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 . מעת לעת לעבודות מיפוי הזקוק, "י"חל"להלן  החברה להגנות ים המלח  1.1

מהדורה ( 1....1)י מודד שבידו רישיון תקף לפי פקודת המדידות  "שירותי המדידה הנדרשים יינתנו ע  1.1

 . מעודכנת

הכנת , מפרט זה הוכן לצורך מתן הנחיות למודד בכל הנוגע לביצוע עבודות מדידה וסימון בשטח  1.1

שוחות ומערכות , סימון חצרות אביזרים, מפות מצביות, חתכים לאורך ולרוחב, מפות טופוגרפיות

 . או עבור מדידת מערכות משיקות/ו  י"חלשונות של 

 :המצוינות כאן ואשר יפורטו בהמשך י תתאים להגדרות"עבודת המודד עבור חל  1.1

 י"עבודת מיפוי תיעוד תשתיות עירוניות על בסיס תוכנית העבודה של חל 

 עבודות מיפוי לצורכי תיעוד תשתיות  ליווי התקנת תשתיות בשטח 

תבוצע ( חיות בהמשךעל פי ההנ)המצויים בקרבת תשתיות דרישת המיפוי עבור מדידת תשתיות ונתונים   1.1

הן בתנוחה האופקית והן בנתוני ( החדשה)המדידה תהיה קרקעית ותקשר לרשת ישראל . 1:111מ "בקנ

 .י"הגובה על בסיס הנחיות תקנות המודדים כפי שהן מתפרסמות על ידי מפ

מהדורה , על כל סעיפיו 1..1 -ח "התשנ( מדידות ומיפוי)תקנות המודדים  .1.1' קובץ התקנות מס  ..1

, 1.11 ח "התשי( איתור בארות)תקנות המדידות  .111ט "מיום התשס 11נה עדכנית כולל תיקון תק

תוספת להנחיית  – 181111הנחיה ) 1111עדכונים ותוספות להנחיות הטכניות של המנהל אוקטובר 

למדידת נקודת  181111עדכון הנחית המנהל )  181111והנחיה ( למדידת צלעון עזר /18111המנהל 

על כל ( הנחיות חדשות)  1111טיוטת תקנות המודדים , ( VRSנות מדומות בקרה אופקית באמצעות תח

 .תת סעיפיו

מהדורה עדכנית  ('נספח ה) .1./ת "במהדורתו המעודכנת ונוהל מבא ('נספח ו) 1-/11המפרט המשותף 

, מדידה, שיטות דיוק, על המודד לבצע את עבודתו על פי ההנחיות. מהווים חלק בלתי נפרד ממפרט זה

אשר יפורטו להלן או , י"חלל ובהתאם לדרישות הספציפיות של "כמצוין במפרט הנ, רטוטוצורה של ש

בכל הנוגע לדיוק  שצויינו לעילהמדידה במקרה של סתירה בין מפרט טכני זה לתקנות . שניהם יחד

השרטוטים  בכל הנוגע לאופן הזנת הנתונים אל .יגברו התקנות שלעיל על המפרט הטכני הזה, 'המדידה וכו

 .1-/11ולאחריו מפרט  י"חלהממוחשבים יגבר המפרט של 

 על תוכניות המדידה י”חלהמודד יחתום במשרדי   /.1

 .חופפות ובהמשך יצויינו הנקודות המיוחדות לכל הגדרה( ..1סעיף ) הגדרות לרוב הדרישות , ככלל 1.1

אשר מפרטת את סוג העבודה המבוקשת בכתב  הזמנת עבודה י"חלבטרם יחל המודד בעבודתו יקבל מאת  ..1

 .מ הנדרשים"ואת תחום המדידה והקנ

בהתאם המתוארת במסמך זה המודד ימסור עבודתו במדיה מגנטית תואם לסטנדרט מסירת תכניות  1.1

 .להנחיות שמוצגות בנספחי המפרט

 



   

 

 דרישות משותפות לסוגי המדידה .2

 

ורות בשטח פזההקשירה לרשת תבוצע באמצעות נקודות בקרה . המדידה תיקשר לרשת קואורדינטות ארצית 1.1

לצורך ביצוע העבודה יקבל המודד את מפרטי הנקודות כולל תיאור הנקודה . ומתועדות במשרדי החברה

יוסיף המודד נקודת , נקודות כמינימום לקשירה 1אם תחום העבודה אינו מכוסה על ידי . לצורכי התמצאות

הפוליגון של . ג המפה"ולנקודת גובה ממשלתית שמקומה וגובהה יצויינו בכתב ע GPS שתוקם בעזרתקשירה 

י "על בסיס הנחיות מפ) כמו גם נקודות המפנים ואבטחתם יסומנו בשטח ובמפה בצורה בולטת, המדידה

חלוקה . המדידה תהיה רציפה לכל שטח המדידה. כך שיתאימו מאוחר יותר למדידה לצורכי ביצוע, (1111

 .תעשה בהתאם לצורך וללא חיתוך מלאכותי של קובץ המקור לגליונות

שם השכבות ותאורן הגרפי . ( ראה נספח ו) מהדורה מעודכנת 1-/11המדידה תיערך בהתאם למפרט  1.1

 י”חלאו שיש ל8ו  טשכבות אשר אינן במפר. למודד הזוכה י"חלשתספק טכני המפרט הוהמילולי יהיה לפי 

 .GISשכבות הנתונים יוכלו להיקלט ללא השקעה מיוחדת במערכת . י”חלי "ו למודד עעדכון לגביהן ימסר

 .'נספח דראה  -פרוט המאפיינים האלפאנומריים (. 'נספח גלפרוט ראה )

 :את( גם אם התוצר הוא מפת רקע גושים חלקות)ג מפת המדידה "המודד יציג ע 1.1

 רמת הדיוק של עבודתו. 

 ואז יבוצע לפי . י”חלאלא אם סוכם אחרת עם , ן חלקות וגושים יהיה אנליטיסימו, גבולות גושים וחלקות

 בתקנות המודדים  11, ./סעיפים 

  (.1...1ראה פרוט בסעיף )תרשים סביבה 

 חץ צפון 

 מספר עבודה אצל , לרשת ישראל( בגובה ובתנוחה)צורת הקשר , נתוני בסיס למדידה כולל תאריך המיפוי

 .שם הקובץ ומספרו, המודד

 מפת גושים חלקות ועליה מסומן האלמנט המדוד . 

  רוזטות של כבישים , רצועות של דרכים, ומרחבי תכנון( גבולות רשויות מקומיות)גבולות שיפוט

 .רצועת תקשורת, רצועת גז, רצועת דלק, קווי מתח, רצועות של תוואי מסילות ברזל, סטטוטוריים

 מודדימת חת. 

 .'נספח אלפרוט ראה , ומעלה .111גרסת ( DWG קבצי)אוטוקאד תוצרי המדידה יימסרו בפורמט   1.1

עבודת המודד תכלול ביצוע קומפילציה של כל  -בעבודת תכנון על תא שטח המחייבת הגשת תוכנית בניין עיר  1.1

, התכנון לרמותיהןהמידע העדכני ייאסף בועדות , התכניות המפורטות המאושרות ומספריהן בתחום המדידה

למזמין תועברנה גם התוכניות המקוריות כשהן סרוקות ומעוגנות ברשת ישראל . ג מפת המדידה"והצגתן ע

רצועת תשתית במקרה של תכנית מתאר ל. החדשה ובנפרד יועבר העתק מהתקנונים של התכניות השונות

הרלוונטיות לצורך הקומפילציה ת והתוכניסריקת . מספרה וקווי הבניין, הרצועהיסומן רוחב  י"חלשבאחריות 

 .של תקנות המודדים 11, /1תבוצע לפי סעיפים 

 



   

 

 תכולת המדידה וגרפיקה ..1

ראה הערות בהנחיות ודרישות )המפה תשורטט בתווין ולא יהיו עליה כל תיקונים ידניים  1...1

 (.מיוחדות

התוואי המדוד על רקע מפת סביבה בפינה הימנית העליונה של גיליון התנוחה הראשון יסומן  1...1

גבי -על. עם סימון קואורדינטות של הרשת הארצית החדשה 1:11,111או  1:11,111מ "בקנ

ראה גם סעיף ) כולל מספר גיליון מפת סביבה זו יתוארו תחומי כל גיליונות המדידה של התוואי

1.1.) 

  י”חלם לצורך הכנסת המדבקה של הפינה השמאלית בתחתית הגיליון והשטח מעליה יישארו ריקי 1...1

 .מ"בפינה השמאלית העליונה של הגיליון תופיע כותרת עם שם העבודה וקנ. וכיתובים נוספים

 - י”חלקבצי הנתונים והחישובים לנציג , בסיום העבודה חייב המודד למסור את כל פנקסי השדה 1...1

 .השבוצעה על פי הזמנת זכויות שימוש מלאות בתוצרי עבודת המודד י”חלל .לפי דרישה

 .תשורטט המפה כשכיוון הצפון הינו לכיוון ראש גיליון המפה, י”חלבהעדר הוראות אחרות מ 1...1

 :על ההוראות הבאות שרטוטיש להקפיד ב ....1

 אלא לסמן גבולות והגדרות למה שניכלל בתוך , אין לכסות שטחים רצופים בסימנים גראפיים

 (.במפה כמפת בסיס לתכנוןעל מנת להקל בשימוש )הקו 

 וקוטר העץ , כשנקודה ברורה מציינת את מרכז הגזע, סימון העצים יהיה בהיטל מלמעלה

 .במפה מציין קוטר מקורב של העץ בשטח

 תהיה בשרטוט . ימדדו בקו המגע עם הקרקע, מגדלים, מרפסות, סככות: כגון, כל המבנים

כל זאת תוך הקפדה על , ט יקלט כפוליגוןכל אובייק, מרפסת8הפרדה גראפית בין מבנה לסככה

 .(חפיפות בין פוליגונים8 הימנעות מיצירת מירווחים ) שמירת ניקיון טופולוגי 

 מרפסות והסככות יימדד ויסומן היטל הגג או קומה ראשונה בקו מרוסק דק, בכל המבנים. 

 ות דרכי עפר ריצוף וחומרי מצע מהודקים לרב, בטון, ימדדו כל השטחים כולל משטחי אספלט

 . לא סלולות

 צירי תעלה וקווי דיקור, יש לסמן באופן ברור קווי מדרון. 

 הכניסות ויציאות החירום, יימדדו כל החלקים העיליים' עמדות וכו, במקלטים. 

 ריצוף וכו, בטון, ימדדו כל המדרכות לרבות מדרגות אספלט'. 

  יצוקה גלויהאבני שפה יימדדו בין שהם מאבן שפה טרומית או חגורה. 

 קירות תמך ומסלעות יימדדו לכל אורכם וצירם. 

 השערים ומעקות הנמצאים מחוץ לדלתות המבנים, יימדדו הגדרות -י ”באתרי חל. 

  :מדידת תשתיות /...1

 המודד יתאם ' קיטור וכו, ניקוז, תקשורת, חשמל, מערכות מים, הביקורת של ביוב יימדדו כל תאי

או מרכז התעלה עם בעלי 8ויציאה ו( או כניסות)כניסה ( I.L) פתיחת מכסי התאים ומדידת

 .ב"מים וכיו, תקשורת, ביוב: כל שוחה תסומן לפי סוג השימוש בה. השוחות



   

 

 (כולל עמודי תאורת גן נמוכה)עמודי תאורה , כריזה, טלפון, יימדדו כל העמודים של חשמל ,

 .דרישה לפי -כולל כוון החוטים המחברים וגובה החוטים , אנטנות

 ים בתנאי שהם 8כולל כל גרמי מדרגות השייכים למבנה) יימדדו כל גרמי המדרגות החיצוניים

 .נמצאים מחוץ לדלתות המבנה

 י”חללפי הנחיות , 1:111מ "בקנ י”חלשוחות ומערכות שונות של , יימדדו חצרות אביזרים. 

 יימדדו כל מעבירי המים כולל צינורות ,(I.L )בחציית  מעבירי . תעלות בטון מכוסות או גלויות

 . 1:111מ "מים וכדומה יש להוסיף חתך בקנ

 תמרורים וכו, שלטים, ראשי מערכת השקיה, וי אשבברזי כי, יימדדו כל המגופים' . 

  יימדדו כל המתקנים הנמצאים באתר בין אם הם מונחים על הקרקע או מעוגנים בה ויצוין שם

 .המתקן

 :המדידה תימדד כדלקמן תחוםחייה הנמצאת בהצמ 1...1

 עצים בודדים כשהסימון במפה מציין את מרכז הגזע. 

  ומעלה' מ 1.11או קוטרם 8ומעלה ו' מ 1.11שיחים בודדים שגובהם. 

  במטע עצי פרי ימדד כל עץ בנפרד, כל עץ יימדד בנפרד -עצים  11קבוצות עצים עד. 

 הקו המציין את הגבולות הינו קו חוץ גזעי העצים חורשות ויער יימדדו בגבולות החורשה כש

 .י פוליגון "המדידה תיוצג ע . סוגי העצים חורשה8כולל ציון סוג, הקיצוניים בחורשה

 יימדדו גבולות  - כולל מדשאהורדים וגינון , צמחי כיסוי, קבוצות שיחים או שילוב של שיחים

כולל )יער או מדשאה , ית מחורשותהשטח המכוסה בצמחיה תרבותית ויסומנו בקו הנבדל גראפ

בתוך הפוליגון יכנס בלוק מייצג שיתאר את סוג  .י פוליגון"המדידה תיוצג ע (.מילים8ציון במילה

 .הכיסוי הצמחי

  כגון צמחיית בר עונתית( הצמחייה המכסה)שטחים שיש בהם צמחיית בר יצוין סוג התכסית ,

 .י פוליגון"המדידה תיוצג ע .'חורש סבוך וכו, דלילחורש , שילוב שיחים נמוכים וצמחיה עונתית

 .יסומנו בהיקף החיצוני שלהן( סלעים גדולים)בולדרים  ....1

 החברה לאומית לדרכים -צ "הנחיות מע 11...1

  י "חתומה ע, ג תכנית נפרדת"ע, 1:111חציית כביש סטטוטורי תימדד במדידת שדה ברמת דיוק

באופן מיוחד יש . עגונה לרשת ישראל החדשה, רצועת הדרך המדידה תכלול סימון קווי. המודד

( בתנוחה וגובה, צירים)גבול אספלט תעלות ניקוז , (תנוחה וגובה)למדוד את ציר הכביש 

 .ותשתיות קוויות לאורך הכביש

 יש להעלות על מפת , (ולא בוצע בעת ביצוע המדידה)אם הכביש בתכנון , במדידות לאורך כביש

מידע זה יסופק )תעלות ודיקורים , י הגיאומטרי של הכביש כולל רצועת דרךהמדידה את התווא

 (.י”חלי "למודד ע

 

 

 



   

 

  תוכניות בניין עיר/ תאר הנחיות משרד הפנים הנוגעות לאופן הגשת תוכניות מ  11...1

מתחמי 8 שכבות נתונים שאינן קשורות בנתוני קדסטר .למסמך זה כנספח זהנחיות אלו מצורפות 

על בסיס המפרט מתוך נתוני התשתיות   XREF –גבולות ומגרשים יוזנו כ 8  תכנון יעודי קרקע 

 .י"של חל

 

 

 

 תאור מהות העבודה  .3

 

 זה תוצרי תכנון ומדידה שיעמדו בסטנדרטים המוצגים במסמךלקבל  תמבקש י"חל .  

  במפרטלעמוד בכל הדרישות המופיעות  חובהמוטלת ה המבצע על. 

