פורום קדסטר מספר 14
יום ראשון 8.60.162.

מקום הפגישה :לשכת המנהל

רשימת תפוצה:
מרכז הפורום:
חברים נוכחים:

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

חברים נעדרים:
אורחים:

אסיה סקזינסקי

נושאים שנדונו בפורום:
התקיים המשך לדיון פורום קדסטר מס'  12בנוגע לפנייתם של מודדי טבעון בקשר לחלקה
 2.בגוש  . 2228.הדיון עסק בבקשה של המודד משה מריין לתיקון שטח חלקה /אימוץ
4
חזית באורך  28מ' כאשר בגיליון השדה רשום  266לינקים ( 16מ')  .בקשה זו נסמכה על אורית
טענותיו שזה מסתדר עם המצב הקיים ושיש סבירות גבוהה שהמידה  16מטרים
המשויכת לחזית כוללת גם את השביל ברוחב שני מטרים.
בוצע חישוב ע"י מספר גורמים לרבות יועץ חיצוני ולפי החישוב יוצא שקיימת חוסר התאמה
2.2
למצב הקיים.
2.1
בתב"ע השביל ברוחב  3מ' לפי הגוש  1מטרים ,בפועל יותר מ  1מטרים.
2.3

לחלקות 2,21,16,12 :הוכנו תצ"רים כך שמתאפשר לבצע ביניהן חישוב.

2

דן שריר מבקש לקבל אישור להשתמש בגוש קמ"ק שהוגשה לו בקשה לתיקון שטח

מיכאל

3

אתי קיבלה משימה בפורום קודם לברר כיצד נקבע אזור ה "? "Arab Area
אתי בדקה את הנושא ולהלן תשובתה :הצעת החלוקה משנת  24.2היא זו שקבעה את
אזור ה "."Arab Area
אגף ארכיון ומידע למודדים השלים את קישור ה sheets -לגושים .
בפורום מס'  33אתי התבקשה לבדוק התאמה בין אורתופוטו ובין  sheetבתל-אביב.
דווח על ידה כי קיימת תאימות גבוהה בין המבנים שקיימים ב אורתופוטו עד עצם היום
הזה לבין המבנים המוצגים ב .sheet

אתי

3.2
3.1
3.3

אתי

החלטות:
נושא
.2

2

.1
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.3

3

באחריות

החלטה
יש לבצע חישוב בין התצ"רים ,עם תיאום חזיתות ובלי
אורית
ולהושיב על המפה.
החלטת הפורום היא לאשר שימוש בנתוני הקמ"ק
המתוקנים .מפ"י יתחייב בפני המודד לדאוג להשלמת פעולת אורית
תיקון השטח תוך חצי שנה מהיום.
יש לדוור את המודדים לגבי אזור ה " "Arab Areaוקישור
רונן
ה  Sheetsשיש בהם נתוני קדסטר לגושים

תאריך מבוקש
23/0/2.
4/21/2.
11/0/2.

רשם :שמעון ברזני

העתקים :מודד משה מריין ,מודדי טבעון
מודד דן שריר ,שריר מודדים מוסמכים

