ןיעקר מב ת יוכז ר סה תדוקפ ]נוסח חדש[ ,כשת"ט–1969
נוסח מלא

ןיעקרקמ
ןיעקר מב ת יוכז ר סה תדוקפ ]נוסח חדש[ ,כשת"ט–1969
תוכן ענינים
ףיעס 1
ףיעס 2
ףיעס 3
ףיעס 4
ףיעס 5
ףיעס 6
ףיעס 7
ףיעס 8
ףיעס 9
ףיעס 10
ףיעס 11
ףיעס 12
ףיעס 13
ףיעס 14
ףיעס 15
ףיעס 16
ףיעס 17
ףיעס 18
ףיעס 19
ףיעס 20
ףיעס 21
ףיעס 22
ףיעס 23
ףיעס 24
ףיעס 25
ףיעס 26
ףיעס 27
ףיעס 28
ףיעס 29
ףיעס 30
ףיעס 31
ףיעס 32
ףיעס 33
ףיעס 34
ףיעס 35
ףיעס 36

א ק פ :פרשנות
תורדגה
ב ק פ :שלבים ראשונים בהסדר
רד ה וצ
רדסהה רוזאמ םיחטש תאצוה
םירז עו ר סה דיקפ
תמדקו העדוה
תמדקו ה העדו ה םוסרפ
מחסום בפני תובענות
תובענות שהוגשו לפני הודעה מוקדמת
רדסה עדוה
רדסה עדוה רחאל וציפ
תומדקת תועדוה
ג ק פ :רדסה תדעו
מינוי ועדת הסדר
םידיק תו תוחוכ
בושיה ןמ לח גוציי
האשרה הדעו םעטמ
הית אצוהו הדעוה רכש
ד ק פ :גוצייו תועיבת
העיבת ריכזת ,גוצייו ת בצייתה
תובצי תה ן אב הלועפ
הצובק םש תו צייתה
שדקה וציי
םידיג תו תוי שר גוציי
זכויות המדינה
ןיעקרקמ רוביצ כרצל דעויש
עבת אלש וכז לעב
המיחת
ה ק פ :רדסהה ד קפ ת יוכמס
תויללכ ויוכמס
שוג ו רפכ ת לוב ת יבק
שדח ל בג ת יבק
רוביצ תבוטל רבעמ וכזו תולוב רוויש
וביצל רבעמ תו וכזו םיכרדד חילו ר
םייוציפ
זוכיר
טפשמה ת ב ת יוכמס
ו ק פ :תועיב ה ח ל תכירע
ותג הו תוע בת חול
סגירת פנקסים קיימים
תורבע תלבגה
1

עב ואל ה צוה בנ"מ

nevo.co.il

ילארש ה יטפש ה רגאמה

C:\Users\User\Desktop\208-law-hesder-zcuyot.doc

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ןיעקר מב ת יוכז ר סה תדוקפ ]נוסח חדש[ ,כשת"ט–1969
נוסח מלא
ףיעס 37
ףיעס 38
ףיעס 39
ףיעס 40
ףיעס 41
ףיעס 42
ףיעס 43
ףיעס 44
ףיעס 45
ףיעס 46
ףיעס 47
ףיעס 48
ףיעס 49
ףיעס 50
ףיעס 51
ףיעס 52
ףיעס 53
ףיעס 54
ףיעס 55
ףיעס 56
ףיעס 57
ףיעס 58
ףיעס 59
ףיעס 60
ףיעס 61
ףיעס 62
ףיעס 63
ףיעס 64
ףיעס 65
עסףי 66
ףיעס 67
ףיעס 68
ףיעס 69
ףיעס 70
ףיעס 71
ףיעס 72
ףיעס 73
ףיעס 74
ףיעס 75
ףיעס 76
ףיעס 77
ףיעס 78
ףיעס 79
ףיעס 80
ףיעס 81
ףיעס 82
ףיעס 83
ףיעס 84

ז ק פ :תועיב רוריב
חולל ועיבת פסוה
רדסהו רוריב תליחת
רוריב ל העדוה
תויבמופ
הפניית אבעיה לבית המשפט
דיון באבעיה שהופנתה
תוכמסה
טפשמ תי ב לח ןידה
קביעת תובע ונתבע
ןיד ק פ ת דוה
צו ביניים
תוררו ל הרבעה
םירר ב ק פ םויק
לוטיב וא יררוב ספ תרזחה
ח ק פ :חזקת שנים בהסדר
חזקת שנים כנגד רישום
חזקת שנים בהעדר רישום
התנגדות
יקוח דצה וכמ וכז רימש
ט ק פ :תויוכ ה ח ל תכירע
שוגה קולח
חולה אירק
חולה תגצה
תיקוני טעות סופר
חולה וקית
םשרל ולשמ
לוח נפרד
חולה ת ומשמ
הקולח יא ח לה צוהשמ
י ק פ :הקולח
הנוהל בחלוקה
יתמיא הקולח
קלח ת רפה
ירפכ עשומ קולח
רוביצ תבוט הקולח
הקולח עוציב
לרוגה יפ לע הקולח
הקו ח חול
העדוה ,םושי ו הגצה
חולה תגצה י חא ה כוהש תוכז
ירפכ עאשומב החכוהש תוכז
דובעשכ ייוצי פ
אי רפ :הפנקסים החדשים והרישום בהם
םימוש רו החיתפ
םדעומב ורד וה אלש תויוכז
זכות לנסח מהפנקס
םושי ב תואק ע ףקות
הריטפ בקע ןוקית
דבלב המושר תוכזל ףקות
משמורת פנקסים ותעודות
יתב ת כמס תמואמ קתעה ורדל טפשמה
ןיד ק פ פ ע ם שיר
2

עב ואל ה צוה בנ"מ

nevo.co.il

ילארש ה יטפש ה רגאמה

C:\Users\User\Desktop\208-law-hesder-zcuyot.doc

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ןיעקר מב ת יוכז ר סה תדוקפ ]נוסח חדש[ ,כשת"ט–1969
נוסח מלא
ףיעס 85
ףיעס 86
ףיעס 87
ףיעס 88
ףיעס 89
ףיעס 90
ףיעס 91
ףיעס 92
ףיעס 93
ףיעס 94
ףיעס 95
ףיעס 96
ףיעס 97
ףיעס 98
ףיעס 99
ףיעס 100
ףיעס 101
ףיעס 102
ףיעס 103
ףיעס 104
ףיעס 105
ףיעס 106
ףיעס 107
ףיעס 108
ףיעס 109
ףיעס 110
ףיעס 111
ףיעס 112
ףיעס 113
ףיעס 114
ףיעס 115
ףיעס 1
ףיעס 2
ףיעס 3
ףיעס 4
ףיעס 5
ףיעס 6
ףיעס 7

הקסע וסיא א רהזא ושיר
םירוג פ םושיר
לעבכ יזחמ ושיר
בי רפ :ערעורים ותיקוני פנקסים
רדסהה די פ תוטל ה לע רוערע
ןוילע טפש ה תיב רוערע
סרוע עב יד ירד
רישום צו בפנקס
דעומה רחאל רוערע
תיקון הפנקס
המרמ בק םי וציפ
תיקון טעויות סופר בפנקס
יא וא תוכ תטמש בקע ןו ית_קויד
תודיד ישרפ ןוקית
גי רפ :תורגא
רגא ת יבקתו
םירוע שב תו גא םולשת
תמיי תולעב םושיר רוטפ
תמיי תוכז ושיר רוטפ
עאשו תקו חו קל תד פה יבג רוטפ
די רפ :עונשין
המרמ
רקש ודע
רדסה יקפל ערפה
פגיעה בסימנים
וט רפ :טופיש — תודחוי תוארוה
טופיש ימוחת
תויו מסל גייס
תולעב ךוסכס בג די קוליס תעיבת
דיינים לעזרת ההסדר
רבעמ ת ארוה
זט רפ :שונות
סייג לתביעה ולתובענה
צווים בדבר שטח ורוחב מיניםיילמ
תקנות ביצוע וסדרי דין
הליחת
תורדגה
תורגאה
תולע םושי תרגא
הקול תרגא
םירוגיפ
אגרת רישום בשכירות ומשכנתה
םירוטפ

3
עב ואל ה צוה בנ"מ

nevo.co.il

ילארש ה יטפש ה רגאמה

C:\Users\User\Desktop\208-law-hesder-zcuyot.doc

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ןיעקר מב ת יוכז ר סה תדוקפ ]נוסח חדש[ ,כשת"ט–1969
נוסח מלא