 :תהליך העבודה מתבסס על ההגדרות הבאות

 השלמות תיעוד מצב קיים 3.1

 .תחום עבודהתגדיר  י"לח 1.1.1

 :חלקות לפי הפרוט הבא8 מדידה הנדרשת כוללת תיעוד המיפוי גם בגבולות המגרשים  1.1.1

יים בנוגע לנתוני חים ציבורחצרות שט8 שעון מרכזי בחצרות מבנים 8 ד וכולל חיבור צרכן ע 1.1.1

 המים 

 .חלקה והקו היוצא ממנה אל השוחה הקרובה ברחוב8 ד וכולל שוחת ביוב אחרונה במגרש ע 1.1.1

 את סדר העדיפות שלה למיפוי י תגדיר "לח 1.1.1

באזורים בהם ) לספק למבצע המדידות נתוני מיפוי קיימים ,  (אך אינה מתחייבת) תשתדל  י"לח ..1.1

 .אוטוקאדבפורמט ( מידע מתוכניות תכנון8 יש מידע חלקי 

בהתאם ללוח הזמנים שנקבע  י"חלודד יספק את תוצריו על בסיס הדרישות הטכניות שבמפרט מ /.1.1

 .עבור הגשת התוצרים עבור מנת העבודה

 :את המודד אם לבצע מדידה באחת מהאופציות הבאות תנחה י"לח 1.1.1

 דידה ללא פתיחת שוחותמ 1.1.1.1

 דידה עם פתיחת שוחות מ 1.1.1.1

 דידה כולל שימוש במיכשור יעודי לאיתור תשתיות תת קרקעיותמ 1.1.1.1

 : בודת המדידה תכלול איתור כל האלמנטים המיוחסים לתשתיות הנדרשות במיפויע ..1.1

 שכבהל העצמים הנמצאים במפרט המיפוי עבור כל כ 1...1.1

הודעה כתובה וימתין  י"חליעביר ל, מידה ומצא המודד עצם שאינו קיים במפרטב 1...1.1

 .להנחיות אותן יקבל תוך שני ימי עבודה מקבלת הודעתו

כבות שכנות דוגמת תשתיות חותכות או שנמצאות בקרבת התשתיות הנבחרות יתועדו ש 1...1.1

 . TEMPLATEהמהווה   DWGועל בסיס קובץ ( נספח ו)  1-/11  על בסיס מפרט 

 



   

 

 תיעוד עבודת ביצוע הנחת תשתיות 3.2

המודד יתלווה לצוות הביצוע בין אם בעבודת תחזוקה (. על פי קריאה) י"חליבוצע עם הזמנת  1.1.1

 .ובין אם הנחת תשתית חדשה

תאריך ל התוצר יכלול תיעוד העבודה כול. המיפוי יקבל את שם הפרויקט של הקבלן המבצע 1.1.1

 .ביצוע

  1נוהל הגשה יהיה זהה להגדרות המופיעות בסעיף  1.1.1

 :דגשים במהלך העבודה 3.3

הקשירה ח קשירה אל נקודות "עבודת המדידה הקרקעית תתבצע לאחר ביצוע קשירה וקבלת דו 1.1.1

    .י"של חל

אותה יכין המודד לצורך ביצוע עבודה מקומית תבוצע על סמך תקנות  קשירה8 כל נקודת עיגון 1.1.1

 .י"לחלתתועד ותמסר , הנקודה  תסומן. המדידה

 :עבודת המדידה תתחלק לשלושה סוגי מדידה 3.3

 .בתוואים קיימים בעיר( ללא חפירות גישוש  או שימוש באמצעי איתור) תיעוד מצב קיים  1.1.1

 .ביצוע עבודות בהן נחשפות התשתיות8 תיעוד במהלך ביצוע הנחת תשתיות חדשות  1.1.1

 .ביצוע מיפוי כולל שימוש באמצעי גילוי  1.1.1

( 1סעיף ) ובין אם תיעוד עבודת ביצוע  (1סעיף )בכל עבודת מיפוי מבוצעת בין אם בהשלמת מיפוי  3.3

לכל הפריטים המדודים יוזנו שדות המידע כאמור בטבלת . תיחום העבודה 8  תשתיות בתנאיכל היתועדו 

אלמנטים קוויים ימסרו  . תשתיות ימדדו עם רכיב גובה ארצי מוחלט. נילווים לאובייקטים מדודים השדות

 (. Polyline Z –כ 

תבצע בקרת איכות לטיב הנתונים שימסרו לה על ידי המודד ובמידה וימצאו אובייקטים טעוני  י"חל 3.3

 .תיקון8יוחזר הקובץ למודד לשם השלמה , תיקון8 השלמה

אי תקינות הקובץ תוביל להחזרה . מודד8 ח תקינות ימסר לספק "בדק פעם  נוספת ודוייהקובץ המתוקן  3.3

 .לצורך איטרציה נוספת

 .י"חלשל  GIS –יוסב חומר המדידה אל מערכת ה , ח סופי תקין"עם קבלת דו 3.3

כולל שלב   י"חלבכל אחד מסוגי המדידה הנדרשים במסגרת דרישות   תהליך הבקרה – חשוב להדגיש

סבב הבדיקה הראשון . GIS -תקבל קובץ ממודד ותבדוק אותו לקראת הסבתו אל סביבת ה י"חלבו ראשון 

לבצע בקרת איכות נוספת עקב אי עמידת  י"חלאלץ תכל איטרציה נוספת בה . י"חלמבוצע על חשבון 

לקובץ עבודה , י"בסכום אותו תקבע חל,בתשלום קבוע  תחוייב י"חלהמודד בדרישות הטכניות של 

Model space)  )י את קובץ ה"המתכננים תעביר חל8 כדי להקל על ציבור המודדים . שיושת על המודד- 

TEMPLATE  הרלוונטיים לכל שכבה וקובץ הגדרת השדות   אוטוקאדשל. 

 

 

 

 



   

 

 :הגדרות בסיסיות  המתייחסות לאופן קליטת הנתונים  .3.3

)     VERTEXעבור כל    - Polyline Z  כ תשתיות קוויות מים וסניקה יקלטו עם רכיב  גובה   1...1

X,Y,Z) 

ראה )וערכי הגובה יוזנו בבלוק המתאר את הצנרת   Polyline –קווי ביוב גרוויטציוניים יקלטו כ  1...1

 (.הסבר בהמשך

בזק וכבלים יקלטו בדומה לקווי מים על בסיס הגדרת השכבות במפרט , קווי תשתיות  דוגמת חשמל 1...1

הקפדה  י תוך"באזורים ספציפיים על ידי חל  Polyline Z -ן כיוז גובה הכבלים  .(נספח ו) 1-/11

 .על  עקמומיות הקו במימד הגובה

 .X,Y,Z –יקלט גובהם המוחלט בנקודת הכנסתם כ ' שוחה וכו, מגוף –אביזרים נקודתיים  1...1

 8בזק8 כוכי חשמל, מים, ניקוז, ביוב) אביזרי תשתית נקודתיים 8 קווי תשתית יתחברו במרכז שוחות 1...1

 .לכדי  רציפות טופולוגית(  כבלים

 .המודד ימלא את כל השדות אשר המידע לגביהם היה זמין לו בעת ביצוע העבודה ....1

 -ערך מרשימה יוזנו כמספר מתוך טבלת יחידות בקובץ ה 8  שדות מידע המתייחסים לטבלת ייחוס  /...1

EXCEL  (נספח מפרט שכבות וטבלאות יחוס.) 

 . יוזנו כמספר(  'אורך וכו, קוטר)שדות מידה  1...1

נספח מפרט שכבות וטבלאות ) EXCEL -יחידות מידה  ימולאו מתוך טבלת יחידות בקובץ ה  ....1

 (.יחוס

למשל  לשכבת . Tטקסט תיאורי כמו מידות או הערות יוזן בשכבה תואמת לשכבה הייחוס עם סיומת   11...1

 .T1111  הטקסט הרלוונטי יופיע בשכבה 1111קו ביוב 

קסט תיאורי של אובייקט או הצגת הגדלה של מספר פריטים ט קווי עזר הבאים להדגיש קשר בין  11...1

 ./HelpLineיוצג בשכבה בשם 

יגיש המודד את עבודתו עם ( ראה מפרט דרישות במסמך הכללי) על אף הדרישה לשימוש בפונטים  11...1

 .ספריית כל הפונטים בהם עשה שימוש

 Model) המודד יגיש את עבודתו כקובץ רציף המכסה מנת עבודה בעלת רציפות גיאוגרפית  11...1

Space .)הפקת הגיליונות תתבצע .  1:111מ "במקביל יחלק את הקובץ לגיליונות עבור הפקה בקנ

 .י"על בסיס סכום והזמנת חל

אה שתמסר למודד על שמות על בסיס הקצ8 שוחות ניקוז וקולטני ניקוז יקבלו מספרים, שוחות ביוב 11...1

 .באתרים ממופים קודם להתחלת המדידה י"חלידי 

 .המודד ידאג לתקינות טופולוגית מלאה כפי שפורטה במסמך דרישות המפרט 11...1

 .לא ימצאו שני אלמנטים ממופים בעלי אותו שם בתחום העבודה .1...1

 .NNN.00מ  "של עד וכולל סודיוק מסר ברמת תיעוד יהעבודה ת /1...1

 

 

 

 



   

 

 

שוחות משוייכות והסבר מילולי על אופן הזנת הנתונים כולל שדות   המידע + להלן תרשים סכמטי של  קו ביוב 

 (' נספח ב)  EXCEL -הרלוונטיים לכל אלמנט כל השדות המחייבים מופיעים בקובץ ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . אל תא ראשזורם תא זנב    - תגרוויטציוני מתממשת חוקיותבהכרח 

  . כל תא למעט ראשון ואחרון מוזכר לפחות פעמיים בקו הכניסה לשוחה ובקו היציאה מהשוחה

                                   :תאור השדות הנדרשים -שוחת ביוב
 

 חד חד ערכי לפרויקט  : שוחה ' מס 
 מ"קוטר  בס 
  ( 2)מרובעת (/ 1) עגולה –צורה 
  (ראה מימין) טבלת חומרים   -חומר 
  גובה מכסה (TL   ) ספרות אחרי  2דיוק

 (גובה ארצי מוחלט)  31.18הנקודה 
  ספרות אחרי  2דיוק  -גובה תחתית

 (גובה ארצי מוחלט)  31.18הנקודה 
 צורת מכסה 
  טבלת עומסים –עומס מכסה 

 

 

                                                   

 

                                                                   :תאור השדות הנדרשים -קו ביוב
  (  שם שוחת המקור של הקו)שוחת זנב 
  (שם שלוחת היעד של הקו)שוחת ראש 
  (  י ללא סימניםערך מספר)קוטר 
   טבלת חומרים  –חומר .PVC (1) , אזבסט צמנט– 

AC על בסיס ההגדרות בנספח מפרט שכבות ' וכו

 וטבלאות יחוס
  ספרות אחרי  2דיוק  –גובה יציאת הקו משוחת זנב

 .הנקודה
  ספרות אחרי  2דיוק  -גובה כניסת הקו לשוחת ראש

 .הנקודה
  31.18הנקודה ספרות אחרי  2יוק ד -גובה תחתית 

 (גובה ארצי מוחלט)
  ספרות אחרי  2במטרים עם דיוק   -אורך מדוד

 22.22הנקודה 
 שנת הנחה 
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 רשת הקואורדינטות וביסוס המיפוי .3

 .י"של חלהבסיס יהיה על נקודות בקרה  1.1

מ "סביבה בקנתרשים , 1:111מ מקורב "לרבות תיאור הנקודה בקנ, כל נקודת בקרה קרקעית תתועד 1.1

 (.קונטקט)ותידקר בהעתק המגע  1:1,111מקורב של 

 .רשת ישראל החדשה, המפות תהיינה קשורות לרשת הקואורדינטות הארצית 1.1

 .לתקנות המודדים 11י סעיף "ההתמרה לרשת הקואורדינטות תעשה עפ 1.1

 

 קנה מידה ודיוק .3

, 1:1,111, 1:1,111, 1:1,111, 1:111, 1:111מ "קנה מידה ודיוק בו יוכן המיפוי יהיה בקנ :קנה מידה 1.1

 .1:111מ "למען הסר ספק אופי העבודה הנדרש הוא אספקת תוצרים בקנ  .בהתאם להזמנה 1:1,111

 :(בדגש על מיפוי פוטוגרמטרי)   דיוק המיפוי 1.1

, המודדיםמ הנדרש לפי תקנות "דיוק המיפוי יהיה תואם לדרישות הדיוק והפירוק של מפות בקנ 1.1.1

  .אלא אם כן נדרש אחרת במפורש במפרט זה, .11-1סעיפים 

 .מ המבוקש"על פי תקנות המדידה למיפוי קרקעי בהתאם לקננקודות הגובה יקלטו  1.1.1

לא תהיה נקודה שהשגיאה במיקום האופקי או בגובהה עולה על פי , מעבר למדגם, בכל מקרה 1.1.1

 .להלן 1.1.1בסעיף מ המוצגת בטבלה "שלושה מהדרישה לשר

בהתאם , במיקום האופקי ובמיקום האנכי של פרטים( השגיאה הריבועית הממוצעת)מ "השר 1.1.1

בין אם נקלטו במיפוי פוטוגרמטרי ובין אם נקלטו , למדגם שנקבע בדרישות בקרת איכות

 :לא תעלה על הנתון בטבלה להלן, ממדידות קרקע

 ('מ)י מ אנכ"שר ('מ)מ אופקי "שר מ המיפוי"קנ

1:111 1.11 1.11 

1:111 1.1/ 1.11 

1:1,111 1..1 1.11 

1:1,111 1..1 1.11 

1:1,111 1.11 1.11 

1:1,111 1../ 1.1/ 

 

 או פוטוגרמטרי8פרטים למיפוי קרקעי ו 1.1

 .המדידה תכלול בין היתר את פרטי המידע המפורטים להלן: כללי 1.1.1

 .בעלי יסודות וכן כניסות לבתי ומבניםמבנים קבועים וארעיים : מבנים 1.1.1

 .גדרות וקירות אבן: גדרות 1.1.1

 .מסילות ברזל וגשרונים, דרכי עפר, שבילים, כבישים, קווי מתאר של מדרכות: דרכים 1.1.1

 .שטחים מעובדים, עצים: צמחיה 1.1.1



   

 

 .הריסות, משטחים, קירות תומכים: בטונים 1.1.1

 .קרקעיות-ושוחות ביקורת של תשתיות תתתאים , מעבירי  מים ..1.1

 ביוב וניקוז, דלק, תקשורת, חשמל, קווים עיליים של צנרות מים /.1.1

במהלך השלמות שדה או משיכת  כולל מספור עמודים –תקשורת , חשמל, עמודי תאורה 1.1.1

 .נתונים ממקורות אמינים וזמינים

 .תמרורים, הרהשלטי אז, עמודי סימון של תשתיות תת קרקעיות ..1.1

 .בארות, מעיינות, נחלי אכזב, נחלי איתן, מקווי מים   1.1.11

 .תעלות ניקוז, צירי ואדיות  1.1.11

 .מצוקים  1.1.11

 .נקזים, אביזרי צנרת  1.1.11

 .חציבה או חפירה, שטחי כריה  1.1.11

 .קרקעיות-של תשתיות תת( כולל תוכנם)שלטים מציינים  :שילוט  1.1.11

 .אינו מפורט לעילשכל פרט תכסית אחר ו  .1.1.1

 .י”חלי "כל פרט נוסף שיידרש ע  /1.1.1

  

 .'נספח דנלווים ראה  םאלפאנומרייפרוט מאפיינים ל

 .(נספח ו)  1-/11והנחיות   TEMPLATE –ההגשה כאמור על בסיס ה 

 .גובר TEMPLATE –ה  , ההגדרות לגביהן8 בכל נקודה בה יש חפיפה בנושא השכבות 
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 הנחיות לאופן הגשת תוכניות -' נספח א

     כללי .1

 .ומעלה .111הכוונה לגרסת אוטוקאד " אוטוקאד"בכל מקום שמוזכרת גרסת  1.1

תכנון  סבסטאטו הן עבור תוכניות מפרט זה מגדיר דרישות מינימום לפורמט של העותקים ממוחשבים 1.1

 .  As Madeוהן תוכניות בסטטוס תיעוד 

ביצוע נעשה בידי גם אם חלק מה י”חלקבלן האחריות על התאמת השרטוטים לפורמט הנדרש היא על  1.1

 .(למשל מודד)קבלני משנה 

יספק  י”חל. טוקאדהיא ביצוע עבודת ההגשה על בסיס מפרט אחיד ומסודר בסביבת או י”חלהמלצת  1.1

קובץ  י”חלפק סיבנוסף . הבלוקיםרשות כולל ספרית למודד הזוכה קובץ ריק ובו ההגדרות הנד

EXCEL הכולל את טבלאות השיוך והערכים על פיהן יוזנו נתונים לבלוקים. 

