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1.1

קליטת תצ"ר בבנק"ל על ידי מודדים מבקרים
הוצג מסמך עם  3חלופות:
( )1ביקורת מקדמית ללא נוכחות המודד המבקר.
( )2קליטת קבצים לבנק"ל ללא נוכחות המודד המבקר.
( )3קליטת קבצים לבנק"ל בנוכחות המודד המבקר.
ההמלצה של אתי היא החלופה האחרונה.

אתי

1.3

החלופה הראשונה תוחלף בבדיקה אוטומטית ב.)CAD Wizard( TopoCad -

שמעון

1.1

יש לעודד את השימוש של המודדים המבקרים בחלופה זו.
ניתן להציע למודדים לבחור בין חלופות ( )2ו )3( -בשלב הגשת התצ"ר ותיק החישובים
לאחר סיום הביקורת.
חשוב לבדוק את יעילות התהליך עבור המרכז למיפוי ישראל .לתחושתי יש לקצר ככל
שניתן את זמן הישיבה המשותפת על המחשב של המודד המבקר ושל לריסה.
לאחר תקופת הרצה של  3חודשים שבה יוכלו המודדים לבחור בין חלופות ()3( ,)2
כאמור ,תיבדק האפשרות לעבור לחלופה ( )2בלבד.

רונן

.2

שימוש בנקודת מהבנק"ל
ערכי נקודה בבנק"ל מתקבלים ממקורות שוני ,והם לא בהכרח הערכים המיטביים של
הנקודה :הערכים יכולים להתקבל מקליטה גרפית או מחישוב לא חלקי
לפני השימוש בערכי הנקודה ,יש לוודא את התאמתה לצורכי השימוש ,כלומר אם נדרש
ערך שמתקבל בשחזור מלא של הנקודה ,לא ניתן יהיה להשתמש בערכים שבבנק"ל אם

1.2
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הם בסווג נמוך יותר.
2.3
2.1

ההצעה של שמעון היא להוסיף שדה שבו תצוין אפשרות השימוש בנקודה :האם ערכי
הנקודה הם הטובים ביותר שניתן לקבל עבורה ,או שיש לבצע בדיקה נוספת של הערכים.
במהלך הכנת התצ"ר ,אמורים המודדים לסווג את הנקודה .ממליצה שהמבקרים ימלאו
את השדה שבו תצוין אפשרות השימוש בנקודה.

שמעון
לריסה

מטלות:
נושא
.1
.2

1

.3
.1
2
.1

המטלה

באחריות

תאריך ביצוע

ההמלצה של אתי תאומץ
לריסה רייזמן תבצע מעקב על סוגי השגיאות שהיא מוצאת
לאחר אישור המודד המבקר
קיום דיון נוסף על הנושא
הוספת שדה בינארי נוסף לישות הנקודה:
 - 3נדרשת בדיקה נוספת של ערכי הנקודה טרם אימוץ ערכיה
 - 1ניתן לאמץ את ערכי הנקודה ללא בדיקה נוספת

רונן

מיידי

אתי

מיידי

שמעון

33/13/2313

שמעון +
משה יניב

מיידי

הרחבת מפרט חני"ת בהתאם

שמעון+משה
יניב

מיידי

רשם :רונן רגב
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