פקר 286
מןיעקרק

פקרקמ תוי כז רדס תדוקןיע ]נוסח חדש[ ,כשת"ט–1969

)(42

פא ר' :פרשנות
התורדג

 .1בוז הד קפ —
"טפש ה תיב" — יזו מה טפ מה תיב;
"שוג" — בוש יעקר מ ךו מ רדגו חטש ,תוקלח וא ה לח ליכמה הדיחי ה והמהו
םושירל הדידמל;
"דובעש תרבעה ו ן עקרקמ תרבעה" — םדאמ ד בע לש וא יע רק לש ם ריב ע
םדאל טפשמ תיב וצ ח כמ וא ם לש השע חוכמ;
"הקלח" — שוג ך תב ןי קר מ לש הפ צר ה יחי ,םדאל ת יישה;
"בושי" — וזא ם חתבש וא הי יע ם חתבש ב שי לש ןי קרקמ ת ברלר םילב גה וא יטבש
רו אכ םימ חת םע ,הל ןי קרקממ קל וא ,דיק עבקש י כ רדס רוז ךות ש ן עקרק לכו
הב ר סהףיעס יפל תמ קומ העדו ;5
"ירפכ אשומ" — רפכ לש לח וא פכ לש יע רקמ ,וא רפכה בש ת י י לע יקזח מה
חלק מהם בבעלות בלתי מחולקת ומתחלקים ביניהם מפקידה לפדובי ךרוצ הדיק;
"המנהל" — מי שהשר מינהו לנהל את ההסדר והרישום לפי פקודה זו ולפקח עליהם;
"ךמסמ" — ברלרט תו ,ןיד קספ ,תר א דועת א וצ ,הטעונים רישום או הניתנים
וז הדו פ י ל םוש רל;
-----------) (42פורסמה בדיני מדינת ישראל ]נוסח חדש[ סמ'  ,13םוימ  27.7.1969מע' .292

"ןיעקרקמ" — לרבות בנין וכל דבר אחר המחובר למקרקעין חיבור של קבע ,תוכז ת ברלו
הנובעת מןיעקרקמ ,חלק בלתי מחולק במקרקעין וטובת הנאה במקרקעין הטעונה רישום או
הניתנת לרישום לפי פקודה זו;
"הקסע" — לע תעפשמ הלועפ לכ זםהילע וא ןיעק קמ תויוכ ,וא דובעש תרצוי ו א
וילע עפשמ ,ןיעק קמ ד עשל וא ןיעקרקמ רי עהל ם סה טעמל;
"פנקס חדש" — פנקס מקרקעין שהווז הדו פ יפל ןכ;
"פנקס קיים" — פנקס מקרקעין שמלפני ההסדר;
"רדסה דיקפ" — פמ הר מל רדסה ד קפ םו מב לו פל הכ הכ ך סוהש ימ תו רלותשר;
"םשר" — לרבות עוזר לרשם וכל אדם שהמנהל הסמיכו כהלכה לפעול במקום הרשם;
"עבות" — לרבות שבט או קבוצת בני אדם;
"רשה" — שמ רשםיטפ.
פב ר' :שלבים ראשונים בהסדר
צ ר סה ו

 .2ראה השר שמן הראוי לערוך הסדר ורישום של הזכויות במקרקעין באזור פלוני ,םסרפי
שרבולחו ו ש םו ה ת ו רד הה רוזא ש ויתולוב ו מוקמ תא עב י ו ו רד ה ו תומ ,רוזאב
רדסהה ,תועיבת תשגהב תוקלח תמיחתב )ןלהל — רדס ה תלי ת םוי(.
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הםיחט תאצו
מרדסה רוזא
פרדס דיק
וםירזוע
התמדק מ העדו

פהעדו ה םוסר
התמדקומ
מחסום בפני
תובענות
תובענות שהוגשו
לפני הוהעד
מתמדקו

הרדסה תעדו

פלוצי לתעד ה רחא
רדסה

העדוות מדקתה ת

 .3היא ר רש ,העדוהב ,רדסה ר זא חט לכ א צוהל ,תלועפ וש הש ית אל ןכ שעשמו
וצש טשב דסהיהע והב ןי ,זולת פעולה הנחוצה לתחימה בין אזור ההסדר ובין השטח האמור.
 .4עם פרסום צו הסדר או לאחר מכן ימנה השר פקיד הסדר ועוזרים לפקיד ההסדר ככל הנחוץ
רדסהה וציבל.
) .5א( לפחות שלושים יום לפני יום תחילת ההסדר יפרסם פקיד לע תמ קומ ה דוה רד הה
ךכ.
)ב( הודעה מוקדמת תודיע שמתכוונים לערוך מדידות ,הסדר ורישום זכויות בישוב פלוני
ליכתו —
) (1הוראות לענין תחימת מקרקעין והגשת תביעות;
) (2יגי א ש מל תויו צה תואצ תה ע ה הזאש תביעתו במועד הנדרש ולא יתחום
את החלקה שהוא תובע ועל הענשים הצפויים לו בשל מחדל זה;
) (3רדסהה יקפל אריי יפכ תו ידי הרזע גשהל וארוה.
 .6ההודעה המוקדמת תפורסם במשרדי מינהל המחוז שבו נמצא הישוב ,במשרדי מינהל
הנפה ובמקומות מתאימים שבסביבות הישוב ,לשיתוב ם חית המשפט ולמנהל.
 .7משנתפרסמה בישוב הודעה מוקדמת ועד לפרסום לוח זכויות לפי סעיף  57שג ת אל
תובענה לשום בית משפט בענין זכויות במקרקעין שבישוב ,וז דוקפב רומאל רפ.
) .8א( תובענה שהוגשה לבית משפט לפני שנתפרסמה ההודעה המוקדמת תידון ויוחלט בה,
רש א םא ,לפני יום תחילת ההסדר בישוב ,או יינתן לחזור ממנה ברשות בית המשפט; יא םא
אפשר להחליט בה לפני יום תחילת ההסדר ,בוכי לע תורוה ומצע תמזי טפשמה תי יאשר
התובענה ולדחות את פסק הדין בה עד לפרסום לוח הזכויות לפי ףיעס .57
)ב( הוראות סעיף זה אינן באות למנוע את ליח הש ןו דה תא יל המ טפ מה תיב
בתובענה שהיתה תלויה ועומדת לפניו ביום שנתפרסמה ההודעה המוקדמת.
 .9לא יאוחר מעשרה ימים לפני יום תחילת ההסדר יפרסם פקיד ההסדר ,בישוב שנתפרסמה
תמדקו העדו ויבגל ,הודעת הסדר שתכיל את הפרטים שנקבעו.
 .10פיצול מקרקעין שנעשה לאחר שנתפרסמה הודעת הסדר והוא מכוון לחלוקת משנה של
םיישיא יקלח םיקזחו ויהש יעקרקמ ,יד ב םיקז ומ יה ןיעקרק לש בק תקול ל וא
תושבי הישוב במשותף ומתחלקים ביניהם מפקידה להדיקפ — ףק ת ול הי י אל ,יפל אלא
ףיעס ת ארוה  ;36אולם פיצול שנעשה לפני שנתפרסמה הודעת רדסה ,ורשא רדס ה דיק יאשר
ולבקלו.
 .11בךשמ ירדס רבדבו רדסה תומד תה רבד תוע וה רדסה דיקפ םסרפי רדסה ךשמ
הדובעה; הודעה כאמור תפורסם במשרדי מינהל הנהפ ,וא וד שמב רדסה עצוב ובש בו י ב
במחנהו של פקיד ההסדר.
פג ר' :רדסה תדעו

מינוי ועדת הסדר

וכםיד קפתו תוח

) .12א( הממונה על המחוז שבו נמצא ישוב שבאזור הסדר ימנה ,רדסהה דיקפ תשקבל ,תדעו
בושי ותואל רדסה )הז ק פב — הדעוה( מקרב אנשים שהציעו תושבי הישוב ואנשים הידועים
בושיב ןיעקרקמ ילעבכ.
)ב( רו אכ הע ה הש וה אל ,ימנה הממונה על המחוז לחברי ועדה אנשים שיראם
ךכל םימ אתמ.
) .13א( ת הדע הייצג את הישוב שנתמנתה לו בכל דבר שיש לכלל ענין בו ,רדסהה רוצלו
ע םשב עבת הלו ע בתל איה תיא רצרד הב הכו כה תיטפש הלועפ לכ תוש לו המ; תיב
המשפט רשאי בתובענה כאמור לפסוק הוצאות לזכות הועדה או לחובתה ,ןכ שע או ,ימ ןי צי
תואצ הה תא םלשי.
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יקלח וצי
מב שיה ן