 

 מטרה .2

 .א ביצוע בפורמט הגשה סטנדרטי עבור סביבת אוטוקאד8קבלת תיעוד תכנון ו 1.1

כולל שלב ביצוע  י”חלשברשות  GIS –ביצוע המרות יעיל מסביבת אוטקד אל סביבת ה לאפשר  1.1

 .וניםבשלב קודם לביצוע תשלום לספק הנתבקרת איכות מיחשובי כאבן דרך 

 

 דרישות .3

 .111בגרסאות מאוטוקד ( DWGבסיומת ) AutoCADהשרטוטים יסופקו כקובצי  - סוג הקובץ 1.1

 .1111 י”חלה אחרונה ומקובלת על ועד לגרס

אחד התואם  dwgעבור כל שרטוט נייר יתקבל קובץ  - התאמה בין שרטוט נייר לשרטוט ממוחשב 1.1

 :אותו באופן מלא כמפורט להלן

יתווספו למספר  AS-MADEבשרטוטים שהם בגרסת . שם הקובץ יהיה כמספר השרטוט  1.1.1

שמכיל את  AS MADEשם הקובץ מגרסת : לדוגמה) AMהשרטוט המקורי האותיות 

תכנון יתווספו למספר השרטוט  בגרסת(.123456AM.dwgיהיה  .11111שרטוט מספר 

שמכיל את שרטוט מספר  PLANשם הקובץ מגרסת : לדוגמה) Pהמקורי האותיות 

 . (123456P.dwgיהיה  .11111

שממנו מבוצעת ההדפסה יכלול רק את ( PAPERאו  MODEL)בשרטוט  SPACE -ה 1.1.1

לאימות יש . יש למחוק כל פרט שחורג מאזור ההדפסה. הפרטים המופיעים בשרטוט הנייר

יש לשמור את . ולוודא כי רק החלק המודפס מופיע על המסך zoom>extentלבצע פעולת 

 .השרטוט במצב שממנו מבוצעת ההדפסה

1.1.1  Model Space- באובייקטים ללא כפילותיפוי כקובץ אחד רציף ת כל רצף המיכלול א 



   

 

ההדפסה יהיה  שם קובץ מאפייני(. PLTקובץ : לדוגמא)יתקבל ביחד עם מאפייני ההדפסה שלו ו

 .dwgכשם קובץ ה 

 ניקיון השרטוט 1.1

יוצאים . טוטים או שאריות של שרטוטים שאינם חלק מהשרטוט הנוכחישרלא יכיל  הקובץ 1.1.1

 .של תנוחה שהשרטוט הנוכחי מהווה חלק ממנהמהכלל הם חלקים 

לאימות יש . שלא בשימוש..( 'וכו styles, גופנים, שכבות )הקובץ יהיה נקי מכל אובייקט  1.1.1

 .אינה מוחקת דבר purgeלוודא כי פקודת 

במידה וקיים קישור (. Xrefs: לדוגמא)הקובץ לא יכלול כל קישור לאובייקטים חיצוניים  1.1.1

ולמסור כל קובץ מקורי המהווה  לאובייקט חיצוני יש להטביע את האובייקט לתוך השרטוט

  :יוצאים מהכלל הם. מסר כקובץ עצמאי בתיקיית הפרוייקטי Xrefאובייקט חיצוני 

  בצמוד  י"לחלקבצים אלו יועברו ל)קישורים לקובצי מודד וקישורים לקובצי תמונה

 (.לשרטוט אליו הם מקושרים

 כבות בקובצי  שמות הש- Xref   בכל  1-/11יהיו תואמים למפרט דרישות ההגשה

 .ת בכל הקשור להגשת תוכנית בנין עיר"מבא /11 –הקשור לתשתיות ו 

 גופנים 1.1

 Autodeskגופנים המוגדרים על ידי חברת  11 -יש להשתמש רק ב: גופנים לועזיים 1.1.1

 1מופיע בנספח א  .תיאוריהם והגודל והתאריך, רשימה מלאה של שמות הגופנים. סטנדרטיים

גופנים  .'נספח אלפי הרשימה מפורטת ב DOSגופני  11 -יש להשתמש רק ב: גופנים עבריים 1.1.1

 .WinHebי תוכנת "אלו נתמכים ע

השימוש כולל גופנים  איסור. אין להשתמש בשום גופן אחר למעט אלו המצוינים למעלה 1.1.1

גופנים )"ידי גורמים שונים -ל אך הוספו להם תוספות על"המבוססים על הגופנים הנ

 "(.פרטיים

 תיעוד 1.1

שם קובץ השרטוט ( 1: )כל קובץ ילווה ברשומה שתכלול את הפרטים הבאים ולפי הסדר הבא 1.1.1

( 1)..( 'פרטים וכו ,חתך, תנוחה)סוג שרטוט ( 1)נושא השרטוט ( 1) פרויקטמספר ( 1)

 .קנה מידה עיקרי( .) תאריך מדידה 

 .יש לקבץ את כל הרשומות לטבלה אחת, במידה ומתקבלים מספר קבצים ביחד 1.1.1

שיתקבל צמוד  XXXX_Drawing_Data.txtטבלה תתקבל בקובץ טקסט בשם 8 הרשומה 1.1.1

 .(השם הפרויקט המאגד את גיליונות המדיד=  XXXX)  לקובצי השרטוטים

 

 

 

 

 



   

 

 

 GISהתאמה לדרישות  3.6

 :הדרישות שלהלן נוגעות לשרטוטי תנוחה בלבד

 ".רשת ישראל החדשה"רשת הקואורדינאטות תהיה לפי  1...1

 -אין לשמור את הקובץ בWCS  (World Coordinate System .) -הקובץ יישמר ב 1...1

UCS (User Coordinate System.) 

דיוק )       1 –ספרות אחרי ה  1עם  יהיו מטרים( Drawing Units)יחידות השרטוט  1...1

 .(לרמת סנטימטר

 

 י”חללצורת ההעברה הקבצים  /.1

 \.CD-ROMעל גבי  י”חלהקבצים יועברו ל 1./.1

 .אחד CD-ROMכל פרויקט יועבר על גבי  1./.1

 

 

  



   

 

 

 1' נספח א

 (עדכוןיתכן )רשימת גופנים לועזיים המותרים בשימוש בשרטוטים 

 גודל תאריך ושעה תאור שם

txt.shx 

The standard AutoCAD text font. This simple font 

is described by a minimum of vectors so it can be 

drawn very quickly. 

17/03/2000 14:53 8,489 

monotxt.shx 

Monospaced txt font. The characters in this font are 

the same as those in the txt font, except that the 

space allotted to each character is the same 

(monospaced). Thus, this font is preferable for 

construction of lists or tables where the items must 

line up vertically. 

21/11/1998 9:38 8,816 

Romans.shx 

A simplex (single stroke, sans serif) roman font 

drawn by means of many short line segments. This 

font produces smoother-looking characters than 

those of the txt font. 

21/11/1998 9:38 14,951 

Romand.shx 

Similar to the romans font, but defined using double 

strokes. This font produces thicker, darker 

characters and is highly recommended for plotting 

on high-resolution printers such as laser printers. 

21/11/1998 9:38 22,534 

Romanc.shx A complex (double stroke, with serifs) roman font. 21/11/1998 9:38 23,057 

Romant.shx 
A triplex (triple stroke, with serifs) roman font 

similar to romanc. 
21/11/1998 9:38 39,728 

Italicc.shx A complex italic font (double stroke, with serifs). 21/11/1998 9:37 26,625 

italict.shx A triplex italic font (triple stroke, with serifs). 21/11/1998 9:37 37,709 

scripts.shx A simplex script font (single stroke). 21/11/1998 9:39 20,244 

scriptc.shx A complex script font (double stroke).  21/11/1998 9:39 26,587 

greeks.shx A simplex Greek font (single stroke, sans serif). 21/11/1998 9:36 8,089 

greekc.shx A complex Greek font (double stroke, with serifs). 21/11/1998 9:36 11,419 

Gothice.shx Gothic English. 21/11/1998 9:35 37.923 

Gothicg.shx Gothic German. 21/11/1998 9:35 36,618 

gothici.shx Gothic Italian. 21/11/1998 9:36 33,741 



   

 

 

 2 'נספח א

 (יתכן עדכון)רשימת גופנים עבריים המותרים בשימוש בשרטוטים 

 

 סוג גודל תאריך ושעה שם

DAFNA.SHX 25/04/1992 16:31 3,243 קו אחד 

SIMPHEB.SHX 06/05/1987 7:20 3,889 קו אחד 

HAIMBOLD.SHX 19/12/1988 18:30 5,639 קו כפול 

NARKIS.SHX 04/01/1980 2:20 5,880 קו כפול 

MIRYBOLD.SHX 19/12/1988 18:31 7,514 קו כפול 

TOVANA01.SHX 16/02/1994 15:34 10,411 קו כפול 

MIRYAM.SHX 01/01/1980 1:39 10,435 קו כפול 

ORONM.SHX 01/01/1980 3:28 18,349 כפול וממולא 

NARKISM.SHX 01/01/1980 0:24 21,334 כפול וממולא 

TOVANA02.SHX 16/02/1994 16:42 45,777 כפול וממולא 

HEBYAD.SHX 25/06/1988 7:52 4,543 כתב יד 

YAD.SHX 19/12/1988 18:31 7,074 כתב יד 

MYST.SHX 19/11/1990 17:54 2,935 קו אחד 

BARHEB.SHX  3,000 קו אחד 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

הקיימים במערכת  רשימת שכבות הנתונים -' נספח ב

 יםיושדות הכרח י"המידע של חל

 

  



מקור נתוניםפ מפרט"עשדות פרמטתאור שיכבה CADשם שכבה שם שכבה נושא

PromptTag

 (כולל עדכון נובמבר) 2010מפרט המדידה החדש ספטמבר סמל הישובCITY-CODEבית / מבנה 2200

נספח ה סמל רחובSTREET-CODEמבנה ציבור2201

מספר ביתBLDG-NUM(קונזולה/סככה /צריף )מבנה ארעי 2207

אות ביתBLDG-LETTERמיכל2209

BLDG-TYPEסוג בית

BLDG-CHשם המבנה

STRT_TYPEסוג המבנה

NUM-FLOORSמספר קומות

NUM-ENTRמספר הכניסה

NUM-APTS-CURמספר יחידת מגורים

NUM-BUSNS-CURמספר עסקים

STREET-CODE-2 2- סמל רחוב

BLDG-NUM-2 2- מספר בית

BLDG-LETTER-2 2- אות בית

CITY-CODE(כולל עדכון נובמבר) 2010מפרט המדידה החדש ספטמבר סמל הישוב 

STREET-CODEנספח ה סמל רחוב

BLDG-NUMמספר בית

BLDG-LETTERאות בית

BLDG-TYPEסוג בית

BLDG-CHשם המבנה

STRT_TYPEסוג המבנה

NUM-FLOORSמספר קומות

NUM-ENTRמספר הכניסה

NUM-APTS-CURמספר יחידת מגורים

NUM-BUSNS-CURמספר עסקים

STREET-CODE-2 2- סמל רחוב

BLDG-NUM-2 2- מספר בית

BLDG-LETTER-2 2- אות בית

Building_Name

Building_number

Floor_Number

Room_Numbe

Foundation_Source

Foundati_type

Foundati_level

Basement_level

Entrance_Level

Grounwater_elevation

Piazometer1

Piazomet_2

Shape_Area_1

LAYER

Date_Created

Surveyor_Name

Foundati_type

Hazard_Level

Risk_line

major

Foundati_Level_MAYa

Basement_level_Maya

Entrance_Level_Maya

Grounwater_Level_MAYA

2200CITY-CODE(כולל עדכון נובמבר) 2010מפרט המדידה החדש ספטמבר סמל הישוב 

STREET-CODEנספח ה סמל רחוב

BLDG-NUMמספר בית

BLDG-LETTERאות בית

BLDG-TYPEסוג בית

BLDG-CHשם המבנה

STRT_TYPEסוג המבנה

NUM-FLOORSמספר קומות

NUM-ENTRמספר הכניסה

NUM-APTS-CURמספר יחידת מגורים

NUM-BUSNS-CURמספר עסקים

STREET-CODE-2 2- סמל רחוב

BLDG-NUM-2 2- מספר בית

BLDG-LETTER-2 2- אות בית

Building_Name

Building_number

Photogramerty

Buildings

Hotels

Pumping_Station

אקולוג

2202-7

2200

#N/A

2211

DWGתחנת אוטובוס

DWG

XLS

DWG



מקור נתוניםפ מפרט"עשדות פרמטתאור שיכבה CADשם שכבה שם שכבה נושא

PromptTag

Photogramerty

Buildings

Floor_Number

Room_Numbe

Foundation_Source

Foundati_type

Foundati_level

Basement_level

Entrance_Level

Grounwater_elevation

Piazometer1

Piazomet_2

Shape_Area_1

LAYER

Date_Created

Surveyor_Name

Foundati_type

Hazard_Level

Risk_line

major

Foundati_Level_MAYa

Basement_level_Maya

Entrance_Level_Maya

Grounwater_Level_MAYA

 (כולל עדכון נובמבר) 2010מפרט המדידה החדש ספטמבר FanceTypeבטון/ גדר/קיר אבן/ גדר אבן2602

נספח ה GateTypeרשת/ גדר תיל2603

טרסה2606

שער2612

 (כולל עדכון נובמבר) 2010מפרט המדידה החדש ספטמבר Typeעמוד כללי3903

נספח ה שוחת ביקורת כללית3906

 (כולל עדכון נובמבר) 2010מפרט המדידה החדש ספטמבר Typeעץ בודד2801

נספח ה שיחים/ גינה / צמחיה נמוכה 2802

חורש / קבוצת עצים 2804

מטע2805

 (כולל עדכון נובמבר) 2010מפרט המדידה החדש ספטמבר Typeשיחים/ גינה / צמחיה נמוכה 2802

נספח ה שטח חקלאי מעובד2803

חורש / קבוצת עצים 2804

מטע2805

Width (כולל עדכון נובמבר) 2010מפרט המדידה החדש ספטמבר 

Hight נספח ה

Geometry

T_L

Name

type

I_L

 (כולל עדכון נובמבר) 2010מפרט המדידה החדש ספטמבר Elevationשפת כביש אספלט2401

נספח ה Nameשוליים2403

# Roadאבן שפה2404

דרך עפר2405

שביל2406

שביל מרוצף2407

שפת מדרכה/  מדרכה 2408

מעביר מים/ גשרון 2411

Road centerLine

 (כולל עדכון נובמבר) 2010מפרט המדידה החדש ספטמבר Nameשפת ואדי3001

נספח ה Pond Nameשפת נחל3002

(מדוד)קו מים 3003

תעלה מוסדרת3004

שלולית חורף/ מאגר מים 3005

 (כולל עדכון נובמבר) 2010מפרט המדידה החדש ספטמבר Elevationנקודת גובה אופיינית1502

נספח ה DSPG_Elevationנקודות גובה לאורך ציר דרך1503

TAMAR_ELEVATION   ('  מ1.0'  מ2.5'  מ5.0)קו גובה ראשי 1507

 (כולל עדכון נובמבר) 2010מפרט המדידה החדש ספטמבר Elevation(' מ0.5'   מ1.0)קו גובה משני  1506

