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בלשכת המנכ"ל

R15d311

אורחי הפורום:
מודד מוסמך דן שריר ,משה יניב ,אבי שוסטרוב
חברי הפורום המשתתפים (בסדר א"ב):
☒
☒

אורית מרום
מיכאל קלבנוב

מרכז הפורום:

☒

אסתר וילקין
סמנכ"ל קדסטר

☒

שמעון ברזני

☐

☐
☒

אתי בנין
קלרה צימרמן

☒
☒

הפרוטוקול הוכן על ידי:

לריסה ווזנסנסקי
רונן רגב
שמעון ברזני

נושאים ,החלטות ומשימות
נושא:
הצגה:
החלטות:

שמעון
הוצג על ידי:
 .1רישום מידות חזיתות במפת קדסטר
הועלתה הצעה לרישום מידת החזית המחושבת מקואורדינטות במקום מידת החזית הרשומה.
( )1במידה ואין כל נתון אחר של מידת החזית הרשומה ,תירשם מידת החזית המחושבת.
כאשר שחזור הגבולות לנקודות שמגדירות את החזית אינו מיטבי ,אין לרשום את מידת
()2
חזית ,לא הרשומה ולא המחושבת.
תתבצע התייעצות עם המדען הראשי לגבי ההצעה לרישום מידת החזית מחושבת
()3
מקואורדינטות
( )4בקשתות ,אין צורך לרשום את מידת החזית או/ו המיתר .יש לציין את הרדיוס בלבד.

משימה
הטמעת החלטה ( )2הנחיות המנהל להקלה בשחזור חלקות חצויות
3.2013
התייעצות עם המדען הראשי בסוגיית רישום מידות חזיתות במפת
קדסטר
נושא:
הצגה:
החלטה:

באחריות

מועד לביצוע

שמעון ברזני

12/3/15

רונן

1/4/15

אבי שוסטרוב
הוצג על ידי:
 .2הדפסות תצ"ר
ההגשה היום הינה מקוונת ,אך בסופו של תהליך הביקורת המודד נדרש לחתום על המפה.
יש לבחון אפשרות שהמודד יחתום דיגיטלית את קובץ המפה במקום חתימה פיסית .יש לאפשר
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שני מסלולי חתימה .מסלול חתימה על מיילר ומסלול חתימה דיגיטלית.

משימה
בחינת יישום תהליך החתימה האלקטרונית
הוצאת הודעה למודדים מ"שולחן המנכ"ל" על כוונה לבחון חלופה של
חתימת הקובץ דיגיטלית ורישום המבקשים להצטרף למסלול
בחינת האפשרות שמפ"י יחתום את המפה כ"תעודת עובד ציבור/רשומה
ממשלתית" בכפוף לשמירת הקובץ החתום על ידי המודד וויתור על
חתימת המודד בעותק הכשר לרישום

באחריות
מיכל מול גילי

מועד לביצוע
1/4/15

רונן רגב

1/5/15

לריסה ,מול
גילי ורונן

1/5/15

תפוצה :פורום קדסטר ,גילי קירשנר ,יוחנן גביש ,מיכל גרינברג.
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