סיכום פורום קדסטר מספר 53
יום רביעי 22.11.211.

בלשכת המנכ"ל

R14d712

אורחי הפורום
יואל שוורץ ,היית'ם שאהין ,לילך טינסקי
חברי הפורום (בסדר א"ב)
☒
☒

אורית מרום
לריסה ווזנסנסקי

מרכז הפורום:

☒

איציק פבריקנט
מיכאל קלבנוב

☒

שמעון ברזני

☒

☒
☒

אסתר וילקין
קלרה צימרמן

☒
☒

הפרוטוקול הוכן על ידי:

אתי בנין
רונן רגב
שמעון ברזני

נושאים ,החלטות ומשימות
נושא:
הבעיה:
החלטה:

לילך טינסקי
הוצג על ידי:
 .1תצ"ר שהוכנה על בסיס "תצ"ר שולחנית"
באזור התעשייה בחדרה  ,גוש  ,1111הוכנו מפה מצבית ותצ"ר כאשר חלק מחומר הביסוס הנו
תצ"ר שהוכנה על בסיס "שולחנית" .מעיון בחומר הביסוס ,לא ניתן היה לדעת שהתצ"ר הוכנה
על בסיס שולחנית.
הכנת קמ"ק על האזור הרלבנטי תוך התחשבות בחומר שהוכן ע"י המודד .בשלב ראשון תוכן
תת"ג לרבות סיווג נקודות.

משימה
הכנסת האזור לתכנית עבודת אגף קמ"ק .יש לציין במסמכי המכרז את
נתוני הביסוס שהוכנו במסגרת עבודות קודמות לרבות התת"ג שתוכן.

נושא:
הבעיה:
החלטה:

באחריות
קמ"ק –מיכאל
תת"ג -לילך

סייגים לשימוש בתצ"רים שהוכנו על בסיס חומר לא
.2
מהימן דיו ( כגון תצ"ר "משולחנית")
לא ברור כיצד יש להתייחס לחומר באיכות נחותה כחומר ביסוס
יש להתייחס בהנחיות מנהל לעניין שימוש בחומר ביסוס מאיכות ירודה.

משימה
כתיבת הנחייה לגבי שימוש בחומר ביסוס מאיכות ירודה בהנחיות מנהל

הוצג על ידי:

באחריות
ירון ושמעון

מועד לביצוע
22/11/1.

לילך טינסקי

מועד לביצוע
22/11/1.
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לשחזור גבולות

נושא:
הבעיה:
החלטה:

הוצג על ידי:
 .3הנגשת נתוני עזר שאינם קיימים במערכות מפ"י
חלק גדול מנתוני העזר שקיימים ונוצרים אינם מונגשים במערכות מפ"י
יש להנגיש את המידע בצורה נוחה ויעילה

משימה
תוכן הצעה להנגשת נתוני עזר בצורה נוחה ויעילה

נושא:
הבעיה:
החלטה:

באחריות
יוחנן ,לריסה
ואתי

הייתם שאהין

מועד לביצוע
22/11/1.

הייתם שאהין
הוצג על ידי:
 .4אי אחידות במכירת תוצרי מפ"י
מדיניות תכולת המוצרים ומחיריהם אינה אחידה  .ישנה דרישה להדפסת מפות גושי ממ"ג עם
שכבת מבנים מהבנט"ל.
יש בעייתיות בהצגת מבנים בדיוקים נמוכים שכן יכולה להיווצר פרשנות מוטעה של קריאת
המפה.

משימה
גיבוש המלצה והנחיה לגבי אחידות במוצרים ואופן מכירתם

באחריות
יוחנן ,מיכל

מועד לביצוע
22/11/1.

הערה :השם המודגש בשדה אחריות הוא השם האחראי הישיר לביצוע המשימה .המשימה תירשם בטבלת
המשימות של האחראי.
תפוצה :משתתפים ,ירון פלוס ,יוחנן גביש ,מיכל גרינברג
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