DSPG_Elevation נספח ה

TAMAR_ELEVATION

Hight

Type

Type

Name

Company

Photogramerty

Pumping_Station

fance_Wall_Gate

General infrastructore

vegetation

vegetation_line

Culvert

Road

Hydrology

point_elevation

contuor

Tie_points

Drills Drills

נקודות קשירה

אקולוג

ד"מהו

ד"מהו

2411

2202-7

מעביר מים/ גשרון 

   ('  מ1.0'  מ2.5'  מ5.0)קו גובה ראשי 1507

DWG

DWG

DWG

TXT

DWG

DWG

DWG

DWG

DWG

DWG

XLS



מקור נתוניםפ מפרט"עשדות פרמטתאור שיכבה CADשם שכבה שם שכבה נושא

PromptTag

Photogramerty

Buildings

East

North

SpudDate

CompDate

AgeTD

TD

KB

GL

RT

WD

ID

Abbrev

LicenseNo

Area

TDVert

Access

Test

Prod

Expences

FieldName

AtlasRemar

EngRemark

Country

Remarks

RemarksStr

Xold

Yold

Wellno_org

WellNo

AreaName

SubSystem

PowerSuply

Z

Shore_Pan5_1

Sinkholes_NZ

Sinkholes_Yeelim

F5_zone_Pan5Name

Fault_ShoreName

Faults_Pan_5Name

Lyntch_F_Pan5Name

Reflection_ExplorationName

Reflection_Pan5Name

Reflection_ShoreNAme

NAME

X

Y

ML

Communication_Cabinet4017 827-1ארון תקשורת/ ארון בזק / ארון סעף

Communication_Pole4010נספח ועמוד טלפון

Communications4011תווי תקשורת עילי

Communictions_Pipes4002

Piler4035 פילר

Public_Phone4023תא טלפון ציבורי

Undergound_Telephone4035 פילר

Contours

Contours_hight

Piazometrer

Sheet Pile Zohar

SheetPille  Ein Bokek

Sheet Pile Ein Bokek

Type

Name

Owner Company

East

North

SpudDate

CompDate

AgeTD

Drills

EQ_Epicenters

Geophysical Surveys

Fault Maps

SinkHoles

Drills

SMET_Data

Sheet Pile

Piazometers

TELECOM

seismology

Smet Drills

גדי שמיר

גדי שמיר

גדי שמיר

גדי שמיר

SHP

SHP

SHP

DWG

SWG

SHP

גדי שמיר



מקור נתוניםפ מפרט"עשדות פרמטתאור שיכבה CADשם שכבה שם שכבה נושא

PromptTag

Photogramerty

Buildings

TD

KB

GL

RT

WD

ID

Abbrev

LicenseNo

Area

TDVert

Access

Test

Prod

Expences

FieldName

AtlasRemar

EngRemark

Country

Remarks

RemarksStr

Xold

Yold

Wellno_org

WellNo

AreaName

SubSystem

PowerSuppl

Active

T_L

I_L

Consumer_Conection

Flow_meters_construction

Execution_date

Data_Sourc

Execution_date

Data_Sourc

Data_Source_date

Connection number

Contract_number

Diameter

Month_consumption

M_C_Date

Status

Owner_company

Execution_date

Data_Source

Data_Source_Date

Diameter

Status

Owner_company

Execution_Date

Data_Source

Data_Source_Date

Flow_Direction

Loop_Name

Well_Concrete

Name

Diameter

Length

Material

PN

Wall_Thickness_mm

Flow_meter_construction

Risk_Level

Status

Owner_compny

Execution_Date

Data_source_date

Drill Drainage pipe

SMET_Data

Smet Drills

Consumer Connection

Flow meters

DWG

DWG

DWG

DWG



מקור נתוניםפ מפרט"עשדות פרמטתאור שיכבה CADשם שכבה שם שכבה נושא

PromptTag

Photogramerty

Buildings

Data_source_date

Name

Diameter

Length

Material

PN

Wall_Thickness_mm

Flow_meter_construction

Risk_Level

Status

Owner_compny

Execution_Date

Data_source_date

Data_source_date

Name

Diameter

Length

Material

PN

Wall_Thickness_mm

Flow_meter_construction

Risk_Level

Status

Owner_compny

Execution_Date

Data_source_date

Data_source_date

CrossSectionCrossSectionCrossSectionIDי"חל

6241HMARK827-1תאור הפרט

6261HEIGHTנספח וגובה

6241NAMEארון' מס

6251

827-1תאור הפרטMARKג``מ+נ``זוית מ. ע6370

6350HEIGHTנספח וגובה

6340NAMEעמוד' מס

6341

6371

6351

6301

6311

6321

6391

6431

pole_161kv_design

High_Voltage_Measure_System6533DWG827-1

6910NAME827-1סוג קו

נספח ו6911

6916

6902

6972

6953

6901

6952

Light_Line6061DWGNAME827-1סוג קו

MARK827-1תאור הפרט

HEIGHTנספח וגובה

NAMEשם מרכזית מאור

Power Station6951DWGNAME827-1שם

6211NAME827-1שם

נספח ו6201

Upper_fiber_optics7101DWGNAME827-1שם

consumerno827-1

streetcodeנספח ו

pressurzon

perentpipl

perentpipo

Lastmainin

InatallDat

Drill Drainage pipe

Freshwater washing pipe

Loop collector pipe

Wet Utilities

Consumer_Number4651

6590

ELECTRICITY

SMET_Data

Electrical_Enclosure

Electricity_Ploe

IEC_aee_Electricity_Line

Light_Swich

transformation_station

DWG

DWG

DWG

DWG

DWG

DWG

DWG
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PromptTag

Photogramerty

Buildings

Dimunicode

WaterMeter

WaterMet_1

BuildingNo

Loaction

Kablan

Diameter

NOTE827-1 הערות

נספח וUPDATE תאריך עדכון

 AsMadeASMADE

STATUS סטטוס

PRESSUREUNITS יחידות לחץ

OWNER בעלים

MAXPRESS לחץ מכסימלי

WORKPRESS לחץ עבודה

Constructor קבלן

ACTIVATIONTYPE מגנון תפעול ודיווח

DIAMETER קוטר

VALVEIDמזהה מגוף

VALVETYPE סוג מגוף

LOCATION מיקום

INSTALLYEAR שנת התקנה

DIAMUNITS יחידות קוטר

DEPTH עומק

MANUFACTORER יצרן

 AsMadeASMADE827-1

נספח וWATERCOUNTERIDשעון במערכת החיוב'  מס

UPDATE תאריך עדכון

MINFLOW ספיקה מינימלית

MAXFLOW ספיקה מכסימלית

FlowUnits יחידות ספיקה

WORKPRESS לחץ עבודה

PRESSUREUNITS יחידות לחץ

 UFRUFR

NOTE הערות

STATUS סטטוס

MAXPRESS לחץ מכסימלי

MAINWATERMETER מד מים ראשי

WATER_METER_ID מזהה מד מים

OUTPUTTYPE מנגנון הפעלה ודיווח

WATERMETERTYPEסוג מד מים

DIAMETERקוטר

DIAMUNITS יחידות קוטר

INSTALLYEAR שנת התקנה

Constructor קבלן

MANUFACTORER יצרן

DEPTH עומק

MEASUREUNITS יחידות מידה

LOCATION מיקום

4802827-1

נספח ו48021

48021-T

CellID827-1

TopLevelנספח ו

InLevel

OutLevel

Depth

Diameter

Creator

Status

WATERFALL מפל

INSTALLYEAR שנת התקנה

WIDTHקוטר/  רוחב

COVERTYPE סוג מכסה

ASMADE שם פרויקט

LASTUPDATED תאריך עדכון

NOTE הערות

READERחיישן 

Wet Utilities

Valve

WaterMeter

SwagePipe_point

Sewage_Cell

Consumer_Number

4804

4814

4609

4651

DWG

DWG

DWG

DWG
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PromptTag

Photogramerty

Buildings

STATUS סטטוס

MAINHOLETYPE סוג שוחה

BOTTOMLEVEL עומק

SEWAGEMAINHOLEID מזהה שוחה

DIAMETER קוטר

POSITIONמיקום

TopLever גובה מכסה

INVERTLEVELעומק יציאה

MATERIAL חומר

ENTRANCESNUMBERמספר כניסות

Sug827-1

Koterנספח ו

Mispar

Mark

Name

Hight

width827-1

depthנספח ו

unitcode

depthunitc

koltantype

celltype827-1

streetcodeנספח ו

buildno

location

lastmentai

asmade

installdat

toplevel

dunintcode

cekkdiamet

entrynum

Depth

invertleve

cellstatus

toolld

Layer

DocName

TOPLEVEL

ENTRIESNUM

CELLDEPTH

INSTALLDATEC

OUTLEVEL

CUNITCODE

FALLTYPE

SOURCECELL

COMULATIVEUC

KABLANLD

PROJECTNO

MAINLINENO

LASTMAINTAIC

ASMADE

OWNER

DUNITCODE

CELLDIAMETEC

CELLTYPE

CELLCUVERT

TOOLLD

4606827-1

נספח ו4603

4602

4604

4601

4605

B-C-MT

4608

1WATER-LINE

SLOPE827-1 שיפוע4802

Drainage_Cell

underground_WATER_Pipe

SwagePipe

Wet Utilities

Sewage_Cell

fire_hydrant

Drainage_Colector

4804

4611

4903

4902

DWG

DWG

DWG

DWG

DWG
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PromptTag

Photogramerty

Buildings

נספח וINSTALLYEAR שנת הנחה48021

B-C-MHאוכלוסיה POPULATION

BIUVMיחידות קוטר DIAMETERUNITS

APNציפוי COATING

HATקבלן Constructor

NOTE הערות4801

OWNERSHIP בעלות

LASTUPDATED תאריך עדכון

 AsMadeASMADE

STATUS סטטוס

SOURCEINVERT גובה כניסה לקו

TARGETINVERT גובה יציאה מהקו

MEASUREDLENGTH אורך מדוד

PIPEMATERIAL חומר

SEWAGEPIPEID מזהה קו

SOURCEMAINHOLEID שוחת מקור

PIPETHICKNESS עובי דופן

DIAMETER קוטר

TARGETMAINHOLEID שוחת יעד

UNITS סוג יחידה

4901827-1

HATנספח ו

GLISHA

ARZ_Cell0TAZZDWG

Television_cabel0K-KAYAMDWG

Television_cabel_as_made0ASMADE-KAVDWG

EquipmentzuidDWG

SwagePipe

DrainagePipe

Wet Utilities

TV_Cabel

KAV-Y

DWG

DWG



   

 

 פרוט שכבות הנתונים -' נספח ג

 עריכתם ועיבודם, קליטת נתוני המיפוי והתכנון למערכת ממוחשבת .1

גרפיות ישוייכו 8לישויות גיאוגרפיות. 'נספח בהמפורטות ב, נתוני המיפוי יקלטו לשכבות מידע 1.1

התכנון בהתאם לנדרש מתכננים יבצעו את . להלן' נספח דמאפיינים אלפאנומריים שיפורטו ב

 .לסעיפים המפורטים להלן

 הגדרה כללית של סוגי הישויות ואופן קליטתם 1.2

 פרטים קווים 1.1.1

ויהיו   PolylineZ-ייקלטו כ י”חלשבאחריות של התשתיות הנושאיות הקווים  1.1.1.1

 .כולם רצופים אחידים

ולא יהיו קווים שאינם ( OVERSHOOTS)לא יהיו קטעי קווים עודפים  1.1.1.1

 (.UNDERSHOOTS)נקודה בה היו צריכים להיפגש מתחברים ב

למעט במקרים המוגדרים ( אפס) 1הקווים בשרטוט ישורטטו בעובי של  1.1.1.1

 .'נספח אב

באותו  Multi partלא יהיו אובייקטים כפולים המייצגים את אותו אובייקט  1.1.1.1

ימצא פעמיים ' חלקה וכו8 לא ימסר קובץ בו אותו קו תשתית  –דוגמא . מיקום 

 (.אחד מעל השני במדויק) ויותר 

, SPLINE ,LINE ,CIRCLEלא יעשה שימוש באובייקטים קווים מסוג  1.1.1.1

ARCS. 

 .תתבצע על ידי קליטת שתי נקודות קצה בלבד :קליטת קווים ישרים ..1.1.1

, שיבטיח את הצורה מעגלת, ייקלט מספר מספיק של נקודות: תות מעגליותקש /.1.1.1

 .כך שיתקל תיאור גרפי מהימן של הקשת

 .על מנת להבטיח שמירת צורת העקומה, יקלטו מספיק נקודות: עקומות 1.1.1.1

 פרטים פוליגונליים 1.1.1

  .ללא חצייה פנימית של הפוליגון  הפוליגונים ייקלטו סגורים 1.1.1.1

 .יש להקפיד על נכונות ודיוק העקומות המרכיבות את הפוליגון 1.1.1.1

, במקרה של פוליגון המוכל באופן מלא בתוך פוליגון אחר ללא גבול משותף 1.1.1.1

תתבצע קליטה תקינה שתפחית את הפוליגון המוכל מהפוליגון המכיל               

 "(.בייגלה) "

 כיתוב 1.1.1

 .' נספח איוצגו בהתאם למפורט ב, העברי והן האנגליהן , הכיתוב 1.1.1.1

י שם "ייוצג ע כיתוב הקישור לישות גרפית יוצג בקובץ בשכבה אליה שייך 1.1.1.1

 .(T1111 למשל) Tהשכבה הרלוונטית בתוספת אחרית 



   

 

, תהיה בשטח הפוליגון( INSERTION POINT)נקודת ההכנסה  :פוליגון סגור 1.1.1.1

 .הכיתוב עצמוובמידת האפשר גם 

 .תהיה על הקו( INSERTION POINT)נקודת ההכנסה : קו 1.1.1.1

אלא אם נדרש , מספרים ממשיים ייקלטו ויושמו עד שתי ספרות אחרי הנקודה :מספרים ממשיים 1.1.1

 .במפורש אחרת

 

 : ןהגדרה מפורטת של הישויות הנקלטות ואופן קליטת 1.3

תיאור מפורט של המאפיינים והאלפאנומריים . השונותלהלן פירוט הדרישות לקליטת ישויות המידע 

 .'נספח בראה  –שיקלטו לכל ישות 

 מבנים ומתקנים מיוחדים 1.1.1

מכיל המציין את קו ההיקף של המבנה גם אם קו  ההיקף , מבנים ייקלטו כמצולע סגור 1.1.1.1

שמירת ככלי כפוליגונים סגורים תוך תוספות בגבהים משתנים יצורפו . פרטים אחרים

 .ובשכבות הרלוונטיות( תאימות גבולות) ניקיון טופולוגי 

ביניהם סוג , יימסרו נתונים, לרבות מבנים וסככות, לגבי מבנים שונים בשטח מתקנים 1.1.1.1

 .גובה הגג וגובה מפלס הגג וגובה מפלס הקרקע, הגג ומבנהו

 משטחי אספלט ושטחי אחסון פתוחים 1.1.1

הקווים יהיו קווים רצופים ויכללו את . רכים יקלטו באמצעות קו שפת הכבישכבישים וד 1.1.1.1

 .לעיל 1.1קליטת קשתות תתבצע בהתאם לנדרש בסעיף . אם יש כאלה, קווי אי התנועה

 .'שבילים וכו, דרכים בלתי סלולות, דרכים סלולות: דרכים יזוהו ויופרדו על פי סוגיהן 1.1.1.1

 בהנקודות גובה וקווי גו 1.1.1

אם המבנה גדול מאוד וכולל משטחי גג גדולים בגבהים . המיפוי יכלול גובה הגגות 1.1.1.1

 .יסומנו גבהי כל המשטחים,שונים

, כבישים, כבישים ומסלולים לאורך רחובות, המיפוי יכלול נקודות בצמתי רחובות 1.1.1.1

הגבהים יוכנסו לשכבות קוויות  .'מ 11מסלולים ודרכים במרווחים שאינם עולים על 

 .'בכל נקודת מדידה למשל שולי כביש מרכז כביש וכו Zמייצגות כערך 

 .מטר 1וגדרות אבן מעל , יצויין גובה צירי צמתים וצירי הכבישים 1.1.1.1

מטר  11במקרה של דרישה מפורשת יכלול המיפוי גם נקודות גובה בסריג אופקי של  1.1.1.1

 .מטר בשטח הררי 11בשטח  מישורי או 

 מ"ס 1.11יהיה קו גובה כל  1:111מ "בקנ 1.1.1.1

 .מטר 1.1יהיה קו גובה כל  1:111מ "בקנ ..1.1.1

 .מטר 1.1יהיה קו גובה כל  1:1,111מ "בקנ /.1.1.1

 

