
  1969–ט"תשכ ,]נוסח חדש[פקודת הס ר זכוי ת במ רקעין 
  נוסח מלא 

  

1  

  המאגר ה שפטי ה שראלי   nevo.co.ilמ  "נב  הוצ ה לאו  בע
C:\Users\User\Desktop\208-law-hesder-zcuyot.doc  

  מקרקעין

  1969–ט"תשכ, ]נוסח חדש[פקודת הס ר זכוי ת במ רקעין 

  תוכן ענינים
  פרשנות: פ ק א
  1סעיף   הגדרות
  שלבים ראשונים בהסדר: פ ק ב
  2סעיף   צו ה דר
  3סעיף   הוצאת שטחים מאזור ההסדר
  4סעיף   פקיד הס ר וע זרים
  5סעיף   הודעה  וקדמת
  6סעיף   פרסום ה ודעה ה וקדמת

  7סעיף   מחסום בפני תובענות
  8סעיף   תובענות שהוגשו לפני הודעה מוקדמת

  9סעיף   הודע  הסדר
  10סעיף   פיצו  לאחר הודע  הסדר
  11סעיף   הודעות  תקדמות
  ועדת הסדר: פ ק ג

  12סעיף   מינוי ועדת הסדר
  13סעיף   כוחות ות קידים
  14סעיף   ייצוג חל  מן הישוב

  15סעיף   מטעם  ועדההרשאה 
  16סעיף   שכר הועדה והוצא תיה
  תביעות וייצוג: פ ק ד
  17סעיף   התייצב ת וייצוג, תזכיר תביעה
  18סעיף   פעולה בא ן הת יצבות
  19סעיף   התייצ ות  שם קבוצה
  20סעיף   ייצו  הקדש
  21סעיף   ייצוג רש יות ות גידים

  22סעיף   זכויות המדינה
  23סעיף   שיועד  לצרכ  ציבור מקרקעין
  24סעיף   בעל זכו  שלא תבע
  25סעיף   תחימה
  סמכוי ת פק ד ההסדר: פ ק ה
  26סעיף   סמכויו  כלליות
  27סעיף   קבי ת  בול ת כפר  ו גוש
  28סעיף   קבי ת גב ל חדש
  29סעיף   שיוור  בולות וזכו  מעבר לטובת  ציבור
  30סעיף   ר וליח דדרכים וזכו ות מעבר לציבו
  31סעיף   פיצויים
  32סעיף   ריכוז
  33סעיף   סמכוי ת ב ת המשפט
  עריכת ל ח ה ביעות: פ ק ו
  34סעיף   לוח תב עות וה גתו

  35סעיף   סגירת פנקסים קיימים
  36סעיף   הגבלת  עברות

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  1969–ט"תשכ ,]נוסח חדש[פקודת הס ר זכוי ת במ רקעין 
  נוסח מלא 

  

2  

  המאגר ה שפטי ה שראלי   nevo.co.ilמ  "נב  הוצ ה לאו  בע
C:\Users\User\Desktop\208-law-hesder-zcuyot.doc  

  בירור  ביעות: פ ק ז
  37סעיף   הוספ  תביעו  ללוח
  38סעיף   תחילת בירור והסדר
  39סעיף   הודעה  ל  בירור
  40סעיף   פומביות

  41סעיף   הפניית אבעיה לבית המשפט
  42סעיף   דיון באבעיה שהופנתה

  43סעיף   הסמכות
  44סעיף   הדין  חל ב ית  משפט

  45סעיף   קביעת תובע ונתבע
  46סעיף   הוד ת פ ק דין

  47סעיף   צו ביניים
  48סעיף   העברה ל וררות
  49סעיף   קיום פ ק ב ררים
  50סעיף   החזרת פס  בוררי  או ביטול
  חזקת שנים בהסדר: פ ק ח

  51סעיף   חזקת שנים כנגד רישום
  52סעיף   חזקת שנים בהעדר רישום

  53סעיף   התנגדות
  54סעיף   שמיר  זכו  מכו  הצד  חוקי
  עריכת ל ח ה כויות: פ ק ט
  55סעיף   חלוק  הגוש
  56סעיף   קריא  הלוח
  57סעיף   הצגת הלוח

  58סעיף   תיקוני טעות סופר
  59סעיף   תיקו  הלוח
  60סעיף   משלו  לרשם

  61סעיף   לוח נפרד
  62סעיף   משמו ת הלוח
  63סעיף   משהוצ  הל ח אי  חלוקה
  חלוקה: פ ק י

  64סעיף   הנוהל בחלוקה
  65סעיף   חלוקה אימתי
  66יף סע  הפר ת חלק
  67סעיף   חלוק  מושע  כפרי
  68סעיף   חלוקה  טובת  ציבור
  69סעיף   ביצוע  חלוקה
  70סעיף   חלוקה על פי הגורל
  71סעיף   לוח ח וקה
  72סעיף   הצגה ו ישום, הודעה
  73סעיף   זכות שהוכ ה אח י הצגת הלוח
  74סעיף   זכות שהוכחה במושאע כפרי
  75סעיף   פיצויי  כשעבוד
  הפנקסים החדשים והרישום בהם: פר  יא
  76סעיף   פתיחה ור שומים
  77סעיף   זכויות שלא הו דרו במועדם

  78סעיף   זכות לנסח מהפנקס
  79סעיף   תוקף ע קאות ב ישום
  80סעיף   תיקון עקב פטירה
  81סעיף   תוקף לזכות רשומה בלבד

  82סעיף   משמורת פנקסים ותעודות
  83סעיף   המשפט לדרו  העתק מאומת סמכ ת בתי
  84סעיף   ריש ם ע  פ  פ ק דין

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  1969–ט"תשכ ,]נוסח חדש[פקודת הס ר זכוי ת במ רקעין 
  נוסח מלא 

  

3  

  המאגר ה שפטי ה שראלי   nevo.co.ilמ  "נב  הוצ ה לאו  בע
C:\Users\User\Desktop\208-law-hesder-zcuyot.doc  

  85סעיף   רישו  אזהר  א  איסו  עסקה
  86סעיף   רישום פ גורים
  87סעיף   רישו  מחזי  כבעל
  ערעורים ותיקוני פנקסים: פר  יב
  88סעיף   ערעור על ה לטות פ יד ההסדר
  89סעיף   ערעור  בית ה שפט  עליון
  90סעיף   דרי די  בע עורס

  91סעיף   רישום צו בפנקס
  92סעיף   ערעור לאחר המועד

  93סעיף   תיקון הפנקס
  94סעיף   פיצו ים  קב מרמה

  95סעיף   תיקון טעויות סופר בפנקס
  96סעיף   דיוק_תי ון עקב  שמטת  כות או אי
  97סעיף   תיקון  פרשי  דידות
  אגרות: פר  יג
  98סעיף   ותקבי ת אגר
  99סעיף   תשלום אג ות בש עורים
  100סעיף   פטור  רישום בעלות  יימת
  101סעיף   פטור  רישו  זכות  יימת
  102סעיף   פטור  גבי הפ דת  לק וח וקת  ושאע
  עונשין: פר  יד
  103סעיף   מרמה
  104סעיף   עדו  שקר
  105סעיף   הפרע  לפקי  הסדר

  106 סעיף  פגיעה בסימנים
  הוראות  יוחדות —שיפוט : פר  טו
  107סעיף   תחומי שיפוט
  108סעיף   סייג לסמ ויות
  109סעיף   תביעת סילוק יד  גב סכסוך בעלות

  110סעיף   דיינים לעזרת ההסדר
  111סעיף   הורא ת מעבר
  שונות: פר  טז

  112סעיף   סייג לתביעה ולתובענה
  113סעיף   מלייםצווים בדבר שטח ורוחב מיני

  114סעיף   תקנות ביצוע וסדרי דין
  115סעיף   תחילה
  1סעיף   הגדרות
  2סעיף   האגרות
  3סעיף   אגרת  ישום  עלות
  4סעיף   אגרת  לוקה
  5סעיף   פיגורים

  6סעיף   אגרת רישום בשכירות ומשכנתה
  7סעיף   פטורים

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  1969–ט"תשכ ,]נוסח חדש[פקודת הס ר זכוי ת במ רקעין 
  נוסח מלא 

  

4  

  המאגר ה שפטי ה שראלי   nevo.co.ilמ  "נב  הוצ ה לאו  בע
C:\Users\User\Desktop\208-law-hesder-zcuyot.doc  

  286רק פ

  קרקעיןמ
  

  )42(1969–ט"תשכ, ]נוסח חדש[עין קודת  סדר זכ יות  מקרקפ

  פרשנות: 'ר  אפ

  —פק דה זו ב  .1

  ;בית המ פט המ וזי —" בית ה שפט"  

והמהו ה יחידה  המכיל חל ה או חלקות, שטח  וגדר מ וך מ רקעי  שוב —" גוש"  
  ;למדידה  לרישום

עביר ם של  קר עי  או של  עב ד מאדם  —" העברת מקרקע ן  ו העברת שעבוד"  
  ;מכוח  עשה של ם או מכ ח צו בית  משפטלאדם 