הםעטמ האשר
ההדעו
שהד וה רכ
והיתואצוה

)ב( שתל א בת ה עוהטפש ה ת ב ש וא רדסהה די פ ש ו ל תמו ,הכל לפי הענין ,וא
של כל אדם שמתפקידו להגן על עניניהם של נעדרים ,קטינים ופסולי-ןיד ,םדא לכ לש ומש
השגוה א ןיעק קמב תוכז ו עיבתש.
)ג( לא נתמנה אדם לייצג עניניו של בעל שנעדר ,רשאית הועדה לייצג עניניו לפני פקיד
א רדס הט שמה תיב ו ,הכל לפי הענין.
)ד( הועדה תהיה נוכחת ומסייעת בביצוע ההסדר בתחום הישוב ,תשי ד יפל רדסה דיקפ
טפ מה יב וא ,הכל לפי הענין.
 .14פיאש רדסה דיק ,בהתייעצות עם הממונה על המחוז ,למנות שנים או יותר מתוך חברי
הועדה לייצג את הענינים של חלק פלוני מן הישוב שהועדה נתמנתה לו ,ויהי הל םי בחלו
הכוחות והתפקידים של הועדה בנוגע לענינים של אותו חלק.
 .15התע ל ב תיא ר ה עו ,רדסהה יקפ ושיאב ,לייפות כוחם של שנים או יותר מקרב
המעטמ לועפל הירבח.
) .16א( הממונה על המחוז רשאי להורות על תשלום שכר לועדה ופקיד ההסדר תא ק ח י
לחב ירבח ןיב רכשה וכסקים שיראה לנכון.
)ב( תיאשר הדעוה ,רדסהה יקפ ושיאב ,תופתת ה מד בו יה יב ות ע ליטהל
הדעוה ה יצוהש ת אצוהב.
)ג( הממונה על המחוז יחלק בין בעלי המקרקעין ותושבי הישוב את הסכומים שהם
נדרשים לשלם לכיסוי שכר הועדה והוצאותיה ,וימוכסהם יסמ ת יבגל העובקה ךרדב ו גיי
המדינה.
פד ר' :גוצייו תועיבת

תהעיב ריכז,
התובציית
וגוציי

פןיאב הלוע
היתיתובצ
הםשב תוב יית
קהצוב

ישדקה גוצי

ישר ג ציותוי
ויגאתםיד
זכויות המדינה

מודעויש ןיעקרק
לרובי יכרצ

) .17א( משנתפרסמה הודעת הסדר בישוב ,דע מב בציית בושיב יעקרק עבותש ימ לכ
ובמקום שיורה פקיד ההסדר ויגיש את תזכיר תביעתו בטופס שנקבע.
)ב( רשאי תובע להתייצב לפני פקיד לע ו ומצע ר סה די בתכב כל והש הש שרומ
או מינהו בעל פה לפני פקיד ההסדר ,וימציא לפקיד ההסדר את המסמכים הנוגעים למקרקעין
עבות אוהש.
)ג( והש מ לש תחפשמ ןב רומאכ שר מ היה ,םי וב ס ב ב יח האש הה ב כ ה הי א ל
ןיד ךר ע ה רומה ה ה םא אלא.
 .18לע ות בצי תה א ,ומ יד ל ו ומ עבהשר ,םוחת רשפא ,תלועפ לכ תושעל וא םושר ל
ורדע ב תר א רדסה.
 .19התחא הקלח ם פתו מה םיל בה דחא ל ותוב יית — םלוכ תובצייתהכ הומכ ,אל םא
תרחא הארו רדסה דיקפ הרוה; לש ו ובצי תהב ןידה א הו אלע ישרוי וא בו ישרוי דח,
או של אחד מקבוצת יורשים שיש לה ענין נתרח םי רוי ת ובק לש דרפ.
 .20תוא ףק ה ש יל תו ה ו שדקה לש ופורטופאה יג תוכז ף ו וא שד ה ש ות יב
אדם אחר שמינתה אותו הרשות המוסמכת לכך של העדה שעמה נמנים הנהנים של ההוא דק
ףק ו ה .
 .21רתית וא תי וק תוש ,דוגיא ,קמב וכ םיע ותה קדצ דסו וא רבחרוזאב ןיעקר
הסדר רשאים למנות מורשה שיגיש תביעתם ויגן עליה במשך ההסדר.
 .22זכויות המדינה במקרקעין ייחקרו ויוסדרו בין אם נתבעו רשמית ובין וא םא ,תוכ לכו
במקרקעין שלא הוכחה בתביעתו של אחר תירשם על שם המדינה.
 .23מש לע ו שריי ר ביצ כרצל ידכ ו עויש ן עק קם המדינה ,לש ם ומ של וד וי םא ם וא
רפכ ו רי ה ליב ב ןיע רקמ קי חהל וח כבש דיג ת םקו ו רפ ו ריע ,ומשריי לע ןיעקר מה
די אתה םש.
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ןיעקר מב ת יוכז ר סה תדוקפ ]נוסח חדש[ ,כשת"ט–1969
נוסח מלא
באל תוכ לע
תעב
תהמיח

 .24רהע בת ש גה אל ם אל יעקרק ב וכ שי כ טפשמה יב ו רד הה ד קפ הא ,יאשר
הוא לפעול כאילו הגיש אותו אדם תביעה במועד שנקעב.
 .25כע ות ל ,פרט למדינה ,המדאה לע ןייצי וא םוחתי באוהש הקל ה ולובג א רחא ןפוא
רדסה די פ הרו ש יפ עבות.
פה ר' :רדסהה ד קפ ת יוכמס

סתויללכ תויוכמ

.26

קביתו ובג תע
כשו ו רפ

.27

ברדסה דיקפ י שר וז הד קפ ת ארוה ףופכ ,וידיקפ יולימב —
) (1הל רד הה רו אבש ןי קר מ יעב ת לע הו צמה הע וה םס פלםוקמב בציית
ע ב קש ד ו מ ב ו ;
) (2לע תו צל םוחת ה ול ח לב א תו וכז ולב ולכ ומ ש דא ל לע ו עבות
את המקרקעין שתביעתו נוגעת בהם או שצויינו בלוח כאמור ,הרו בו רויש מז ךות
וצל ו ייצ אל םאו ה ויש — להביא לתחימה כאמור על חשבונם;
) (3םדא ל מ ש רדל ,בהזמנה ,הבוצב א עדו ,להיות נוכח או להציג תעודה ,לככ
רדסהה עוציב ותעדל שורדה ,ולהטיל קנס שתי לירות על מי שלא ציית להזמנה או
ו צל ;
) (4לוותר על נכחותו של אדם או על הצגת תעודה;
) (5רדסהה רוצלש ריקחב יבשהל;
) (6התוא ו יצהש דועת ק תעהל ,תמתוח הב ע בט וא ה לע םותחל;
) (7לאמת תעודה שנחתמה בפניו והוצהר בפניו על אמיתותה;
) (8להאריך את המועד או הזמן שנקבע לעשיית דבר לפי פקודה זו;
) (9למנות שליחים להמצאת מסמכים במספר שיאושר.
)א( רוזא ש שוג וא בו י ל תו וב ה רבד ךוס ס וא קפ ל ב עי כי רדס ה דיקפ

רדסהה.
)ב( חלקה מנמ רא מ תק וקתכיי איה ילאש ושי יעקר ,רדסה דיק יאשר ,רושיאב
רשה ,וילא הכ מס איהש רחא ושי יעקר מב הל לכהל.

קשדח ובג עיב

שבג ר ויותוכ ו תול
רובי ה תבו ל רבעמ

דרבעמ תויוכזו םיכר
רוביצל דיחילו
פםייוצי

רזוכי

סטפשמה יב ויוכמ

)ג( לענינים שבסעיף זה רשאי פקיד ההסדר להשתמש בכל סמכות של ממונה על מחוז
תוד דמה ת וקפ יפל.
 .28הח יב לו גה ילקות נפרדות קו עקום או מפותל ,או שלדעת פקיד ההסדר אין הגבול נוח
ןיעקרק ב שומישל ,רדסה דיק יאשר ,המי ת בגא ,םדוקה לובג םו מב שד לובג עובקל
םולשת ו הווש רע י עב ןיעקר מ יפו יחב ל בגה ידצ ש ןיעקר מה י עב ויוכ ת םאתל ו
ףיעסב ר מאכ ם יוציפ .31
) .29א( ש תירוב צ ךרדל יכומ ה ןיעקר מםי רדה ת וקפ ילע ה חוה אל )ןבח ר
ןתייוותהו( ,רדסה דיק יאשר ,המי ת בגא ,לשור את גבולותיהם ככל הנחוץ לטובת הציבור.
)ב( רדסה דיק יאשר ,ןיע רקמ ת יחת בגא ,ליצור בהם זכות מעבר ככל הנחוץ לתבוט
רוביצה.
 .30פיאש רדסה דיק ,המי ת בגא ,ימייק ליב ו ךרד םוחתלם ,תמ יק רב מ תו ז ןי צל וא
תו חא ת קלח יפקו ה יעק קמ לעב בוטל ירו יצ ךרד א השדח בעמ ת כז וא.
 .31ריי ציפ לשל י ארה ןמש ר סהה יקפ האם לאדם פלוני עקב פעולה שלו לפי סעיפים 28
דע  ,30ןכ ת שעל ה וי ,םייוצ פה תא לש ימ אר הב עבקיו.
 .32על פי בקשת שנו תחא קל ל םה עקרק תא כרל ר סהה יק יאשר רת י וא ילע י
למספר חלקות אם הריכוז אינו פוגע בחלקותיהם של אחרים.
 .33הםיפיעס פל ויוכמס  28דע  32נתונות גם לבית המשפט תוך כדי דיונו בסכסוך שהובא
לפניו לפי פקודה זו.
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ןיעקר מב ת יוכז ר סה תדוקפ ]נוסח חדש[ ,כשת"ט–1969
נוסח מלא
פו ר' :תועיב ה ח ל תכירע
ולו גצהו ת עיבת ח

) .34א( ג ל לוש יערוך פקיד ההסדר לוח תביעות אשר יכיל את הפרטים שנקבעו.
)ב( נקבע סופית לוח התביעות של גוש פלוני ,וא וד שמב צויו רדסהה דיקפ דיב םת יי
במחנהו ,והעתק ממנו — במשרדי מינהל הנפה.

