
 

 

 

                          

 .7.7.1                     לכבוד

 ועד המושב

 

 לאגודה ולחבר המושב הכנת תשתית תכנוניתהנדון : 

 

בחודשים הקרובים, אחת המשמעויות הינה  םותחילת יישומ (5511)979 ,328 ת ממ"יולאור החלט

 חתימת חוזה חכירה לדורות של בעל הנחלה מול ממ"י.

ש חלק חשוב בהכנת תשתית תכנונית ורישומית על מנת לקדם את האגודה ואת לאגודת המושב י

 בעל הנחלה למיצוי זכויות מקסימלי בעלויות נמוכות ובזמנים קצרים באופן יחסי.

 

 "מבט מושבים" מציעה לכם בחינה של כל נושאי התכנון לאגודה ולחברים.

 להלן מספר תחומים עיקרים שאנו מטפלים בסוגיה זו:

 התצ"ר לעומת המצב הקיים בשטח. בחינת .א

 הסדרת סכסוכי גבולות ופתירת בעיות בין נחלות באגודה. .ב

 שינוי התצ"ר, במידת הצורך, כך שיתאים למצב הקיים בשטח. .ג

 הכנה וליווי של תב"ע מגורים. .ד

 הכנה וליווי של תב"ע תעסוקה לחבר המושב ולאגודה. .ה

 הסדרת שטחים עודפים מול מינהל מקרקעי ישראל. .ו

 ת פל"ח לחבר המושב.הסדר .ז

 פיצול מגרש מנחלה. .ח

 הכנת חוברת זכויות לבעל הנחלה. .ט

 הסדרת השימוש למבנים ציבוריים. .י

 

 הצוות

 .הינה חברת משותפת של תנועת המושבים וברית פיקוח "מבט מושבים"חברת 

כיעד לטפל בצורה מקצועית בכל ההיבטים הקשורים לזכויות המגורים והתעסוקה לה  שמה ההחבר

 של

 חבר המושב, אגודת המושב והמועצה האזורית. 

יועצי מס,  :כחלק מהטיפול החברה עובדת עם המומחים הגדולים ביותר בתחומים הרלוונטיים

 שמאים, 

 ומודדים. אדריכלים, מתכנני ערים, עו"ד

, בעלי החברה יואב קולר ואיל רבינוביץ  "קו מדידה"בעבודה זו אנו משתפים פעולה עם חברת 

בתחום המדידות והרישום ,יואב קולר לשעבר מנהל אגף מיפוי במינהל מקרקעי ישראל ובעל מומחים 

 רב בנושא המשבצות החקלאיות בכלל ובעבודה מול המינהל בפרט. ןניסיו

 

 ממליצים לבצע בחינה זו בהקדם האפשרי. אנו  –מצ"ב דף הסבר לבחינת התצ"ר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ,בברכה

 

 יוגב שריד

 מבט מושבים מנכ"ל

 

 

 )תוכנית לצרכי רישום( בחינת התצ"ר

 

בחודשים הקרובים, אחת המשמעויות  םותחילת יישומ (5511)979 ,328ת ממ"יולאור החלט
 הינה חתימת חוזה חכירה לדורות של בעל הנחלה מול ממ"י.

מצב בשטח  נוצרלאורך השנים ייתכן ש לפני שנים רבות  מושבכם אישר את התצ"רבמידה ו
בו שונו הגבולות בפועל, דבר שיקשה על חתימת החוזה בעתיד, על מנת שתהיו מוכנים 

 ליישום אנו ממליצים לבצע כיום בדיקה של התצ"ר.
)קנ"מ  פוטוגרמטריתמפה יצירת בחינת התצ"ר הינה צילום מאוויר של חלקות המושב ו

 ( למושב כולל גושים וחלקות לשם בדיקת מצב החזקה לעומת הרישום. 5:111
יבוצע  ,אנו נעלה את גבולות התצ"ר כפי שרשומות כיום במרכז למיפוי ישראל מפה זועל 

סימון הקו  סימון גושים וחלקות אנליטיים בהתאם לתוכניות לצרכי רישום שאושרו, כולל
 של כל נחלה. ונםד 2.1 קו סימון  ו "פ התוכנית בתוקףהצהוב ע

 המשק מבני ובעיקר המשק גבולות האם ,ונחלה נחלה כל של בדיקה תבוצעבסוף שלב זה 
המושב יקבל דף סיכום של החריגות ע"פ רמת  לרישומים, הפיזית המציאות בין תואמים

מודפסים של כל חלקות א' במושב עם סימון החריגות צבעוניים  תהקושי של תיקונם וגיליונו
בכל הסוגים )שבילים, מבנים חקלאיים, מבני מגורים(, כמו כן המושב יקבל דיסק עם כל 

 הנתונים שניתן לצפות בזה דרך המחשב.
בעיות  יתגלו במקרים  שלפי המפה על פי החלטת האגודה / החברים, המשך העבודה

של הפרטים בקרבת הגבולות לשם בדיקה קרקעית מדידה  בגבולות אנו נכין מפה הכוללת
 פתרון נקודתי לכל נחלה לאחר מכן יינתן ,מהם האפשרויות לפתרוןפרטנית היכן הבעיות ו

 .וועד האגודה במו"מ, על ידי גישור או כל דרך אחרת בהסכמת שני הצדדים
חכירה לדורות בחינת התצ"ר הינו תנאי סף של ממ"י להחתמת חברי המושבים על חוזה 

המושב חברי  ים ומצבולכן ככל שנקדים לעשות זאת יהיה יותר זמן לתת פתרונות נקודתי
 ייטב.

 

   

 

 (צהוב) ר"התצ וסימון גבולות בין לחריגה דוגמא להלן


