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נוכחים בפגישה:
מרכז

שמעון ברזני

חברים

יוסף פוראי ,וירה לבן ,אסתר וילקין ,לריסה ווזנסנסקי ,אליאס קויפמן (נעדר) ,רונן רגב

אורחים

אתי בנין ,יוחנן גביש

נושאים שנדונו בפגישה:
.1

השתתפות נציג בנק"ל בפורום

אתי

1.1

מציעה שיהיה נציג לתחום בנק"ל בפורום.

אתי

1.1

מזמין את אתי להיות נציגה של התחום.

רונן

1.1

מקבלת את ההזמנה .תגיע לפורומים מעתה והלאה.

אתי

.2

נוכחותו של מודד מבקר בעת קליטת קובצי  srvלבנק"ל
כבר היום יכולים מודדים מבקרים לשלוח קובצי  srvלבדיקת התאמת הגבול החיצוני אל
הנתונים בבנק"ל.
סדרת הבדיקות:

שמעון

1.1
1.1

שם כלי הבדיקה

סוג הבדיקה

srvcheck

בדיקת קובצי הsrv -

Analize All

בדיקות תחביריות

אתי

יצירת שכבות
Oracle

יצירת אינדקס של העבודה

Exceed

בדיקת התאמה לנתונים בבנק"ל

1.1

למעשה ,המודדים המבקרים מקבלים שרות של חלק מתהליך הביקורת.

יוחנן

1.2

כלי הבדיקה יונגשו למודדים המבצעים והמבקרים במערכת  TopoCadתוך שנתיים.

יוחנן

1.2

פיתוח ה Cad Wizard -יימשך כשנתיים.

שמעון

1.2

למודד המבקר יש את הסמכות לבצע תיקונים קלים בתצ"ר במקום המודד המבצע

יוסף
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1.2
1.2
1.2

מציע להנגיש את המידע בבנק"ל למודדים המבצעים והמבקרים
מציע שהמודד המבקר יתחיל את הביקורת בכלים שבמרכז למיפוי ישראל ,ימשיך את
הביקורת שלו ויעביר את דו"ח הביקורת
הבנק"ל יהיה נגיש בדור א' של שלב ב' של .TopoCad

רונן
רונן
יוחנן

מטלות:
.1
.1
.1

נושא

המטלה

באחריות

תאריך ביצוע

1

זימון קבוע של אתי בנין לפורום הקדסטר

עידית

מיידי

לאחר סיור של רונן בבנק"ל יחליט אם וכיצד לצאת לפיילוט

רונן

הערכת מועד הנגשת הבנק"ל לציבור

יוחנן

1

12..2.1.11

רשם :רונן רגב
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