סגירת פנקסים םימייק

 .35משהוצג לוח תביעות למקרקעין בישוב פלוני או בחלק ממנו ,לא ייעשו בפנקסים הםימייק
ןיעקרקמ םתואב םישדח םימושיר; יאשר םלוא פףיע יפל עדוהב עובקל דסה דיק  11ךיראת
שממנו ואילך לא ייעשו בפנקסים הקיימים רישומים חדשים.
) .36א( בתקופה שבין סגירת הפנקסים הקיימים לבין הצגת לוח הזכויות לא תיעשה העברה
ןיעקר מב תויוכז לש ןוצרמ ,הרב המ ץוח טמ די השעי ש הש ה רדסה די פשעתו יחד ימ.
)ב( הר מאה ה וקתב ה חש וצרמ לש ת יוכז ת בעה לכ ,הביס וא ה יט תמחמ
תרחא ,רדסהה דיקפ תוכ ה עבו הילע עידוי.

התורב ה תלבג

פז ר' :תועיב רוריב
סא ן י' :ביר ם טב ר ריב
החולל תועיבת תפסו

) .37א( בכפוף להוראות שנקבעו רשאי פקיד ההסדר להוסיף תביול השד העח לכ תועי תה
שוג ותו ב תויו זל תועי תה ורדס ה אלש ןמז ,אל העי תה ךכל הריב הביס התי יכ האר םא
הוגשה במועדה וכי ההוספה לא תפגע בהתנגדויות לאותה תביעה או בבירורן של תביעות אחרות.
)ב( ארי ר סה דיקפ ךרדב םסרו ת תועיב ה חולל רומא הפסו לע ה דוהה לנכון.
 .38עתוע בתה ח ל ג והש םוימ וחפל םוי ר ע ה ימח ורב ,רוריב רדס ה דיק ליחת י
ןרדסהב תועיבת.
 .39תובעי חלקה ששמותיהם מופיעים בלוח התביעות יוזמנו במודעה שתוצג בישוב להתייצב
תוע בתה ר ריב תעב.
 .40כל תביעה שנכלרד הה ד קפ התוא ררבי תועי תה ח לב הל יבמופב.

הפניית אבעיה לבית
טפשמה

 .41פקיד ההסדר רשאי להפנות לבית המשפט או לבית הדין הדתי המוסמך כל אבעיה
שנתעוררה בענין —
) (1פירושו הנכון ,ךמסמ לש ולעפ וא ופקת;
) (2ןיעק קמ לש םגוס;
) (3תוכז לש הפקיה וא הביט;

תחירד הו רו יב תל

היבה ע עדוררו

פתויבמו

דהיע אב ןוי
שהופנתה

) (4הקמתו או הנהלתו הפנימית של הקדש או וקף הנוגע למקרקעין.
 .42בתי המשפט או בית הדין שהופנתה אליו אבעיה כאמור ירשה לכל צד מעונין להתייצב
לפניו ,ךמסמ תגצה לע תור הלו ר א צ כ ן ידל ןימ הל יאשר אוהו; ספל א ה י שרווה עבאב ק,
להורות על פתיחת הליכים או ליתן לפקיד ההסדר הוראות או הנחיות בענין הנדון.
סב ן י' :יבב יכוסכסב וידט שמה ת

התוכמס

התיב לח ןיד
טפשמה

קעבות תעיב
ונתבע

 .43הסמכות לדון ולפסוק בכל סכסוך בנוגע למקרקעין שבאזור הסדר תהא בידי בית המשפט
דבלב ,ואם היו תביעות סותרות בין שני תובעים או יותר ,תיבל וסכס תא ר סה דיקפ יבעי
טפשמה.
) .44א( בית המשפט ידון לפי דיני המקרקעין שהם בתוקף בשעת הדיון ,ויוכזב בשחתיות
רשויה יפ ן ו ן דה י ל ן ןי קרקמל.
)ב( בית המשפט לא יהא חייב לנהוג לפי כללי החוק העותמני האוסרים על בתי המשפט
לדון בתביעות המבוססות על מסמכים שלא נרשמו או לפי דיני הראיות העותמניים.
 .45בעבות ב ת יהל שקיב אל םי דצהמ דחא ף ש וסכס ,ובקל טפש ה תיב יאשרת ע
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ןיעקר מב ת יוכז ר סה תדוקפ ]נוסח חדש[ ,כשת"ט–1969
נוסח מלא

הקספ עדו -ןיד

צו ביניים

התובע ואת הנתבע ולציין את האנשים שכל אחד מהם ייצג במשפט.
 .46בלע העיבת לכ רקס תא ט שמה תיב ע דו בי-דינו לבעלי הדין בעת הדיון; אלש בו ת
היה נוכח או מיוצג בעת הדיון ישלח לו בית המשפט הודעה.
) .47א( רדס ת דוה וסרפ חאל ת לכב ,ובכל שלב שבהליכים בפני בית המשפט לענין
רדסה וזאבש ןי קרקמב ולעב ,וצ ן יל פשמה יב י שר ביניים להחזקת המקרקעין שההודעה
םה לא םיסח יתמ םיכי הה וא ,וכן לבטל צו כאמור או לשנותו.
)ב( צו לפי סעיף זה יכול שיינתן לטובת מי שטוען להחזקה ,העי תב ןיב העי תב ןי ב
שכנגד ,טפשמה תיב יאשרו ןעוט ת קב פ לע ו או ו מז מ צה ת ןתיל.
סג ן י' :תורר בב ןויד

התורר בל הרבע

קקספ םוי ררובים

התרזח קספ
ביררום לו יב וא

 .48עף עס רומא ףא ל  ,43תו רוב ך סכסה ת רוסמל ימיכס ם דדצה ל ויה םא,
יעבירנו פקיד ההסדר לבוררות; טפשמה יב םג יאשר רו אכ מכסהב ,ןוי ה י לשמ ב ש לכב,
לא רבע הש ךוסכ תורר בל ריב הלרד הה יקפ אמ וי.
 .49הועבר סכסוך לבוררות יקיים בית המשפט את פסק הבוררים תוך שלושים יום מיום שניתן,
ףיעסב תוטרופמה תויוכמסל ףופכב  ;50תיב לש ןיד קס חוכ וחו היה ךכ םיי קש קספ
טפשמה ,ולענין מס בולים יראוהו כפסק של בוררים שנתמנו על ידי בית המשפט.
) .50א( בית המשפט רשאי להחזיר לבוררים פסק לעיון שנית אם קרה אחד מאלה:
) (1יש סתירה גלויה על פני הפסק;
) (2קספה תא םהל יזחהל שקיב וגשש איגשב דוה םי רובה;
) (3אחר נתינת הפסק הושגו ראיות חשובות שלא ניתן לגלותן מקודם בשקידה
הריבס.
)ב( ה ת במפ ת לטב יאש ט שתו ועת תמל הב וא ה רמב ג וה םא םיר ובה קס
חשובות או אם הבוררים התנהגו שלא כשורה.
פח ר' :חזקת שנים בהסדר

חתקז שנים כנגד
םושיר

חזקת שנים
בםושי רדעה

התנגדות

שתוכז תרימ
מקדצ חוכ
חיקו

 .51שוכנע פקיד ההסדר שפלוני מחזיק מקרקעין החזקה שתקופתה ותנאיה יש בהם למנוע כל
תובענה לקבלתם ,מושר ןיעק קמהויר א דא ש מש ע ם — ולב ק זח ה תא ם שרית יוכזה ח
כבעל המקרקעין לגבי טובת ההנאה שהיתה לאדם שעל שמו הם רשומים.
) .52א( שוכנע פקיד ההסדר שפלוני מחזיק מקרקעין החזקה שתקופתה ותנאיה יש בהם למנוע
כל תובענה לקבלתם ,תעב ושר םדא םוש יאו ןיעקר מה ל בכ רדסהה — קיזחמ ת םושר י
ןיעק קמה לעב תוי כזה חולב.
)ב( שוכנע פקיד ההסדר שפלוני מחזיק מקרקעין מכוח העברה לא רשומה ,לא ו ו לא
תוכזב ומדוק ,מידי מי שהיה מחזיק את המקרקעין ביום ההעברה אך אינו רשום כבעלם — םושרי
ה אמןיעק קמה עבכ תוי כזה ולב קיזח ,אם אין לאדם אחר טובת הנאה רשומה בהם.
)ג( הז ףי סב רו אה ףי ס תו רוהמ ער י אל  78של חוק הקרקעות העותמני.
 .53הוגשה התנגדות או תביעה נוגדת באחד הענינים האמורים בסעיפים  51ו ,52-דיקפ יבעי
ההסדר את הענין לבית המשפט ,ןיעק קמה ל בכ ק זחמה וש ר לע ווצל י שר ט שמה תיב ו
אם מצא שנתקיימו התנאים האמורים לענין זה באותם םיפיעס.
 .54הםיפי סב רומא  51דע  53יק ח קד ה ול ש ש דא ש ו וכ ב עג י אל ,קוח יפל
ההתיישנות ,ישת"ח– ,1958ןיעקר מל ת כז עובתל שנרשמו על שמו של אדם אחר מכוח החזקה
במשך תקופה שנקבעה בדין.
פט ר' :תויוכ ה ח ל תכירע