  ;השיי ת לאדם, יחי ה רצ פה של מ רק ין בת ך גוש —" חלקה"  

שבטי או הג בלים  רלרב ת מקרק ין של יש ב שבתח ם עי יה או שבתח ם אזו —" ישוב"  
וכל  קרקע ן ש תוך  זור  סדר כ י שקבע  קיד , או  לק ממקרק ין  לה, עם תח מים כא ור
  ;5ודעה מוק מת לפי סעיף הס ר בה

המ חזקי  על י י ת שב  הכפר או , מקר עי  של כפ  או חל  של כפר —" מושא  כפרי"  
  ;קידה  צורך  יבודפחלק מהם בבעלות בלתי מחולקת ומתחלקים ביניהם מפקידה ל

  ;מי שהשר מינהו לנהל את ההסדר והרישום לפי פקודה זו ולפקח עליהם —" המנהל"  

הטעונים רישום או הניתנים , צו א  תעוד  א רת, פסק דין, ות  טרלרב —" מסמך"  
  ;לר שום ל י פ ודה זו

------------  
  . 292' עמ 27.7.1969מיום , 13' מס] נוסח חדש[ורסמה בדיני מדינת ישראל פ  )42(
   

ולרב ת זכות , לרבות בנין וכל דבר אחר המחובר למקרקעין חיבור של קבע —" מקרקעין"  
חלק בלתי מחולק במקרקעין וטובת הנאה במקרקעין הטעונה רישום או , מקרקעיןהנובעת מ

  ;הניתנת לרישום לפי פקודה זו

או יוצרת שעבוד או , כויות  מק קעין או  עליהםזכל פעולה  משפעת על  —" עסקה"  
  ;למעט הס ם להע יר מקרקעין או לשע ד מק קעין, משפע  עליו

  ;כן לפי פ ודה זופנקס מקרקעין שהו —" פנקס חדש"  

  ;פנקס מקרקעין שמלפני ההסדר —" פנקס קיים"  

  ;רשתולר ות מי שהוס ך כה כה לפ ול במ ום פק ד הסדר למ רה מפ —" פקיד הסדר"  

  ;לרבות עוזר לרשם וכל אדם שהמנהל הסמיכו כהלכה לפעול במקום הרשם —" רשם"  

  ;לרבות שבט או קבוצת בני אדם —" תובע"  

  .פטיםשר  מש —" השר"  
  שלבים ראשונים בהסדר: 'ר  בפ

יפרסם , אה השר שמן הראוי לערוך הסדר ורישום של הזכויות במקרקעין באזור פלוניר  .2
באזור , מות  ו ה דר ו ו י בע את מקומ  ו בולותיו ש  אזור הה דר ו ת ה ום ש ו  וחלוברש
  ).יום ת ילת ה סדר —להלן (בתחימת חלקות  בהגשת תביעות , ההסדר

  גדרותה

  ו הס רצ
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ומשעש  כן לא תי שה שו  פעולת , להוצ א כל  טח  אז ר הסדר, בהודעה, שר ר איה  .3
  .זולת פעולה הנחוצה לתחימה בין אזור ההסדר ובין השטח האמור, ין בהו עהיהסד  בשט  שצו

ם פרסום צו הסדר או לאחר מכן ימנה השר פקיד הסדר ועוזרים לפקיד ההסדר ככל הנחוץ ע  .4
  .לביצו  ההסדר

הה דר הוד ה מוק מת על  לפחות שלושים יום לפני יום תחילת ההסדר יפרסם פקיד  )א(  .5
  .כך

הסדר ורישום זכויות בישוב פלוני , הודעה מוקדמת תודיע שמתכוונים לערוך מדידות  )ב(  
  —ותכיל 

  ;הוראות לענין תחימת מקרקעין והגשת תביעות  )1(
   

 ש תביעתו במועד הנדרש ולא יתחוםאזה ה ע  הת צאות הצ ויות למ  ש א יגי  )2(
  ;את החלקה שהוא תובע ועל הענשים הצפויים לו בשל מחדל זה

  .הוראו  להשג  עזרה  ידי ות כפי  יירא  לפקי  ההסדר  )3(

במשרדי מינהל , הודעה המוקדמת תפורסם במשרדי מינהל המחוז שבו נמצא הישובה  .6
  .ת המשפט ולמנהליח  ם  בותישל, הנפה ובמקומות מתאימים שבסביבות הישוב

לא ת גש  57שנתפרסמה בישוב הודעה מוקדמת ועד לפרסום לוח זכויות לפי סעיף מ  .7
  .פר  לאמור בפקוד  זו, תובענה לשום בית משפט בענין זכויות במקרקעין שבישוב

, שנתפרסמה ההודעה המוקדמת תידון ויוחלט בה תובענה שהוגשה לבית משפט לפני  )א(  .8
אם אי ; או יינתן לחזור ממנה ברשות בית המשפט, לפני יום תחילת ההסדר בישוב, אם א שר

רשאי  ית המשפט  יזמת עצמו  הורות על  יכוב , אפשר להחליט בה לפני יום תחילת ההסדר
  .57סעיף י התובענה ולדחות את פסק הדין בה עד לפרסום לוח הזכויות לפ

בית המ פט מה לי  את הד ון שה חיל הוראות סעיף זה אינן באות למנוע את   )ב(  
  .בתובענה שהיתה תלויה ועומדת לפניו ביום שנתפרסמה ההודעה המוקדמת

בישוב שנתפרסמה , א יאוחר מעשרה ימים לפני יום תחילת ההסדר יפרסם פקיד ההסדרל  .9
  .ודעת הסדר שתכיל את הפרטים שנקבעוה, לגביו  ודעה  וקדמת

חר שנתפרסמה הודעת הסדר והוא מכוון לחלוקת משנה של יצול מקרקעין שנעשה לאפ  .10
או ל לוקת קב  של  קרקעין  הי  מו זקים ב די , מקרקעי  שהיו  וחזקים  חלקי  אישיים

אלא לפי , לא י יה לו ת קף —פקידה לתושבי הישוב במשותף ומתחלקים ביניהם מפקידה 
רשאי  קיד ה סדר  אשרו , הסדר אולם פיצול שנעשה לפני שנתפרסמה הודעת; 36הורא ת סעיף 

  .ולקבלו

משך  הסדר יפרסם פקיד  הסדר הו עות  דבר הת דמות  הסדר ובדבר סדרי  משך ב  .11
בי וב שבו  בוצע  הסדר  במש דו או , פהנהודעה כאמור תפורסם במשרדי מינהל ה; העבודה

  .במחנהו של פקיד ההסדר
   

  ועדת הסדר: 'ר  גפ

ועדת , לבקשת פקיד ההסדר, ז שבו נמצא ישוב שבאזור הסדר ימנההממונה על המחו  )א(  .12
שבי הישוב ואנשים הידועים ומקרב אנשים שהציעו ת) הועדה —בפ ק זה (הסדר לאותו ישוב 

  .כבעלי מקרקעין בישוב

ימנה הממונה על המחוז לחברי ועדה אנשים שיראם , לא הו שה ה עה כא ור  )ב(  
  .מתא מים לכך

ולצור  ההסדר , ייצג את הישוב שנתמנתה לו בכל דבר שיש לכלל ענין בוה עדה ת  )א(  .13
בית ; מה ול שות כל פעולה  שפטית הכ וכה בה דרצר אית היא לתב ע ולה תבע בשם ע

יצ ין מי , וא  עש  כן, המשפט רשאי בתובענה כאמור לפסוק הוצאות לזכות הועדה או לחובתה
  .ישלם את הה צאות

  וצאת  טחיםה
  אזור  הסדרמ

  קיד  סדרפ
  עוזריםו

  ודעה מ קדמתה

  רסום ה ודעהפ
  מוקדמתה

  חסום בפנימ
  ובענותת

  ושובענות שהוגת
  דעהפני הול
  וקדמתמ

  ודעת הסדרה

אחר ה דעת ליצול פ
  הסדר

  ת התקדמ תוודעה

  ינוי ועדת הסדרמ

  חות ותפק דיםכו
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או , הכל לפי הענין, ומת ל ו ש  פ יד ההסדר או ש  ב ת ה שפטהוע ה תב א לתש  )ב(  
שמו של כל אדם , דין-קטינים ופסולי, נעדרים לשל כל אדם שמתפקידו להגן על עניניהם ש

  .שתביע ו  זכות במק קעין  א הוגשה

רשאית הועדה לייצג עניניו לפני פקיד , לא נתמנה אדם לייצג עניניו של בעל שנעדר  )ג(  
  .הכל לפי הענין, ו בית המש טה סדר א

פקיד  הסדר  לפי ד ישת, הועדה תהיה נוכחת ומסייעת בביצוע ההסדר בתחום הישוב  )ד(  
  .הכל לפי הענין, או בי  המ פט

למנות שנים או יותר מתוך חברי , בהתייעצות עם הממונה על המחוז, קיד  הסדר  שאיפ  .14
ולחב ים  לה יהיו , שוב שהועדה נתמנתה לוהועדה לייצג את הענינים של חלק פלוני מן הי

