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 בישראל הקדסטר
 במקרקעין ומיסוי זכויות רישום היא קדסטר המילה משמעות

 :הקדסטר על שמשפיעות רשויות מספר בישראל

 שם או סוג הרשות לקדסטרהמידע הנוגע  

 משרד המשפטים (קניין ואחרות)זכויות רשומות 

 רשות מקרקעי ישראל עסקאות

 רשות המסים מסים ,עסקאות

 רשויות מקומיות מסים

 ועדות תכנון מסים, זכויות מתוכננות

 או חברות תשתית רשויות (החברה הלאומית לדרכים: למשל)זכויות  פרסום

 המרכז למיפוי ישראל (מידע חלקי)זיקות הנאה גבולות  ,גבולות רשומים
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 חזון -קדסטר

מבוסס קואורדינטות  , מיטבי קדסטר

באופן שיאפשר פעילויות תכנון  וזמין 

 ובניה ועסקאות ללא זמן המתנה



 נותן תוקף חוקי לרישום בפנקסי המקרקעין  •

 .בערבות המדינה,זו הדרך הטובה ביותר להבטיח את הזכויות במקרקעין •

 מבטיח תאימות בין היתר הבניה והבניה בפועל לגבולות המקרקעין•

 (או בתי החולים, ומפחית את העומס על מערכת בתי המשפט), מונע סכסוכי גבולות•

 (הוכחת בעלות על הנכס)מצמצם בירוקרטיה בתהליך תכנון ורישוי •

 ,מעלה את ערך הנכס•

 מאפשר הקלות בהליכי קבלת משכנתא •

 .  מהווה תנאי להעברת בעלות•

 מאפשר תאימות בין שכבה תכנונית•

 לשכבה קניינית      

 

 ? מדוע נדרש לרשום את המקרקעין בטאבו



.  רישום והסדר מקרקעין נעשה במשרד המשפטים המנהל את מרשם המקרקעין בישראל

 .טאבו -ובשמו הידוע , "האגף לרישום והסדר מקרקעין"האגף ידוע בשם 

 ?  "טאבו"מה זה 

ן בפנקסי המקרקעין ונותן  "הגוף הרושם את נכסי הנדל –לשכת רישום המקרקעין  –טאבו   

במכר או  , ן"כי כל רכישת דירה או נכס נדל, חוק המקרקעין קובע. לרישום תוקף חוקי

 .  מקבלת תוקף סופי רק לאחר שנרשמה בטאבו, בחכירה

 

 

 ?   מה זה , רישום מקרקעין



 הכולל בתהליך י"מפ
 תכנית בניין עיר

 תכנית לצרכי רישום

דוח התאמת   בודק תכניות

 ר"תצחלקות 

 ע"תבלמגרשי 

 שליחת דוח לבודק התכניות ברשות המקומית

פי  -על ע"לתב ר"תצבדיקת תאימות 

 תקנות המודדים



 תכנית בניין עיר

 תכנית לצרכי רישום

 ר"תצבדיקת תאימות 

פי תקנות  -על ע"לתב

 המודדים

 תאימות שכבה תכנונית לשכבה קניינית
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 ובניה תכנון רישום בתהליכי וחשיבותו י"מפ

תכנון 
+ סטאטוטורי

 ג"תת

 ר"תצ

חלוקה  
 חדשה

רישום 
 מקרקעין

רישום בתים 
 משותפים

 רישום זכויות

 אבן היסוד

הסטטוטורית  

 י"לפעילות מפ

 חוליה חשובה

ומרכזית  בשרשרת  

תהליך התכנון 

 .  והרישום



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

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

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

יאשרה ככשרה לרישום בהתאם לפקודת המדידות , בתוך חודשיים מהיום שהועברה התכנית למנהל

 .אם מצא כי התכנית ראויה לרישום כאמור, 1969-ט"תשכ, וחוק המקרקעין

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

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

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

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

 .כאמור

 

 ?האם רישום המקרקעין הוא חובה 

 חובת רישום מקרקעיןשישנה קובע  125סעיף  1965-ה"תשכ, חוק התכנון והבניה



 1969, ט"התשכחוק המקרקעין 

 עסקאות ורישומן: 'פרק ב

 עסקה במקרקעין

עסקה במקרקעין היא הקניה של בעלות או של זכות אחרת במקרקעין לפי רצון  .6
 .למעט הורשה על פי צוואה, המקנה