 

 



   

 

 גושים וחלקות 1.1.1

באחריות המודד  .י"לאחר קבלת אישור מפ ודדמפות גושים וחלקות גרפיים ימסרו למ 1.1.1.1

. י"הם הנתונים העדכניים שבידי מפ י”חללוודא שאכן נתוני הקדסטר שנמסרו לו על ידי 

 .י את החומר העדכני"אינו עדכני באחריות המודד לספק ממפ י”חלבמידה והחומר של 

דיגיטליים שנקלטו ממקורות  תהספק יהיה רשאי להציע שילוב קבצי גושים וחלקו 1.1.1.1

 11-ו /1על פי סעיפים , ד שיעמדו בקריטריוני אבטחת האיכות המחייביםובלב, אחרים

 .לתקנות המדידה

י "ירכשו אלה ממפ, י לא יאשר מסירת מפות גושים וחלקות גרפיים לספק"במידה ומפ 1.1.1.1

לצורך העלאת שכבות אלו על גבי , על ידי הספק לרבות נקודות הפוליגון בכל גוש

 .הקבצים שימסרו למזמין

י אם ישנם קבצים דיגיטליים של הגושים והחלקות "על הספק לוודא מראש עם מפ 1.1.1.1

 .י”חלולבדוק אם הם זהים למצוי בידי  הנדרשים

תתבצע קליטה של עצמים שונים בעלי נוכחות משמעותית בשטח  :פרטי תכסית שיכללו במיפוי 1.1.1

עצמים שלא זוהו . ות למיניהםכגון עצים וגדר, אשר חשובים להבהרת המיפוי ולהתמצאות בו

 .במיפוי יזוהו במהלך השלמות השדה ויסווגו לשכבה המתאימה

 רציפות המפות והתאמת גליונות 1.3

ציף  תתבצע הפרדת הקובץ לגיליונות רהלאחר סיום קליטת המידע . העבודה תבוצע בקובץ רציף 1.1.1

 .לצורך הפקת פלטים

" התאמת קצוות"לא יהיה צורך בביצוע כל הפרטים והשכבות יהיו רציפים בכל שטח המיפוי  1.1.1

(EDGE MATCH .) 

 מודלי הפוטוגרמטריה יתואמו ביניהם בטריאנגולציה אווירית או קרקעית המתאמת כל המודלים    1.1.1

 .כמוגדר בתקנות המודדים, והרצפים 

 

 דרישות מהביצוע הגרפי והקרטוגרפי .2

 או  1./11ג מפות בהתאם לסימבולוגיה שהוגדרה במפרט "הישויות הגרפיות הנקלטות תוצגנה ע 1.1

 .י"חלי "סימבולוגיה שתבחר ע

 : פרטים נקודתיים 1.1

  מ "כאשר פרטים מסומנים בסימן מוסכם וגודל הסימן אינו מייצג את גודל הפריט בקנ  1.1.1

. זאת בגבולות הדיוק הנדרש, מיתיאזי יש ללכד את מרכז הסימון עם מרכז המיקום הא, של המפה

 .את מיקום הסימן י”חלאם צורת הסימן אינה מאפשרת זאת אזי יש לתאם עם 

 פרטים קווים 1.1

( OVERSHOOTS)לא יהיו קטעי קווים עודפים . אחידים ונקיים, הקווים כולם יהיו רצופים 1.1.1

לא יהיו קטעי קווים שאינם מגיעים עד הנקודה בה היו צריכים  .'מפגשי קווים וכו, בפינות

 .דרישה זו מתייחסת גם לקווים התוחמים פוליגון(. UNDERSHOOTS)להיפגש 



   

 

, שבילים מרוצפים, בלתי סלולות, דרכים סלולות: כולל, דרכים יזוהו ויופרדו לפי סוגיהם: דרכים 1.1.1

 .שבילים בלתי מרוצפים

 ייםפרטים פוליגונל 1.1

פוליגונים משיקים יהיו ללא  .אחידים ונקיים, הקווים התוחמים את פוליגונים יהיו רצופים 1.1.1

OVER LAP   (חפייה בין פוליגונים  ) ו– SLIVER  (מרווחים בין פוליגונים) 

 .CLOSEהנקודה הראשונה בפוליגון תהיה שווה לנקודה האחרונה ותו  1.1.1

 גושים וחלקות 1.1.1

 פ"בצבע ע גבולות החלקות יסומנו  .יסומנו גבולות ומספריהם -לגבי גושים וחלקות  1.1.1.1  

 .שיהיה ברור בעת ההתוויה על המסך והתוויןכך , התקן  

כלומר הקו יופיע פעם אחת , קו הגבול בין החלקות בכל גוש יקלט בשיטת הספגטי 1.1.1.1

בחפיפה  בשכבת הגושיםגם יקלט הקו , אם הקו מהווה גבול גוש. בגבול בין החלקות

 .הן הגוש והן החלקות יהיו ישויות פוליגונליות .מדוייקת

ל את הגושים בצורה רציפה יבקובץ המכ. גבול הגוש יקלט כקו סגור בכל גוש בדיד 1.1.1.1

 .יופיע הגבול פעם אחת בלבד בין גוש לגוש, לאחר התאמת הגבולות

. (פוליגון) וסגור  ים התוחמים אותם בקו רצוףכל חלקה או גוש יוצגו באמצעות הקוו 1.1.1.1

או )עבור חלקות קטנות . מ"מ .מספר החלקה יירשם בתוך גבול החלקה בספרות בגודל 

 INSERTION)מ ספציפי ירשם מספרה מחוץ לחלקה ונקודת השיוך "הפקה בקנ

POINT )המספר שמחוץ לחלקה יקושר ויזואלית בעזרת קו עזר  .תשמר בתוך החלקה

Helpline שיציג את הקשר בין המספר לחלקה. 

כאשר לשכבה זו , יבוצע בשכבות בהתאמה לנושא השכבה( HATCH ,SOLID)מילוי שכבות  1.1.1

 .Hתהיה סיומת 

 כיתוב 1.1

 .המספרים והאותיות יהיו קריאים 1.1.1

 .ל"הפונטים בהם ייעשה שימוש יהיו בהנחיית תה 1.1.1

 כיוון הכתיבה 1.1.1

כיוון הכתיבה יהיה לקריאה כמקובל בכללים  -כיתוב שאינו קשור לסימן כלשהו   1.1.1.1

 .הקרטוגרפיים

כיתוב הקשור לסימן קווי ייכתב במקביל לקו שאליו שייך לקריאה מדרום ואם הכיתוב   1.1.1.1

 .לקריאה ממזרח, מקביל לקואורדינטות אורך

 הפקה להדפסה – מבנה הגיליון 1.1.1

נקודות , תהגיליונועליו יסומן השטח שנמדד עם מפתח , ן יכלול תרשים סביבהליויכל ג  1.1.1.1

 . פורמט הגליון יהיה סטנדרטי. הבקרה והפוליגון

 .ג המפה"ע יוצג  י”חלסמל  :סמלים  1.1.1.1



   

 

בצד שמאל למעלה ובצד . שם המפה יהיה כשם הפרוייקט שיופיע בהזמנה: שם המפה  1.1.1.1

אזי יושם , אם המפה כוללת מספר קבצים. למטה יופיע המספר המזהה של הקובץ ןימי

 .מערבי-בנוסף מספר המזהה של הקובץ הדרומי

 .כל גיליון יכלול חץ צפון והוא יסומן בפינה הימנית העליונה: צפוןחץ   1.1.1.1

 .שם הקבלן המבצע יופיע בחלק התחתון של הגיליון :שם הקבלן המבצע   1.1.1.1

 .מתכנן יופיע בחלק התחתון של הגיליון8שם המודד: שם המודד  ..1.1.1

בין המסגרת יהיה : מסגרת המפה תהיה כפולה :מסגרת המפה וכיתוב הקואורדינטות  /.1.1.1

בהפקה ניתן יהיה לקבל סימון . מ ובו יכתבו הקוארדינטות"מ 11מ עד "מ 11מרחק של 

המסמנים מפגש קוארדינטות או רשת  "צלבים"או עם , הקואורדינטות רק במסגרת

 .לפי בחירה, קווים

במיפוי )  ותאריך גיחת צילום, תאריך הפקה, יוצגו תאריך עדכון  :תאריכים  1.1.1.1

 .(פוטוגרמטרי

לרבות סימון נתוני , מהקרא יכלול את כל הסימנים המוסכמים המופיעים במפה: מקרא  ..1.1.1

 .מבנים

 .קנה המידה של המפהייכתב : קנה מידה 1.1.1.11

 תירשם . תירשם התייחסות לרשת הקואורדינטות הגיאוגרפית: תהקואורדינאטורשת  1.1.1.11

 .התייחסות לנקודת יחוס גובה ארצית ונקודות בקרה וגובה עליהם התבססה המדידה    

 של המרכז למיפוי  1:11,111מ "תרשים סביבה יוכנס מגליון בקנ :תרשים סביבה 1.1.1.11

 .כך שניתן יהיה לזהות את סביבת אזור המיפוי בברור, ישראל או אחר  

 מפה זו והנתונים שבה  –" סיווג הגיליון: "בתחתית גליון תופיע כתובת: כתובת זיהוי 1.1.1.11

 .י”חלהינם רכוש    

 אלא על פי הרשאה מפורשת , אין להעתיק מפה זאת או חלק ממנה ואין לעשות שימוש בנתונים שבה ..1

 .י”חלשל       

 

 חלוקה לקבצים .3

 י”חללפי חלוקה גיאוגרפית שתתואם עם הדפסה 8 לצורכי הפקההמיפוי הרציף יחולק לקבצים  1.1

במקרים חריגים . זאת בנוסף על הדרישה למסור קובץ רציף של המיפוי .מ נדרש"בהתאם לקנ

יפים לקבוצת שכבות על ימסרו קבצים רצ, בהם נפח המידע גדול מאוד ומגביל את תוכנת הקאד

עם מסמך מלווה המציין לכל קובץ את השכבות  'תשתיות וכו8 טופוגרפיה: ס נושאיבסי

 .המשתתפות

: כמפורט להלן, כאשר בכל קובץ תיכלל שכבה נושאית, כל גיליון יימסר במספר קבצים נפרדים 1.1

 .ומסגרת גיליונותאינדקס גיליונות , נתוני תהל, קווי גובה, טופוגרפיה, גושים וחלקות

 

 

 



   

 

 חות ופלטים"דו .3

 הפקת מפות 1.1

, לעיל /המפות תערכנה בהתאם לאפיון הקרטוגרפי ולפורמט המפורטים בסעיף  1.1.1

 .אשר גודלו יסוכם עם תהל, ותודפסנה על נייר

 .לתקנות המודדים 11פ סעיף "ע ישא חתימת מודד מוסמךכל גיליון מפה שיימסר לתהל  1.1.1

גורם מאשר וגורם מבקר על פי המקובל , יות מתכננים יכללו את חתימת המתכנןתכנ 1.1.1

 .ל"בתה

 פורמט מסירת הנתונים 1.1

 .111גירסת אוטוקד  DWGבפורמט , הנתונים הנקלטים ימסרו על גבי תקליטורים 1.1.1

 .AutoCAdשל תוכנת , Xrefי "ללא קבצים מקוצרים ע, ומעלה

מעבר למסירת הנתונים במבנה שיאפשר קליטתם במבנה העברת נתונים התואם לתוכנת  1.1.1

AutoCAd ,אספקת הנתונים תסתיים עם אישור תאימותם. כאמור לעיל. 

תוך  ASCIIהנתונים האלפאנומריים שיקלטו יועברו על גבי מדיה מגנטית כקובץ  1.1.1

יידרש המבצע למסור , ליפיןלח. קישורם לישויות הגיאוגרפיות אליהם הם מתייחסים

 .ג של תהל"את הנתונים במבנה קבצי תוכנת הממ

 .RARאו  ZIPהנתונים יימסרו בקבצים דחוסים בתוכנת : דחיסת הנתונים הדיגיטליים 1.1

תוך ציון של המתכנן , פרטי תכנון מפורט ללא שייכות גיאוגרפית יועברו אף הם בקבצי אוטוקאד 1.1

 .יך פרט תכנון מפורט זהלשכבה או לישוב אליו שי

 .WORDיוגש בקובץ ( תקנון)חומר טקסטואלי המצורף לתוכנית  1.1

  



   

 

 

 לפנומרייםא פירוט מאפיינים -' נספח ד

 רקע .1

גרפיות השונות ייקלטו נתונים אלפאנומריים שיתארו תכונות 8לישויות הגיאוגרפיות 1.1

 .ומאפיינים שונים של ישויות אלה

 .הנדרשים יהיה מסקר הקרקעמקור הנתונים  1.1

ויקושר לישות אליה  BLOCKשל  ATTRIBUTE-ל ייקלט ב"כל נתון אלפאנומרי כנ 1.1

 .שייךהוא 

יוגדרו באופן  BLOCKS-ה. בשכבה ובצבע הנדרשים BLOCK-הסימבולים יוגדרו כ 1.1

 שניתן יהיה להפרידם בעתיד

 

 תיאור המאפיינים האלפאנומריים .2

 . EXCELבקובץ תיאור המאפיינים האלפאנומריים יימסר  

 

 הסבר לטבלה .3

 .לעיל' נספח אזהה למספר השכבה כפי שהוגדר ב: מספר שכבה 1.1

 .לעיל' נספח אזהה לתיאור השכבה כפי שהוגדר ב: תיאור השכבה 1.1

 .שם השדה באנגלית אשר יש ליצור בבלוק: שם שדה בבלוק 1.1

 .תיאור מהות השדה בבלוק: שם שדה בעברית 1.1

 (.אלפאנומרי או מספר)סוג השדה אשר יש להגדיר בבלוק : סוג שדה 1.1

 

 פירוט המאפיינים האלפאנומריים .3

 .פירוט המאפיינים האלפאנומריים מופיע בקובץ המצורף למסמך זה 

 

 :שני קבצים המתכנן 8 ספק למודדת י"חל

 .אשר כולל את  השכבות הנדרשות כולל הבלוקים  DWGקובץ 

 

 

 

 

 



   

 

של משרד הפנים בסטנדרט מפרט המדידה החדש  –ה  נספח

   2111ספטמבר ת "מבא

 (כולל עדכון נובמבר)

 :נלקח מאתר משרד הפנים מהכתובת 

http://www.moin.gov.il/Subjects/Regulation2006/Pages/default.aspx#5;#Subjects/Regulation

2006/Pages/medida.aspx 

 

 קבצי מפת המדידה והקדסטר לעריכה והגשה שלטכניות הנחיות 

 

 הגשת הקבצים .1

 : בשני קבציםיש למסור את החומר  -לצורך הגשת התכנית .1.1

 .Survey_XXבקובץ שייקרא  :המדידה עצמה. 1

 . Parcel_XXבקובץ שייקרא   :חלקותוגושים . 2

, באקסל medida. רשימת שכבות ובלוקים medida.dwg: זר הניתנים להורדה הםקבצי הע .1.2

 . ופונטים מותרים, ספריית בלוקים

 .גבול גוש וגבול חלקה, מבנה: היחידות המוגדרות כפוליגון סגור הןהישויות  .1.3

 

 .לפני העברתם למתכנן" ת"מרכז התמיכה למבא"יש לשלוח את הקבצים לבדיקה ואישור 

 

 מפת המדידה .2

 .צריכה להיות ריקה 0שכבה  .2.1

 . MEDIDAפי מפרט הצגת טקסט תיעשה אך ורק בתוך בלוק ל .2.2

 . points אין  להשתמש בישויות מסוג . עצמים נקודתיים יופיעו כבלוק בלבד .2.3

 .או אליפסה line ,circle  אין להשתמש בישויות מסוג .2.2

 (.units)הנקודה  אחרי ספרות 6 -ל  הממוחשב הקובץ של הדיוק רמת את להגדיר יש .2.2

http://www.moin.gov.il/Subjects/Regulation2006/Pages/default.aspx#Subjects/Regulation2006/Pages/medida.aspx
http://www.moin.gov.il/Subjects/Regulation2006/Pages/default.aspx#Subjects/Regulation2006/Pages/medida.aspx