  .נינים של אותו חלקעהכוחות והתפקידים של הועדה בנוגע ל

לייפות כוחם של שנים או יותר מקרב , באישו  פקי  ההסדר, וע ה ר אית ב ל עתה  .15
  .חבריה לפעול מטעמה

יח ק את הממונה על המחוז רשאי להורות על תשלום שכר לועדה ופקיד ההסדר   )א(  .16
  .ים שיראה לנכוןקסכו  השכר בין חברי  בחל

להטיל ע  תו בי הי וב דמ  ה תתפות , באישו  פקי  ההסדר, הועדה רשאית  )ב(  
  .בהוצא ת שהוצי ה הועדה
   

הממונה על המחוז יחלק בין בעלי המקרקעין ותושבי הישוב את הסכומים שהם   )ג(  
ייג ו בדרך הקבועה לגבי ת מסי  םהסכומיו, נדרשים לשלם לכיסוי שכר הועדה והוצאותיה

  .המדינה
  תביעות וייצוג: 'ר  דפ

כל מי שתובע  קרקעי  בישוב  תייצב במ עד , משנתפרסמה הודעת הסדר בישוב  )א(  .17
  .ובמקום שיורה פקיד ההסדר ויגיש את תזכיר תביעתו בטופס שנקבע

מורש  שה שהו לכ  בכתב  יד  הס ר  עצמו  ו על  דיקרשאי תובע להתייצב לפני פ  )ב(  
וימציא לפקיד ההסדר את המסמכים הנוגעים למקרקעין , או מינהו בעל פה לפני פקיד ההסדר

  .שהוא תובע

לא יה ה כ ב הה שאה חי ב ב ס בו ים , היה מ רש  כאמור בן משפחת  של מ שהו  )ג(  
  .אלא אם ה ה המור ה ע רך דין

לרשום או לעשות כל פעולת , אפשר  תחום, רשהבע מו  ו  ל  די מו, א הת יצב תו על  .18
  .הסדר א רת ב עדרו

אם לא , כמוה כהתייצבות כולם —תיי בותו  ל אחד הב לים המ ותפ ם  חלקה אחת ה  .19
, חד  יורשי  וב  או  יורשי  עלאוה א הדין בהת יצבו ו של ; הורה פקיד  הסדר  וראה אחרת

  .פרד  של קבו ת יור ים  חרתאו של אחד מקבוצת יורשים שיש לה ענין נ

בי תו ש  ה דש או ו ף  זכות  גי  האפוטרופו  של  הקדש  ו ה ות לי ש  ה קף או ת  .20
קד  או האדם אחר שמינתה אותו הרשות המוסמכת לכך של העדה שעמה נמנים הנהנים של ה

  .הוקף

רקעין באזור חבר  או  וסד צדק  התו עים  כו  במק, איגוד, שות  קו ית או  תיתר  .21
  .הסדר רשאים למנות מורשה שיגיש תביעתם ויגן עליה במשך ההסדר

וכל  כות , אם  או ןכויות המדינה במקרקעין ייחקרו ויוסדרו בין אם נתבעו רשמית וביז  .22
  .במקרקעין שלא הוכחה בתביעתו של אחר תירשם על שם המדינה

או ם אם יו דו לש מו ם של , ם המדינהק קע ן שיוע ו כדי  לצרכ  ציב ר יירש ו על שמ  .23
המ רקעין על  יירשמו, עיר  ו  פר ו וקם ת גיד שבכ חו להח יק מקר עין ב ביל ה יר  ו  כפר
  .שם התא יד
   

  יצו  חלקי
  ן היש במ

  רשאה מטעםה
  ועדהה

  כר הו דהש
  הוצאותיהו

  ,זכיר  ביעהת
  תייצבותה
  ייצוגו

  עולה באיןפ
  צבותיתיה

  תיי בות בשםה
  בוצהק

  יצוג הקדשי

  יותויצ ג רשי
  דיםתאגיו

  כויות המדינהז

  קרקעין שיועדומ
  צרכי  יבורל
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רשאי , אה פק ד הה דר  ו בי  המשפט כ  יש  כו  ב קרקעי  לא ם  לא הג ש תב עהר  .24
  .בעהוא לפעול כאילו הגיש אותו אדם תביעה במועד שנק

אופן אחר א  גבולו  ה לקה שהוא ביתחום או יציין על האדמה , פרט למדינה, ל תו עכ  .25
  .תובע  פי ש ורה פ יד  הסדר

  סמכוי ת פק ד ההסדר: 'ר  הפ

  —במילוי  פקידיו , כפוף  הורא ת פק דה זו רש י פקיד  הסדרב  .26

תייצב במקום לפ סם הו עה המצ וה על ת בעי מ רק ין שבא ור הה דר לה  )1(
  ;ובמו ד שקבע

תובע  ו על  ל אד  ש מו כלו  בלו  זכו ות א  בל ח  לו ה  תחום  לצ ות על  )2(
תוך זמ  שיור  וב ורה , את המקרקעין שתביעתו נוגעת בהם או שצויינו בלוח כאמור

  ;להביא לתחימה כאמור על חשבונם —שיו ה ואם לא ציי ו לצו 

ככל , הלהיות נוכח או להציג תעוד, ודע  א  בצובה, בהזמנה, לדר ש מ ל אדם  )3(
ולהטיל קנס שתי לירות על מי שלא ציית להזמנה או , הדרוש לדעתו  ביצוע ההסדר
  ;לצו

  ;לוותר על נכחותו של אדם או על הצגת תעודה  )4(

  ;להשבי  בחקיר  שלצור  ההסדר  )5(

  ;לחתום על ה או  טב ע בה חותמת, להעת ק תעוד  שהצי ו אותה  )6(

  ;פניו על אמיתותהבלאמת תעודה שנחתמה בפניו והוצהר   )7(

  ;להאריך את המועד או הזמן שנקבע לעשיית דבר לפי פקודה זו  )8(

  .למנות שליחים להמצאת מסמכים במספר שיאושר  )9(

פקיד ה סדר יכ יע ב ל  פק או ס סוך  דבר ה בו ות  ל י וב או גוש ש אזור   )א(  .27
  .ההסדר

באישור , רשאי  קיד  הסדר, רקעי  ישו  שאלי  היא  ייכתקו קת מ אר מחלקה מנ  )ב(  
  .להכל לה במ רקעי ישו  אחר שהיא סמ כה אליו, השר
   

לענינים שבסעיף זה רשאי פקיד ההסדר להשתמש בכל סמכות של ממונה על מחוז   )ג(  
  .לפי פקו ת המד דות

ו שלדעת פקיד ההסדר אין הגבול נוח א, קות נפרדות קו עקום או מפותללי  הג ול בי  חה  .28
לקבוע גבול  דש במ ום  גבול הקודם , אגב ת ימה, רשאי  קיד  הסדר, לשימוש ב קרקעין

ולתאם  ת  כויו  בע י המ רקעין ש צדי הגב ל בחי ופי מ רקעין בע י ער  שווה  ו  תשלום 
  .31פיצוי ם כאמ ר בסעיף 

רחבן (לא הוח ה עלי  פקו ת הדר ים מ רקעין ה מוכי  לדרך צ בורית ש  )א(  .29
  .לשור את גבולותיהם ככל הנחוץ לטובת הציבור, אגב ת ימה, רשאי  קיד  הסדר, )והתווייתן

טובת לליצור בהם זכות מעבר ככל הנחוץ , אגב תחי ת מקר עין, רשאי  קיד  הסדר  )ב(  
  .הציבור

או לצ ין ז ות מ בר קי מת , םלתחום דרך  ו  ביל קיימי, אגב ת ימה, קיד  הסדר  שאיפ  .30
  .או זכ ת מעב  חדשה א  דרך צי ורי  לטוב  בעל מק קעי  ה וקפי  חלק ת אח ות

 28לאדם פלוני עקב פעולה שלו לפי סעיפים  םאה פקי  ההס ר שמן הרא י לשל  פיצ ייר  .31
  .ויקבע בה רא  מי  של  את הפ צויים, יו ה לעש ת כן, 30עד 

י  עלי  או י תר רשאי  קי  ההס ר לרכ  את  קרקע הם ל לק  אחת  ו ל פי בקשת שנע  .32
  .למספר חלקות אם הריכוז אינו פוגע בחלקותיהם של אחרים

נתונות גם לבית המשפט תוך כדי דיונו בסכסוך שהובא  32עד  28סמכויו  לפ  סעיפים ה  .33
  .לפניו לפי פקודה זו

  על  כות  לאב
  בעת

  חימהת

  מכויות כלליותס

  עת גבו ותיבק
  פר  ו  ושכ

  ביע  גבו  חדשק

לות ו כות ויו ר גבש
  מעבר ל ובת ה יבור

רכים וזכויות מעבר ד
  וליחיד לציבור

  יצוייםפ

  יכוזר

  מכויו  בי  המשפטס
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  עריכת ל ח ה ביעות: 'ר  ופ

