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נושאים שנדונו בפגישה:
.1

שטחי  Arab Areaבתל אביב (בהמשך לפורום קדסטר )7

1.1

יש במדינה כ.Sheet 0,333 -

1.1

מפתחות ה Sheet -הם גבולות גאוגרפיים מלבניים ,ולא לפי גוש וחלקה.

1.0

ברוב ה Sheet -אין מספרי פנקסי שדה.

1.1

כל ה Sheet -נסרקו ,ושדות המפתח כוללים ציון הקואורדינטה של הפינה הדרום מערבית

1.1

ממליצה לפתח בתצפי"ת סביבה נפרדת לעיון ב.Sheet -

1.1

מציע לפתח שכבה ב -טופוקאד של מפת המפתח ל Sheet -ועיון בסריקות ה.Sheet -

רונן

.2

נוכחות מודדים מבקרים בשלב קליטת קובצי תצ"ר בממ"ג

רונן

1.1

מדוע נדרשת נוכחות המודד המבקר בשלב זה?
התכנית המקורית הייתה שהמודדים יכניסו את הקבצים לממ"ג ,אך בפועל לריסה רייזמן
מכניסה את הקבצים והמודד ממתין לידה.
יש להנחות את לריסה רייזמן בהתאם ולקבוע כיצד יקבל המודד הערות לתיקון הקבצים

רונן

לריסה

.3

קביעת גבולות בהתאם לפיתוח

רונן

0.1

ההתייחסות היא למסמך שהכין שמעון ברזני בנושא.

0.1

אין מדיניות לקביעת גבול יחסית למצב הקיים .הבעיה קשה בעיקר בשטחים תלולים

.4

ייתור אישור תצ"ר של גושי רקע וגליונות מילואה בוועדות המקומיות
חשוב שהוועדה המקומית תהיה מודעת לחלקות הרשומות שנכללות בה ,לכן מומלץ
לאשר את כל גיליונות התצ"ר על ידי הוועדה
הוועדה לא צריכה לבדוק מילואות ,משום שאין בהן מידע תכנוני או קנייני

1.1
1.0

1.1
1.1
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.5

סריקת תצ"ר מאושרות על ידי הוועדה המקומית

רונן

1.1

האם ניתן לסרוק את גיליונות התצ"ר שאושרו בוועדה המקומית?

רונן

1.1

ניתן לסרוק ,אך יש בעיה של אמינות הסריקה ואימות התאמתה לעותק המקורי

לריסה

1.0

ניתן לבצע אכיפה על מודדים שמצרפים סריקות לא נכונות

אליאס

1.1

מציעה להמשיך ולדרוש את העותק המקורי
ניתן לסרוק את הגיליונות המאושרים המקוריים במרכז למיפוי ישראל ,ובכך לשמור על
אמינות העותק הסרוק

אסתר

1.1

לריסה

מטלות:
נושא

המטלה

באחריות

תאריך ביצוע

.1

1

.1

1

בדיקת האפשרות לפתח ממשק בTopocad -
פגישת תאום עם אתי בנין ויוסי שרמן לצורך ביטול הצורך
בהגעת המודד המבקר ,וקביעת תהליך למשלוח הקבצים על ידי
המודד ,ומשלוח הערות למודד במקרה שיש תקלות בקבצים
בדיקה עם פקידי הסדר לגבי שיטתם בעניין

שמעון

3/31/1310

וירה

3/31/1310

אליאס

3/31/1310

הכנת מסמך הנחיות לקביעת גבולות בהתאם למצב קיים

יוסף

1/32/1310

.1

1

הודעה למודדים שאין צורך לאשר גיליונות של מילואות בוועדות

רונן

0/31/1310

.1

1

הוספת סעיף  1.1לתהליך ביקורת תצ"ר

לריסה

.0
.1

0

רשם :רונן רגב
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