חשוגה תקול

 .55לתא דסהה יקפ קלח תוי כזה וריב חא םושי תודיח ל א תוקלח שוגה ,לכש ן ואב
סוג קרקע יצויין כחלקה נפרדת ,ויערוך לוח זכויות בטופס ולפי הפרטים שנקבעו.
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ןיעקר מב ת יוכז ר סה תדוקפ ]נוסח חדש[ ,כשת"ט–1969
נוסח מלא
רקחול תאי

הולה תגצח

תיקוני טעות
סרפו
תחולה ןוקי

מל חו שרםש

לוח נפרד

מחולה רומש

מחולה צוהש
אהק לח ןי

 .56הרדסה די פ ותוא רקי וגב ויוכ ה חו םלשו ,לאחר שהודיע על כך בדרך שנקבעה,
בפני ועדת ההסדר ובפני התובעים זכויות בגוש; הה ת עו ש בח ר עהאל בו רדע וא דס
חולה תא רק תא בכעי.
 .57לשו ש גצויו רדסהה דיקפ ידיב םתחיי תויוכ ה חוים יום במשרדו או במחנהו ובמשרדי
מינהל הנפה שבה נמצא הישוב; תומוש ב סרופ רומא הגצה ע העדוה.
 .58לאחר הצגת לוח הזכויות רשאי פקיד ההסדר לתקן בו טעויות סופר ולהכניס תיקוני סופר
רפ ס תופס ה וא.
 .59תוה םויה םישד השול ךוצג לוח הזכויות רשאי כל התובע זכות למקרקעין לפנות
ןוקי תשקב טפשמ תיבל ,יאשר טפשמה תיבו ,לאחר מתן הודעה מספקת לכל מי שנפגע על
השק ה ידי ,לשנות את החלטתו של פקיד ההסדר.
 .60נויו זה חול לופ טה רמגע ה תוא והל םאת ב תירדס ה דיקפ לשי ימדו ה םיפ
לרשם עותק של הלוח יחד עם תכנית החלקות הכלולות בו ,ודיב ם מותח.
 .61העברת מקרקעין או שעבוד שנעשתה בחלקה לאחר הסדר הזכויות בה ולפני שהוצג לוח
הזכויות תירשם בלוח נפרד.
 .62לושי יבג תויו זה תוחו לכש רחאב פלוני נרשמו בפנקס החדש של הישוב יהיו לוחות
הזכויות במשמורתו של המנהל.
 .63מהילעב תק וחמ יתל ה לחמ ק ח לש ו רב ה ם רית א תוי כזה חו גצוהש
המשותפים נוהגים לחזור ולחלק אותה ביניהם ,י רפ פל הקלוח אל וע כ'.
פי ר' :הקולח

הנוהל הקולחב

 .64חםיל בל תכ ישה דסה רו אב הקל םיפתושמ ,ירפ עאשו ןכו ,הק לח םה עצ בת אל
הז רפ וארוה פל לא.
 .65פקיד הסדר לא יבצע חלוקה לפני תום המועד להגשת ערעור על החלטתו שנרשמה בלוח
תויוכזה ,רוע ע שג ה םאו — לפני מתן פסק דין סופי בערעור; ואולם אם נושא הערעור אינו
ירפכה עא ומ וא קל ב תפתו מה תולע ה לכ קל ךס לע עיפשמ ,עצבל רדסה דיקפ יאש ר
את החלוקה אפילו לא ניתן עדיין פסק דין סופי בענין.
) .66א( ףיעס וארוהל ופכב  65רדסה דיק יאשר ,לע כ ושרה דא לש תשקב פ לע
קמב קלחרחמ י לב ן עקםיקלו ,תוקלחה תא םושר ו ןי קרקמה רת מ קלחה תא דירפה ל
תויוכזה ולב ודרפומה ,ןיעק קמ שומי ב רו אכ הד פה עג ת ותעד םא תלוז.
)ב( ףיעס יפל הע בתה ת גה ת שב ש ות ר מאכ הד פהל השקב .17
 .67בףיעס תוארוהל ףופכ  65רדסה דיק יאשר ,מ וח אל ש םילע ה שק יפ עשני
תויוכז חולב םימושר ירפכ עאשומה יקלח םישילש ,םיקל ה לעב ןי עא ומה א קלחל
הקולחה ולב ת קלחה ת ם שרלו ר מאכ ימושרה; רחא ו םוי שע ה ימח ג וי קול ה חול
מכן ישלחנו פקיד ההסדר לרשם לרישום החלקות בפנקס החדש.

חתבוט הקול
הרוביצ

 .68עש ם מד קה םי יעסב הא וה לכ ף לןי קרק תקולח עצב ת לכב תורוה רשה יא
רוביצה בוטל איה רו אכ הקולח םא תק וחמ יתלב ולעבבש.
 .69ביצועה של חלוקה יהיה לפי הסכם בין הבעלים של שני שלישים לפחות מן החםיקל
רדסהה ד קפ ל ורושיא ו תויוכז ח לב ם לולכה.
) .70א( ףיעס רומ כ םכס ןיאב  69יקפ צביר סהה ד ,רדסהה תדע ם תוצ ייתהב ,תא
לרוגה פ ע קולחה ,הקולחל םידמו ה ןיעק קמ לש םכרע ו םחטשב בשחתהב.
)ב( על פי בקשת הבעלים של שני שלישים לפםיק וחמ יתל ןיעקרקמ םיק חהמ תוח,
רתוי וא ת א הקל ל לע ל לש ןיעק קמ ת זכ ל רדס ה ד קפ יאשר.

חא הק לייתמ

הרפדק ח ת

חומ ת ולשאע
כירפ

בהקול ה עוצי

חיפ ל ה ול
הלרוג
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ןיעקר מב ת יוכז ר סה תדוקפ ]נוסח חדש[ ,כשת"ט–1969
נוסח מלא
להק לח חו
ההעדו ,םושי ו הגצה

זהחכ הש תוכ
אחול תגצ ירח

זחכו ש תוכה
בעאשומ -ירפכ

פובעשכ ייוציד

 .71פרדס ה דיק וז הד קפ וארוה יפל קל חש ןיעק קמ לכ בגל הקולח ול ךו עי ,חולהו
יכלול את הפרטים שנקבעו.
) .72א( לע העד הה לוח החלוקה לבעלים הנוגעים בדבר והצגתו יהיו כדרך ההודעה וההצגה
תו וכז חול לש.
)ב( הקול ה ול ש קתוע ,רדסהה יק יד לע ייוקמ ,עם תכנית הגוש הכלוב לו,
יועברו לרשם לשם רישום בפנקס הישוב שבו נמצא הגוש.
)ג( יולתה וערע א לע קולח חולל את ב שרית קולחה ודמוע.
 .73או וכז תא טפשמ םדא ח כוה הקולחה ול וא ויוכזה חול ו צוה רחאל תע לכב ם
םיקל חמ ית ב ןיעקרקמ ש הק חב קלחל ,קותי תו צל טפ מה תי יאשרן הפנקס החדש או
םדא ות אל םיי ציפ םירח ה םיפת שמה םיל בה ומ שיש ,מה יב הר יש פכשטפ; אולם בענין
ירפכ אשומ ,עאשומ ו וא םי לחה לכ ךס לע תעפשמ רו אכ הח והש םד לש ו וכזשכ ,אל
יצווה בית המשפט לתקן את לוח הזכויות או את לוח החלוקה או את הפנקס החדש ,הוו י אלא לע
םייוצ פ םולשת.
 .74רציפ ומל שיש ק ספל ט שמה תיב יאשוםיי ,כפי שיראה לנכון ,ותוכ חיכוה םדאל
לחלק במושאע כפרי באחד הזמנים האלה:
) (1הקול ה העצו ש רחאל ,חו גצוה אל ןייד ךא הקולחה;
) (2ףיעס יפל ר סהה ד קפ ר יאש ל ציפ רחאל  ,10אך לפני שהוצג לוח הזכויוו ת
הקו חה חול.
 .75פםיפיעס יפל םייוצי  73ו 74-ומלו יש דע םי לחה ילעב לש ןיעק קמה לע דו עש ויהי
םאולמב.
פי ר"א :הפנקסים החדשים והרישום בהם

