדידה והמיפוי, מטפל בפרצלציה של הקרקע לגושים וחלקות

 . תיאור גרפי של החלוקה ושל השינויים, תיעוד השינויים, עבודת המדידה

 .מבוצע בפועל על ידי מודדים מוסמכים מהשוק הפרטי הקדסטריהמיפוי 

 .תכניות לצורכי רישום, מפת גוש, תיקי חישובים, גיליונות שדה, פנקסי שדה: תוצרים

 הגיאודטיהמרכיב  – קדסטר

4 



 גיליון שדה

 תוצרים – קדסטר

5 



 תוצרים – קדסטר

גיליון שדה  - Field Sheet  
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 תוצרים – קדסטר

 פנקס שדה
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 תוצרים – קדסטר
 פנקס שדה
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 תוצרים: קדסטר

 פנקס שדה
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 תוצר סופי: קדסטר

 מפת גוש
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 !?פרצלציה
 

חלוקה של מקרקעין שמטרתה לתרגם את החלוקה שמופיעה   - פרצלציה•
לחלקות הניתנות לרישום בפנקסי המקרקעין , (ע"תב)בתכנית מפורטת 

 (.טאבו)
 

י "התהליך מתבצע באמצעות מודד מוסמך והוא מבוקר ומאושר ע•
 .הוועדות המקומיות לתכנון ולבניה והמרכז למיפוי ישראל

 

 .בסיום הליך הפרצלציה המגרשים הופכים לחלקות חדשות הניתנות לרישום 
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תשתית  בכדי לאפשר חתימת חוזי חכירה לדורות יש צורך ליצור את 

באופן שבו ניתן יהיה לרשום את זכות  , הדרושה לשם כך המקרקעין

כפי שמתחייב בחוק , החכירה לדורות בפנקסי רישום המקרקעין

 .המקרקעין

 פרצלציה במושבים

?איך נראה מושב ללא פרצלציה  



 דוגמא למושב ללא פרצלציה
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 בישובים תרשים זרימה בהסדרת המקרקעין

"היסטוריים"   גושים וחלקות 

 מפת סוכנות

 "מנדטורי" קדסטרירקע 
 

 עלייה על הקרקע
 

נספח להסכם החכירה של   
 קיבוץ/המושב

 

 להסדרת המקרקעין ע"תב

 

(  ר"תצ)לצורכי רישום  תוכנית
 ' וכו צ"מש/מ"למשבהתאם 

 

 רישום בטאבו

 

 מפת משבצת

ח"מש/י"מש/ד"מש/צ"מש/מ"מש  

רים"תצ  

בטאבו רים"התצרישום   
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 מפת גוש היסטורי
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 מפת גוש היסטורי  
 (אורתופוטועל רקע )
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 בישובים תרשים זרימה בהסדרת המקרקעין

"היסטוריים"   גושים וחלקות 

 מפת סוכנות

 "מנדטורי" קדסטרירקע 
 

 עלייה על הקרקע
 

נספח להסכם החכירה של   
 קיבוץ/המושב

 

 להסדרת המקרקעין ע"תב

 

(  ר"תצ)לצורכי רישום  תוכנית
 ' וכו צ"מש/מ"למשבהתאם 

 

 רישום בטאבו

 

 מפת משבצת

ח"מש/י"מש/ד"מש/צ"מש/מ"מש  

רים"תצ  

בטאבו רים"התצרישום   
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 מפת סוכנות
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 בישובים תרשים זרימה בהסדרת המקרקעין

"היסטוריים"   גושים וחלקות 

 מפת סוכנות

 "מנדטורי" קדסטרירקע 
 

 עלייה על הקרקע
 

נספח להסכם החכירה של   
 קיבוץ/המושב

 

 להסדרת המקרקעין ע"תב

 

(  ר"תצ)לצורכי רישום  תוכנית
 ' וכו צ"מש/מ"למשבהתאם 

 

 רישום בטאבו

 

 מפת משבצת

ח"מש/י"מש/ד"מש/צ"מש/מ"מש  

רים"תצ  

בטאבו רים"התצרישום   
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 הקמת המרכז לרישום משבצות חקלאיות

 
 

נחתם הסכם בין מנהל   1977בשנת 
"  המרכז החקלאי"מקרקעי ישראל לבין 

המרכז למשבצות חקלאיותלפיו הוקם   
 

לכל הישובים החקלאיים   תפקידו של המרכז יהיה לטפל בהכנת תשתית המקרקעין

נקבע כי הצטרפות אגודות הישובים לעבודה תהיה וולונטרית וכרוכה  . בארץ

(י"בסבסוד ממ)מחיר אחיד לנחלה  -בהשתתפות כספית  
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 תפקידי המרכז לרישום משבצות חקלאיות

 
 

 הגדרת גבול משבצת•

 קביעת גבולות פנימיים•

 ר"תצהכנת •

 רישום החלוקה בטאבו•

 

 

 מחוזית שכללו שינויי יעוד/למרכז ניתנו סמכויות של וועדה מקומית
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 מפת משבצת



 גרסה ישנה -מפת משבצת לצירוף לחוזה 
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 הקמת המרכז לרישום משבצות חקלאיות
 
 

 .הופסקה הפעולה המשותפת 2015בשנת 

המרכז למשבצות חקלאיות מופעל כיום על ידי רשות מקרקעי  

עד  GIS -באחריות אגף בכיר למיפוי מדידות וישראל בלבד 

 להשלמת העבודה לישובים שהצטרפו לתוכנית

 

