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בחדר ישיבות לינקולן 3
אורחי הפורום:
מר דב כץ ,גב' אולגה סנה ,מר חגי לייבושור
חברי הפורום המשתתפים (בסדר א"ב):
☒

אוסנת אהרון

☐

אורית מרום

☒

אירנה איטקיס

☐

אסתר וילקין

☐

אתי בנין

☒

לריסה ווזנסנסקי

☒

מיכאל קלבנוב

☒

ניקולא ג'מאליה

☒

שמעון ברזני

☐

מרכז הפורום:

☒

אוסנת אהרון

הפרוטוקול הוכן על ידי:

אוסנת אהרון

נושאים ,החלטות ומשימות
נושא:

.1

סוגי מסמכים חדשים בתצפית/טופוקד

הוצג על ידי:

מר דב כץ

הפניה לפורום קדסטר נובעת מתוך רצון לשיפור ע"י ביצוע שינויים בתצפית ,אשר יקלו על המודד להשגת חומר
הצגה:

בצורה עצמאית ומהירה .הרצון נובע בשל ריבוי הכנסת סוגי מסמכים חדשים כולל ספרתיים ,אשר בעתיד יעודכנו
ב"טופוקד".
המלצות לשינויים בהגדרת המסמכים:
.1
.2
.3

החלטות:

.4
.5

"פרשה טכנית" רצוי שתמשיך להיקרא "תיק חישובים" ,מאחר והמודדים רגילים לתשאל לפי פורמט
מסוים .כמו כן ,הם רגילים למינוח "תיק חישובים".
מערכת "תצפית" דורשת מס' תיק חישובים כשדה חובה.
התכנית עצמה  ,מומלץ שיהיה מסווג כתצ"ר/תת"ג  .בתיאור תהיה התייחסות -קובץ "סרוק" וקובץ
"וקטורי".
בתצפית קיימת שורת תת"ג ,אך לא קיימים מסמכים של התת"ג .יש להשלים
שיקוף ב"טופוקד"  -יש לפעול ש"השנה" תהיה חלק ממספר ה"מלבן" של התת"ג כרגע מוצג מספר
התת"ג ללא שנה.
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 .6המלצת הפורום :הכנסת התת"ג בדוח פעולות בגוש.
אי לכך ,א .יש לבחון  -אם אפיון התת"ג מאפשר הצגת דוח פעולות בגוש.
ב .יש לבדוק אפשרות לתשאל חומר ביסוס בצורה מרחבית ולא לפי גוש וזאת בהתאם לטיוטת
אפיון שערך מר מרק ישראל.
 .7בקשות לשיפורים ל"טופוקד"  -יש להעביר לאתי בנין .בהמשך תקבע פגישה עם מר ערן קינן,
מר יואב טל ומר שחר שם טוב בנושא.

באחריות

מועד לביצוע

 .1קביעת פגישה עם מר יואב טל מנהל אגף פיתוח בכדי לבדוק,
אם ניתן ליצור כלי שיחבר את כל המסמכים.

ניקולא ג'מאליה

3/5/18

 .2הכנסת מסמכי תת"ג לתצפית.

אתי בנין

3/5/18

 .3שיחה עם רונן ואתי בפ"ע לגבי המונחים המוצעים לשימוש בטופוקד

שמעון

3/5/18

 .4ריכוז מכל הגורמים את הבקשות לשיפורים ל"טופוקד" והעברה לערן
קינן.

אתי בנין

10/5/18

משימה

תפוצה :חברי פורום קדסטר  ,מנהלי הקדסטר ,אורחים ,יואב טל ,ערן קינן
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