פםימו ירו החית

זאלש ת יוכ
הםדעומ ורדסו

זכות לנסח
מהפנקס

תקסע ףקואתו
בםושיר
תהריט בק ןוקי

תתוכ ל ףקו
רדבלב המוש

משמורת פנקסים
ותודועת

 .76לכל ישוב ייפתח פנקס חדש בטופס שנקבע ובו ירשום הרשם את המקרקעין ,לכ ףא לע
דמועו יולת רוערע ,כזה ח לל ם תהבותוי ולתכניות שנשלחו אליו לפי סעיף  60תוערכה םאתהבו
בית המשפט בזכויות שנרשמו בלוח הזכויות כשנויות במחלוקת.
 .77אם לאחר שנשלח לרשם לוח הזכויות לפי סעיף  60טפשמה תיב א רדס ה יקפ עירכה
בזכות שלא הוסדרה לפני כן ,לחה ת םשר ע דויטות ,ה יטר תא ם רה ם שר היפ וףדב וכז
המתאים שבפנקס החדש.
) .78א( מי שרשום כבעל טובת הנאה בחלקה לפי לוח הזכויות יהיה זכאי ,לכ ם ישש ר אל
רדסה בקע יעיגמה טיה הרגא ,לקבל ללא תשלום נוסף העתק מאושר של רישום טובת ההנאה
הקל ב ולש.
)ב( היו האגרה וההיטל משתלמים בשיעורים בדרך שנקבעה ,יהיה בעל טובת ההנאה זכאי
לקבל העתק מאושר או נסח מאושר מיד לאחר ששילם את השיעור הראשון.
 .79עסקה שלאחר הצגת לוח הזכויות לא יהיה לה תוקף עד שתירשם בפנקס החדש של הישוב.
 .80היה אדם רשום בלוח הזכויות כבעל זכות ונפטר בתקופה שבין הצגת הלוח לבין הרישום,
וכזה םדאהת עברה אליו עקב הפטירה יפנה אל הרשם בבקשה להעביר את הזכות על שמו וישלם
ןו ארה םו ירה דעב יעיגמה ילט ההו תו גאה תא ,אך יהיה פטור מכל תשלום נוסף בעד
תרבעה ש מושיר התוכז.
 .81הרישום של מקרקעין בפנקס החדש יבטל כל זכות הסותרת אותו רישום ,הד קפב ןיא םא
ה זוראה אחרת לענין זה.
 .82שום פנקס ,צוי א םושיר ד סי םי משמה ת רוקמ המ שר ו תירוק ה ועתאו
ממשמורתו של המנהל ,תירו מ ה מ םושו ,תכנית מקורית או רישום מדידה מקורי אחר לא יוצאו
ממשמורתו של מנהל מחלקת המדידות ,ואולם רשאי בית משפט להורות למנהל או למנהל מחלקת
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ןיעקר מב ת יוכז ר סה תדוקפ ]נוסח חדש[ ,כשת"ט–1969
נוסח מלא

מסיתב תוכ
השורד טפשמ
התמו מ קתע

רושים לע -יפ
פקס -ןיד

רשיוו הרהז ם
הקסע וסיא
ררוגי םושיים

רלעבכ קיזחמ םושי

המדידות להגיש לבית משפט במועד שיקבע פנקס ,הדועת ,הפמ ,תכנית או כל רישום מדידה אחר
רומאכ.
) .83א( כל בית משפט אזרחי רשאי לדרוש מהמנהל או ממנהל מחלקת המדידות להציג או
לש וארכ תמואמ קתעה תל —
) (1רישום בפנקסים;
) (2ךמסמ ,ושירל דו י םיש שמה המו ר וא הדועתו לא םי יי וא רו אכ ם;
) (3הפמ ,תכנית או רשומת מדידה אחרת בענין מקומה וגדלה של חלקה.
)ב( תקל מ וא ןיעק קמה םש מ תו שלב קבל יקפ רג ל תע לכב יאשר טפ מ תיב
םש רומש רוקמ ם האווש יפל תעה תותימ ת ררבל תודי מה.
)ג( רוקמ ןכות היאר לבקת תמוא קתעה.
 .84נו יד ספ י רזא ט שמ יב תבו צו בענין מקרקעין הרשומים לפי פקודה זו ,חלשיי
ןיעק קמה ם מו ר ה ש םו ירה כש לש שרל ןי ה ק פ לש ת ואמ קתעה ,םדאה םל ששמ ו
שלטובתו ניתן פסק הדין את האגרות המגיעות ,ירשום הרשם כל צו כאמור בפנקס הישוב.
 .85רשמ יב לכ אשטפ ,לע פי בקשת אדם מעונין ,להורות לרשם לרשום בפנקס אזהרה או
טפשמ יב ותוא שגוה ט שמב טלחה תמל ד הקלח הקסע לע וסיא.
 .86על פי פניית המנהל ירשום הרשם בפנקס הערה בדבר פיגורים בתשלום מסי מקרקעין בעד
הקלח ,הש רבתיש דע ה לח הת אב ה סע םשרית לוממלו םיסו.
 .87אדם שפקיד הסדר רשם אותו בלוח זכויות לפני יום ט"ז בניסן תשי"ח ) 6לירפאב (1958
רחא דא ל ומש ע םימושר ויהש ןיעקרק ב קזח ת כז עבכ ,מפני שראה כי —
) (1הבעל הרשום נעלם או אינו תובע את המקרקעין;
) (2המחזיק מחזיק במקרקעין בנסיבות שאם יוסיף להחזיק בהפ קת לכ םה
הקבועה בדין לא תידון לאחר מכן כל תובענה של הבעל הרשום לקבלתם —
הרי אם ראה המנהל שבעל זכות ההחזקה או יורשיו מחזיקים במקרקעין ובתוך
התקופה הקבועה בדין לא הגישו הבעל הרשום או יורשיו תובענה לקבלת ןיעקרקמה,
או שהודיעו למנהל את הסכמתם שבעל זכות ההחזןי קרקמה לעבכ םשריי הק ,יאשר
המנהל לבטל את רישום הבעל הרשום ולרשום את בעל זכות ההחזקה כבעל
ןיעקרקמה ,ומשעשה כן יפקעו הזכויות וטובות ההנאה של הבעל הרשום הקודם.
פי ר"ב :ערעורים ותיקוני פנקסים

ערוער -לח לעטתו
רדסה דיקפ

עטפשמ תיב רוער
העןויל

סרדי רוע עב ןיד
רםושי צו בפנקס

) .88א( מי שנפגע על ידי החלטת פקיד ההסדר שנרשמה בלוח הזכויות או הקול ה חולב,
רשאי לערער עליה לפני בית המשפט תוך שלושים יום מיום הצגתם; אולם מי שנפגע על ידי
םיפיע יפל רדסהה דיק תטלחה  51וא  52םישד השול ךות ומא רערע יאשר.
)ב( מי שנפגם פי ס י ל רדס ה די פ תטל ה י י לע ע  28 ,19דע  32וא  77רערע יאשר
עליה לפני בית המשפט תוך שלושים יום מיום ההחלטה אם ניתנה בפני המערער ,ואם ניתנה שלא
בפניו — מהיום שנמסרה לו הודעה עליה.
 .89לענין סעיף  19טפשמ ית קוחל ,ישת"ז–— 1957
) (1קספ-דין והחלטה אחרת של בית המשפט שניתנו לפי סעיפים  59 ,53 ,47 ,43 ,33וא
 ,74דינם כדין פסק-ה ו ן דחלטה אחרת בערכאה ראשונה;
) (2קספ-דין של בית המשפט שניתן לפי סעיף  88דינו כדין פסק-רוע עב ןיד.
 .90תקנות סדר הדין האזרחי ,כשת"ג– ,1963וז הד קפ יפל ה רכההו ן ידה לע ול חי.
 .91הןוי עה טפ מה תיב לש ו י וחמ טפשמ תיב ל ן דה קספ לש תמ אמ קתע ,יפל לכה
הענין ,הכולל צו בנוגע למקרקעין ,ןיעקר מה ם מו ר הב םושיר תכ ל לש ם רל רבעוי
רדסהה יקפלו ,תועיגמה ורגאה מלוששמו ירשום הרשם את הצו בפנקס החדש של הישוב.
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ןיעקר מב ת יוכז ר סה תדוקפ ]נוסח חדש[ ,כשת"ט–1969
נוסח מלא
עדעומ רחא רוער

