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בחדר ישיבות

אורחי הפורום:
עינת סלומון ,חגי לייבושור ,אליאס קויפמן ,רוקסן פולופ
חברי הפורום המשתתפים (בסדר א"ב):
☒

אוסנת אהרון

☒

אורית מרום

☐

אירנה איטקיס

☒

אסתר וילקין

☒

אתי בנין

☒

לריסה ווזנסנסקי

☒

מיכאל קלבנוב

☐

ניקולא ג'מאליה

☒

שמעון ברזני

☐

מרכז הפורום:

☒

אוסנת אהרון

הפרוטוקול הוכן על ידי:

אוסנת אהרון

נושאים ,החלטות ומשימות
ביסוס מידע היסטורי ועדכני במזרח ירושלים

הוצג על ידי:

גב' עינת סלומון

נושא:

.1

הצגה:

הפניה לפורום קדסטר  -לאור הצורך בהתחלת הליך ההסדר במזרח ירושלים ולצורכי עבודה שוטפים .נדרש
לעשות הפרדת שכבות של המידע הקדסטרי לסוגיו .
המלצות:
 .1ניהול שכבות מידע לפי סוגים שונים לפי טבלה שהציג מר חגי לייבושור ,שכבה זו תהווה בסיס
ליצירת שכבת הקדסטר העליונה ,אשר תציג את הקדסטר העדכני ביותר לסוגיו עבור כל תא שטח ברמת
חלקה .רצוי להשתמש בצבעים להצגת חלקות רשומות בפנקס השטרות וחלקות רשומות בפנקס
הזכויות.
 .2בחינת יצירת פרויקט משותף של טיוב המידע הקדסטרי לסוגיו בירושלים ,אשר יתייחס לבדיקת המידע.

החלטות:

 .3התצוגה ב  GOV - MAPוטופוקד בהתאם לסוג הקדסטר כולל הצגה וצבעים .ראה אפיון ראשוני
בנספח א'.
 .4יש להוסיף במבנה הבנק"ל החדש אפיון ברמת החלקה לסוג הרישום והתהליך היוצר.
 .5המרכז למיפוי ישראל יעביר לרמ"י שכבות מופרדות בתדירות של אחד לרבעון.
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באחריות

מועד לביצוע

 .1העברת שכבות הקדסטר לסוגיהן אחת לרבעון לרמ"י

אתי בנין

18/7/18

 .2בחינת יזום פרויקט משותף לקליטת נתוני קדסטר

חגי לייבושור ועינת

18/7/18

 .3העברת אפיון להצגת נתוני חלקות ב govmap/topocadלחטיבת
המדען הראשי ליצירת המידע בהתאם

שמעון ברזני

מיידי

משימה:

תפוצה :חברי פורום קדסטר  ,מנהלי הקדסטר ,אורחים

נספח א' -אפיון להצגת נתוני חלקות בטופוקדgovmap/
 .1גבולות חלקות רשומות בפנקס הזכויות ישורטטו בצבע ירוק.
 .2גבולות חלקות רשומות בפנקס השטרות ישורטטו בצבע תכלת.
 .3הקלקה על " " iתיתן בועית מידע כמתואר:
מספר גוש :
מספר חלקה:
שטח רשום:
שיטת הרישום:
 .3לא רשום
 .2פנקס שטרות
 .1פנקס זכויות
תהליך יוצר:
 .1הסדר קרקעות  .2תצ"ר  .3תיקון  97ב'  .4פסק דין  .5גוש שומא  .6הסדר
ירדני
רישום בית משותף :קיים/לא קיים
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