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בלשכת המנכ"ל
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אורחי הפורום:

חברי הפורום המשתתפים (בסדר א"ב):
☒
☒

אורית מרום
מיכאל קלבנוב

מרכז הפורום:

☒

אסתר וילקין
קלרה צימרמן

☒

שמעון ברזני

☒

☒
☒

אתי בנין
רונן רגב

☐
☒

הפרוטוקול הוכן על ידי:

לריסה ווזנסנסקי
שמעון ברזני
שמעון ברזני

נושאים ,החלטות ומשימות
נושא:
הצגה:
החלטות:

שמעון ברזני
הוצג על ידי:
 .1תכולת חבילת נתוני תכנית -ההגשה מקוונת
המעבר להגשה מקוונת והמעבר למפרט חני"ת יצרו שינויים במבנה ותכולת החומרים שנמסרים
לביקורת מפות קדסטר .מטרת מפגש זה לחדד את תכולת הטופס והחומרים שיש להגיש
לביקורת.
אין לכלול בתיק החישובים את קובץ הגדרת החלקות ,המקור הוא קובץ החני"ת והוא
()1
הקובע.
( )2יש לכלול באתר האינטרנט דף הסבר למילוי הטופס.
( )4את הפרשה הטכנית יש לטעון לטופס בפורמט PDF
אין צורך לטעון לטופס את קובץ קריאות המדידה של הפרטים או הדו"חות שמצוינים
בטופס בקשר למדידת פרטים ,ביקורת השדה מהווה ביקורת בלתי תלויה למדידה ולכן
( )3אין צורך בקבצי הקריאה ,דו"חות אחרים הקשורים בביצוע המדידה .במידה והמדידה
בוצעה בפוטוגרמטריה  ,על המבקר לאפשר הפרשים של עד  21ס"מ בין תוצאות ביקורת
השדה למיקומם במפה.
( )5יש לבדוק אם יש לכלול נקודות בקרה פוטוגרמטריות בבנק"ל.
שדה "קובץ סימון גבולות" ,ישמש לטעינת קובץ קריאות נקודות הגבול שסומנו.
תיק החישובים יכלול חומר ביסוס עם מספור נקודות והערות במידת הצורך.
( )6חישוב פנקסים .יטען לטופס קובץ ה  , PDFבמידת הצורך ניתן לטעון גם קבצים
בפורמטים שימושיים כגון geo.
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יש לצרף אישור אגף גיאודזיה לגבי רשת הבקרה ,בעתיד יש לבצע בדיקה אוטומטית כחלק
()7
מאשף רקפת שיבדוק אם נקודות הבקרה המתוארות בתכנית קיימות ומאושרת בבנג"ל.
אין צורך בקבלת אישור לתיאום שטחים לא פרופורצינלי .האישור מתבצע תוך כדי הליך
()0
ביקורת התצ"ר.
מועד לביצוע
באחריות
משימה
16011015
מיכאל קלבנוב
בדיקה אם הכנת תת"ג מחייבת סימון
21011015
שמעון ברזני
הכנת הסבר מעודכן למילוי הטופס
הכנסת התיקונים לטופס לתכנית העבודה לטפסים (כולל טופס להגשת
21011015
חגי רונן
אגד תת"גים)
תפוצה :פורום קדסטר.
חגי רונן ,כאן.
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