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בחדר ישיבות

אורחי הפורום:
אוהד בן נתן ,דרור בן נתן
חברי הפורום המשתתפים (בסדר א"ב):
☒

אוסנת אהרן

☒

אורית מרום

☒

אירנה איטקיס

☒

אסתר וילקין

☒

אתי בנין

☒

לריסה ווזנסנסקי

☒

מיכאל קלבנוב

☒

ניקולא ג'מאליה

☒

שמעון ברזני

☐

הילה אדמסו

מרכז הפורום:

☒ אוסנת אהרן

הפרוטוקול הוכן על ידי:

אוסנת אהרן

נושאים ,החלטות ומשימות
נושא:
הצגה:

החלטה:

 .1סתירה בנתוני תצ"ר לצורך הכנת תצ"ר  -איחוד וחלוקה.

הוצג על ידי:

אוהד בן נתן

גוש  6984חלקות.15,46,85 :
קיימת אי התאמה בין הקשירות לבתים וסימוני הגבולות הקיימים בשטח בין החלק הצפון מזרחי של התצ"ר לחלק
הדרום מערבי .קיימת סטייה של כ  1.30 -מטר .שני האזורים  -מקורם מתצ"ר שונות ,אך הן מאותו תיק חישובים
והנקודות החופפות בהם זהות מבחינת הערכים ברשת הישנה.
המודד צריך לאמץ את הגבולות הפיזיים שנמצאו בשטח ולבצע התמרה לא אחידה בהתאם לצורך ,באופן שישמור על סטייה
מותרת בין השטח הרשום לשטח המדוד .כמו כן ,ככל שצריך ל"בלוע" את הסטיות ,רצוי שיתבצעו בשטחים שאינם שטחי מגורים.
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מועד

באחריות

משימה:
 .1אימוץ של הגבולות הפיזיים שנמצאו בשטח וביצוע התמרה לא אחידה ,בהתאם לצורך.
 .2שמירה על הסטיות המותרות של השטחים.

לביצוע

אוהד בן נתן

מיידי

אוהד בן נתן

מיידי

נושא:

 .2תת"ג על שטח מוסדר ושאינו מוסדר  -גוש שומא.6925 :

הצגה:

הוצגה מפה ,שבה הקו הכחול עובר בחלקו בגוש מוסדר וחלקו בגוש שומה .הקו הצפוני הינו קו הרק"ל.
יש לחלק הנושא ,לתת"ג בחלק מוסדר ותת"ג בחלק לא מוסדר .המודד מבקש הנחיות אם נדרש להכין תת"ג.

הוצג על ידי:

דרור בן
נתן

החלטות:

 .1בבדיקה שנערכה נמצא ,כי גוש שומא  6925נמצא בתהליך הסדר בשלב  -מפה ארעית.
 .2המודד ימלא טופס בקשה מקוון לקבלת נתוני גוש בתהליך הסדר ויעבירו לגב' אורית מרום ,מנהלת אגף הסדר קרקעות
להמשך טיפול.
 .3גב' אורית מרום תספק למודד ,מר דרור בן נתן את המידע הנדרש.
משימה:

 .1מילוי טופס בקשה לקבלת נתוני גוש בתהליך הסדר והעברתו לגב' אורית מרום.
 .2הספקת המידע הנדרש ,שיתקבל מפקיד הסדר.
 .3המודד יטמיע את החלוקה שיקבל מגב' אורית מרום בתת"ג

באחריות

מועד
לביצוע

דרור בן נתן

מיידי

גב' אורית מרום

מיידי

דרור בן נתן

מיידי

תפוצה :חברי פורום קדסטר  ,מנהלי הקדסטר ,אורחים.
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