  .וש יערוך פקיד ההסדר לוח תביעות אשר יכיל את הפרטים שנקבעול ל ג  )א(  .34

יי תם ביד  פקיד ההסדר ויוצ  במש דו או , לוניפנקבע סופית לוח התביעות של גוש   )ב(  
  .במשרדי מינהל הנפה —והעתק ממנו , במחנהו

   

קיימים לא ייעשו בפנקסים ה, שהוצג לוח תביעות למקרקעין בישוב פלוני או בחלק ממנומ  .35
תאריך  11קיד  הסד  לקבוע בהודע  לפי  עיף פאולם רשאי ; רישומים חדשים באותם מקרקעין

  .שממנו ואילך לא ייעשו בפנקסים הקיימים רישומים חדשים

בתקופה שבין סגירת הפנקסים הקיימים לבין הצגת לוח הזכויות לא תיעשה העברה   )א(  .36
  .מי דחי ותעשפ יד  הסדר ה שה ש יעשה  יד מט חוץ מה ברה, מרצון של זכויות במ רקעין

מחמת  טי ה או  סיבה , כל העב ת זכוי ת של  מרצו  שח ה בתקו ה האמ רה  )ב(  
  .יודיע עליה  ובע ה כות  פקיד ההסדר, אחרת

  בירור  ביעות: 'ר  זפ

  ביר ר בט ם ריב: 'י ן אס

הת יעות כל  חעה  דשה  לובכפוף להוראות שנקבעו רשאי פקיד ההסדר להוסיף תבי  )א(  .37
אם ראה כי  יתה סיבה  בירה לכך  הת יעה לא , זמן שלא ה סדרו הת יעות לז ויות ב ותו גוש

  .הוגשה במועדה וכי ההוספה לא תפגע בהתנגדויות לאותה תביעה או בבירורן של תביעות אחרות

  .ה לנכוןהוד ה על  וספה  אמור ללוח ה ביעות ת ורסם בדרך  פקיד  הס ר ירא  )ב(  

יתחיל  קיד ה סדר  בירור , ברו חמי ה ע ר יום לפחו  מיום שהו ג ל ח התב עותע  .38
  .תביעות  בהסדרן

ובעי חלקה ששמותיהם מופיעים בלוח התביעות יוזמנו במודעה שתוצג בישוב להתייצב ת  .39
  .בעת ביר ר התב עות

  .בפומבי לה בל ח הת יעות יברר אותה פק ד הה דרלל תביעה שנככ  .40

קיד ההסדר רשאי להפנות לבית המשפט או לבית הדין הדתי המוסמך כל אבעיה פ  .41
  —שנתעוררה בענין 

  ;תקפו או פעלו של מסמך, פירושו הנכון  )1(

  ;סוגם של מק קעין  )2(

  ;טיבה או היקפה של זכות  )3(
   

  .הקמתו או הנהלתו הפנימית של הקדש או וקף הנוגע למקרקעין  )4(

המשפט או בית הדין שהופנתה אליו אבעיה כאמור ירשה לכל צד מעונין להתייצב  יתב  .42
, ק באבע הוורש י ה א לפס; והוא רשאי לה מין לדי ן כ  צ  א ר ולה רות על הצגת מסמך, לפניו

  .להורות על פתיחת הליכים או ליתן לפקיד ההסדר הוראות או הנחיות בענין הנדון

  ת המש טדיו  בסכסוכי  בבי: 'י ן בס

סמכות לדון ולפסוק בכל סכסוך בנוגע למקרקעין שבאזור הסדר תהא בידי בית המשפט ה  .43
יעבי  פקיד  הס ר את  סכסו  לבית , רואם היו תביעות סותרות בין שני תובעים או יות, בלבד
  .המשפט

ת ויתחשב בזכויו, בית המשפט ידון לפי דיני המקרקעין שהם בתוקף בשעת הדיון  )א(  .44
  .למקרק ין  ן ל י הד ן ו ן  פי היושר

בית המשפט לא יהא חייב לנהוג לפי כללי החוק העותמני האוסרים על בתי המשפט   )ב(  
  .ון בתביעות המבוססות על מסמכים שלא נרשמו או לפי דיני הראיות העותמנייםדל

ע  ת רשאי בית ה שפט לקבו, סכסו  ש ף אחד מהצד ים לא ביקש להי ת ב  תובעב  .45

  ח תביע ת והצג ולו

קיימים גירת פנקסיםס

  גבלת ה ברותה

  וספת תביעות ללוחה

  לת בי ור וה דריחת

  וררודע  ע  הביה

  ומביותפ

פניית אבעיה לבית ה
  המשפט

יון בא עיה ד
  שהופנתה

  סמכותה

דין  חל  בית ה
  המשפט

  ביעת תובעק
  נתבעו
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  .התובע ואת הנתבע ולציין את האנשים שכל אחד מהם ייצג במשפט

תוב  שלא ; דינו לבעלי הדין בעת הדיון-יב  וד ע בית המש ט את  סקרכל תביעה על ב  .46
  .היה נוכח או מיוצג בעת הדיון ישלח לו בית המשפט הודעה

י בית המשפט לענין ובכל שלב שבהליכים בפנ, בכל  ת לאח  פרסו  הוד ת  סדר  )א(  .47
ביניים להחזקת המקרקעין שההודעה  רש י בי  המשפ  לי ן צו, בעלו  במקרק ין שבאזו  הסדר
  .וכן לבטל צו כאמור או לשנותו, או הה יכים מתי חסים אל הם

בין בת יעה בין בת יעה , צו לפי סעיף זה יכול שיינתן לטובת מי שטוען להחזקה  )ב(  
  .ליתן  ת הצ  מ זמ ו  וא  ו על פ  בק ת  טועןורשאי בית המשפט , שכנגד

   

  דיון בב ררות: 'י ן גס

, אם היו  ל הצדד ם  סכימי  למסור  ת הסכס ך  בור ות, 43ל אף  אמור  סע ף ע  .48
, בכל ש ב משל י ה יון, בהסכמ  כא ור רשאי גם בי  המשפט; יעבירנו פקיד ההסדר לבוררות

  .יו מא  פקי  הה דרלה ביר לב ררות  כסוך שה עבר אל

, ועבר סכסוך לבוררות יקיים בית המשפט את פסק הבוררים תוך שלושים יום מיום שניתןה  .49
פסק שק יים כך  היה  וחו  כוח  סק דין של בית ; 50בכפוף לסמכויות המפורטות בסעיף 

  .ולענין מס בולים יראוהו כפסק של בוררים שנתמנו על ידי בית המשפט, המשפט

  :בית המשפט רשאי להחזיר לבוררים פסק לעיון שנית אם קרה אחד מאלה  )א(  .50

  ;יש סתירה גלויה על פני הפסק  )1(

  ;הבור ים הוד  בשגיא  ששגו  ביקש  להחזי  להם את הפסק  )2(

אחר נתינת הפסק הושגו ראיות חשובות שלא ניתן לגלותן מקודם בשקידה   )3(
  .סבירה

סק הבו רים אם הו ג במר ה או בה למת תעו ות ש ט  שאי  בטל  ת פמב ת ה  )ב(  
  .חשובות או אם הבוררים התנהגו שלא כשורה

  חזקת שנים בהסדר: 'ר  חפ

וכנע פקיד ההסדר שפלוני מחזיק מקרקעין החזקה שתקופתה ותנאיה יש בהם למנוע כל ש  .51
ח הזכוי ת ירש ם את ה חז ק בלו —ם ע  שמ  ש  אד  א ר יוהמק קעין רשומ, תובענה לקבלתם

  .כבעל המקרקעין לגבי טובת ההנאה שהיתה לאדם שעל שמו הם רשומים

שוכנע פקיד ההסדר שפלוני מחזיק מקרקעין החזקה שתקופתה ותנאיה יש בהם למנוע   )א(  .52
ירשום  ת  מחזיק  —ההסדר כב ל המ רקעין  ואי  שום אדם רשו  בעת, כל תובענה לקבלתם

  .בלוח הזכ יות  בעל המק קעין
   

אל ו  ו אל , שוכנע פקיד ההסדר שפלוני מחזיק מקרקעין מכוח העברה לא רשומה  )ב(  
ירשום  —מידי מי שהיה מחזיק את המקרקעין ביום ההעברה אך אינו רשום כבעלם , קודמו בזכות
  .אם אין לאדם אחר טובת הנאה רשומה בהם, חזיק בלו  הזכ יות כבע  המק קעיןמא  ה

  .של חוק הקרקעות העותמני 78לא י רע מהור ות ס יף הא ור בס יף זה   )ג(  

יעבי  פקיד , 52-ו 51וגשה התנגדות או תביעה נוגדת באחד הענינים האמורים בסעיפים ה  .53
ובית המש ט רש י לצוו  על ר שו  המחז ק כב ל המק קעין , טההסדר את הענין לבית המשפ

