סיכום פורום קדסטר מספר 55
יום רביעי 11.11.201.

בלשכת המנכ"ל

R14d762

אורחי הפורום
אריה פרנק
חברי הפורום (בסדר א"ב)
☒
☒

אורית מרום
לריסה ווזנסנסקי

מרכז הפורום:

☒

איציק פבריקנט
מיכאל קלבנוב

☒

שמעון ברזני

☒

☒
☒

אסתר וילקין
קלרה צימרמן

☐
☒

הפרוטוקול הוכן על ידי:

אתי בנין
רונן רגב
שמעון ברזני

נושאים ,החלטות ומשימות
נושא:
הבעיה:
החלטה:

סתירה בנתוני קדסטר באזור משמר הירדן בקעת
.1
בית שאן
גושים וחלקות המוצגים בשרת המפות ושכבת הקדסטר נושאים מספרים פיקטיביים ונתונים
שגויים .ועדות התכנון דורשות קדסטר תואם שכבת גו"ח מהבנק"ל.
מפ"י תספק למשרד חץ הצפון עד אמצע דצמבר קובץ רצף קדסטרי .לעת עתה מפ"י תכין מכתב
למודד שמסביר את הבעייתיות הקיימת בשכבת הקדסטר.
הוצג על ידי:

משימה
הכנת מכתב הסבר
הכנת מפת רצף קדסטרית
הורדת מספרי גו"ח פיקטיביים משכבת הבנק"ל בשרת המפות כך שלא
יהיה מצג מוטעה לגביהם

נושא:
הבעיה:
החלטה:

אריה פרנק

באחריות
אורית
אורית

מועד לביצוע
111211.
1111211.

אתי

מיידי

אריה פרנק
הוצג על ידי:
 .2הצגת גושי שומה בשרת המפות
אין נתוני גושי שומה בשרת המפות ,נדרש לוועדות לדעת איזה גושי שומה נכללים בתכנית
תוצג שכבת התיחום בלבד ללא החלוקה הפנימית באזורים שאין גושי הסדר

עמוד  1מתוך 2

משימה
הצגת שכבת תחומים של גושי השומה בשרת המפות באזורים שבהם אין
גושי רישום
נושא:
הבעיה:
החלטה:

אתי

11112011

אריה פרנק
הוצג על ידי:
 .3שימוש לא נכון בנתוני הבנק"ל
הוועדות בודקות את נתוני הקדסטר שמוגשות במסגרת מפות מדידה מול שכבת הבנק"ל ללא
הבנת משמעות הדבר .לעתים קורה והם מחזירים עבודות בגלל חוסר תאימות.
יש להנחות את הוועדות לגבי שימוש בשכבת הקדסטר

משימה
תבוצע התייעצות עם משרד הפנים ( מנחם ארסלן) ,כיצד לתדרך את
הוועדות לגבי המשמעות ואופן השימוש בבנק"ל
נושא:
הבעיה:
החלטה:

באחריות

מועד לביצוע

באחריות

מועד לביצוע

שמעון

2111112011

הוצג על ידי:
 .4שימוש לא נכון בנתוני הבנק"ל
הכנסת נתוני חלקות בסיס לבנק"ל מיד עם אישור תצ"ר ככשרה לרישום
יש לקלוט את נתוני חלקות הבסיס לבנק"ל מיד עם אישור התצ"ר ככשרה לרישום כתת"ג.

משימה
יפותח מנגנון שמטמיע את נתוני חלקות הביסוס בתצ"ר שקיבלה כשר
לרישום ועדיין לא נרשמה בבנק"ל

שמעון

באחריות

מועד לביצוע

אתי

11212011

תפוצה :חברי הפורום ,אורחים.
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