   

 

כדי להציג ( MARK)בשדה המאפיין  בבלוקים בהם מופיע תיאור של עצם או מבנה יש להשתמש .2.2

רק שדות אלו (: VISIBLE)יש לשים לב לשדות המוצגים . מסילת רכבת: כגון, את תיאור העצם

 .יופיעו על הגיליון

 .קו מבנה חלקי מדוד -2222M –מבנה שאינו סגור יש לקלוט בשכבה  .2.2

, סגורים בנקודותלצורך מילוי בתים שאינם . 2222M –מילוי בתים בנקודות יש לקלוט בשכבה  .2.2

פוליגון זה לא יופיע על גבי . 2300Mלהוסיף פוליגון סגור פיקטיבי בשכבה ( אך לא חובה)ניתן 

 .המפה

אין ". שכבות התעלמות"שכבות אלה מוגדרות  1201-1204טקסט חופשי ניתן לרשום בשכבות  .2.2

 . להדפיסן ברקע התוכנית

 מומלץ - זה פונט של ושונות רבות גרסאות שקימות כיוון. בלבד   HEBTXTבפונט  להשתמש יש .2.10

: לדוגמא. יש לכתוב הפוך winhebלמשתמשים ללא ) .ת"המבא מאתר מחדש ואות להוריד

 (םולש : לרשום שלום  יש

 

 :GISבהמרת עברית למערכות  CADבשל מגבלות  .2.11

המדידה נערכה על . 1 " :כגון, אין לכתוב מספר בתחילת משפט שמכיל גם אותיות (1

 " ...בסיס

 .השני את הטקסט, האחד יכיל את המספר :במקרה זה יש לפצל לשני בלוקים                    

 " א/123 "   :דוגמא שניה                    

 " א/123 תוכנית : "במקרה כזה יש לכתוב                           

 .אין לכתוב נקודה בסוף משפט (2

 

 . מדידה  יש להוסיף בלוק הצהרת מודד  לכל מפת .2.12

 . 1211Mהערות מודד יש לרשום בתוך בלוק טקסט שכבה  .2.13

 

 

 

 (גושים וחלקות )קדסטר  .3

על כן יש  .סגורים פוליגונים להיות יםצריכ PARCEL בקובץ יםהמוגשהגושים והחלקות  כל .3.1

אלא רק את מה , אין להדפיס את כל קו המתאר שלהם. )להגיש גושים וחלקות בשלמותם

 (.יהם יופיעו בשלמותם רק בקובץ הדיגיטאל. ןשמופיע במסגרת הגיליו

ואין להשתמש בסמל )או חלקות בסגירה פיקטיבית /אין לסגור את הפוליגונים של גושים ו .3.2

"fake.)" 



   

 

אין להראות סימן . פרטים שאינם גבולות, מציין בתכניות לצרכי רישום( ברייס)סימן הביטול  .3.3

 .ע"זה ברקע לתב

גבולות גושים , לא יכללו כל מידע לגבי חלקות ארעיות, SURVEY -ו, PARCELבקבצי המדידה  .3.2

 . 'מתבטלים וכיוב/חדשים

יש להקפיד על מילוי . או לא מוסדרים בלבד/יופיעו גושים וחלקות מוסדרים ו PARCELבקובץ  .3.2

 .(לא מוסדר 20, מוסדר – 2)סטטוס באחד משני הערכים  שדה 

 גושים לא מוסדרים/ אזורים .3.3

 . PARCELבקובץ , ת דורש פזל מושלם של גושים וחלקות גם במקרים בהם אין גושים מוסדרים"המבא

 או מספרו/שמו ו. SURVEYבקובץ אלא   PARCELהוא לא יופיע בקובץ , במקרה שקיים גוש שומה

, כולל ספר ודף אם ידוע, יש להורות למתכנן לרשום מידע זה. בבלוק הנלווה ,1202Mבשכבה  יירשמו

 .סעיף זה מפורסם אוטומטית ברשומות .בהוראות התוכנית.(  1.2.2סעיף " )תיאור מקום"בשדה 

יש לרשום את מספר החלקה , לא מוסדר וחלק מהחלקות שלו  הן כן מוסדרות גושבמקרה שקיים 

במקרה שלא כל החלקות . י"מספרים אלו יש לקחת ממפ. מוסדרות-וכן את מספרן של הלא, המוסדרת

בו יש חובה למלא את כל השטח בחלקות )והן נמצאות בתוך הקו הכחול של התכנית , ממוספרות

 .20= סטטוס הגוש . 2222יש להשתמש במספר חלקה פיקטיבי  –( ממוספרות

יש  .י"מיספור השטח ממפתיחום ויש לקחת את , כגון בחלקים מהדרום, לא מוסדר שטחבמקרה של 

 .20= סטטוס הגוש . . 2222ליצור חלקה פיקטיבית על כל השטח ולמספרה 

 (ת"מרכז התמיכה למבא"נבדקים בבדיקת )כללים טופולוגים לקובץ הקדסטר 

 .י מפת גוש רשום"כל חלקה וכל גוש חייבים להיות פוליגונים סגורים עפ .3.2

 (.OVERSHOOT \ UNDERSHOOT)אין קווים מיותרים או חסרים  .3.2

 .ערים בין שני פוליגונים סמוכיםאין פ .3.2

 .אין חיתוכים בין פוליגונים סמוכים .3.10

 .לא יתכן בלוק ללא פוליגון, לא יתכן פוליגון ללא בלוק ולהיפך .3.11

 .הקו הכחול חייב להיות כולו מלא בגושים בצורה מושלמת .3.12

מחוץ לקו הכחול . הגושים בתוך הקו הכחול חייבים להיות מלאים בחלקות בצורה מושלמת .3.13

 .אולם גבול הגוש יהיה סגור במלואו, צורך לקלוט חלקותאין 

 .כלומר גבולות הגושים חייבים להיקלט בשלמות. לא תתכן חלקה שלא בתוך גוש .3.12



   

 

 .אין שתי חלקות עם אותו מספר –בכל גוש  .3.12

 -הגוש וה' כאשר זהות כוללת את השילוב של מס. לא יתכנו שני מספרי גוש זהים באותו קובץ .3.12

SUFFIX. 

 (אין לרשום מספר במינוס. )נומרי בלבד–גוש ומספר חלקה ' מס .3.12

 –במקרה שבו התכנית חלה על חלק מחלקה גדולה כאשר הגבול לא נמצא בתוך הקו הכחול  .3.12

 . עדיין יש להגיש קובץ גושים וחלקות עם גבול חלקה שלמה וגבול גוש שלם

 .יש להקפיד על רישום מספר הגוש בבלוק החלקה .3.12

 .למעט המידע הנדרש בבלוקים של גושים וחלקה, ת שדות הבלוקאין חובה למלא א .3.20
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 : בלוק הגוש מכיל כעת את השדות הבאים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משמעות  שם השדה  .1

 השדה

/ מוצג  לא/חובה ערכים אפשריים

 לא

 מוצג

2.  LOT_NUM כן חובה  מספר גוש 

3.  SLASH לגוש רשמו  אם קיימת תוספת  קו אלכסון "/"

 בשדה זה( לוכסן)

 כן

2.  GUSH_SUFFI  תוספת

למספר 

 הגוש

בדרום  ישנם גושים שמספרם מכיל  מספר

 –במקרה כזה . 100002/1: כגון,  תוספת

  1: ה זהיש לרשום בשד

 כן

2.  LEGAL_AREA  שטח רשום

 בדונם

 לא אין למלא מספר

2.  STATUS סוג הגוש 

 

מספר לפי טבלת סוגי 

של  12גושים עמוד 

 .מבאת

 :ערכי הטבלה

 מוסדר= 2 

 לא מוסדר= 20

 לא .חובה 

2.  ANALYTIC  האם

 אנליטי

 כן=1

 לא=0

 .לא: ברירת מחדל

 

 לא



 

  

 :לוק החלקה מכיל כעת את השדות הבאיםב

 

 

 

 

יחד עם זאת מטרתו היא לייצר שפה משותפת . ת הוא העדכני מבין המפרטים הציבוריים שפורסמו"מפרט מבא

י עבור כל שכבה שהוגדרה "מפרט השכבות של חל, לאור זאת. עבור קהל מתכנני תוכניות המתאר לסוגיהן

ת הבלוקים ת ובהגדר"במפרט שלה גוברת על הגדרת השכבה התואמת שמוגדרת במפרט השכבות של מבא

 . שלו

ודא שהוא מסתמך על הגירסה האחרונה והעדכנית שהנפיק משרד הפנים ולידע ובכל מקרה על ספק המיפוי ל

 .י על פי איזו מהדורה הוזנו הנתונים"את חל

 ('1נספח ה )להלן טבלת השכבות ובהמשכן טבלת הבלוקים 

  

ערכים  משמעות השדה שם השדה  .1

 אפשריים

 מוצג לא/חובה

2.  PARCEL_NUM כן חובה  מספר חלקה 

3.  LOT_NUM לא חובה  מספר גוש 

2.  GUSH_SUFFI עבור גושים במחוז, אם נדרש מספר תוספת למספר הגוש 

 דרום

 לא

2.  LEGAL_AREA  לא לא חובה מספר רשום בדונםשטח 

2.  ANALYTIC האם אנליטי 

 

 כן=1

 לא=0

 .לא: ברירת מחדל

בחלקות שהוקמו לצורך )

 (כן –הגדרת קו כחול אנליטי 

 לא



 

  

מפרט המדידה פ "רשימת שכבות ובלוקים ע –'1ה נספח 

   2111 ספטמבר ת "של משרד הפנים בסטנדרט מבאהחדש 

 (כולל עדכון נובמבר)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



LINETYPEבלוק נלווהסוג היישות"התעלמות"רשותחובהנושא
WIDTH 

בשרטוט
הערות

CONTINUOUS0.2√נקודתיxנקודת בקרה1001Mרשת בקרה

1003M נקודת גובה קבוע(BM)xנקודתי√CONTINUOUS0.2

1004Mנקודת ביסוס פוטוגרמטריתxנקודתי√CONTINUOUS0.2

1020M סימון מרחק+  קו מדידהxקוי√DASHED20.25

CONTINUOUS0.2√כלליxהצהרת מודד1210Mגליון

1211Mהערות מודדxכללי√CONTINUOUS0.2מקורות מיפוי ביסוס הבקרה וכיוב,הערות הגורם המגיש'.

CONTINUOUS0.2√נקודתיDTMxנקודות גובה ברשת 1501Mפרטי גובה

1502Mנקודת גובה אופייניתxנקודתי√CONTINUOUS0.2

1503Mנקודות גובה לאורך ציר דרךxנקודתי√CONTINUOUS0.2

1504Mנקודות גובה בצומת דרכיםxנקודתי√CONTINUOUS0.2

1505M מבנה (גג)נקודות גובה  עלxנקודתי√CONTINUOUS0.2

1506M  (' מ0.5'   מ1.0)קו גובה משניxקוי√CONTINUOUS0.25

1507M ('  מ1.0'  מ2.5'  מ5.0)קו גובה ראשיxקוי√CONTINUOUS0.2

1508M (אי רציפות)קו  אופייניxקוי-CONTINUOUS0.2

1509Mמדרון תחתוןxקוי-CONTINUOUS0.2

1510M שיפוע טבעי/ מדרון עליוןxקוי√CONTINUOUS0.2

1511Mמצוקxקוי√CONTINUOUS0.2

1512Mסוללהxקוי√CONTINUOUS0.2

1520Mנקודות גובה ריצפה במבנהxנקודתי√CONTINUOUS0.2

1521Mגובה קירxנקודתי√CONTINUOUS0.2

PARCEL_יופיע בקובץ CONTINUOUS0.5√פוליגונליxגבול גוש1601קדסטר

PARCEL_יופיע בקובץ CONTINUOUS0.3-פוליגונליxגבול חלקה1602

PARCEL_יופיע בקובץ CONTINUOUS0.3√נקודתיxמספר חלקה1603

1608Mגוש שומאxנקודתי√CONTINUOUS0.5

1609M טקסט - (חזית אורך רדיום  )מידותxנקודתי√CONTINUOUS0.2

1610Mפינות חלקהxנקודתי√CONTINUOUS0.2

PARCEL_יופיע בקובץ CONTINUOUS0.2√נקודתיxמשולש לסימון גבול גוש1620

1802Mגבול מגרשxקוי-CONTINUOUS0.2

1803Mמספר מגרשxנקודתי√CONTINUOUS0.2

1916Mזכות דרךxxקוי√CONTINUOUS0.2
זכות הדרך הינה שכבת חובה בהמצאות דרכים בינעירוניות 

.והשפעתן בתכנית

MEDIDAמפרט מדידה אחיד 

מנהל התכנון, משרד הפנים

ת"נוהל מבא

2010, נובמבר1.1- מהדורה 

שכבות. 1

תאור השכבות

( )-  סוגריים ללאגבהי נקודות יופיעו 

שם השכבה

Page 1 Lays_medida-26-07-2010-2.xls



LINETYPEבלוק נלווהסוג היישות"התעלמות"רשותחובהנושא
WIDTH 

בשרטוט
הערות

תאור השכבות

שם השכבה

DASHED20.5√קויxגבול מרחב תכנון2000Mגבולות שיפוט

DASHED20.3√קויxגבול ישוב2001Mותיחום

2002M (שיפוט)גבול רשות מקומיתxקוי√CONTINUOUS0.4

2003Mגבול נפהxקוי√DASHDOT20.5

2004Mגבול מחוזxקוי√DIVIDE20.5

2005Mגבול בינלאומיxקוי√DIVIDE0.6

2006Mגבול הכרזהxקוי√DASHED20.3

2010M שטח - גבול רשותAxקוי√CONTINUOUS0.2

2011M שטח - גבול רשותBxקוי√CONTINUOUS0.2

2012M שטח - גבול רשותCxקוי√CONTINUOUS0.2

2100Mעתיקות/גבול אתר ארכאולוגיxקוי√DASHED20.2

2101M גבול מגרש משחקים וספורט- גן ציבוריxקוי√DASHED20.2

2102Mבית עלמיןxקוי√DASHED20.2

2103Mקוו תיחום כלליxקוי√DASHED20.2

CONTINUOUS0.2-פוליגונליxבית/ מבנה 2200Mמבנים

2201Mמבנה ציבורxפוליגונלי-CONTINUOUS0.4

2202Mשם מבנהxנקודתי√CONTINUOUS0.2

2203Mמספר מבנהxנקודתי√CONTINUOUS0.2

2204Mמבנה בבניהxקוי-CONTINUOUS0.2

2205Mמשטחי גגותxקוי-CONTINUOUS0.2

2206M (רוזטה)נתונים של המבנהxנקודתי√CONTINUOUS0.2

2207M (קונזולה/סככה /צריף )מבנה ארעיxקוי√CONTINUOUS0.2

2209Mמיכלxקוי√CONTINUOUS0.2

2210Mמיגדלxקוי√CONTINUOUS0.3מגדלור, מגדל כיבוי אש, מגדל תצפית, מגדל מים

2211Mתחנת אוטובוסxקוי√CONTINUOUS0.2

2212Mחצרxקוי√CONTINUOUS0.2

2213Mמבנה הרוסxקוי-CONTINUOUS0.2

2219Mקו הפרדה לוגי בין כניסותxקוי-CONTINUOUS0.2

2250M (סוג  ) קירxקוי√CONTINUOUS0.2

2298Mקו מבנה חלקי מדודxקוי-CONTINUOUS0.2

2299Mמילוי בתים בנקודותxhatch-CONTINUOUS0.2

2300M (עם סגירה פיקטיבית)- קו מבנה חלקי מדודxפוליגונלי-CONTINUOUS0.2

 של hatchתשמש רק לצורך צביעת . שכבה שלא תוצג

-במידה ולא תופיע . שכבה זו היא לא שכבת חובה. המבנים

. לא ייצבעו חלקי מבנים

CONTINUOUS0.3√קויxשפת כביש אספלט2401Mדרכים

CONTINUOUS0.2√נקודתיxשם רחוב2402Mותעבורה

2403Mשולייםxקוי√HIDDEN0.2

2404Mאבן שפהxקוי√HIDDEN0.3

2405Mדרך עפרxקוי√HIDDEN0.2

2406Mשבילxקוי√HIDDEN0.2

2407Mשביל מרוצףxקוי√DIVIDE20.2

2408M שפת מדרכה/  מדרכהxקוי√HIDDEN0.2

2409Mדרך בסלילהxקוי√CONTINUOUS0.2

2410M אבן משולבת/ שפת כביש מרוצףxקוי√CONTINUOUS0.2

2411M מעביר מים/ גשרוןxקוי√CONTINUOUS0.2

2412Mמדרגותxקוי√CONTINUOUS0.2
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LINETYPEבלוק נלווהסוג היישות"התעלמות"רשותחובהנושא
WIDTH 

