סיכום פורום קדסטר מספר 66
יום רביעי 11.30.2315

בלשכת המנכ"ל

R15d347

אורחי הפורום:

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 ברזני
הוצג על ידי:
 .1חתימת מודד ואישור תצ"ר והפקת תצ"ר מהבנק"ל
הצעה שתצ"ר תופק כנתונים ממאגר ממשלתי ( בנק"ל/תצפית ) בדומה להפקת נסח רישום.
במקרה זה אימות "חתימת המודד יתבצע אלקטרונית" בעת תהליך שליחת מפות הקדסטר
לביקורת מפ"י דרך הטופס המקוון .בדרך זו פרטי המודד לא יהיו חשופים לציבור.
( )1נדרשת בדיקה  ,מה ייחשב אסמכתא לכך שהמודד הוא שביצע את העבודה.
( )2נדרש לאפיין את תהליך העבודה המוצע לעניין זה.
( )0נדרש לאפיין לפתח/לרכוש כלי השוואה בין גרסאות של קבצים.
( )4נדרש להנחות מה ניתן לתקן ע"י עובד מפ"י ללא מעורבות המודד ומה באחריותו בלבד.

משימה
בדיקה מול גילי קירשנר מה ייחשב כאסמכתא לכך שהמודד ביצע את
העבודה
אפיון תהליך העבודה המוצע לעניין זה
בחינת מנגנון השוואה בין קבצים
הכנת מסמך הנחייה מה מותר לעובד מפ"י לתקן ללא מעורבות המודד
ומה לא

באחריות

מועד לביצוע

שמעון

1/4/15

לריסה בעזרתו
של שמעון
משה יניב
קלרה בעזרת
לריסה

1/6/15
1/6/15
1/6/15
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נושא:
הצגה:
החלטות:

שמעון ברזני
הוצג על ידי:
 .2הנחיית מנהל 212212
על מנת שיתאפשר לבחון אם נקודת גבול עומדת בתנאי ההקלה ,נדרש לקלוט את שכבת גבול
החלוקה החדשה.
( )1בשלב זה אין צורך בפיתוח מודול בדיקה שכזה יבוצע ידנית ע"י המבקרים.
( )2יש לפרט ולהדגיש בהנחיית המנהל שההקלה לא תסתור את טבלה מספר  1בהנחיה.
נקודות הגבול יוצגו בעתיד בצורה קרטוגרפית שונה בהתאם לקבוצת הסיווג שלה  :סיווג 1
()0
בסימן אחד 2-5 ,בסימן שני ו  5-7בסימן שלישי .ייצא בגרסת חני"ת .2316
( )4נדרש לפתח מודול באשף רקפת שיאפשר למבקר המפות לאשר/לשנות סיווג נקודות

משימה
הנחיית עובדי אגפי הקדסטר והמרחבים על הקפדה על הדרישה לסווג
נקודות
עדכון הנחיית מנהל 2/2310
הכנת סימבולים קרטוגרפיים בהתאם להחלטה  , )0( 2עדכון מפרט
חני"ת  2316והכנת ספקי התוכנה
פיתוח מודול באשף רקפת שיאפשר למבקר לאשר/לשנות סיווג נקודה

באחריות

מועד לביצוע

לריסה

1/4/15

רונן

1/5/15

שמעון ברזני

1/1/16

יואב טל

1/1/16

תפוצה :חברי הפורום ,פרופ' ירון פלוס ,יואב טל ,ירון לוי ,משה יניב
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