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נוכחים בפגישה:
מרכז הפורום:

שמעון ברזני

חברים:

יוסף פוראי ,אסתר וילקין ,קלרה צימרמן ,לריסה ווזנסנסקי ,אורית מרום ,אתי בנין ,רונן רגב

אורחים:

אריה פרנק

נושאים שנדונו בפגישה:
.1

פארק כוכב הירדן

אריה פרנק

1.1

לחלק מהחלקות בגוש  22622אין מספרים ואין שטחים רשומים.

אריה

1.2

לפי לשכת רישום המקרקעין ,הגוש מוסדר בשלמותו ,ואין שטח כללי לגוש.
חלקות הדרך בגוש "צפות" בשכבה נפרדת ,ולא נכללות ברצף החלקות .בגוש הוכנה תצ"ר
שלא כללה את חלקות הדרך ,כנראה מסיבה זו.
בנוסף ,אין התאמה של הגבול המערבי של גוש זה עם הגושים הגובלים.
קנה המידה של גוש  22622הוא  1:11,111וקנה המידה של הגושים הגובלים ממערב
הוא .1:1,111
תתקיים פגישה עם פקיד הסדר חיפה ורשם חיפה כדי לקבל החלטה בנושאים הבאים:
א .הסדר חדש של הגוש או השלמת הסדר של החלקות הלא מוסדרות.
ב .התייחסות לחלקות הדרך.
ג .התייחסות לאי ההתאמה בין גבולות הגושים.
בפגישה יוכן מכתב עבור אריה פרנק על ידי הנוכחים עם הסבר על המצב הקדסטרי
הקיים ,לצורך עבודה מול רשויות התכנון ורשות מקרקעי ישראל.

אריה

.2

דרום רמת הגולן

אריה פרנק

2.1

גוש  211,111הוסדר בחלקה אחת ולאחר מכן חולק בתצ"ר לחלקות דרך וחלקות נוספות.

אריה

2.2

הדיגיטציה של חלקות הדרך בבנק"ל לא מתאימה לכבישים בשטח.

אריה

2.2

מכיוון שקנה המידה של הגוש הוא  ,1:21,111ניתן לפרש את מיקום בדיוק של כ 11 -מ'.

אריה

2.1

הלקוח אינו מעוניין לשלם על שחזור גבולות מלא ,ולכן השימוש בדיגיטציה הכרחי.

אריה

2.1

מציע לשפר את הקליטה הגרפית שבוצעה במרכז למיפוי ישראל.

אריה

1.2
1.1
1.1
1.6
1.1
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2.6
2.1

צוות מדידה של מרחב הגליל מדד את הכבישים לצורך בדיקת ההתאמה הגרפית.
מבקש לחשב את המדידה שבוצעה כאמור ,ולבצע קליטה גרפית מחדש תוך התייחסות
למיקום הדרכים והקפדה על התאמה גרפית.

אורית
רונן

מטלות:
נושא
.1

1

.2
.2

2

המטלה
תאום פגישה עם פקיד הסדר חיפה ורשם חיפה .יש לעדכן את
אריה פרנק לאחר תאום הפגישה.
חישוב המדידה במרחב הגליל
ביצוע דיגיטציה מחדש תוך התייחסות למדידת הדרכים
והקפדה על התאמה גרפית למפת הגוש

באחריות

תאריך ביצוע

אורית

מיידי

אורית

1.11.2112

אתי

11.11.2112
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