בשרטוט
הערות

תאור השכבות

שם השכבה

2413Mמסילת ברזלxקוי√CONTINUOUS0.4

2414Mגשר להולכי רגלxקוי√CONTINUOUS0.2

2415M מעבר מקורה/ מנהרהxקוי√CONTINUOUS0.2

2416Mגשרxקוי√CONTINUOUS0.2

2417Mאבן גןxקוי√HIDDEN0.2

2420Mקו ציר דרךxקוי-DASHDOTX20.2

2430Mשפת מגרש חניהxקוי√CONTINUOUS0.2

2433Mמסלול תעופהxקוי√CONTINUOUS0.3

2434Mמנחת מסוקיםxקוי√CONTINUOUS0.3

2440Mנתיב קרוניתxקוי-CONTINUOUS0.3

2519Mסימוני צבעxקוי√CONTINUOUS0.2

CONTINUOUS0.2√קויxגדר כללית2601Mגדרות וקירות

2602Mבטון/ גדר/קיר אבן/ גדר אבןxקוי√CONTINUOUS0.2

2603Mרשת/ גדר תילxקוי√CONTINUOUS0.2

2604Mגדר חיהxקוי√CONTINUOUS0.2

2605Mקיר תומךxקוי√CONTINUOUS0.2

2606Mטרסהxקווי√CONTINUOUS0.2

2612Mשערxקוי√CONTINUOUS0.2

CONTINUOUS0.25√נקודתיxעץ בודד2801Mצמחיה

2802M שיחים/ גינה / צמחיה נמוכהxקוי√DASHED20.25

2803Mשטח חקלאי מעובדxקוי√DASHED20.25

2804M חורש/ קבוצת עציםxקוי√DASHED20.25

2805Mמטעxקוי√DASHED20.25

2806Mכיסוי קרקעxקוי√DASHED20.2גל אבנים, מלחה, סלעים, חולות, שטח בור, טרשים

2809Mדשאxקוי√DASHED0.25

DASHDOT20.2√קויxשפת ואדי3001Mהידרולוגיה

3002Mשפת נחלxקוי√DASHDOT20.2

3003M (מדוד)קו מיםxקוי√DASHDOT20.2

3004Mתעלה מוסדרתxקוי√DASHDOT20.2

3005M שלולית חורף/ מאגר מיםxקוי√DASHDOT20.2

3006M
בהתאם לחוק שמירת הסביבה החופית )קו החוף הסטטוטורי 

2004)
xקווי√CONTINUOUS0.3

CONTINUOUS0.35-קויxקו עירוב3060Mתשתיות 

CONTINUOUS0.2√נקודתיxעמוד חשמל כללי3901Mכלליות

3902Mעמוד בזק כלליxנקודתי√CONTINUOUS0.2

3903Mעמוד כלליxנקודתי√CONTINUOUS0.2עמוד סימון כללי, מצלמה, עמוד עירוב

3904Mשוחת ביקורת חשמל כלליתxנקודתי√CONTINUOUS0.2

3905Mשוחת ביקורת בזק כלליתxנקודתי√CONTINUOUS0.2

3906Mשוחת ביקורת כלליתxנקודתי√CONTINUOUS0.2

3907Mארון חשמל כלליxנקודתי√CONTINUOUS0.2

3908Mארון בזק כלליxנקודתי√CONTINUOUS0.2

3909Mארון כלליxנקודתי√CONTINUOUS0.2

3950Mאנטנהxנקודתי√CONTINUOUS0.2

3960Mבור ביטחוןxקוי√CONTINUOUS0.2

3970Mפתח איוורורxקוי√CONTINUOUS0.2

במידה והמדידה . בלוק כללי ללא שדות מידע נוספים

יש להשתמש בבלוקים מקבוצות התשתית , מפורטת יותר

.הרלוונטית
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LINETYPEבלוק נלווהסוג היישות"התעלמות"רשותחובהנושא
WIDTH 

בשרטוט
הערות

תאור השכבות

שם השכבה

CONTINUOUS0.2√נקודתיxבזק/גוב תקשורת4001Mטלפונים

CONTINUOUS0.2√נקודתיxמתקן בזק4004Mותקשורת

4005Mחדר תקשורתxנקודתי√CONTINUOUS0.2

4006Mמסרxנקודתי√CONTINUOUS0.2

4007Mעמוד תמךxנקודתי√CONTINUOUS0.2

4008Mעוגן קרקעיxנקודתי√CONTINUOUS0.2

4009Mכבל עוגןxקווי-CONTINUOUS0.2

4010Mעמוד טלפוןxנקודתי√CONTINUOUS0.2

4011Mתווי תקשורת עיליxקוי-CONTINUOUS0.3

4012Mתיבת הסתעפות פנימיתxנקודתי√CONTINUOUS0.2

4014Mעוגן כפולxנקודתי√CONTINUOUS0.2

4015Mק"תוואי תקשורת תתxקוי√CONTINUOUS0.2

4016Mתוואי טמוןxקוי√CONTINUOUS0.4

4017M ארון תקשורת/ ארון בזק / ארון סעףxנקודתי√CONTINUOUS0.2

4023Mתא טלפון ציבוריxנקודתי√CONTINUOUS0.2

4033Mבריכה עגולהxנקודתי√CONTINUOUS0.2

4034Mיחידה אקטיביתxנקודתי√CONTINUOUS0.2

4035Mפילרxנקודתי√CONTINUOUS0.2

CONTINUOUS0.2-קויxכ"רשת טל4201Mטלויזיה

CONTINUOUS0.2√קויxכ"אביזר טל4202Mוכבלים

4203Mכ"פילר טלxנקודתי√CONTINUOUS0.2

4204Mכ"שוחת טלxנקודתי√CONTINUOUS0.2

4205Mכ"צנרת טלxקוי-CONTINUOUS0.2

4207Mחדר לתחנת הגברהxקוי-CONTINUOUS0.2

CONTINUOUS0.2√נקודתיxעמוד תאורה4402Mמאור ורמזור

4404Mכבל תאורה תת קרקעיxקוי√DASHED0.2

4405Mכבל תאורה עיליxקוי√DASHED0.2

4406Mמרכזית תאורת רחובותxנקודתי√CONTINUOUS0.2

4409Mרמזורxנקודתי√CONTINUOUS0.2

4410Mשלטxנקודתי√CONTINUOUS0.2

4411M תמרור/ מכוון תנועהxנקודתי√CONTINUOUS0.2

4428M (סוג מכסה,קוטר,עומק )שוחת ארקהxנקודתי√CONTINUOUS0.2

4429M (סוג מכסה,קוטר,עומק )שוחת תאורהxנקודתי√CONTINUOUS0.2

4452Mמרכזית רמזוריםxנקודתי√CONTINUOUS0.2

4453Mשוחות רמזוריםxנקודתי√CONTINUOUS0.2

4455Mצינור וכבלים לרמזורxקוי-CONTINUOUS0.2

CONTINUOUS0.4√קויxקו מים עילי4601Mמים

4602M 2"קו מים תת קרקעיxקוי√CONTINUOUS0.2

4603M 3"קו מים תת קרקעיxקוי√CONTINUOUS0.2

4604M 4"קו מים תת קרקעיxקוי√CONTINUOUS0.2

4605M 6"קו מים תת קרקעיxקוי√CONTINUOUS0.2

4606M 8"קו מים תת קרקעיxקוי√CONTINUOUS0.25

4607M 10"קו מים תת קרקעיxקוי√CONTINUOUS0.3

4608M 12"קו מים תת קרקעיxקוי√DASHED20.4

4609M (מגוף)ברז מים ראשיxנקודתי√CONTINUOUS0.2

4610Mשעון מים כלליxנקודתי√CONTINUOUS0.2
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LINETYPEבלוק נלווהסוג היישות"התעלמות"רשותחובהנושא
WIDTH 

בשרטוט
הערות

תאור השכבות

שם השכבה

4611M (הידרנט)ברז כיבוי אשxנקודתי√CONTINUOUS0.2

4612Mשוחת מים מרובעתxנקודתי√CONTINUOUS0.2

4613M קידוח/ באר מיםxקוי√CONTINUOUS0.2

4614Mחיבור מקורות ומספרוxנקודתי√CONTINUOUS0.2

4615M גוב מים/ שוחתxנקודתי√CONTINUOUS0.2

4616Mזקף מיםxנקודתי√CONTINUOUS0.2

4617Mקו מים מקורות/צינורxקווי√CONTINUOUS0.3

CONTINUOUS0.2√קויxקו ביוב תת קרקעי4801Mביוב

4802Mקו סניקהxקוי√CONTINUOUS0.2

4803Mתחנת ביובxקוי√CONTINUOUS0.2

4804Mשוחת ביובxנקודתי√CONTINUOUS0.2

4805Mמשאבהxנקודתי√CONTINUOUS0.2

4807M נשם/ שסתום אוירxנקודתי√CONTINUOUS0.2

4816Mספיגה/בור רקבxנקודתי√CONTINUOUS0.2

4817Mבריכת שיקועxנקודתי√CONTINUOUS0.2

4818Mבור הפרדהxנקודתי√CONTINUOUS0.2

4819Mכיוון זרימהxנקודתי√CONTINUOUS0.2

4820Mאגן חימצוןxנקודתי√CONTINUOUS0.2

4821Mצינור גרביטציוניxקוי-CONTINUOUS0.2

CONTINUOUS0.2√קויxקו ניקוז4901Mתיעול וניקוז

4902Mשוחת ניקוזxנקודתי√CONTINUOUS0.2

4903Mקולטן ניקוזxנקודתי√CONTINUOUS0.2

4904Mתעלת ניקוזxקוי-CONTINUOUS0.2

4905Mמוצא ניקוזxנקודתי√CONTINUOUS0.2

4906Mשוחה עם קולטןxנקודתי√CONTINUOUS0.2

4907Mכיוון זרימהxנקודתי√CONTINUOUS0.2

4909M (סגור)מובל ניקוזxקוי√CONTINUOUS0.2

CONTINUOUS0.2√קויxרצועת דלק5103Mדלק/גז

CONTINUOUS0.2√קויxגז/ק"כימיקלים תת/קו דלק5104Mותשתיות 

CONTINUOUS0.2√קויxגז/כימיקלים עילי/צינור דלק5105Mאחרות

5106Mצנור איורור עליוןxקוי√CONTINUOUS0.2

5107Mכוך ניקוז תחתוןxנקודתי√CONTINUOUS0.2

5108M כימיקלים/ מגוף דלקxנקודתי√CONTINUOUS0.2

5109M כימיקלים/  הידרנט דלקxנקודתי√CONTINUOUS0.2

5110M כימיקלים/ בולם הלם דלקxנקודתי√CONTINUOUS0.2

5111Mגז/ כימיקלים/מיכל דלקxקוי√CONTINUOUS0.2

5112M כימיקלים/ תא מגופים דלקxנקודתי√CONTINUOUS0.2

5113Mכימיקלים/כוך הידרנט דלקxנקודתי√CONTINUOUS0.2

5114Mכימיקלים/מוצא ניקוז דלקxנקודתי√CONTINUOUS0.2

5115Mמשאבות בתחנת דלקxקוי-CONTINUOUS0.2

5120Mכימיקלים/אביזר דלקxנקודתי√CONTINUOUS0.2

5130M כימיקלים/ דלק/  ברז גזxנקודתי√CONTINUOUS0.2

5131M כימיקלים/ דלק/  מונה גזxנקודתי√CONTINUOUS0.2

5141M (תחנת דלק )כוך דלקxנקודתי√CONTINUOUS0.2

5142M (תחנת דלק)עמוד נשםxנקודתי√CONTINUOUS0.2

5143M (תחנת דלק )עמדות תדלוקxנקודתי√CONTINUOUS0.2

Page 5 Lays_medida-26-07-2010-2.xls



LINETYPEבלוק נלווהסוג היישות"התעלמות"רשותחובהנושא
WIDTH 

בשרטוט
הערות

תאור השכבות

שם השכבה

5144M (תחנת דלק )צינור אווירxקוי√CONTINUOUS0.2

5145Mשוחת גזxנקודתי√CONTINUOUS1.2

CONTINUOUS0.2√נקודתיxספסל5202Mתשתיות 

CONTINUOUS0.2√נקודתיxשולחן5203Mעירוניות

5205Mלוח מודעותxנקודתי√CONTINUOUS0.2

5206Mפרגולהxקוי√CONTINUOUS0.2

5207Mפח אשפהxנקודתי√CONTINUOUS0.2

5211M פסל/ אנדרטהxנקודתי√CONTINUOUS0.2

5212M ברכת נוי/ מזרקהxנקודתי√CONTINUOUS0.2

5213Mברזיהxנקודתי√CONTINUOUS0.2

5214Mמסלעה/ סלעים דקורטיבייםxנקודתי√CONTINUOUS0.5

5230Mמזבלהxקוי√DIVIDE20.2

5231Mמתקן אשפהxנקודתי√CONTINUOUS0.2

5232Mביתן אשפהxקוי√CONTINUOUS0.35

5235Mפחי אשפה ציבורייםxנקודתי√CONTINUOUS0.2

5250Mאדניות רחובxקוי√HIDDEN0.2

5251Mמתקני משחקxקוי√CONTINUOUS0.2

5253Mמתקני ספורטxקוי√DASHED0.2

5254Mמתקני כושר גופניxקוי√DASHED0.2

5255Mמגרש ספורטxקוי√DASHDOT20.2

5270Mתא חלוקת דוארxנקודתי√CONTINUOUS0.2

5271Mצופר אזעקהxנקודתי√CONTINUOUS0.2

5272Mמתקן לאנטנה סלולריתxנקודתי√CONTINUOUS0.2

5274Mעמוד מדחןxנקודתי√CONTINUOUS0.2

DASHDOT20.2√קויx(עילי)קו מתח עליון 6001Mחשמל

6011M(עילי)ג ``קו מ+D344xקוי√DASHDOT20.2

6021Mנ עילי``קו מxקוי√DASHDOT20.2

6031Mרשת מאור עיליxקוי-DASHDOT20.2

6071Mע"ק מ``כבל תתx-hidden0.2

6081Mג"ק מ``כבל תתx-hidden0.2

6091Mנ"ק מ``כבל תתx-hidden0.2

6101Mק מאור``כבל תתxקווי√CONTINUOUS0.2

6111Mק הארקה"כבל תתxקווי√hidden0.2

6161Mכבל מתח עלxקווי√DASHDOT20.2

6171Mק מתח על``כבל תתxקווי√hidden0.2

6201Mמיתוג/'תחנת טרפוxנקודתי√CONTINUOUS0.2

6211Mתחנת טרנספורמציה פנימיתxנקודתי√CONTINUOUS0.2

6221Mט זעירה``תxנקודתי√CONTINUOUS0.2

6231Mחדר מיתוגxנקודתי√CONTINUOUS0.5

6235Mחדר חשמל צורכןxנקודתי√CONTINUOUS0.5

6241Mארון חלוקהxנקודתי√CONTINUOUS0.2

6251Mארון הסתעפותxנקודתי√CONTINUOUS0.2

6261Mארון מוניםxנקודתי√CONTINUOUS0.2

6301Mנ"עמוד עץ מxנקודתי√CONTINUOUS0.2

6311Mנ"בטון מ, עxנקודתי√CONTINUOUS0.2

6321Mנ``תעלה מ, עxנקודתי√CONTINUOUS0.2

.            מיתקנים אלו נמצאים בתוך מבנה או על עמוד

משמש .       במפת המדידה יופיע רק הבלוק המסמל אותם

כ את חברת חשמל"בד
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LINETYPEבלוק נלווהסוג היישות"התעלמות"רשותחובהנושא
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6331Mנ``זוית מ, עxנקודתי√CONTINUOUS0.2