  .סעיפיםאם מצא שנתקיימו התנאים האמורים לענין זה באותם 

לפי חוק , לא י גע ב כו ו ש  אד  ש ש לו ה דק ח קי 53עד  51אמור בס יפים ה  .54
נרשמו על שמו של אדם אחר מכוח החזקה שלתבוע זכ ת למ רקעין , 1958–ח"תשי, ההתיישנות

  .במשך תקופה שנקבעה בדין

  עריכת ל ח ה כויות: 'ר  טפ

באו ן שכל , הגוש  חלקות א  ל חידות  ישוםאח  בירו  הזכ יות  חלק פקי  ההסד  את ל  .55
  .ויערוך לוח זכויות בטופס ולפי הפרטים שנקבעו, סוג קרקע יצויין כחלקה נפרדת

  דין-ודע  פסקה

  םו בינייצ

  עברה לב ררותה

  םיבורר יום פסקק

  פסקחזרת ה
  או בי ול םורריב

שנים כנגד  זקתח
  רישום

  זקת שניםח
  העדר  ישוםב

  תנגדותה

  מירת זכותש
  כוח  צדקמ
  וקיח

  לוקת הגושח
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, לאחר שהודיע על כך בדרך שנקבעה, ושלם  וח ה כויו  בגו  יקר  אותו פ יד  הסדרה  .56
סד  או  עדר  וב  לא הע ר חב  ש  וע ת הה; בפני ועדת ההסדר ובפני התובעים זכויות בגוש

  .יעכב את קר את הלוח

ם יום במשרדו או במחנהו ובמשרדי יוח ה כויות ייחתם בידי פקיד ההסדר ויוצג ש ושל  .57
  .הודעה ע  הצגה  אמור  פורס  ב שומות; מינהל הנפה שבה נמצא הישוב

יקוני סופר אחר הצגת לוח הזכויות רשאי פקיד ההסדר לתקן בו טעויות סופר ולהכניס תל  .58
  .או ה ספות ס פר

ג לוח הזכויות רשאי כל התובע זכות למקרקעין לפנות צוך  לושה  דשים  היום  הות  .59
לאחר מתן הודעה מספקת לכל מי שנפגע על , ובית המשפט רשאי, לבית  משפט  בקשת  יקון
  .לשנות את החלטתו של פקיד ההסדר, ידי ה קשה
   

פים ה ודמי  ישל  פקיד ה סדר ית ב תאם להו אות ה עגמר הט פול  לוח הז ויונ  .60
  .חתומ ם בידו, לרשם עותק של הלוח יחד עם תכנית החלקות הכלולות בו

עברת מקרקעין או שעבוד שנעשתה בחלקה לאחר הסדר הזכויות בה ולפני שהוצג לוח ה  .61
  .הזכויות תירשם בלוח נפרד

י נרשמו בפנקס החדש של הישוב יהיו לוחות פלונ באחר שכל  וחות הז ויות  גבי ישול  .62
  .הזכויות במשמורתו של המנהל

שהוצג  וח הזכ יות  א תיר ם ה בר ו של ח ק מחל ה  לתי מחו קת  בעליה מ  .63
  .'כ  עו  לא חולקה לפ  פר  י, המשותפים נוהגים לחזור ולחלק אותה ביניהם
  חלוקה: 'ר  יפ

לא תב צע  הם חל קה , וכן  ושאע  פרי, משותפיםלקה בא ור הסד  השי כת לב לים ח  .64
  .אל  לפ  הוראו  פר  זה

קיד הסדר לא יבצע חלוקה לפני תום המועד להגשת ערעור על החלטתו שנרשמה בלוח פ  .65
ואולם אם נושא הערעור אינו ; רולפני מתן פסק דין סופי בערע —ואם ה גש ע עור , הזכויות
רשאי פקיד  הסדר לבצע , משפיע על סך  לק  כל ה עלות המ ותפת ב לק  או  מו אע הכפרי

  .את החלוקה אפילו לא ניתן עדיין פסק דין סופי בענין

על פ  בקשת  של אד  הרשו  כ על , רשאי  קיד  הסדר 65בכפו  להוראו  סעיף   )א(  .66
להפריד את החלק מ תר המקרק ין ו רשום את החלקות , ולקיםקע ן בל י מחרחלק במק
  .זולת אם  דעתו ת גע הפ דה כא ור ב ימוש  מק קעין, המופרדו  בלו  הזכויות

  .17בקשה להפ דה כאמ ר תו ש בש ת הג ת התב עה לפי סעיף   )ב(  

שני ע  פי  קש  ה עלים ש  לא  חו  מ, רשאי  קיד  הסדר 65כפוף להוראות סעיף ב  .67
לחלק א  המו אע  ין בעל  ה לקים , שלישים  חלקי המושאע  כפרי  רשומים בלוח  זכויות
לוח ה לוק  יו ג חמי ה עש  יום ו אחר ; הרשומי  כאמ ר ולרש ם  ת החלק ת בלו  החלוקה

  .מכן ישלחנו פקיד ההסדר לרשם לרישום החלקות בפנקס החדש
   

אי השר  הורות בכל  ת  בצע חלוקת  קרק ין ל  ף כל הו אה בסעי ים הק דמ ם  שע  .68
  .שבבעלו  בלתי מחו קת אם חלוקה כא ור היא לטוב  הציבור

לקים חיצועה של חלוקה יהיה לפי הסכם בין הבעלים של שני שלישים לפחות מן הב  .69
  .הכלול ם בל ח  זכויות ו אישורו  ל פק ד ההסדר

את , בהתיי צות  ם  עדת ההסדר, ד ההס ריבצ  פקי 69באין  סכם כ מור  סעיף   )א(  .70
  .בהתחשב בשטחם ו ערכם של  מק קעין ה ומדים לחלוקה, החלוק  ע  פ  הגורל

, חות מהח קים  מקרקעין  לתי מחו קיםפעל פי בקשת הבעלים של שני שלישים ל  )ב(  
  .רשאי פק ד ה סדר ל כז  ת  מק קעין של  ל  על ל לקה א ת או יותר

  יאת  לוחקר

  חצגת הלוה

  יקוני טעותת
  ופרס

  יקון הלוחת

  שםרש וח למ

  וח נפרדל

  שמור  הלוחמ

  שהוצ  הלוחמ
  ין חל קהא

  בחלוקה נוהלה

  מתייל קה אח

  ת ח קדפרה

  עאשלו ת מוח
  פריכ

  לוקה  טובתח
  ציבורה

  יצוע ה לוקהב

  לו ה  ל פיח
  גורלה
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והלוח , יע וך לו  חלוקה לגב  כל מק קעין שח לק  לפי הוראו  פק דה זו קיד ה סדרפ  .71
  .יכלול את הפרטים שנקבעו

וח החלוקה לבעלים הנוגעים בדבר והצגתו יהיו כדרך ההודעה וההצגה להה דעה על   )א(  .72
  .של לוח  זכו ות

, ול בועם תכנית הגוש הכל, מקויי  על  די  קי  ההסדר, עותק ש  לו  ה לוקה  )ב(  
  .יועברו לרשם לשם רישום בפנקס הישוב שבו נמצא הגוש

  .עומדוהחלוק  תירש  ב תא  ללוח  חלוק  על א  ערעו  התלוי   )ג(  

ם בכל עת לאחר  הוצ ו לוח הזכויו  או לו  החלוקה הוכ ח אדם  משפט את זכו ו א  .73
ן הפנקס החדש או רשאי  ית המ פט לצ ות  יתוק, לחלק בח קה ש מקרקעין ב תי מח לקים
אולם בענין ; פטשכפ  שי רה בי  המ, שיש מו הב לים המש תפים ה חרים פיצ יים לא תו אדם
לא , כשזכו ו של  דם שהו חה כא ור משפעת על סך כל החל ים  או ו מושאע, מושא  כפרי

על אלא י ווה , יצווה בית המשפט לתקן את לוח הזכויות או את לוח החלוקה או את הפנקס החדש
  .תשלום פ צויים

לאדם  הוכיח  כותו , כפי שיראה לנכון, ייםושאי בית המש ט לפס ק שיש למו פיצר  .74
  :לחלק במושאע כפרי באחד הזמנים האלה

  ;החלוקה   אך  דיין לא הוצג  וח, לאחר ש וצעה ה לוקה  )1(
   

ת  ו אך לפני שהוצג לוח הזכויו, 10לאחר פיצ ל שאי ר פק ד ההס ר לפי סעיף   )2(
  .לוח הח וקה

יהיו שע וד על המק קעין של בעלי החל ים עד שי ולמו  74-ו 73יצויים לפי סעיפים פ  .75
  .במלואם

  הפנקסים החדשים והרישום בהם: א"ר  יפ

על אף כל , כל ישוב ייפתח פנקס חדש בטופס שנקבע ובו ירשום הרשם את המקרקעיןל  .76
ובהתאם  הכרעות  60ולתכניות שנשלחו אליו לפי סעיף  יותובהת ם לל ח הזכ, ערעור תלוי ועומד

