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לפרטים והרשמה 

אוכלוסיית היעד
מהנדסי ערים, יועצים משפטיים, עובדי המחלקות 

באגף ההנדסה, עובדי ועדות מקומיות, עובדי 
מחלקות הרישוי, חברי מוסדות התכנון, עובדי 

לשכות התכנון המחוזיות, בודקי תוכניות, בעלי 
תפקידים נוספים העוסקים בתכנון עירוני באופן 

קבוע במסגרת עבודתם.

יעוץ וניהול אקדמי
עו"ד משה רז כהן  - מחבר הספרים, איחוד 

וחלוקה )מהדורה שניה, הוצאת בורסי( 2021; 
רישום פרצלציות, )הוצאת בורסי(.

מתכונת הלימודים
היקף השעות בקורס: 28 שעות )4 מפגשים(

יום הלימודים: יום  ב', בין השעות 09:00 – 15:15
מקום הלימודים: מרכז השלטון המקומי, רח' 

הארבעה 28, מגדל חאג'ג צפוני, קומה 7,  ת"א
)במרחק הליכה מתחנת רכבת השלום, ת"א(   

מועד פתיחת הקורס: 29 במאי 2023
מועדי המפגשים: 29.05, 12.06, 19.06, 26.06

סוגיות ואתגרים בהליכי איחוד וחלוקה
תכניות איחוד וחלוקה, תשריטי איחוד וחלוקה, רישום פרצלציות, רישום הפקעות, ופרצלציה תלת-ממדית

מטרות הקורס
הכרת הסמכויות והכללים לעריכת תכנית איחוד וחלוקה, לרבות כללי ההקצאה השונים בתכנית או"ח ללא הסכמה 

והליך יצירת טבלאות ההקצאה והאיזון. 

הכרת כל ההליכים והסמכויות לאישור תשריט איחוד וחלוקה לפי פרק ד' ורישומו. דרכי התנהלות מבוקרת ומדידת 

פרצלציה רצונית ולא רצונית; הכרת הליך רישום הפרצלציה ואחריות הוועדה המקומית. 

הכרת מהות ההליכים והסמכויות להפרשה לצורכי ציבור בתכנית או"ח.

הכרת הליך הרישוי, היטל השבחה ופיצויים בהקשר לאיחוד וחלוקה לפי תשריט ולפי תכנית.

הוועדות המקומיות הן שמוסמכות ברוב המקרים להתוות מגרשים חדשים 
ולהפיכתם לחלקות רישום: הוועדות המקומיות עורכות תכניות איחוד וחלוקה, 

מאשרות תשריטי איחוד וחלוקה לפי פרק ד' ואחראיות על ההליך המורכב 
של רישום התכניות והתשריטים. הקורס יניח משנה סדורה של כל ההליכים 

לאישורן של תכניות ותשריטי איחוד וחלוקה, יעסוק בסוגיות המיוחדות 
הכרוכות בכך ובנוגע לרישום התכניות והתשריטים.
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בין מרצי הקורס
עו"ד משה רז כהן

שמאית דברת אולפינר

שיטת הלימוד
הקורס כולל חומר עיוני, הרצאות פרונטאליות 
מלוות בפסיקה ובספרות,  סימולציות ותרגול 

מעשי.

https://www.shelegcrm.com/masham/(S(dk5yflyymbzgmd23ljtpl5w4))/search_activity.aspx?event_no=725163


במידה והינך זקוק/ה להנגשה מכל סוג שהיא אנא פנה/י לילנה נוי 
סגנית ראש מינהל ללימודים מוניציפליים 

במייל :  elena@masham.org.il או בטל' 03-6844254

נושאי הקורס

קבלת תעודה מותנית בנוכחות של 85% לפחות. קורס 
זה אשר הינו פחות מ- 40 ש"א יוכר לגמול השתלמות 
לעובדים בדרוג מינהלי ומח"ר כחלק מזכאות לצבירת 

80 שעות מתוך סך השעות שיש להגיש לגמול , 
בהתאם לכללי הוועדה.

חובות הקורס

תכנית לאיחוד וחלוקה. סמכויות, שטח תחולת התכנית,  פיצול בין שינוי הייעוד לבין טבלאות 
ההקצאה והאיזון, או"ח בתכנית המיועדת לפינוי בינויהכנת ניהול תקין של תיק העובד כדי להימנע 

מחשיפה לתביעות.
מעמד בעלי הזכויות בתחום תכנית לאו"ח: בעלים וחוכרים, בעלי שעבודים, ומחזיקים.

תגמול ושימור עובדים, הדרכה ופיתוח העובדים. 
כללי הקצאת הזכויות: כלל השוויון היחסי וכלל הקרבה בהקצאות מגרשים, שימור כלל השוויון 

היחסי בתכנית מפוצלת. הקצאת זכויות לרמ"י ולרשות המקומית.
טבלאות האיזון וההקצאה.

הקצאות מעל ומתחת לקו, השתתפות הרשות באיזון, הקצאות תלת ממדיות ועוד. 
הערכת שווי קרקע בטבלת האיזון: כשחלה תכנית מתארית או תכנית כוללנית , כשהנכס תפוס, 

שחזור זכויות, הערכת מבנים ומחוברים, מתרוכה.
נטילת קרקע לצורכי ציבור בתכנית או"ח.

רישום פרצלציה.
תשריט איחוד וחלוקה לפי פרק ד': אישורו ורישומו. 

היטל השבחה בגין תכנית ובגין תשריט איחוד וחלוקה.

נוהל ביטול הרשמה
ביטול הרשמה יתקבל בכתב בלבד בדו”אל לכתובת המייל 

register@masham.org.il
•עד 6 ימי עבודה לפני תחילת הקורס -לא יגבה תשלום.

•החל מ-5 ימי עבודה לפני תחילת הקורס -ייגבו דמי ביטול 
בשיעור של 20% מעלות ההשתתפות בקורס.

•לאחר המפגש הראשון ולפני המפגש השני-ייגבו דמי ביטול 
בשיעור של 25% מעלות ההשתתפות בקורס. 

•לאחר המפגש השני -ייגבו דמי ביטול בשיעור של 30% 
מעלות ההשתתפות בקורס.

הנחיות להרשמה
לעזרה בתהליך הרישום בלבד אנא פנו 

03-6844248/253 בטל'  או למייל
register@masham.org.il

לפרטים והרשמה 
שכר לימוד

1,850 ₪ שכר הלימוד לעובדי השלטון המקומי 
)מחיר מסובסד(

2,150 ₪ שכר הלימוד למשתתפים שאינם עובדי 
השלטון המקומי 

שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.

https://www.shelegcrm.com/masham/(S(dk5yflyymbzgmd23ljtpl5w4))/search_activity.aspx?event_no=725163