תיקון הפנקס

פהמרמ ב ע ם יוצי

תרפוס תויועט ןוקי
בפנקס

תתטמש בק ןוקי
תוכז
אי ו_קויד

תתודי מ ישר ה ןוקי

 .92אחרי עבור המועד שנקבע בסעיף  88רד הה ד קפ ל הטלח ל רוער ת כז ה הת אל
שנרשמה בלוח הזכויות או בלוה ולחה ח ,טפש ה יב בס א אלא ,וי א שגוה השקב פ לע,
הלא תחא:
) (1דצ םדוק העוד תוי ל ה כי א ו העו י ה יה א ש השד הדבו החכו יכ
המעונין;
) (2הל מ לג ל יכ ,קטינות ,העדר מהארץ או מניעה דומה אחרת קופח אדם התובע
תעיד ל ר דה ת איב ל ודי ה הש י ב תוכז ןכל םדוק פשמה תיב.
 .93שוכנע בית המשפט לאחר ההסדר שרישומה של זכות בפנקס הושג במרמה ,תו זש ו א
שהיתה רשומה בפנקס קיים הושמטה מן הפנקס החדש או נרשמה בו שלא כשורה ,תיב אשר
טפשמה ,בכפוף לדין החל על התיישנות תובענות ,להורות על תיקון הפנקס ,לו יב רד םא
םושירה או בדרך אחרת כפי שבית המשפט ראה לנכון; שמה יב לואטפ ןו ית ל ה וי אל
הפנקס אם רכש אדם מקרקעין בתום לב ובתמורה ,םושר לעבמ ,רדסה ירחא.
) .94א( נעשה או הושג רישום בפנקס במרמה או בעקבות מרמה ולא ניתן לתקן את הרישום
וז דוקפ פל ,מי שנגרם לו הפסד על ידי כך יארח ה ןמ םייוצ פ עובתל יא ז היהי המרמ תואל.
)ב( ןטק ף עסב ר מאה )א( אין בו כדי להטיל על המדינה או עובדיה אחריות למעשה או
ולעפש העש שעש לדחמל ,לו פל ו יד וא ,בתום לב לפי הסמכויות הנתונות להם בפקודה זו.
) .95א( רדסה דיקפ ,ורדעהבו — המנהל ,פשמ תי ןכוט ,ל ל הפי הענין ,תושרה םיאשר
לרשם לתקן טעות סופר או השמטת סופר שבפנקס.
)ב( כל שינוי בפנקס לפי סעיף זה ייחתם על ידי הרשם ,ורשומת תיקונים תנוהל בנפרד.
 .96אם לאחר הצגת לוח הזכויות הוכח שזכות שהיתה רשומה בפנקסים הקיימים הושמטה
המלוח או נרשמה בו שלא כשורה ,טפשמ תיב וא רד הה דיק יאשר ,הכל לפי הענין ,תושרהל
לרשם לעשות את התיקונים בכל עת לפני השלמת הרישום של מקרקעי הישוב לפי הלוח ,דיקפו
טפשמה תי וא רדסהה ,הכל לפי הענין ,יודיעו על התיקונים לבעל המקרקעין ולבעל הזכות.
) .97א( נרשם הסדר לפי פקודה זו ולאחר מכן נמצאה סתירה —
) (1בין הגבולות או השטח של החלקות כפי שהם נראים על הקרקע ובין המופיעים
בתכנית המדידה; וא —
) (2בין השטח של חלקה פלונית לפי מדידה חדשה ,השטח הרשום בפנקס והשטח
יפל בש חמה תכנית המדידה;
יכריעו הפרטים הרשומים בתכנית המדידה ,עס תו רוה אשל ףו כבהז ףי.
)ב( חקר מנהל מחלקת המדידות בדבר ,הדידמ הטמש וא וע התיה חכוהו
תירוקמה ,ירשה המנהל למנהל מחלקת המדידות לתקן את תכנית המדידה וירשה לרשם לעשות
את התיקונים המתאימים בפנקס; לואום אם היה השטח הרשום שטח שנקבע בפסק-תיב לש ןי ד
טפשמה ,יתוקנו תכנית המדידה והפנקס על פי צו בית המשפט בלבד.
פי ר"ג :תורגא

קגא ת יברתו

) .98א( םמל ל שי םי חא םי ולשתו תו גא לש ףירעת עו קל וצ יא ר רשה —
) (1לרגל הדיון בתובענות בבית המשפט;
) (2םושי ה לגרל בפנקסים של זכויות במקרקעין שנרשמו בלוח זכויות או בלוח
הקולח;
) (3שור ה חא בד כ לשב וז הדו פ תואר ה עוצ בל.
)ב( ןט ףי ס יפ וצ )א( יכול שיורה שאם אגרה שנקבעה בצו כאמור לא שולמה תוך
התקופה שנקבעה בו ייווסף עליה סכום ,שלא יעלה על עשרים אחוז ממנה ,ייש יפכקוצ עב.
)ג( הז יעס יפל וצכ וה אר וז הד קפל תפס תבש צה ,לש ן ז לכ פקתב ומ י א הוא
הז ףי ס פל וצ יד לע לט בי א ןק תי.
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ןיעקר מב ת יוכז ר סה תדוקפ ]נוסח חדש[ ,כשת"ט–1969
נוסח מלא
תשלתו גא םו
םירועישב

פתול ב םושי ל רוט
תמייק

פל ר טרםושי
זתמי ק תוכ
פיבג רוט
הקלח דרפ
ועאשומ תקולח

) .99א( המנהל ,טפשמ יב תור אל חיבו — טפש ה תיב םש וא טפש ה תיב ,טילחי
םירוע שב תו גא ומל שי םי קמ וליאב םהי עומו םירו ישה רפסמ היהי המו.
)ב( ןיעקר מה לע ןושאר דוב ש וי י םל ש אלש רועיש לכ וא הרגאה ,לכל ף פכב
בעשםו ירה ויב ייק יהש דו.
)ג( נעשית עסקה במקרקעין ,השור תמחמ הרבע תלוז ,םולש תא ורדל שר יאשר
תורג ה תרתי.
)ד( לכ אגרה ושיעור המגיעים מותר לגבותם לפי הדין החל על גביית מסי המדינה.
)ה( ףיעס י ל ףס הש םוכס כ ע לוחי הז ףי ס ת ארוה  98יג ה הר א לעוצ יפל הע
המצע רגאה לע ולח הש ךרדכ ומאכ.
) .100א( מקרקעין שהיו רשומים בפנקסים הקיימים על שם עבותה ,וזוהו בתכנית שהגיש
התובע והיא זהה עם התכנית המאושרת שהוגשה לשם רישום המקרקעין בפנקסים הקיימים,
ובעלותו בהם נרשמה בלוח הזכויות ללא שינוי — הר א הבג ת אל םהב תולעב םושיר דע ב
בפנקסים החדשים.
)ב( "תכנית מאושרת" ,לענין סעיף זה — תכנית שאושרה על ידי מנהת דידמה תקלחמ ל
כתכנית לצרכי רישום.
 .101זכות במקרקעין שאינה זכות בעלות ,שהיתה רשומה בפנקסים הקיימים על שם התובע
ונרשמה בלוח הזכויות ללא שינוי ,הר א הבג ת אל בעד רישומה בפנקסים החדשים.
) .102א( ףיעס פל ק ח תדר הל רד הה דיק ל ה קב שגוה  66ךו ירפכ אשומ קולח וא
חודש אחד מיום הצגת לוח הזכויות הסופי בכפר שבו נמצא אותו מושאע ,דע הרגא הבגי אל
הקול וא ה רפ התוא.
)ב( ןטק ף עסב ר מאה )א( אינו בא לפטור אדם מחבםו ירה עב ה גא לשל תו
בפנקסים החדשיה ול חול המושרה יעקרקמ תוכ לש ם.
פי ר"ד :עונשין

מהמר

ערקש תוד

הדיקפ הערפ
הרדס

פגיעה בסימנים

 .103הרחא ם אל םיכ ישה וד עת וא תור ש בז כ םשב גי מה וא מרמ יעצ אב ש תשמ,
תועיב חו ב רחא דא םש ע א מש לע ושי ל ךכ םרוגו ,הקול חולב א ויוכ חולב ,דינו
— מאסר שלוש שנים או קנס  1500ילרתו.
 .104המעיד עדות שקר או אומר אמרת שקר בפני פקיד ההסדר כדי להשיג רישום על שמו או על
תו יבת חול רחא םדא םש ,הקול חולב א ויוכ חולב ,דינו — מאסר שלוש שנים או קנס
 1500תוריל.
 .105מי שאינו מציית לצו או להוראה שנתן פקיד הסוד קפת עוציב ךות רד ,עו יבל ע רפמ וא
רו אכ הארוה וא וצ ,הי יקפת וציבב דסה דעו דובעל ירפמ וא ,דינו — השש סאמ
חדשים או קנס  750תוריל.
 .106התודי מ מיס וא המיח ןמיס שט טמה א ריסמ ,ארע ןמיס ןיב עבק ןמיס ןיבי ,דינו —
מאסר ששה חדשים או קנס  750תוריל.
פט ר"ו :טופיש — תודחוי תוארוה

תטופי ימוח

סתוי כמסל גיי

 .107היא ר רש ,וצב ,לייחד לבית משפט מחוזי פלוני את השיפוט לפי פקודה זו בכל שטח
המדינה או בחלק ממנו.
 .108הםיפיע תוארו  8 ,7ו 43-ול חי אל —
) (1בת לעיףיע יפ םולש ט שמ תיב לש ו וכמס ןה תוע  (3)28יתב וחל
טפשמה ,ישת"ז–;1957
) (2על תביעות לפי חוק הגנת הדייר ,ישת"ד– ,1954חוק הגנת הדייר ,טשת"ו–
 ,1955חת מ י ד ק ח וא ,ישת"ח–.1958
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ןיעקר מב ת יוכז ר סה תדוקפ ]נוסח חדש[ ,כשת"ט–1969
נוסח מלא
תבגא י קול ס עיב
ב ךוס סעתול

