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בחדר ישיבות

אורחי הפורום:
אליאס קויפמן ,מיכאל ויינשטיין
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

☐

הילה אדמסו

מרכז הפורום:

☐

אוסנת אהרון

הפרוטוקול הוכן על ידי:

ניקולא ג'מאליה  +אורית
מרום

נושאים ,החלטות ומשימות

נושא:

.1

הפרש לא מותר בין שטח רשום ומחושב בגוש
100231/2
-

הצגה:

-

הוצג על ידי:

אליאס קויפמן

שטח בסטייה מעל המותר של חלקה ( 1חלקה יחידה) בגוש .100231/2
הגוש מוקף משלושה צדדים בגבולות של קמ"ק למעט הגבול המערבי מבנק"ל.
קיימת אי התאמה גרפית בגבול הדרומי והמזרחי בהתאם לעיגון שנעשה על רקע מפת הגוש ע"י סרגי
זלצמן (מנהל מחוז באר שבע).
עבודת המשבצת החקלאית מבוססת על קמ"ק ,נמצאת בשלבי הביקורת הסופיים ,כאשר התצ"ר
הועברה לחתימת הוועדה.
הגבולות (הדרומי והמזרחי) הנמצאים לא מתאימים למפת הגוש ,מתבטלים בעבודת המשבצת החקלאית
ונקבעה במקומם חלוקה חדשה.
הוגשה תצ"ר על ידי אליאס קויפמן עבור רמ"י ובעבודה זו זוהתה בעיית השטח בשלבי הביקורת
הסופיים.

המלצות:
 .1לתקן את הגבול המזרחי והדרומי של הגוש  100231/2בהתאם למפת הגוש ולבדוק את שטח החלקה
באותו גוש .
 .2לבדוק את האפשרות לתקן את שטחי החלקות הגובלות (חלקות  8,7ו  9בגוש  )100231/9לפי סעיף
 97ב' לפקודת ההסדר
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 .3לאמץ את הגבולות שאושרו בקמ"ק ללא שינוי ולבצע חלוקה לא פרופורציונאלית בתצ"ר שהוגשה ע"י
אליאס והעברת הסטייה לחלקת העודף תוך שימוש בסטייה המותרת לחלקה הנכנסת
 .4במסגרת הכנת המשבצת החקלאית אומצו הגבולות מעבודת הקמ"ק המאושרת תשלח בקשה לתיקון
שטח החלקה  1בגוש .100231/2
החלטות

 .1להמשיך בפעולת תיקון שטח החלקה  1בגוש  100231/2לפי סעיף  97ב' לפקודת ההסדר.

באחריות

מועד לביצוע

 .1בדיקת הדיגיטציה בגוש 100231/2

אתי בנין

03/03/2019

 .1הגשת טופס בקשה לתיקון לפי  97ב' לפקודת ההסדר

מיכאל וינשטיין

05/03/2019

 .2ביצוע תיקון לפי  97ב' לפקודת ההסדר

אורית מרום

19/03/2019

משימה:

תפוצה :חברי פורום קדסטר  ,מנהלי הקדסטר ,אורחים
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