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בחדר מנכ"ל
אורחי הפורום:
ורדה סובול ,דן שריר
חברי הפורום המשתתפים (בסדר א"ב):
☒
☒

אורית מרום
מיכאל קלבנוב

מרכז הפורום:

☒

אסתר וילקין
קלרה צימרמן

☒

שמעון ברזני

☐

☒
☐

אתי בנין
רונן רגב

☒
☒

הפרוטוקול הוכן על ידי:

לריסה ווזנסנסקי
שמעון ברזני
מיכאל קלבנוב

נושאים ,החלטות ומשימות
מיכאל קלבנוב
הוצג על ידי:
 .1תקנה  16בתקנות המדידות 2016
נושא:
קיים נוהג ,או הנחיה בלתי כתובה ,בשחזור גבולות על סמך נתונים גרפיים מבנק"ל (דיגיטציה של
מפות גושים) ,של שימוש בנתונים אלה ללא כל פעולה לשמירת חזיתות ושטחים רשומים של
חלקות .לעומת זאת ,תקנות המודדים מדברות על כך שנתונים גרפיים של בנק"ל הם נתונים
ראשוניים לשחזור גבולות ,והכווה היא לכך שלאחר קבלת נתונים אלה ממפ"י ,נדרשת פעולת
הצגה:
המשך במטרה לשמור על חזיתות ושטחים רשומים .כמו כן ,הנוהג המדובר נמצא בסתירה
להנחיית המנהל  6/2014לשחזור גבולות של חלקות רשומות ,נספח א' ,סעיף  ,3.2בו מדובר על
הצורך בהתאמת נתונים גרפיים לחזיתות ושטחים רשומים.
יש לתקן ולהשלים את הנחיית המנהל לשחזור גבולות ע"י תוספת הנחיות בנושא שימוש בנתונים
החלטה:
גרפיים.
מועד לביצוע
באחריות
משימה
20/7/16
רונן רגב
 .1תיקון הנחיית המנהל לשחזור גבולות
נושא:

הצגה:

מיכאל קלבנוב
הוצג על ידי:
 .2תקנה  23בתקנות המדידות 2016
הנחיות של מפרט חני"ת נמצאות בסתירה לתקנה  23בתקנות המודדים  2016בנושא שינוי
חזיתות רשומות של חלקות .עפ"י הנחיות של מפרט חני"ת ,ניתן לשנות חזית רשומה בכל מקרה
כאשר היא אינה תואמת את החזית המחושבת .לעומת זאת ,עפ"י תקנות המודדים  ,2016כאשר
הפרש בין חזית רשומה למחושבת עולה על המותר עפ"י תקנה ( 23א) ,הדבר מצריך פניה למנהל
ו/או קביעת מידה בהתאם לאיכות חומר הביסוס .עפ"י דרישות של תקנות המודדים ,טרם קבלת
החלטה על שינוי חזית רשומה ,נדרשת הפעלת שיקול דעת מקצועי של מודד ותיעוד מתאים
בפרשה הטכנית ולא שינוי אוטומטי של החזית הרשומה ,כפי הדבר משתמע מהנחיות חני"ת.
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החלטה:
משימה

יש לתקן את מפרט חני"ת בהתאם לתקנה 23

 .1תיקון מפרט חני"ת בהתאם

באחריות
ערן קינן

מועד לביצוע
20/7/16

אתי בנין
הוצג על ידי:
 .3הטמעת נתוני חלקות רשומות בבנק"ל
נושא:
עם אישור תצ"ר ועד רישום החלקות החדשות ,יש צורך בהטמעת נתוני החלקות הרשומות
הצגה:
בבנק"ל
יש להטמיע את נתוני החלקות הרשומות בבנק"ל עם קבלת ה"כשר לרישום" לרבות נקודות
החלטה:
הגבול ובתנאי שסיווגן נשאר או עלה.
מועד לביצוע
באחריות
משימה
30/9/16
אתי בנין
 .1יישום התהליך לעיל כחלק מתהליך העבודה הסדור
תפוצה :חברי פורום קדסטר ואורחים

עמוד  2מתוך 2

