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יום שלישי 4.7.2017

בחדר ישיבות
אורחי הפורום:
מודד מוסמך משה פלוס
חברי הפורום המשתתפים (בסדר א"ב):
☒
☒

אורית מרום
לריסה ווזנסנסקי

מרכז הפורום:

☒

אירנה איטקיס
מיכאל קלבנוב

☒

שמעון ברזני

☒

☒
☒

☒

אתי בנין
שמעון ברזני

הפרוטוקול הוכן על ידי:

שמעון ברזני

אסתר וילקין
ניקולא ג'מאליה

☒

נושאים ,החלטות ומשימות
נושא:
הצגה:
החלטה:

.1

קמ"ק -פרויקט מחקר באשקלון

בשנת  2006בוצע פרויקט קמ"ק מחקרי ע"י המודד משה פלוס .הבנק"ל עודכן בהתאם כנ"ל סימון קמ"ק.
בהמשך ניתנה הנחיה להוריד מהבנק"ל את הסיוג קמ"ק מחשש שמא הקמ"ק אינו איכותי .יש הסכמה
של הפורום שאיכות העבודה שבוצעה מאפשרת הגדרת הגושים כקמ"ק.
להחזיר את הסיווג לקמ"ק בבנק"ל וכן לעדכן את שכבת הקמ"ק בטופוקד ובאתר המפות.

משימה

 .1עדכון הגושים לסטטוס קמ"ק
נושא:
הצגה:

החלטה:

הוצג על ידי:

משה פלוס

.2

בחינת הצורך בהתמרה מרשת ישראל החדשה לרשת
ישראל התקפה

באחריות

מועד לביצוע

אתי בנין

11/7/2017

הוצג על ידי:

משה פלוס

הפרקטיקה מראה שהדיוקים בביצוע עבודות הפיתוח קירות וכד' גדול מהדיוקים שמתקבלים מהתמרה
בין הרשתות  .כמו כן מודדים עושים שימוש בנתונים שברשת ישראל החדשה כאילו היא בתקפה ללא
מבחן התמרה .ההצעה היא לא להבדיל בין הרשתות .חדשה משמע תקפה.
חייבים להגדיר טולרנס .תקנות המדידות  2016הגדירו את דיוק נקודת הגבול כ  7ס"מ .בהתמרות בין
חדשה לתקפה מתקבלים גם ערכים גדולים יותר במיוחד בנקודות בקרה מסוג טריג ולא נקודות בקרה
שנמדדו במדידה לווינית .תיבחן אפשרות להגדיר מול מחלקת חישובים היכן האזורים בהם וקטור ההזזה
גדול מ  7ס"מ ולהתייחס בהתאם לרבות פיתוח אפליקציה במרכז ההתמרות לקבלת ערכי התמרה באופן
מהיר.
באחריות

משימה

מועד לביצוע

18/7/2017
 .1בחינת מודל ההתמרות הקיים והשימוש בו מול אגף חישובים

מיכאל קלבנוב

עמוד  1מתוך 2

נושא:
הצגה:
החלטה:

.3

ויזואליזציה של קדסטר מודרני בשכבת הקדסטר

הוצג על ידי:

משה פלוס

שכבת הקדסטר מורכבת בחלקה מקדסטר איכותי מיטבי ( מודרני) וחלקה מקדסטר שאינו לשימוש
אינפורמטיבי .ההצעה היא להגדיר בצבע אחר בשכבת הקדסטר קדסטר איכותי ( קדסטר מודרני-רשת
חדשה ומאוחרת יותר)
המשימה תוכנס למשימות הפיתוח

משימה

 .1הכנסת הדרישה לתכנית העבודה לפיתוח

באחריות

מועד לביצוע

שמעון ברזני

18/7/2017

תפוצה :חברי פורום קדסטר  ,אורחים

עמוד  2מתוך 2