  .בית המשפט בזכויות שנרשמו בלוח הזכויות כשנויות במחלוקת

הכריע פקי  ה סדר א  בית המשפט  60ם לאחר שנשלח לרשם לוח הזכויות לפי סעיף א  .77
זכו  בדף ו פיה  רש ם הר ם את  רטי ה, תוטיוד ע  רשם  ת החל, בזכות שלא הוסדרה לפני כן

  .המתאים שבפנקס החדש

לא ר ששי ם כל , מי שרשום כבעל טובת הנאה בחלקה לפי לוח הזכויות יהיה זכאי  )א(  .78
לקבל ללא תשלום נוסף העתק מאושר של רישום טובת ההנאה , אגרה  היט  המגיעי  עקב  הסדר
  .שלו ב לקה

ה בעל טובת ההנאה זכאי יהי, יו האגרה וההיטל משתלמים בשיעורים בדרך שנקבעהה  )ב(  
  .לקבל העתק מאושר או נסח מאושר מיד לאחר ששילם את השיעור הראשון

  .סקה שלאחר הצגת לוח הזכויות לא יהיה לה תוקף עד שתירשם בפנקס החדש של הישובע  .79

, יה אדם רשום בלוח הזכויות כבעל זכות ונפטר בתקופה שבין הצגת הלוח לבין הרישוםה  .80
ת עברה אליו עקב הפטירה יפנה אל הרשם בבקשה להעביר את הזכות על שמו וישלם האדם  הזכו
אך יהיה פטור מכל תשלום נוסף בעד , את האג ות והה טלי  המגיעי  בעד הרי ום הרא ון

  .זכותהרישומ  ש  העברת 

אם אין בפק דה , רישום של מקרקעין בפנקס החדש יבטל כל זכות הסותרת אותו רישוםה  .81
  .וראה אחרת לענין זהז  ה
   

ו אתעו ה  קורית  ו רש מה מקור ת המשמ ים יס ד  רישום  א יוצ, ום פנקסש  .82
תכנית מקורית או רישום מדידה מקורי אחר לא יוצאו , ושום מ ה מ ורית, ממשמורתו של המנהל

ת ואולם רשאי בית משפט להורות למנהל או למנהל מחלק, ממשמורתו של מנהל מחלקת המדידות

  וח חל קהל

  הצגה ו ישום, ודעהה

  כות שה כחהז
  חרי  צגת  לוחא

  הכות ש וכחז
  כפרי-מושאעב

  דיצויי  כשעבופ

  תיחה ורי ומיםפ

  כוי ת שלאז
  וסדרו  מועדםה

  כות לנסחז
  הפנקסמ

  ותאוקף עסקת
  רישוםב

  יקון  קב  טירהת

  וקף ל כותת
  שומה בלבדר

  ורת פנקסיםמשמ
  תעודותו
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תכנית או כל רישום מדידה אחר , מפה, תעודה, המדידות להגיש לבית משפט במועד שיקבע פנקס
  .כאמור

כל בית משפט אזרחי רשאי לדרוש מהמנהל או ממנהל מחלקת המדידות להציג או   )א(  .83
  —לת  העתק מאומת כראו  של 

  ;רישום בפנקסים  )1(

  ;ם כא ור או  יי ים אל ותעודה או ר ומה המש שים י וד לרישו, מסמך  )2(

  .בענין מקומה וגדלה של חלקה תתכנית או רשומת מדידה אחר, מפה  )3(

בית מ פט רשאי בכל עת ל גר פקי  לבק  בלש ות מ שם המק קעין או מ לקת   )ב(  
  .המ ידות  לברר  ת  מיתות  העת  לפי  שוואה  ם  מקור  שמור שם

  .העתק  אומת  תקבל  ראיה  תוכן  מקור  )ג(  

יישלח , ו צו בענין מקרקעין הרשומים לפי פקודה זובת  בי  מש ט אזר י פס  די  ונ  .84
ומשש לם האדם , העתק מאו ת של פ ק ה ין לרש  של  שכ  הרי ום ש ה ר ומ ם המק קעין

  .ירשום הרשם כל צו כאמור בפנקס הישוב, שלטובתו ניתן פסק הדין את האגרות המגיעות

להורות לרשם לרשום בפנקס אזהרה או , י בקשת אדם מעוניןפעל , פטשא  כל בי  משר  .85
  .איסו  על עסקה  חלקה  ד למת  החלט  במש ט  הוגש  אותו בי  משפט

ל פי פניית המנהל ירשום הרשם בפנקס הערה בדבר פיגורים בתשלום מסי מקרקעין בעד ע  .86
  .וסים  ולממול  תירשם עס ה בא תה חל ה עד שיתבר  שה, חלקה

) 1958באפריל  6(ח "ז בניסן תשי"דם שפקיד הסדר רשם אותו בלוח זכויות לפני יום טא  .87
  —מפני שראה כי , כבע  זכ ת  חזק  ב קרקעין שהיו רשומים ע  שמו  ל אד  אחר

  ;הבעל הרשום נעלם או אינו תובע את המקרקעין  )1(
   

הם כל  תק פה המחזיק מחזיק במקרקעין בנסיבות שאם יוסיף להחזיק ב  )2(
  —הקבועה בדין לא תידון לאחר מכן כל תובענה של הבעל הרשום לקבלתם 

רי אם ראה המנהל שבעל זכות ההחזקה או יורשיו מחזיקים במקרקעין ובתוך ה
, המקרקעין תהתקופה הקבועה בדין לא הגישו הבעל הרשום או יורשיו תובענה לקבל

רשאי , קה יירשם כבעל המקרק יןאו שהודיעו למנהל את הסכמתם שבעל זכות ההחז
המנהל לבטל את רישום הבעל הרשום ולרשום את בעל זכות ההחזקה כבעל 

  .ומשעשה כן יפקעו הזכויות וטובות ההנאה של הבעל הרשום הקודם, המקרקעין
  ערעורים ותיקוני פנקסים: ב"ר  יפ

, בלוח ה לוקהמי שנפגע על ידי החלטת פקיד ההסדר שנרשמה בלוח הזכויות או   )א(  .88
אולם מי שנפגע על ידי ; רשאי לערער עליה לפני בית המשפט תוך שלושים יום מיום הצגתם

  .רשאי  ערער  אמו  תוך  לושה  דשים 52או  51החלטת  קיד ההסדר לפי  עיפים 

רשאי  ערער  77או  32עד  28, 19ע על י י ה לטת פ יד ה סדר ל י ס יפ ם גמי שנפ  )ב(  
ואם ניתנה שלא , המשפט תוך שלושים יום מיום ההחלטה אם ניתנה בפני המערערעליה לפני בית 

  .מהיום שנמסרה לו הודעה עליה —בפניו 

  — 1957–ז"תשי, לחוק  תי  משפט 19ענין סעיף ל  .89

או  59, 53, 47, 43, 33דין והחלטה אחרת של בית המשפט שניתנו לפי סעיפים -פסק  )1(
  ;חלטה אחרת בערכאה ראשונהד ן  ו ה-דינם כדין פסק, 74

  .דין בע עור-דינו כדין פסק 88דין של בית המשפט שניתן לפי סעיף -פסק  )2(

  .יח לו על הדי ן וההכר ה לפי פק דה זו, 1963–ג"תשכ, קנות סדר הדין האזרחית  .90

הכל לפי , עתק מא מת של פסק הד ן  ל בית  משפט  מחו י  ו של בית המ פט הע יוןה  .91
יועבר לר ם של ל כת  רישום  בה ר ומ ם המ רקעין , הכולל צו בנוגע למקרקעין, הענין

  .רשום הרשם את הצו בפנקס החדש של הישוביומששולמ  האגרו  המגיעות , ולפקי  ההסדר
   

  כות בתיסמ
  משפט  דרושה
  עתק מ ומתה

  פי-על םישור
  דין-סקפ

ם  זהרה  ו וישר
  איסו  עסקה

  םיישום  יגורר

  ישום מחזיק כבעלר

ות טעל  חל-רעורע
  פקיד  הסדר

רעור  בית  משפט ע
  ליוןעה

  דין בע עור ידרס

  צו בפנקסישום ר
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לא תה ה זכ ת  רעור  ל  חלטה  ל פק ד הה דר  88חרי עבור המועד שנקבע בסעיף א  .92
, על פ  בקשה  הוגש  א יו, אלא א  סב  בי  ה שפט, ח החלו השנרשמה בלוח הזכויות או בלו

  :אחת  אלה

כי  וכחה  ובדה  דשה ש א הי ה י ועה ו א יכ ה ל יות  דועה  קודם  צד   )1(
  ;המעונין

העדר מהארץ או מניעה דומה אחרת קופח אדם התובע , קטינות, כי ל גל מ לה  )2(
  .בית המשפ  קודם לכןזכות ב י שה ה  ידו ל ביא  ת הד ר ל דיעת 

או שז ות , ישומה של זכות בפנקס הושג במרמהרוכנע בית המשפט לאחר ההסדר שש  .93
רשא  בית , שהיתה רשומה בפנקס קיים הושמטה מן הפנקס החדש או נרשמה בו שלא כשורה