 

 נלקחו ממנו, למרכז מחוזית שהיו/סמכויות וועדה מקומית



 מפת משבצת לצירוף לחוזה החכירה בפורמט החדש
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 בישובים תרשים זרימה בהסדרת המקרקעין

"היסטוריים"   גושים וחלקות 

 מפת סוכנות

 "מנדטורי" קדסטרירקע 
 

 עלייה על הקרקע
 

נספח להסכם החכירה של   
 קיבוץ/המושב

 

 להסדרת המקרקעין ע"תב

 

(  ר"תצ)לצורכי רישום  תוכנית
 ' וכו צ"מש/מ"למשבהתאם 

 

 רישום בטאבו

 

 מפת משבצת

ח"מש/י"מש/ד"מש/צ"מש/מ"מש  

רים"תצ  

בטאבו רים"התצרישום   
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 למשבצת   ע"תב



28 

 חלוקה לתשריטדוגמא 
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 (הגדלה)חלוקה  לתשריטדוגמא 
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 בישובים תרשים זרימה בהסדרת המקרקעין

"היסטוריים"   גושים וחלקות 

 מפת סוכנות

 "מנדטורי" קדסטרירקע 
 

 עלייה על הקרקע
 

נספח להסכם החכירה של   
 קיבוץ/המושב

 

 להסדרת המקרקעין ע"תב

 

(  ר"תצ)לצורכי רישום  תוכנית
 ' וכו צ"מש/מ"למשבהתאם 

 

 רישום בטאבו

 

 מפת משבצת

ח"מש/י"מש/ד"מש/צ"מש/מ"מש  

רים"תצ  

בטאבו רים"התצרישום   



48 

410/2014 ר"תצ: תוצרים קדסטר  
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 חלוקה ואיחוד של קרקע –לצורכי רישום  תוכניתתהליך הכנת 



מפ רת  קו בי י  נ ת, י"לפ י נ כ לתו עדה  ו הו ר  שו אי דרש   נ

33 

 חלוקה חדשה  – 'לפרק ג 'סימן ז

חלוקה ואיחוד של קרקעות: 'פרק ד  

 צריכה להתאים לחלוקה המופיעה בתוכנית ר"בתצהחלוקה המופיעה 



ת ר"תצהתאמת  י נ כ  לתו

34 

 ר"תצתנאי לאישור  – 2016י תקנות המדידה "עפ
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 בישובים תרשים זרימה בהסדרת המקרקעין

"היסטוריים"   גושים וחלקות 

 מפת סוכנות

 "מנדטורי" קדסטרירקע 
 

 עלייה על הקרקע
 

נספח להסכם החכירה של   
 קיבוץ/המושב

 

 להסדרת המקרקעין ע"תב

 

(  ר"תצ)לצורכי רישום  תוכנית
 ' וכו צ"מש/מ"למשבהתאם 

 

 רישום בטאבו

 

 מפת משבצת

ח"מש/י"מש/ד"מש/צ"מש/מ"מש  

רים"תצ  

בטאבו רים"התצרישום   
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 רישום בטאבו
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 חכירה רשומה בטאבו



ת  שו עצה   י"רמדרי מו ת  להחלטו ע  ג ו הנ בכל 
:979בעבר ) ) 
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 מושב שיתופי/רכישת זכויות מגורים בקיבוץ – 1554•

 

 רכישת זכויות מגורים במושב עובדים - 1553•

 



ם  צי בו עצה )לקי מו :1554החלטת  ) 
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40 

ר י נ ת   בי

צים בו מא  -לקי ג ו רה ע"לתבד ו בר קה  חלו  :עם 



41 

ר י נ ת  מה -בי רשו ה  פרצלצי עם  קה   חלו



42 

ר  נ בר בעת  ס  –ג נ כ נ ם –מצב  רי ו מג ד  עו בי  כתם 



43 

ר  נ ר ב בעת  צא –ג ו י ב  קה –מצ ו ם ע"בתבחל י ר ו ג מ רשי   למג



44 

ד ו ד ר  י ם   -נ י ש ר ג מ ל ה  ק ו ל ח
א  ל בל ת ) ע"ת ו ע צ מ א טב י ר ש  ת

ה ק ו ל  (ח



ד 45 ו ד ר  י ם  -נ י קי קה –מצב  חלו ן   אי



46 

ד ו ד ר  י צא -נ ו י ב    -מצ
א   ל ל ם  רשי למג קה  ו חל

ד ו ע י י  י ו נ  !שי



 :למושבים
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 :למושבים

48 



ם ו כ י  ס
 ?אז מה למדנו היום         

 

 .פרצלציה 'ואת גב קדסטראתם מכירים את מר •

  תוכניות"הכרתם את עבודת המודד בהקשר של •
 "לצורכי רישום

הכרתם את פעילותו של המרכז לרישום משבצות •
 .חקלאיות ואת התהליך להסדרת ישוב חקלאי

למדתם את השלבים בהכנת טבלאות האיחוד  •
 ר"בתצוהחלוקה 

בכל   י"רמהכרתם את דרישות המיפוי של , ואפילו•
 1554-ו 1553הקשור להחלטות 

 

 

 49 



ה ב ש ק ה ה ל  ע ה  ד ו  ת
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