דיינים לעזרת ההסדר

הרבעמ וארו

) .109א( ףי סב רומאה ףא לע  ,(1)108תיב אהי ףיעס וכמ ןדה פשמה  43לע ךוס סב
רדסה וזאבש ןי קרקמב ולעב ,םה ה יכחה תוכז ל וא ,יס לע םג קו פל ךמ ומלש י ול
ןוי ותו ל צ היה םדא.
)ב( ןטק יעס רו אכ ד קו יסל ה קבב ט שמה תי ן די וי לעש ידה )א( ןיד אהי
די וליס תו יב לע לל ךרדב חה.
)ג( הוראות סעיף זה לא יחולו על סכסוך כאמור שהוחל בדיון בו לפני יום י' ולסכב
כשת"ז ) 23בנובמבר .(1966
) .110א( הז ףי סב —
"יתד ןיד תיב" — בית דין רבני ,יער ןי תיב ,בית דין של עדה נוצרית ובית דין דתי
יזורד;
"ןייד" —
) (1לענין בית דין רבני — דיין כמשמעותו בחוק הדיינים ,טשת"ו–;1955
) (2לענין בית דין שרעי — םידא ה קוחב ו ועמש כ ידאק ,כשת"א– ,1961וא
רשה ורשיאש םדא יערש ןיד ת בב י אק לש םידיק תה תא ר סה ר זאב עצבל
בערכאה ראשונה;
) (3לענין בית דין של עדה נוצרית — ןידה תי לש טפוש;
) (4לענין בית יזו ד י ד ןיד — דמ י אק'םי תדה ןידה יתב וחב ותוע שמכ ב ה
םייזורדה ,כשת"ג–.1962
)ב( לבקשת המנהל ימנה בית דין דיין ,תב ן ישתוד עת ןיד תי ותו לש ותו מס םוח
ירושה ויפעל בכל ענין אחר של המעמד האישי.
)ג( העי תב ןד אוהשכ טפ מה תיב ןייד ןימ י שדקה עקרק כ ןיע רקמל ,שנתמנה לפי
הז ף עס ,לשבת כיועץ בדבר דין ההקדש הנדון.
) .111א( ענין שפקיד הסדר פסק בו לפני יום א' שת רי אב"ך ) 28פאבליר ) (1960ןלהל — םוי
הדוקפ ןוקית( תחול עליו פקודה זו כנוסחה לפני אותו יום.
)ב( עס תוא והיף  108כוחן יפה גם לגבי תביעות שהוגשו לבית דין לשכירות לפני יום
הדוקפ ןוקית.
)ג( ענין שהיה תלוי ועומד לפני פקיד הסדר ערב יום תיקון הפקודה ,ןודל תו מסהו
ע וב ק ספ וטפש ה תי ל ם י ות א הרב ,עיגה ויל ש בלש ןמ וב ךי מה טפש ה תיב יאשר
רדסה דיקפ.
פט ר"ז :שונות

סהעי תל גיי
ולתובענה

.112

צחטש בדב יוו
ורוחב מינימליים

.113

לם יוצ פל הע בת אהת א ,ולא תישמע תובענה נגד המדינה —
) (1על שבזמן ההסדר לא אותרה חלקה שאליה מתייחס רישום בפנקסים הקיימים או שטר
קנין קיים או פסק-יב ש ידט שמ ת;
) (2על שלא נקבעה זכות למקרקעין המבוססת לפי הנחזה על רישום בפנלע וא ם יק סק
שטר קנין קיים;
) (3על שאירעה טעות בסימונו של גבול ,חטש תע בקב וא יע רקמ תק לחב.
היא ר רש ,וצב ,עובקל —
) (1שטח מינימום או רוחב מינימום הניתנים לרישום על שמו של אדם כחלקה נפרדת או
הקלח דרפ מ יתל קלחכ ,או שטחי מינימום ורחבי מינימום שונים בתנאים שיפורשו;
) (2הקלח לש הית לובג ומא תי דציכ ,שרחבה קטן מן הרוחב המינימלי שנקבע ,םע
הל תו ומס תו לח ,הווש ךר ילעב יעקרקמ פולי לש ךרדב;
) (3ןיעק קמ תסי ףסו ית דציכ ,םושר ןיאש רומא וצ יפ התוא ,יכ מס ןיעק קמ לאם,
וכיצד ייקבעו הפיצויים שישלם בעל המקרקעין הסמוכים הנהנה מן ההוספה.
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ןיעקר מב ת יוכז ר סה תדוקפ ]נוסח חדש[ ,כשת"ט–1969
נוסח מלא
תקנות ביצוע וסדרי
ןיד
תהליח

 .114השר רשאי להתקין תקנות לביצוע הוראות פקודה זו וכן רשאי הוא להתקין תקנות סדרי דין
היפל םי טפשמ םי ילהל.
 .115תחילתו של נוסח כ ם יב איה הז ש ח"ב גשת בט"ל ) 1בינואר .(1970
התפסות
)ףיעס )98ג((
צן עקרק ב תויו ז רדסה ו )הדרפה םושי תורגא( ,כשת"ט –1969

הגדתור

התורגא

אתרג רולעב םושית

אהקו ח תרג

פםירוגי

אםוש ר תרג
בשכירות ומשכנתה

 .1בהז וצ —
"חול" — הקו ח חול א ויו ז חול;
"הרגא ח ושיר" — בקע ן עקרק ב תוכז ם שיר —
) (1חולב ושיר;
) (2דיקפ טלחה פל ה דסוה א ש תו ז ת בוקה ר סהני שהלוח הנוגע לענין
םשרל בעוה;
) (3םשרל דסה יקפ אשרה ,ףיע יפל  96הדוקפל ,חולמ טמשו ש תוכז ושר ל
הזכויות הנוגע לענין;
) (4קספ-טפש ת ב ל ןיד;
) (5קספ ב ע ךי הב ר סה די פ ת לחה-לע וע עב תבשב טפשמ יב לש יד
מדוק טלחהת רד ה די פ לש.
 .2בפיעס ףופכםי  98דע  101הדוקפל ,הרגא בח םוש ר דעב ו לתש ש תור אה ויה י
בפנקסים החדשים ,והאנשים החייבים בתשלומן ,הז וצב שרו מכ.
) .3א( ןיע רקמב ולעב תוכז ושיר דעב ,ישלם מי שעל שמו נרשמים המקרקעין שתים
א הר עגורות לדונם או לחלק מדונם; היה הרישום כאמור על שם שני אנשים רת י וא ,לכ ם שי
אחד אגרה בעד רישום חלקו כאגרה שהיה חייב לשלם אילו נרשם חלקו על שמו בנפרד.
)ב( תורו א שמח םי שעמ תחפת אל הז ףיעס יפל םד םלש ש הרגא.
 .4כבףיע ל ףופ  102הדוקפל ,הד קפה ת ארוה פל ןי קרקמ וק וח דסהה ך המב םא
ל הר א ולשתב בייחש מ םל יףי ס יפ  ,3בנוסף לתשלום כאמור ,אגרת חלוקה שמונה אגורות
לדונם או לחלק מדונם ,הק חל ת רוגא הרשע ם תש וא ,רתו הו גה םו סה יפ לכה.
) .5א( ףיעסל ףופכב  99הדוקפל ,ףי ס יפל הרגא ם לשתב ביי ש ימ  3ףי ס וא  4םלי אלו
עבוק םו המ ישדח שש ךו התוא ,לשל ייח יהים סכום נוסף ,םיזוחא םירשע רועישב
הרגאהמ ,המצע הרגא תא לשל יי אוהש ךרדכ.
)ב( "עבוק םויה" ,לענין סעיף זה —
) (1יום הצגת הלוח שבו נרשמה האגרה;
) (2אם נרשמה האגרה בלוח עקב החלטת פקיד הסדר הקובעת זכות שלא הוסדרה
לפני שהלוח הועבר לרשם — הטל הה םוי.
) .6א( תור כש םו יר דעב ,שכירות משנה או משכנתה או רישום העברתן ישלם מי שחייב
בתשלום אגרה לפי תקנות המקרקעין )תורגא( ,כשת"ו– ,1966את האגרה שנקבעה לאותו רישום
באותן תקנות.
)ב( ףיעסל ףופכב  78הדוקפל ,מסמך אשר לרישומו נקבעה אגרה בסעיף קטן )א( א ל
ל םשר י י ל רסמ ילע ןיעקרקמ םשרמ תכ לל רגאה לושת שא דע ךמסמ םידדצהמ דצ
הרג ה םו שת ב יח דצ יד לע ו דצ ות א ידי; לענין זה ,ה ן דעךמ מה קת ,נסח ממנו ונסח
מפנקס המתייחס אליו ,ומצע ךמסמה ןידכ.
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ןיעקר מב ת יוכז ר סה תדוקפ ]נוסח חדש[ ,כשת"ט–1969
נוסח מלא
פםירוט

.7

לם שיר
)(1
)(2
)(3

ד ב הז וצ פל הר א ם ושת א —
תור ק תיב;
ש ןי קרקמב תו זל רשות חינוך מקומית כמשמעותה בפקודת החינוך;
זכות של המדינה במקרקעין.
ריאמ דלוג
הלש מה שאר
םוקמ אלממ םי פשמה רש
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