מדינת ישראל
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מינהל התכנון
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אוגדן הנחיות מינהל התכנון הנוהל :תנאי סף להגשת תכנית בסמכות מחוזית מס'03/12 :
ותכנית בסמכות מקומית
עדכון 17.08.14 :מהדורה 2
תחום משני :תנאי סף
תחום ראשי :תכניות והיתרים  -הליכים
נספח 1ד :הצהרת מודד

התכנית1

תנאי סף להגשת תכנית

מספר התוכנית _____________ :
המקורית2

 .1המדידה
הריני מצהיר/ה בזאת כי:
 1.1מדידת המפה הטופוגרפית המהווה רקע לתוכנית זו ,בתחום המדידה שבאחריותי כמסומן בתשריט,3
נערכה על ידי ביום ___________ :והיא הוכנה לפי הוראות נוהל מבא"ת ובהתאם להוראות החוק,
לתקנות המודדים ולהנחיות מנהל המרכז למיפוי ישראל שבתוקף.
 1.2רקע קדסטר נקבע על ידי באופן הבא:
 1.2.1גבולות הגושים והחלקות נקלטו בשיטה הגרפית או מהבנק"ל  .5; 4למען הסר ספק ,גבולות אלו
ישמשו את התכנית אך ורק לשלב תנאי הסף; בעת הגשת התכנית לקראת הפקדה ,ישוחזרו גבולות
הגושים והחלקות בהתאם לתקנות המדידה והנחיות מנהל המרכז למיפוי ישראל שבתוקף6.
 1.2.2בשטחים לא מוסדרים ,7פרטי זכויות הקניין נלקחו ממקור אחר.8
פרט____________________:
 1.3בנוסף ,בקרקע רשומה ולא מוסדרת–
בחנתי את הנסחים שצורפו לתכנית והם תואמים את המידע הקדסטרי שקבעתי ברקע התכנית ,כפי
שהצהרתי בסעיף .91.2.1

______________
שם המודד/ת

 .2עדכניות המדידה

_______________
מספר רשיון

_____________
חתימה

_______
תאריך

10

הריני מצהיר/ה בזאת כי המדידה המקורית כמוצהר לעיל ,נבדקה על ידי ונמצאה עדכנית/עודכנה ביום:
___________ בהתאם להוראות החוק ,לתקנות המודדים ולהנחיות מנהל המרכז למיפוי ישראל
שבתוקף.

______________
שם המודד/ת

_______________
מספר רשיון

_________
חתימה

____________
תאריך

1לנוסח הצהרה העדכני ראה באתר משרד הפנים ,נוהל מבא"ת ,בכתובת http://www.moin.gov.il
 2סעיף  1ימולא ע"י מודד מוסמך שערך את המדידה המהווה רקע לתוכנית.
בעת עדכון מדידה ע"י מודד אחר ימולאו בסעיף  :1תאריך ורמת המדידה המקורית ושם המודד שביצע אותה ללא חתימתו.
 3הכוונה לכל רקע המדידה המוצג במתווה .במקרה של ריבוי מודדים תסומן הפרדה בין תחומי המדידה ע"ג המתווה.
 4שיטה גרפית  -קליטה גרפית ממפות גוש רישום ותצ"ר .בנק"ל  -בסיס הנתונים הקדסטרי לאומי של המרכז למיפוי ישראל.
 5בתכנית הוראתית יוצהר רק על עריכת קדסטר ברמה גרפית ולא תידרש חתימה ע"ג התשריט.
 6תקנות המודדים והנחיות המנהל התקפות .הנחיות המנהל שנדרש לעבוד לפיהן :הנחייה  - 1/2013סיווג נקודות גבול ,הנחייה
 - 2/2013קביעת ערכי נקודות גבול והקלה בחלקות חצויות ,הנחייה  - 4/2014הכנה ,אישור ושימוש בתת''ג והנחייה - 6/2014
שחזור גבולות של חלקות רשומות.
 7בקרקע רשומה ולא מוסדרת ובקרקע לא רשומה ולא מוסדרת.
 8כאשר אין נתונים במפ"י (המודד המחוזי) -על מודד התכנית לצרף את כל הנתונים שהצליח לאתר על מנת להוכיח זיקת/בעלות
על הקרקע .במקרה זה – יש לצרף אישור של מפ"י כי אין נתונים ברשותו ולהעביר את התכנית ליועץ המשפטי של מוסד התכנון.
 9במקרה של קרקע רשומה ולא מוסדרת ,בה לא ניתן להצהיר על האמור בסעיף  ,1.3יש להעביר את התכנית ליועץ המשפטי של
מוסד התכנון.
 10סעיף  2ימולא ע"י המודד המוסמך שערך את העדכון או אישר את עדכניות המדידה ככל שנערך עדכון או אושרה עדכניות למפה
הטופוגרפית/המצבית ,לרבות הרקע הקדסטרי.
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