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אורחים:
נושאים שנדונו בפגישה:
.1

אי התאמה בין קמ"ק לתצ"ר רשומה

אתי

2.2

יש מצבים שבהם אין התאמה בין תצ"ר שאושרה ו/או נרשמה לקמ"ק

אתי

2.1

כיצד המידע על הקמ"ק זמין לציבור?
ניתן לראות אותו בשרת המפות ובנוסף קיימת טבלת  Excelשל כל גושי הקמ"ק
מהפרויקטים שניהל מיכאל קלבנוב
רונן ישוחח עם יוסף על הנגשת מידע קדסטרי מסוגים שונים (גושי אסיה וכו') לציבור
המודדים

רונן

.2

סריקת תיקי חישובים והמרת רשימות הקואורדינטות באמצעות OCR

קלרה

1.2

העבודה מתבצעת באופן שרירותי ללא תכנית עבודה
מכיוון שרוב תיקי החישובים של תצ"ר מסוג זה נמדדו ברשת ישראל הישנה ,הקבצים
מותמרים לרשת ישראל  1002באמצעות תוכנה
המודדים שישתמשו עלולים לשגות ולחשוב שהערכים מוכנים לשימוש ,אך ההתמרה אינה
נכונה אלא מקורבת

אתי

.3

שימוש בערכי נקודות אותנטיות

1.2

הנקודות שאותרו ונמדדו בפרויקט הנקודות האותנטיות לא נגישות למודדים המוסמכים

2.1
2.1

1.1
1.1

______________________________________________
רח' לינקולן  ,1תל-אביב  ,02556ת"ד  17141תל-אביב 01171
טל'  ,60-0504361פקס60-2016100 :

אתי

אתי
לריסה

__________________________________________________
1, Lincoln st. Tel-Aviv 65220, P.O.B. 14171, Tel-Aviv 61141
Tel. (+972)-3-6231901 Fax. (+972)-3-5610866
ronenr@mapi.gov.il

המרכז למיפוי ישראל

SURVEY OF ISRAEL

גאודזיה ,קדסטר ,מיפוי ומערכות מידע גאוגרפי

AGENCY FOR GEODESY, CADASTRE, MAPPING
AND GEOGRAPHIC INFORMATION

לשכת המנהל

מדינת ישראל  -משרד הבינוי והשיכון

מטלות:
נושא
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2
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1

.6

1

המטלה

באחריות

תאריך ביצוע

תקשור למודדים בעניין גושי קמ"ק (שרת מפות ,אתר מפ"י)
עדכון המבקרים בתחום ה"ק ,אגף תצ"ר ,מבקרים במרחבים
ומודדים מבקרים (עם יוסף)
הוספת הגושים מפרויקט גושי הים וחבל לכיש לטבלת הExcel -
שמופיעה באתר המרכז למיפוי ישראל
פיתוח תפיסה לתיקון קמ"ק במקרה של איתור שגיאות בקמ"ק
הכנת תכנית עבודה לביצוע  OCRלתצ"ר ברשת ישראל הישנה,
ושמירה והנגשת הנתונים בבנק"ל.
הכנת תכנית לקליטת המידע בבנק"ל ,כפי שסוכם עם יוחנן וירון

רונן

21.0..1021

לריסה

21.0..1021

מיכאל

12.0..1021

מיכאל

22.01.1021

אתי

10.0..1021

אתי

22.01.1021
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