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

יום שני 27.05.2013

R13d420

נושא :פורום קדסטר מספר 7
נוכחים בפגישה:
מרכז הפורום
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אורחי הפורום

עודד ניידיק

נושאים שנדונו בפגישה:
.1

שטחי  Arab Areaבתל אביב

1.1

ישנם גיליונות שנקראים  ,sheetשניתן לאתרם באמצעותם מפות מפתח.
חלק מהגושים שנחשבים ( Arab Areaגושים שנחשבים שאין להם ביסוס קדסטרי),
נמצאים בשטחים שיש בהם .sheet
במצב הנוכחי המודדים משתמשים בחידוש גבולות גרפי ,משום שהמידע לא נגיש להם.

1.1

לגוש דן ולשטחים אחרים יש מפות מפתח לגיליונות אלו.

1.1

ייתכן שחלק מהשטחים מוסדרים וחלקם לא.

יוסף

.2

צרוף נציג ה"ק לפורום

לריסה

1.1

חשוב שתחום הסדר קרקעות יהיה מעורב בנדונים בפורום.

לריסה

.3

תת"ג

שמעון

1.1

יש להחליט אילו קבצים ומסמכים יוגשו.
הפורום שבמסגרתו יש לדון בנושא צריך לכלול את מיכאל קלבנוב .יש להכין הנחיות
ברורות ולנהל את המידע .יש לבנות את המנגנון הממ"גי שמנהל ושומר את המידע.
הנחיות להכנת תת"ג הוכנו יחד עם מיכאל .בנוסף ,הנחיות המנהל לסווג נקודות יקבעו
את סווג הנקודה .השימוש בנקודה יהיה בהתאם לסווגה ,וללא קשר למסמך שיצר את
הנקודה :הסדר ,תת"ג ,תצ"ר ,קמ"ק.
כרגע אין מסלול לתת"ג בבנק"ל.

שמעון

לריסה

1.1

החזון :לכלול בתת"ג גם נקודות גבול חדשות שנקבעו בהתאם לתכנון מאושר.

רונן

1.1
1.1

1.1
1.1
1.1
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מטלות:
נושא
.1
.1

1

.1
.1

1

תאריך ביצוע

המטלה

באחריות

מחשוב של מפות המפתח לצורך איתור גיליונות הsheet -

כרמלה

17/711

מפתוח של הצלעונים באמצעות נקודות הקיצון של הצלעונים

מרינה

17/711

בדיקת האפשרות לשלב את המידע בTopoCad -

שמעון

17/711

צרוף נציג ה"ק לפורום

יוסף

1171711
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