 גמר העסקה

את ורואים , העסקה נגמרת ברישום; עסקה במקרקעין טעונה רישום (א.          )7
 .שבה אישר הרשם את העסקה לרישום כשעת הרישוםהשעה 

 .עסקה שלא נגמרה ברישום רואים אותה כהתחייבות לעשות עסקה (ב) 

 

 המשך?     האם רישום המקרקעין הוא חובה 



 

 

 חובה-רישום הנכס בטאבו 

  142המוכר דירה בבית הניתן לרישום בפנקס בתים משותפים כאמור בסעיף (  א.     )ב6

 :חייב לעשות את כל אלה, לחוק המקרקעין

 

לבצע את כל הפעולות ולקיים את כל החיובים המוטלים עליו בקשר לרישום בפנקסי  (   1)

במועד המוקדם ביותר  , המקרקעין של חלוקה ואיחוד של הקרקע שבה נמצאת הדירה

 ;האפשרי

 

לגרום לרישום הבית בפנקס בתים משותפים לא יאוחר מתום שנה ממועד רישום (   2)

או ממועד העמדת  ( 1)בפנקסי המקרקעין של החלוקה והאיחוד של הקרקע כאמור בפסקה 

 ;לפי המאוחר, הדירה לרשות הקונה

 

לגרום לרישום זכויות הקונה בדירה בפנקס בתים משותפים לא יאוחר מתום שישה  (   3)

חודשים ממועד רישום הבית בפנקס הבתים המשותפים או ממועד העמדת הדירה לרשות  

 .לפי המאוחר, הקונה



 

 

 ?מה עלול לקרות! לא עשית רישום

 ?   מה עושים 



 

 

 ?מה עלול לקרות! לא עשית רישום

איך לא חשבתי שאלו  

 ?יהיו התוצאות 



 

 

 ? מה עלול לקרות !  לא עשית רישום 

סכסוכי גבולות בין 

,  בעלי מגרשים שכנים

מהווים כר נרחב  

 .למחלוקות ומריבות

 בתי המשפט עמוסים

בתביעות הקשורות  

על כל  , לסכסוכי גבול 

 .המשתמע מכך



 

 אי רישום מקרקעין

 (' חריגה מקווי בניין וכו)הופך את האזרח לעבריין בעל כורחו •

 (אגרות,עורכי דין )גורם לבזבוז כסף רב •

 גורם לעומס רב בבתי המשפט והמשטרה•

 ופוגעת בבריאות הנפש והגוף, מביא לידי עגמת נפש מרובה•

 

 ?  מה יקרה !  לא עשית רישום 



 ?  מה יקרה !  לא עשית רישום 

 המקרקעיןתאימות בין היתר הבניה והבניה בפועל לגבולות אי  



 דוגמא -ג"התתחשיבות 

 (ורוד)גבולות ממפת מדידה 



 דוגמא -ג"התתחשיבות 

 (ורוד)גבולות ממפת מדידה 

 (שחור)תכנון מבנים 



 דוגמא -ג"התתחשיבות 

 (ורוד)גבולות ממפת מדידה 

 (שחור)תכנון מבנים 

 (ירוק)גבולות רשומים 



 1969-ט"תשכ, חוק המקרקעין

 כוח ההוכחה של רישום

 .רישום בפנקסים לגבי מקרקעין מוסדרים יהווה ראיה חותכת לתכנו(  א. )125

 

 !רושמים כחוק 

 הרישום מהווה לקיחת אחריות של המדינה לנתוני המרשם

 לרבות ערבות המדינה לנתוני המרשם,הרישום מהווה ראיה חותכת וחלוטה בבית משפט 



 

 

 ?האם הרישום בחברה משכנת אינו מספיק 

ולכן לקיחת ,הרישום בחברה המשכנת אינו מקנה זכות קניינית בנכס 

 משכנתא יותר בעייתית



 

 

 ?האם הרישום בחברה משכנת אינו מספיק 

 חייבת בתשלום –בחברה משכנת  -העברת הזכויות ממוכר לקונה 



(  48' תיקון מס)רישום חלוקה בפנקסי המקרקעין על פי תכנית •
 1999-ט"תשנ

בתוך שמונה חודשים מיום תחילת תוקפה של החלוקה   (א) .125•
שבתחומה אושרה תכנית  , יגיש יושב ראש הועדה המקומית, החדשה

