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קמ"ק מול תצ"ר או גוש מוסדר
הוצגה דוגמה שבה תצ"ר עם סווג נקודות אנליטי שהותאמה לקמ"ק יוצרת נקודות בסווג
שאינו קמ"ק.
הוצגה דוגמה נוספת שבה חלק מנקודות הגבול אינן אנליטיות ,אלא לחישוב שטחים
בלבד .נקודות אלו לא יקלטו בבנק"ל והקמ"ק יישאר כנתונים הקובעים.
הוזכר "מקרה הצב" בחבל לכיש ,שבו תצ"ר הוכנה על רקע גושי קמ"ק ותוך התאמה
אליהם.
יש להתייחס אל שכבת הקדסטר כבסיס נתונים; הדיוק הוא לנקודה.

שמעון

1.1

מבקרי התצ"ר צריכים להשתמש במפרטים הטכניים של קמ"ק.

מיכאל

1.1

אחרי החגים יכין צוות מפרט הכנה וביקורת אחיד למוצרי קדסטר.
כוונת הקמ"ק הייתה שהוא יהיה חוקי; סופיות מיקום הגבולות ,אך הנושא לא קודם על ידי
יוסף
משרד המשפטים.

1.1
1.1
1.1
1.1

1.1

אתי
אתי
אתי
מיכאל

רונן

.2

גושי קמ"ק לאורך חוף הים

אתי

1.1

בתחילת פעילות הקמ"ק בוצע פרויקט חצי מחקרי שכלל כ 16 -גושים.

אתי

1.1

במהלך השנים אושרו תצ"ר בגושים אלו.

אתי

1.1

התצ"ר לא תואמות את גושי הקמ"ק.

אתי

1.1

איציק פבריקנט הציע לא למסור נתונים מגושים אלו למודדים; הם לא מספיק בטוחים.

אתי

המשך בדף הבא...
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באחריות

גוש מוסדר חדש יוגדר כקמ"ק.
השימוש בגוש קמ"ק יהיה מחייב וערכי נקודות הגבול יהיו
באחריות המרכז למיפוי ישראל ,ככל שאין בעיה עם שטח
החלקה או שטח של החלקות השכנות.
השימוש בתת"ג יהיה מחייב ,בכפוף לסווג הנקודות וערכי נקודות
הגבול יהיו באחריות המרכז למיפוי ישראל.
מיכאל
אם אין שינוי בערכי נקודות הגבול של גוש קמ"ק או תת"ג או
תצ"ר בעקבות עבודה שכנה ,הגוש ישאר מוגדר כקמ"ק.
אם יש תוספת של נקודות גבול על גבול גוש קמ"ק או תת"ג או
תצ"ר והגבול לא זז ,הגוש יישאר מוגדר כקמ"ק.
תחום בנק"ל לא אמור לקבל מידע סותר בין מפות גוש ,תצ"ר,
תת"ג וקמ"ק.
בדיקת מצבים שבהם הזזת חלקת הדרך בגושי קמ"ק גדולה מ-
אתי ,מיכאל
 16מ' ,בין המיקום החדש של הגבול למפת הגוש.
איסור מכירת נתונים מכ 16 -גושי פרויקט הקמ"ק לאורך חוף
אתי ,יקי
הים מהבנק"ל ,והפיכת הסטטוס שלהם לפרויקט מחקר.

תאריך ביצוע

1/16/1611
16/68/1611

רשם :רונן רגב
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