פורום קדסטר מספר 38
מקום הפגישה :לשכת המנהל

יום שני 70.401.24
רשימת תפוצה:

חברים נעדרים:

שמעון ברזני
אסתר וילקין ,קלרה צימרמן ,אתי בנין ,לריסה ווזנסנסקי ,מיכאל קלבנוב ,איציק פבריקנט ,רונן
רגב
אורית מרום

מרכז הפורום:

אורחים:

איציק בן יוסף ,סרגי זלצמן

חברים נוכחים:

נושאים שנדונו בפורום:
.1

עיכוב באישור תצ"ר עקב בעיות בקמ"ק

א .בן יוסף

202

הסבר קצר על משמעות העיכוב ברישום זכויות מבחינת בעלי וחוכרי הקרקע0

א 0בן יוסף

201

מציע שהמרכז למיפוי ישראל לא יעסוק בתיקוני שטחים
המרכז למיפוי ישראל אחראי על גבולות החלקות ושטחיהן ולכן מוצא לנכון לתקן שטחים
א 0פבריקנט
שגויים0
במקרה של הקמ"ק בנגב :הוחלט לתקן את מיקום הדרכים שנקבעו על סמך מדידה
א 0פבריקנט
ופענוח לא מדויקים ,וזאת על בסיס מדידה חדשה ומדויקת0
לא סביר שבגלל עיכוב בתיקון השטחים בגושי הקמ"ק לא ניתן יהיה לאשר תכניות לצרכי
א 0בן יוסף
רישום ,וכתוצאה מכך לא ניתן יהיה לבצע את הרישום0

201
204
201

.2
102
101
101

א 0בן יוסף

א .בן יוסף

תשריט לתיעוד גבולות
בשלב זה המודד לא יכול לקבל מידע מתת"ג מאושר מהמרכז למיפוי ישראל ,וצריך לפנות
א 0בן יוסף
אל המודד שהכין את התת"ג0
המרכז למיפוי ישראל מפתח יכולת להציג את המידע הקדסטרי מכל סוג שהוא (הסדר,
רונן
תת"ג ,קמ"ק תצ"ר ועוד) לציבור המודדים0
מכיוון שהמרכז למיפוי ישראל רואה חשיבות רבה בפעילות התת"ג ,הוחלט לאפשר את
הגשת התת"ג ואישורו כבר בשלב זה למרות שהיכולת לספק את המידע מוגבלת ונמצאת רונן
בהתהוות0

החלטות:
נושא
02
01
01

2

באחריות

החלטה
העברת נוסח מתאים לחתימה על התצ"ר לוועדה המקומית
סרגי זלצמן
לתכנון ובניה חבל אילות0
איציק בן יוסף
החתמת התצ"ר מחדש על ידי הוועדה המקומית0
משלוח מסמך הנחיות להשלמת תיקון תיק החישובים0

סרגי זלצמן

תאריך מבוקש
2.0.401.24
2.0.401.24

04
01

מעקב אחר תיקון השטחים הרשומים של החלקות בגוש איציק
פברינקט
 102.4על ידי עליזה קן0
איציק בן יוסף
תיקון התצ"ר בהתאם להנחיות והחתמת הוועדה המקומית0

06

אישור התצ"ר ככשרה לרישום0

סרגי זלצמן

07

בדיקת הצגת המידע מתת"ג בטופוקד0

שמעון ברזני

רשם :רונן רגב
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1.06.2014