אם דר  בי ול , להורות על תיקון הפנקס, בכפוף לדין החל על התיישנות תובענות, המשפט
לא יו ה  ל תי ון  פטאול  בי  המש; או בדרך אחרת כפי שבית המשפט ראה לנכון הרישום

  .אחרי  הסדר, מבעל רשום, הפנקס אם רכש אדם מקרקעין בתום לב ובתמורה

נעשה או הושג רישום בפנקס במרמה או בעקבות מרמה ולא ניתן לתקן את הרישום   )א(  .94
  .לאות  מרמה יהיה ז אי לתבוע פ צויים מן ה חראי מי שנגרם לו הפסד על ידי כך, לפ  פקוד  זו

אין בו כדי להטיל על המדינה או עובדיה אחריות למעשה או ) א(האמ ר בסע ף קטן   )ב(  
  .בתום לב לפי הסמכויות הנתונות להם בפקודה זו, או די ו לפ ול, למחדל שעש  שעה שפעלו

רשאים  הרשות , י העניןפה ל ל, טוכן  ית  משפ, המנהל —ובהעדרו , פקיד  הסדר  )א(  .95
  .לרשם לתקן טעות סופר או השמטת סופר שבפנקס

  .ורשומת תיקונים תנוהל בנפרד, כל שינוי בפנקס לפי סעיף זה ייחתם על ידי הרשם  )ב(  

ם לאחר הצגת לוח הזכויות הוכח שזכות שהיתה רשומה בפנקסים הקיימים הושמטה א  .96
להרשות , הכל לפי הענין, רשאי  קיד הה דר או בית  משפט ,וח או נרשמה בו שלא כשורהלמה

ופקיד , לרשם לעשות את התיקונים בכל עת לפני השלמת הרישום של מקרקעי הישוב לפי הלוח
  .יודיעו על התיקונים לבעל המקרקעין ולבעל הזכות, הכל לפי הענין, ההסדר או  ית המשפט
   

  —ן נמצאה סתירה נרשם הסדר לפי פקודה זו ולאחר מכ  )א(  .97

בין הגבולות או השטח של החלקות כפי שהם נראים על הקרקע ובין המופיעים   )1(
  —או ; בתכנית המדידה

השטח הרשום בפנקס והשטח , בין השטח של חלקה פלונית לפי מדידה חדשה  )2(
  ;תכנית המדידה המח שב לפי

  .יף זהבכ וף לשא  הור ות סע, כריעו הפרטים הרשומים בתכנית המדידהי

והוכח  היתה  עו  או  שמטה  מדידה , חקר מנהל מחלקת המדידות בדבר  )ב(  
ירשה המנהל למנהל מחלקת המדידות לתקן את תכנית המדידה וירשה לרשם לעשות , המקורית

דין של בית -אם היה השטח הרשום שטח שנקבע בפסק םואול; את התיקונים המתאימים בפנקס
  .והפנקס על פי צו בית המשפט בלבד יתוקנו תכנית המדידה, המשפט

  אגרות: ג"ר  יפ

  —השר ר אי  צו לק וע תעריף של אג ות ותשלו ים אח ים  יש ל למם   )א(  .98

  ;לרגל הדיון בתובענות בבית המשפט  )1(

פנקסים של זכויות במקרקעין שנרשמו בלוח זכויות או בלוח בלרגל ה ישום   )2(
  ;חלוקה

  .לב צוע ה ראות פ ודה זובשל כ  דב  אח  ה רוש   )3(

יכול שיורה שאם אגרה שנקבעה בצו כאמור לא שולמה תוך ) א(צו  פי ס יף  טן   )ב(  
  .בע  צוקכפי שיי, שלא יעלה על עשרים אחוז ממנה, התקופה שנקבעה בו ייווסף עליה סכום

א וה א י מו  בתקפ  כל ז ן של, הצ  שבת ספת לפק דה זו  רא הו כצו לפי סעי  זה  )ג(  
  .ית קן א  יב טל על  די צו לפ  ס יף זה

  רעור  אחר  מועדע

  יקון הפנקסת

  יצוי ם ע ב מרמהפ

יקון טעויות סופר ת
  בפנקס

יקון  קב  שמטת ת
  זכות
  דיוק_ו  יא

  יקון ה רשי מ ידותת

  ותרבי ת אגק
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יחליט , בית ה שפט או  שם בית ה שפט —וביח  לא רות בי  משפט , המנהל  )א(  .99
  .ומה יהיה מספר השי ורים ומוע יהם באילו מק ים יש למו אג ות בש עורים

בכפ ף לכל , האגרה או כל שיעור שלא ש לם י יו ש בוד ראשון על המ רקעין  )ב(  
  .וד שהי  קיי  ביו  הרי וםשעב

רשאי  רש  לדרו  את  שלום , זולת  עברה מחמת  רושה, נעשית עסקה במקרקעין  )ג(  
  .יתרת ה גרות
   

  .אגרה ושיעור המגיעים מותר לגבותם לפי הדין החל על גביית מסי המדינה כל  )ד(  

עה לפי צו על א רה ה גי 98הורא ת ס יף זה יחול  ע  כ  סכום שה סף ל י סעיף   )ה(  
  .כאמו  כדרך שה  חלו  על האגר  עצמה

וזוהו בתכנית שהגיש , התובע מקרקעין שהיו רשומים בפנקסים הקיימים על שם  )א(  .100
, התובע והיא זהה עם התכנית המאושרת שהוגשה לשם רישום המקרקעין בפנקסים הקיימים

בעד רישום  בעלות בהם לא ת גבה א רה  —ובעלותו בהם נרשמה בלוח הזכויות ללא שינוי 
  .בפנקסים החדשים

ל מחלקת המדיד ת התכנית שאושרה על ידי מנ —לענין סעיף זה , "תכנית מאושרת"  )ב(  
  .כתכנית לצרכי רישום

שהיתה רשומה בפנקסים הקיימים על שם התובע , כות במקרקעין שאינה זכות בעלותז  .101
  .בעד רישומה בפנקסים החדשיםלא ת גבה א רה , ונרשמה בלוח הזכויות ללא שינוי

או  חלוק  מושא  כפרי  וך  66הוגש  בק ה ל קיד הה דר לה רדת ח ק לפ  סעיף   )א(  .102
לא  יגבה אגרה  עד , חודש אחד מיום הצגת לוח הזכויות הסופי בכפר שבו נמצא אותו מושאע

  .אותה  פר ה או  לוקה

ות לשל  אג ה בע  הרי ום אינו בא לפטור אדם מחב) א(האמ ר בסע ף קטן   )ב(  
  .ם של  כות  מקרקעי  הרשומה  לוח  לו היבפנקסים החדש

  עונשין: ד"ר  יפ

, משת ש בא צעי מרמ  או המ יג בשם כ זב ש רות או תע דו  השי כים לא ם אחרה  .103
דינו , בלוח  כויו  א  בלוח  לוקה, וגורם  כך ל ישו  על שמ  א  ע  שם אד  אחר ב וח  ביעות

  .ותרלי 1500מאסר שלוש שנים או קנס  —

מעיד עדות שקר או אומר אמרת שקר בפני פקיד ההסדר כדי להשיג רישום על שמו או על ה  .104
מאסר שלוש שנים או קנס  —דינו , בלוח  כויו  א  בלוח  לוקה, שם אדם אחר  לוח תבי ות

  .לירות 1500

או מפר ע לבי וע , דר תוך ביצוע תפק דוסי שאינו מציית לצו או להוראה שנתן פקיד המ  .105
מאס  ששה  —דינו , או מפרי  לעבוד  ועד  הסד  בביצו  תפקי יה, צו או הוראה כא ור

  .לירות 750חדשים או קנס 
   

 —דינו , יבין סימן קבע בין סימן ערא, מסיר א  המט טש סימן  חימה או סימ  מ ידותה  .106
  .לירות 750מאסר ששה חדשים או קנס 

  הוראות  יוחדות —שיפוט : ו"ר  טפ

לייחד לבית משפט מחוזי פלוני את השיפוט לפי פקודה זו בכל שטח , בצו, שר ר איה  .107
  .המדינה או בחלק ממנו

  —לא יח לו  43-ו 8, 7וראות  עיפים ה  .108

לחו  בתי ) 3(28עות  הן  סמכו ו של בית מש ט שלום  פי  עיף יעל תב  )1(
  ;1957–ז"תשי, המשפט

–ו"תשט, חוק הגנת הדייר, 1954–ד"תשי, על תביעות לפי חוק הגנת הדייר  )2(
  .1958–ח"תשי, או ח ק ד י מ תח, 1955

ום אג ות לשת
  בשיעורים

טור ל ישום ב לות פ
  קיימת

  ישוםרט ר לפ
  כות ק ימתז

  טור  גביפ
  פרד  חלקה
  חלוקת מושאעו

  רמהמ

  דות שקרע

  פרעה  פקידה
  סדרה

  גיעה בסימניםפ

  חומי  יפוטת

  ייג לסמכ יותס
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בס סוך על  43המשפ  הדן מכו  סעיף  יהא בית, )1(108על אף האמור בס יף   )א(  .109
לו  י  של מו מך לפ וק גם על סי, או  ל זכות החכי ה  הם, בעלו  במקרק ין שבאזו  הסדר
  .אדם  היה צ  ל ותו  יון

