המרכז למיפוי ישראל

SURVEY OF ISRAEL

גאודזיה ,קדסטר ,מיפוי ומערכות מידע גאוגרפי

AGENCY FOR GEODESY, CADASTRE, MAPPING
AND GEOGRAPHIC INFORMATION

לשכת המנהל

מדינת ישראל  -משרד הבינוי והשיכון

סיכום פגישה
מקום הפגישה :לשכת המנהל
סימוכיןR13d387 :

יום שני 20.05.2013

נושא :פורום קדסטר מספר 6
נוכחים בפגישה:
מרכז הפורום

שמעון ברזני

חברי הפורום

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

אורחי הפורום

קלרה צימרמן

נושאים שנדונו בפגישה:
.1

הדפסה על מיילרים

1.1

האם ניתן להפסיק להדפיס על מיילרים?

1.1

חוששת מכפילות בעבודה ,בגלל הדפסה על נייר

קלרה

1.1

יש לשאוף לביטול העותק הקשיח

לריסה

1.1

החזון מתאים להגשת תצ"ר מקוונת

.2

משבצות חקלאיות

1.1

מציע להכין נייר עמדה

1.1

מציע להתייעץ לוירה לבן

1.1

במקום נייר עמדה ,ניזום פגישה עם המרכז למשבצות חקלאיות בהתאם להחלטה

.3

אישור תצ"ר בוועדה המקומית

1.1

מציע לא לאשר תצ"ר רקע שאינו כוללות חלוקה חדשה בוועדה המקומית

.4

עידוד שימוש בגוש א'

1.1

במקום שסדר הפעולות יחולק על פני הגליונות ,יהיה גליון אחד לכל אגד תצ"ר

1.1

החלוקה לגליונות תהיה טכנית
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מטלות:

.1

נושא

המטלה
החלטה :יציאה לתקופת ניסיון של הדפסת מיילר על ידי המודד
רק לאחר סיום הביקורת
התאמת התקנות לאפשרות שלא להדפיס מיילר

ירון

1

בדיקה עם היועצת המשפטית

לריסה

10.02.1011

בדיקה עם ירון על השפעת ההצעה על הממ"ג

שמעון

11.02.1011

בדיקה עם ירון על השפעת ההצעה על פרויקט "קשת בענן"

לריסה

12.02.1011

הצעה למשרד המשפטים לשינוי פורמט תיק הרישום

לריסה

11.02.1011

1

.1
.1
.1
.2

1

.2

באחריות

תאריך ביצוע

רונן

1.02.1011
10.02.1011
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