"קו מדידה" -החברה המקצועית והמובילה בישראל בתחום
מדידות,מיפוי ורישום מקרקעין
המומחים שלך בשטח!
מדידות:
"קו מדידה" מפעילה בשטח ובמשרד צוותי מדידה  ,מהנדסים ,הנדסאים וגיאוגרפים מיומנים מקצועיים ומוסמכים אשר
מבצעים בין היתר:
.1מדידות לצרכי תכנון
.2מדידות לשימור מבנים וחזיתות
.3בקרת מדידות ,ביצוע ומדידת תשתיות  ,מערכות מידע גיאוגרפיות –  ,GISתכניות בינוי ערים )תב"ע(  -ליווי
ותכנון
.4תכניות לצרכי רישום -תצ"ר
.5רישום מקרקעין.
.6צילומי אויר
אודותינו
החברה עובדת בשיתוף פעולה מלא עם גורמי פיתוח והנדסה מקצועיים ולה ידע נרחב ורלוונטי לגביי המערכות והגופים
העוסקים בתחום בישראל כמו גם מערכת קשרים ענפה בתחום.
לחברה הסמכת .9001 ISO
בעלי החברה ומנהליה ,איל רבינוביץ ויואב קולר ,מהנדסי גיאודזיה ומודדים מוסמכים הינם בעלי ניסיון רב שנים,בעלי
ידע נרחב ומגוון ובעלי קשרים ענפים מול הגורמים הרלוונטיים בתחום.

"קו מדידה" החזון
"קו מדידה"  -שמה לה למטרה להביא לידי ביטוי הלכה למעשה
את הניסיון ,הידע המקצועי וההיכרות ארוכת השנים עם המערכות השונות
בתחומי המדידה המיפוי ורישום המקרקעין
על מנת לתת לך הלקוח את השירות המקצועי והטוב ביותר!
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ב"קו מדידה" אנו מאמינים  -בתפיסה עסקית רחבה ושלמה,הכוללת מגוון שירותים רחב ומקצועי ללקוחותינו.
הדרך שלנו  -למידת הצרכים הדרישות והסטנדרטים של לקוחותינו וגיבוש תכנית עבודה מקיפה לצורך מתן שירות
המותאם לצרכי הלקוח ותקציבו.
בתחומי השירות המגוונים שלנו אנו שואפים להשגת יעדים בדרך איכותית ,יעילה ואמינה.
אנו חתורים בהתמדה לפיתוח יחסים עיסקיים ארוכי טווח עם ספקינו ,לקוחותינו ועובדינו.

איל רבינוביץ -בוגר הטכניון -מהנדס גיאודזיה מוסמך ,מהנדס אזרחי ומודד מוסמך  ,984בעל תואר שני בהנדסה
גיאודטית .שימשגם כמרצה בטכניון.
יועץ בכיר בתחומי המדידה לגופים רבים במשק כגון:מינהל מקרקעי ישראל,משרד הבינוי והשיכון,כביש חוצה ישראל
,בעל נסיון רב בכל תחומיי המדידות .מודד בפרויקטים של תשתיות ,תכנון ,הסדר ומדידות לצרכיי רישום.
יואב קולר-בוגר הטכניון מהנדס גיאודזיה ומודד מוסמך .910
בעבר -מנהל אגף מיפוי ,מדידות GIS ,ורישום המקרקעין במינהל מקרקעי ישראל.
במסגרת תפקידו שימשכחבר בהנהלת מינהל מקרקעי ישראל וכן חבר בועדות כלל ארציות בתחומי המדידות
והרישום.
מומחה ובעל ניסיון רב במדידות בקדסטר ורישום מקרקעין.משמש כיועץ בתחום לגופים רבים במשק כגון :משרד הבינוי
והשיכון,הקרן הקיימת לישראל ועוד וכן מודד בפרויקטים רבים בתחום התשתיות ,מדידות לצרכיי רישום.
פרויקטים שבהם החברה מלווה את המדידות:
 .1ליווי תכנון - 2000יח"ד יבנה )חברת י.ה.ל עבור משה"בט(
 .2חוזי חכירה למושבים בשיתוף עם חב' מבט )תנועת המושבים (
 .3רכבל ירושלים).חברת מוריה(
 .4נתיבי ישראל.
 .5שדה תעופה אילת

2

בין לקוחותינו
•

מינהל מקרקעי ישראל

•

כביש חוצה ישראל

•

משרד הבינוי והשיכון

•

הרשות לפיתוח ירושלים

•

חב' מיתב

•

החב' לפיתוח עכו העתיקה

•

המכללה למנהל

•

המרכז למיפוי ישראל

•

קק"ל

•

חברה לפיתוח מזרח ירושלים

•

עיריית ת"א

•

דרך ארץ

•

עיריית רחובות

•

משרד הכלכלה

•

עיריית אשקלון

•

חב' דאל

•

עיריית לוד

•

נתיבי ישראל

•

מועצה מקומית עמנואל

•

נתיבי גז

•

יוניטרוניקס

•

לודן הנדסה

•

חב' ערים

•

חב' שיכון ובינוי

•

חב' פארטו

•

משרד הפנים

•

חברת SKYדיגיטל

•

משרד הביטחון

•

הסוכנות היהודית

•

מושבים רבים ברחביי הארץ

•

השתתפויות בנכסים

•

מוריה

•
•
•
•

•

מגל

יבנה
נתיבי ישראל
מוריה
אינטרפרייז
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