יהא  דין ) א(הדי  שעל  יו יד ן  ית המש ט בבק ה לסי וק  ד כא ור  סעי  קטן   )ב(  
  .הח  בדרך  לל על  בי ות  סילו  יד

בכסלו ' וראות סעיף זה לא יחולו על סכסוך כאמור שהוחל בדיון בו לפני יום יה  )ג(  
  ).1966בנובמבר  23(ז "תשכ

  —בס יף זה   )א(  .110

בית דין של עדה נוצרית ובית דין דתי , בית  ין  רעי, בית דין רבני —" בית דין דתי"  
  ;דרוזי

  —" דיין"  

  ;1955–ו"תשט, דיין כמשמעותו בחוק הדיינים —י נלענין בית דין רב  )1(

או , 1961–א"תשכ, קאדי כ שמעו ו בחוק ה אדים —לענין בית דין שרעי   )2(
לבצע באז ר הס ר את הת קידים של קא י בב ת דין שרעי  אדם שאישרו השר

  ;בערכאה ראשונה

  ;שופט של  ית הדין —לענין בית דין של עדה נוצרית   )3(

הב כמש עותו בחו  בתי הדין הדת ים 'קא י מד —דין ד י ד וזי  תלענין בי  )4(
  .1962–ג"תשכ, הדרוזיים

   

חום סמ ותו של  ותו  ית דין תע דות שי ן בת, לבקשת המנהל ימנה בית דין דיין  )ב(  
  .ירושה ויפעל בכל ענין אחר של המעמד האישי

שנתמנה לפי , למקר עין כ קרקע  הקדש י מין דיין בית המ פט כשהוא דן בת יעה  )ג(  
  .לשבת כיועץ בדבר דין ההקדש הנדון, סע ף זה

יום  —להלן ) (1960ריל באפ 28(ך "בא יר תש' ענין שפקיד הסדר פסק בו לפני יום א  )א(  .111
  .תחול עליו פקודה זו כנוסחה לפני אותו יום) תיקון  פקודה

כוחן יפה גם לגבי תביעות שהוגשו לבית דין לשכירות לפני יום  108ף יהו אות סע  )ב(  
  .תיקון  פקודה

והסמ ות לדון , ענין שהיה תלוי ועומד לפני פקיד הסדר ערב יום תיקון הפקודה  )ג(  
רשאי בית ה שפט  המ יך בו מן  שלב ש ליו הגיע , ברה א תו י ם ל ית ה שפטו פס ק בו ע
  .פקיד  הסדר

  נותוש: ז"ר  טפ

  —ולא תישמע תובענה נגד המדינה , א תהא תב עה לפ צוי םל  .112

על שבזמן ההסדר לא אותרה חלקה שאליה מתייחס רישום בפנקסים הקיימים או שטר   )1(
  ;ת מש טדי  ש  בי-קנין קיים או פסק

קס קי ם או על נעל שלא נקבעה זכות למקרקעין המבוססת לפי הנחזה על רישום בפ  )2(
  ;שטר קנין קיים

  .בחל קת מקר עי  או בקב עת שטח, על שאירעה טעות בסימונו של גבול  )3(

  —לקבוע , בצו, שר ר איה  .113

לקה נפרדת או שטח מינימום או רוחב מינימום הניתנים לרישום על שמו של אדם כח  )1(
  ;או שטחי מינימום ורחבי מינימום שונים בתנאים שיפורשו ,כחלק  לתי מ פרד  חלקה

עם , שרחבה קטן מן הרוחב המינימלי שנקבע, כיצד ית אמו גבול תיה של חלקה  )2(
  ;בדרך של  ילופ  מקרקעי  בעלי  רך שווה, חל ות סמו ות לה

, םאל מק קעין סמ כי, אותה  פי צו  אמורשאין  רשום , כיצד תי וסף  יסת מק קעין  )3(
  .וכיצד ייקבעו הפיצויים שישלם בעל המקרקעין הסמוכים הנהנה מן ההוספה

ביע  ס לוק י  אגב ת
  לותעס סוך ב

  יינים לעזרת ההסדרד

  וראו  מעברה

ייג לת יעה ס
  ולתובענה

ווי  בדב  שטח צ
  ורוחב מינימליים
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שר רשאי להתקין תקנות לביצוע הוראות פקודה זו וכן רשאי הוא להתקין תקנות סדרי דין ה  .114
  .להלי ים משפט ים לפיה

  ).1970בינואר  1(ל "טב  תשג ב"ח ש זה היא בי ם כ חילתו של נוסחת  .115

  תוספתה

  ))ג(98סעיף (

  1969–ט"תשכ, )אגרות  ישום  הפרדה(ו הסדר ז ויות ב קרקע ן צ

  —צו זה ב  .1

  ;לוח ז ויו  א  לוח ח וקה —" לוח"  

  —ריש ם זכות ב קרקע ן עקב  —" רישו  ח  אגרה"  

  ;רישו  בלוח  )1(

ני שהלוח הנוגע לענין הס ר הקוב ת ז ות ש א הוסד ה לפ החלט  פקיד  )2(
  ;הועב  לרשם

לרשו  זכות ש ושמט  מלוח , לפקודה 96לפי  עיף , הרשא  פקי  הסד  לרשם  )3(
  ;הזכויות הנוגע לענין

  ;דין  ל ב ת  שפט-פסק  )4(

די  של בי  משפט בשבת  בע עו  על -החל ת פ יד הס ר בה יך ע ב פסק  )5(
  .של פ יד ה דר תהחלט  קודמ

יהיו הא רות ש שתל ו בעד ר שום חב אגרה , לפקודה 101עד  98ים כפוף  סעיפב  .2
  .כמ ורש בצו זה, והאנשים החייבים בתשלומן, בפנקסים החדשים

ישלם מי שעל שמו נרשמים המקרקעין שתים , בעד רישו  זכות בעלו  במקר עין  )א(  .3
יש ם כל , או י תר היה הרישום כאמור על שם שני אנשים; ורות לדונם או לחלק מדונםגע רה א

  .אחד אגרה בעד רישום חלקו כאגרה שהיה חייב לשלם אילו נרשם חלקו על שמו בנפרד

  .אגרה ש שלם  דם לפי סעיף זה לא תפחת מעש ים  חמש א ורות  )ב(  
   

אם במה ך ההסד  חו קו מקרק ין לפ  הורא ת הפק דה , לפקודה 102פוף ל עיף בכ  .4
אגרת חלוקה שמונה אגורות , בנוסף לתשלום כאמור, 3פי ס יף י לם מ  שחייב בתשלו  א רה ל

  .הכל  פי הס ום הג וה  ותר, או שת ם עשרה אגור ת לח קה, לדונם או לחלק מדונם

ולא  ילם  4או ס יף  3מי ש ייב בתשל ם אגרה לפי ס יף , לפקודה 99בכפוף לסעיף   )א(  .5
בשיעור עשרים אחוזים , ם סכום נוסףיהי  חיי  לשל, אותה  וך שש  חדשי  מה ום  קובע
  .כדרך שהוא  יי  לשל  את  אגרה עצמה, מהאגרה

  —לענין סעיף זה , "היום  קובע"  )ב(  

  ;יום הצגת הלוח שבו נרשמה האגרה  )1(

אם נרשמה האגרה בלוח עקב החלטת פקיד הסדר הקובעת זכות שלא הוסדרה   )2(
  .יום הה לטה —לפני שהלוח הועבר לרשם 

שכירות משנה או משכנתה או רישום העברתן ישלם מי שחייב , בעד רי ום שכ רות  )א(  .6
את האגרה שנקבעה לאותו רישום , 1966–ו"תשכ, )אגרות(בתשלום אגרה לפי תקנות המקרקעין 

  .באותן תקנות

לא ) א(מסמך אשר לרישומו נקבעה אגרה בסעיף קטן , לפקודה 78בכפוף לסעיף   )ב(  
צד מהצדדים  מסמך עד אש  תשול  האגר  לל כת מרשם  מקרקעין על י מסר  ל י י  רשם ל
נסח ממנו ונסח , תק המ מךעד ן ה, לענין זה; ידי א תו צד  ו על  די  צד  חי ב  תש ום ה גרה

  .כדין המסמך עצמו, מפנקס המתייחס אליו

קנות ביצוע וסדרי ת
  דין

  חילהת

  רותדגה

  אגרותה

  תישום בעלורגרת א

  גרת ח וקהא

  יגוריםפ

גרת ר שום א
  בשכירות ומשכנתה
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  —א תשו ם א רה לפ  צו זה ב ד ריש ם ל  .7

  ;בית ק רות  )1(

  ;ל רשות חינוך מקומית כמשמעותה בפקודת החינוךז ות במקרק ין ש  )2(

  .זכות של המדינה במקרקעין  )3(

  
  גולד  מאיר    
  ראש המ שלה    
  שר המשפ ים ממלא מקום    

   

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

  

  טוריםפ
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