סיכום פורום קדסטר מספר 57
יום רביעי 30.12.231.

בלשכת המנכ"ל

R14d811

אורחי הפורום
המודד חוסאם מסארווה
חברי הפורום (בסדר א"ב)
☒
☒

אורית מרום
לריסה ווזנסנסקי

מרכז הפורום:

☐
☒

מיכאל קלבנוב

☒

שמעון ברזני

☒

אסתר וילקין
קלרה צימרמן

☐
☒

הפרוטוקול הוכן על ידי:

אתי בנין
רונן רגב
שמעון ברזני

נושאים ,החלטות ומשימות
נושא:

.1

הבעיה:

אי התאמה בשחזור גבולות בין מקורות שונים של חומר ביסוס
תבוצע תת"ג על החלקות הכלואות בין חלקות  ,..4-.92תוך פיזור אי הסגירה (כ  93ס"מ )בין
החלקות תוך פיזור הסטייה המותרת בכל חזית בחזיתות החלקות

החלטה:

סתירה בנתוני קדסטר בעיר גבעתיים גוש 1111

משימה
חוסאם יבצע תת"ג ,מפ"י ( אגף קמ"ק) יבצע ביקורת ויאשר את התת"ג.
נושא:
הבעיה:
החלטה:

הוצג על ידי:

חוסאם
מסארווה

באחריות
חוסאם
מסארווה

מועד לביצוע
1.2.2311

רונן-מיכאל
הוצג על ידי:
 .2מדיניות גביית תשלום בגין ביקורת תת"ג
האם יש לגבות תשלום על ביקורת תת"ג שכן פעמים רבות התועלת היא של מפ"י ללא מחויבות
של המודד להגשת תת"ג לביקורת
ההמלצה היא שתשלום הביקורת לתת"ג יגולם בתשלום עבור ביקורת התצ"ר שכן היא מהווה
למעשה חלק ממנה ( שלב ביניים) .במקרים בהם לא תהיה תצ"ר הרי שזה האינטרס המובהק של
מפ"י לכן לא יהיה זה נכון לגבות תשלום.

משימה
ההצעה שבהחלטה תבוא לדיון והחלטה בוועדת מחירים

באחריות
מיכאל

מועד לביצוע
01.12.1.
עמוד  1מתוך 2

מיכאל

הכנת מסמך הצעה ,לקראת דיון בוועדת מחירים
פרסום נושאי פורום קדסטר ופרוטוקולי הפורום
הוצג על ידי:
.3
נושא:
באתר האינטרנט המשרדי
הציבור המקצועי אינו חשוף לנושאים שנדונו בפורום ולהחלטותיו
הבעיה:
יש לפרסם את הנושאים שנדונו והפרוטוקולים באתר מפ"י
החלטה:
משימה
פרסום הנושאים לדיון בפורום והפרוטוקולים באתר מפ"י
נושא:
הבעיה:
החלטה:

רונן

מועד לביצוע
1.1.11

שמעון
הוצג על ידי:
 .4קליטת כוח אדם בתי תוכנה לאגף תצ"ר
אושר בוועדת ענ"א לקלוט  .עובדי כ"א בתי תוכנה לאגף תצ"ר ועדיין לא פורסם מכרז
יש לבחון אם ניתן לממש את החלטת הוועדה

משימה
יש להעביר את החלטת ועדת ענ"א לרונן לבחינת האפשרות למימוש
החלטת הוועדה
נושא:
הבעיה:
החלטה:

באחריות
שמעון

21.12.1.

 .5היערכות אגף ה"ק למעבר לחני"ת
יש להעביר את אגף ה"ק לפורמט חני"ת
אגף ה"ק ייערך למעבר לחני"ת

משימה
עדכון את מפרטי העבודה ,המכרזים ומסמכי ההתקשרות בהתאם
עדכון מזמיני העבודה
הכנת נייר עבודה/עמדה לוועדת מכרזים בנוגע לתוספת תשלום למודדים
שקיימים להם חוזים ועבודות הסדר פעילים

באחריות

מועד לביצוע

לריסה

מידי

הוצג על ידי:

שמעון

באחריות
אורית
אורית

מועד לביצוע
1.1.11
1.1.11

אורית

1.1.11

תפוצה :חברי הפורום ,אורחים.
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