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

,  בתוך חודשיים מהיום שהועברה התכנית למנהל; החדשה שאושרה
, יאשרה ככשרה לרישום בהתאם לפקודת המדידות וחוק המקרקעין

 .אם מצא כי התכנית ראויה לרישום כאמור, 1969-ט"תשכ

בתוך שמונה חודשים מהיום שאושרה תכנית ככשרה   (ב) •
יעביר יושב ראש הועדה המקומית ללשכת  , (א)לרישום לפי סעיף קטן 

וכן את העתק התכנית  , רישום המקרקעין הנוגעת בדבר את התכנית
ורשם  , כשהוא חתום על ידיו, תשריטיהלחלוקה החדשה שאושרה על 

המקרקעין ירשום את החלוקה בהתאם לתכנית בתוך חודשיים מהיום  

  .שהועברו אליו התכנית והעתק התכנית כאמור



 מצב קודם מצב חדש

 כשרה לרישום

י"במפביקורת ואישור   

 הכנת תיק חישובים

אישור בוועדה המקומית   

ר"תצהכנת   

 אישור תכנית מפורטת

 ר"תצתהליך אישור של 

חודשים12עד  6חסכון של   

 כשרה לרישום

י"במפאישור   

י"במפאישור בוועדה וביקורת   

ותיק חישובים ר"תצהכנת   

 אישור תכנית מפורטת

80% 



 מצב קיים מצב מוצע

 כשרה לרישום

י"במפביקורת ואישור   

 הכנת תיק חישובים

 אישור בוועדה המקומית

ר"תצהכנת   

 אישור תכנית מפורטת

 עריכת תכנית מפורטת

 הכנת מפה טופוגרפית

 ר"ותצתהליך אישור של תכנית מפורטת 

חודשים 24עד  12חסכון של   

 כשרה לרישום

י"במפביקורת ואישור   

 אישור בוועדה המקומית

ר"תצהכנת   

 אישור תכנית מפורטת

ג"עריכת תכנית מפורטת ואישור תת  

ג"הכנת מפה טופוגרפית והכנת תת  



דבר שמונע את  , תכנון על בסיס רקע קווי גושים וחלקות מאושרים1.

ו שינויי תכנון עקב שינויים במיקום גבולות  /או עות"תבהצורך בתיקוני 
  .ח"הגו

צמצום תביעות בגין שינויים בין שטחים להפקעה על פי פרסום  2.
 .ברשומות לבין שטחים להפקעה בפועל

לפחות מחצי מהזמן הנדרש לביקורת  ) ר"תצז לביקורת "קיצור לו3.

לרבות קיצור הפעולות והזמן הנדרשים לתפיסת הבעלות על  ( ר"תצ
 .מקרקעין

 .התהליך הנו וולונטארי ואינו מעכב הליכי תכנון4.

 ג"תת -תשריט לתיעוד גבולות
 יתרונות בהכנת והגשת תשריט לתיעוד גבולות



הוא לאחר קבלת המלצת   ג"תתהמועד המומלץ להכנת והגשת 1.

במועד זה יש וודאות גבוהה  . הוועדה לתכנון ובניה להפקדת התכנית

שהתכנית תאושר במתכונת שהוגשה או עם שינויים   80%של יותר מ 

 .קלים

הרי שהתכנון יתבצע ברובו הגדול ,גם אם יהיו שינויים קלים בתכנית 2.

 .ג"תתשכבר הוכן עבורם  ח"הגועל 

מתקזזת בסופו של התהליך  ג"התתההשקעה הכספית בביקורת 3.

התכנית  בחיסכון של הזמן והכסף הנדרשים במקרים של תיקון 

 .  ובחיסכון הנובע מהאצת פעולות הרישוםהמפורטת 

 

 ג"תת -תשריט לתיעוד גבולות
 ואישורו ג"תתסוגיות נוספות והמועד המומלץ להכנת 



 

 שמעון ברזני
  קדסטרל "סמנכ

Shimon@mapi.gov.il  

 

 !תודה על ההקשבה 

 ?שאלות 


