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סיכום פגישה
מקום הפגישה :לשכת המנהל
סימוכיןR13d087 :

תאריך713.130.71 :

נושא :פורום קדסטר מספר 1
נוכחים בפגישה:
חברי הפורום:

יוסף פוראי ,וירה לבן ,אסתר וילקין ,לריסה ווזנסנסקי ,רונן רגב

אורחי הפורום:

קלרה צימרמן ,אירנה איטקיס ,שמעון ברזני ,יוסף יוסף ,משה יניב

נושאים שנדונו בפגישה:
.1

פניית מודד מוסמך יובל סטרולביץ לקבלת פטור מסימון חלוקה חדשה במטולה

737

וירה לבן הכינה מכתב עם אישור לפטור מסימון בתנאים3

730

רונן ציין שהוא מכין הנחיות לפטור מסימון גבולות3

.2

פניית ציפי שיפריס מעיריית הוד השרון בעניין אי התאמה בין תצ"ר שאושרה בוועדה ובמפ"י

037

וירה הכינה מכתב הסבר לוועדה שאין זו אחריות המרכז למיפוי ישראל3
רונן ביקש שתתבצע פנייה אל המודד עם הסבר על משמעות השגיאה והצעה לביצוע תיקון מהיר של
התצ"ר ואישור הוועדה המקומית 3המרכז למיפוי ישראל יבטיח שאישור התצ"ר יהיה מהיר3
המסקנה :יש להתחיל בהליך תת"ג מהר ככל שניתן3

.3

פניית מודד מוסמך אבנר שיאון לפטור מסימון של שפ"פ בקרית גת ,גוש 1191

137

מכיוון שנקודות הביסוס נלקחו מתיק חישובים ,אין חשש לשגיאה בחישוב החלקה3

130

יינתן פטור מסימון חלקת העודף ,באזור הרחוק מהחלוקה החדשה3

131

רונן ציין שהוא מכין הנחיות לפטור מחישוב חלקות עודף3

.4

הצעת אירנה איטקיס לתוכנית הדרכה בקדסטר ,על בסיס בקשת אמיר בר-מאור בתקופת התמחותו

137

אירנה הגישה תוכנית הדרכה מפורטת לכל תהליך הביקורת3

130

אוכלוסיית היעד לקורס :מתאמנים ,מודדים מוסמכים ,מבקרים3

131

מוצע ליצור תוכנית הדרכה פנימית ותוכנית הדרכה חיצונית3

131

במסגרת שבוע הקדסטר ידונו יוסף ורונן על הדרכה בנושאי קדסטר3
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מטלות:
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המטלה
כללי :העברת הנחיות המנהל לפטור מסימון גבולות לבדיקת יוסף
פוראי
כללי :העברת הנחיות המנהל לפטור מחישוב חלקות עודף לבדיקת
יוסף פוראי
נושא  :2הכנת מכתב מתוקן לוועדה ומכתב למודד

באחריות

תאריך ביצוע

רונן

13.130.71

רונן

13.130.71

וירה

0.3.130.71

רשם :רונן רגב
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