6340Mג``מ+נ``עץ מ, עxנקודתי√CONTINUOUS0.2

6341Mג``עץ מ. עxנקודתי√CONTINUOUS0.2

6350Mג``מ+נ``בטון מ, עxנקודתי√CONTINUOUS0.2

6351Mג``בטון מ. עxנקודתי√CONTINUOUS0.2

6360Mג``מ+נ``תעלה מ. עxנקודתי√CONTINUOUS0.2

6361Mג``תעלה מ. עxנקודתי√CONTINUOUS0.2

6370Mג``מ+נ``זוית מ. עxנקודתי√CONTINUOUS0.2

6371Mג``זוית מ. עxנקודתי√CONTINUOUS0.2

6381Mע.מ.צינור.ע.xנקודתי√CONTINUOUS0.2

6391Mע.מ.מתיחה.ע.xנקודתי√--

6531Mמגן ברקxנקודתי√CONTINUOUS0.2

6590Mמרכזית מאורxנקודתי√CONTINUOUS0.2

6702Mבריכהxנקודתי√--

6705Mמופת קישורxנקודתי√CONTINUOUS0.2

6710M (לא פעיל)כבל מתxקווי√DASHDOT20.2

6815Mמזיניםxנקודתי√CONTINUOUS0.2

6820MUPSxנקודתי√CONTINUOUS0.2

6951Mתחנת משנהxקווי√CONTINUOUS0.2

6961Mתחנת כחxקווי√CONTINUOUS0.2

DASHDOT20.2√קוויxסיב אופטי עילי7101Mסיבים אופטיים

7111Mק"סיב אופטי תתxקווי√hidden0.2
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הערותVisible/Unvisibleתאור תכונהתכונהשם בלוק

1001Mנקודת בקרה

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEשם נקודת הבקרה/'מסV

1003M נקודת גובה קבוע(BM)

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהV

NAMEשם נקודת /'מסBMV

1004Mנקודת ביסוס פוטוגרמטרית

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEשם נקודת הבקרה/'מסV

1020Mסימון מרחק על קו מדידה

LENGTHאורך מדודV

הערותVisible/Unvisibleתאור תכונהתכונהשם בלוק

1210Mיש למלא בו את כל הפרטים. בלוק חובההצהרת מודד

PLAN_NUMהתכנית' מסV

ACCURACYרמת דיוקV1 -כל התכנית לא אנליטית

קו כחול אנליטי- 2

כל הגושים והחלקות אנליטיים- 3

DATEתאריך סיום הכנת המפהV

SURVEYORשם המודדV

LICENSEרשיון' מסV

1211Mהערות מודדV 

הערותVisible/Unvisibleתאור תכונהתכונהשם בלוק

1501M נקודות גובה ברשתDTM

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהV

NAMEשם נקודת /'מסU(מקומי)נקודה ' מס

1502Mנקודת גובה אופיינית

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהV

NAMEשם נקודת /'מסU(מקומי)נקודה ' מס

1503Mנקודות גובה לאורך ציר דרך

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהV

NAMEשם נקודת /'מסU(מקומי)נקודה ' מס

1504Mנקודות גובה בצומת דרכים

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהV

NAMEשם נקודת /'מסU(מקומי)נקודה ' מס

1505M מבנה (גג)נקודות גובה  על

Uתאור הפרט

Vגובה

(מקומי)נקודה ' מסUשם נקודת /'מס

1506M  (' מ0.5'   מ1.0)קו גובה משני

HEIGHTגובהV

1507M ('  מ1.0'  מ2.5'  מ5.0)קו גובה ראשי   

1001-1021רשת בקרה 

1201-1210גיליון 

  1501-1520פרטי גובה 

2010, נובמבר1.1- מהדורה 

בלוקים. 2

MEDIDAמפרט מדידה אחיד 

מנהל התכנון, משרד הפנים

ת"נוהל מבא



HEIGHTגובהV

1510M שיפוע טבעי/ מדרון עליון

NAMEסוג פרט טופוגרפיVשדה ריק- ברירת המחדל . לפי צורך גרפי.

1511Mמצוק

NAMEסוג פרט טופוגרפיVשדה ריק- ברירת המחדל . לפי צורך גרפי.

1512Mסוללה

NAMEסוג פרט טופוגרפיVשדה ריק- ברירת המחדל . לפי צורך גרפי.

1520Mנקודות גובה  ריצפה במבנה

MARKר.ג=.Vמשתנה קבוע

HEIGHTגובהV

NAMEשם נקודת /'מסU

1521Mנקודות גובה קיר

MARKקיר.ג=Vמשתנה קבוע

HEIGHTגובהV

NAMEשם נקודת /'מסU

הערותVisible/Unvisibleתאור תכונהתכונהשם בלוק

"PARCEL_"מופיע בקובץ גבול גוש1601

LOT_NUMמספר גושV

SLASHרק אם נדרש לגושים במחוז דרום V

GUSH_SUFFIתוספת לגושים במחוז דרוםV

LEGAL_AREAשטח רשוםU

STATUSלא מוסדר/מוסדרU20-   לא מוסדר6-מוסדר

ANALYTIC(ברירת מחדל לא)לא /כןU

"PARCEL_"מופיע בקובץ גבול חלקה1603

PARCEL_NUMמספר חלקהV9999- החלקה' מס, כאשר הגוש לא מוסדר

LOT_NUMמספר גושU

GUSH_SUFFIתוספת לגושים במחוז דרוםU

LEGAL_AREAשטח רשוםU

ANALYTIC(ברירת מחדל לא)לא /כןU

1608Mמופיע בקובץ גוש שומא"_SURVEY"

NAMEפרטי הגושVדף___ ספר/ שם הגוש : "יש לרשום___"

1609M מופיע בקובץ טקסט - (חזית אורך רדיום  )מידות"_SURVEY"

LENGTH מידהV

RADIUSרדיוסV

1610Mמופיע בקובץ פינות חלקה"_SURVEY"

NAMEשם נקודהV

"PARCEL_"מופיע בקובץ Vמשולש לסימון גבול גוש1620

הערותVisible/Unvisibleתאור תכונהתכונהשם בלוק

1803Mמספר מגרש

MIGRASHמספר מגרשV

YEUDיעוד המגרשU

PLANשם התוכניתU

1916Mזכות דרך

WIDTHרוחב הכבישV

PLANשם התוכנית ממנה נגזרה זכות הדרךU

הערותVisible/Unvisibleתאור תכונהתכונהשם בלוק

2000Mשם מרחב תכנון

NAMEשם מרחב התכנוןV

CODEקוד מרחב התכנוןU

2001Mשם ישוב

NAMEשם הישובV

CODEקוד ישובU

2002M (שיפוט)שם רשות מקומית

NAME שם רשות מקומיתV

CODEקוד רשות מקומיתU

2003Mשם נפה

NAMEשם נפהV

CODEקוד נפהU

2004Mשם מחוז

NAME שם מחוזV

CODEקוד מחוזU

2005Mאזור בינלאומי

1600-1631קדסטר 

1800-1916ע "מגרשים תב

2000-2103גבולות שיפוט ותיחום 



NAMEשם המדינהV

2006Mאזור הכרזה

NAMEשם האזור הסטטיסטיV

2010M שטח - גבול רשותA

NAMEV

2011M שטח - גבול רשותB

NAMEV

2012M שטח - גבול רשותC

NAMEV

2100Mעתיקות/אתר ארכאולוגי

NAMEשם האתר הארכיאולוגיV

2101Mגן ציבורי

NAMEשם גן ציבוריV

2102Mבית העלמין

NAMEשם בית העלמיןV

2103Mקוו תיחום כללי

NAMEתיאור התיחוםV

הערותVisible/Unvisibleתאור תכונהתכונהשם בלוק

2202M שם מבנה

NAMEשם מבנהV

2203M מספר מבנה

NAMEמבנה' מסV

2206M (רוזטה)נתונים של המבנה

CITY-CODEסמל הישובU

STREET-CODEסמל רחובU

BLDG-NUMמספר ביתV

BLDG-LETTERאות ביתV

BLDG-TYPEסוג ביתU

BLDG-CHשם המבנהV

STRT_TYPEסוג המבנהU

NUM-FLOORSמספר קומותU

NUM-ENTRמספר הכניסהU

NUM-APTS-CURמספר יחידת מגוריםU

NUM-BUSNS-CURמספר עסקיםU

STREET-CODE-2 2- סמל רחובU

BLDG-NUM-2 2- מספר ביתU

BLDG-LETTER-2 2- אות ביתU

2207M (סככה /צריף )מבנה ארעי

NAMEסוג המבנהV

2209Mמיכל

NAMEסוג המיכלV

2210Mמיגדל

NAMEשם המגדלV

2211Mתחנת אוטובוס

NAMEתחנת אוטובוסV

2212Mחצר

NAMEחצרV

2250Mסוג קיר

NAME אחר/ בטון / ויטרינה / בלוקV

הערותVisible/Unvisibleתאור תכונהתכונהשם בלוק

2401Mשפת כביש אספלט

NAMEסוג כיסויV

2402Mשם רחוב

NAMEשם הרחובV

CODEסמל רחובU

2403Mשוליים

NAMEסוג כיסויV

2404Mאבן שפה

NAMEסוג כיסויV

2405Mדרך עפר

NAMEסוג כיסויV

2406Mשביל

NAMEסוג כיסויV

2401-2519דרכים ותעבורה 

2200-2250מבנים 



2407Mשביל מרוצף

NAMEסוג כיסויV

2408M שפת מדרכה/  מדרכה

NAMEסוג כיסויV

2409Mדרך בסלילה

NAMEסוג כיסויV

2410Mאבן משולבת/ שפת כביש מרוצף

NAMEסוג כיסויV

2411M מעביר מים/ גשרון

NAMEשם גשרV

HEIGHTגובה מעקהV

DIAMETERקוטר צינורV

IL גובהILV

2412Mמדריגות

NAMEמדרגותV

2413Mמסילת ברזל

NAMEמסילת רכבתV

2414Mגשר להולכי רגל

NAMEשם גשרV

HEIGHTגובהV

2415M מעבר מקורה/ מנהרה

NAMEשם גשרV

HEIGHTגובהV

2416Mגשר

NAMEשם גשרV

HEIGHTגובהV

2417Mאבן גן

NAMEסוג פרטV

2430Mשפת מגרש חניה

NAMEמגרש חניהV

2433Mמסלול תעופה

NAMEשם שדה התעופהV

2434Mמנחת מסוקים

NAMEשם שדה התעופהV

2519Mסימוני צבע

NAMEצבעV

הערותVisible/Unvisibleתאור תכונהתכונהשם בלוק

2601Mגדר כללית

NAMEסוג הגדרV

2602Mבטון/ גדר/קיר אבן/ גדר אבן

NAMEסוג הגדרV

2603Mרשת/ גדר תיל

NAMEסוג הגדרVשדה ריק- ברירת המחדל . לפי צורך גרפי.

2604Mגדר חיה

NAMEסוג הגדרV

2605Mקיר תומך

NAMEקיר\סוג הגדרV

2606Mטרסה

NAMEקיר\סוג הגדרV

2612Mשער

NAME סוג השערV

הערותVisible/Unvisibleתאור תכונהתכונהשם בלוק

2801Mעץ בודד

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהV

NAMEסוג עץV

DIAMETERקוטרV

2802M שיחים/ גינה / צמחיה נמוכה

NAMEסוג הכיסויV

2803Mשטח חקלאי מעובד

NAMEשטח חקלאי חרוש/מעובדV

2804M חורש / קבוצת עצים

2801-2875צמחיה 

2601-2612גדרות וקירות 



NAMEסוג חורשהV

2805Mמטע

NAMEמטע/פרדסV

2806Mכיסוי קרקע

NAMEצמחיה/סוג כיסויV

2809Mדשא

NAMEסוגU

הערותVisible/Unvisibleתאור תכונהתכונהשם בלוק

3001Mשפת ואדי

NAMEשם ואדיV

3002Mשפת נחל

NAMEשם הנחלV

3003M (מדוד)קו מים

NAMEשם החוףV

3004Mתעלה מוסדרת

NAMEשם התעלהV

3005M שלולית חורף/ מאגר מים

NAMEשם מאגר המיםV

3006Mקו חוף הסטטוטורי

NAMEשם החוףV

הערותVisible/Unvisibleתאור תכונהתכונהשם בלוק

3901Mעמוד חשמל כללי

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEעמוד' מסV

3902Mעמוד בזק כללי

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEעמוד' מסV

3903Mעמוד כללי

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEעמוד' מסV

3904Mשוחת ביקורת חשמל כללית

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהV

NAMEשוחה' מסV

3905Mשוחת ביקורת בזק כללית

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהV

NAMEשוחה' מסV

3906Mשוחת ביקורת כללית

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהV

NAMEשוחה' מסV

3907Mארון חשמל כללי

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEארון' מסV

3908Mארון בזק כללי

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEארון' מסV

3909Mארון כללי

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEארון' מסV

3950Mאנטנה

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEהאנטנה' מסV

3960Mבור ביטחון

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

3050-3950תשתית כללית 

3001-3006הדרולוגיה 



NAMEפתח' מסV

3970Mפתח איוורור

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEפתח' מסV

הערותVisible/Unvisibleתאור תכונהתכונהשם בלוק

4001Mבזק/גוב תקשורת

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEגוב' מסV

4004Mמתקן בזק

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEשם המתקןU

4005Mחדר תקשורת

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEשם חדרU

4006Mמסר

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEשם חדרU

4007Mעמוד תמך

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEעמוד' מסU

4008Mעוגן קרקעי

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEעוגן' מסU

4010Mעמוד טלפון

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEעמוד' מסV

4012Mתיבת הסתעפות פנימית

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEפנימית' תיבת הס' מסU

4014Mעוגן כפול

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEעוגן' מסU

4015Mק"תוואי תקשורת תת

LENGTHאורך מדודV

4016Mתוואי טמון

LENGTHאורך מדודV

4017M ארון תקשורת/ ארון בזק / ארון סעף

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEארון סעף' מסV

4023Mתא טלפון ציבורי

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEטלפון ציבורי' מסU

4033Mבריכה עגולה

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEבריכה' מסU

4034Mיחידה אקטיבית

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEיחידה אקטיבית' מסU

4035M פילר

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEפילר' מסU

4201-4299טלויזיה וכבלים 

4001-4037טלפונים ותקשורת 



הערותVisible/Unvisibleתאור תכונהתכונהשם בלוק

4202Mכ"אביזר טל

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEסוגV

4203Mכ"פילר טל

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEסוגV

4204Mכ"שוחת טל

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהV

NAMEסוגV

הערותVisible/Unvisibleתאור תכונהתכונהשם בלוק

4402Mעמוד תאורה

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEעמוד' מסV

4404Mק"כבל תאורה תת

NAME שםV

4405Mכבל תאורה עילי

NAME שםV

4406Mמרכזית תאורת רחובות

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEמספר מרכזיהU

4409Mרמזור

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEמספר רמזורU

4410Mשלט

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEמספר שלטU

4411M תמרור/ מכוון תנועה

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEמספר עמודU

4428M שוחת ארקה

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהV

NAMEמספר שוחהV

DIAMETERקוטרU

ILעומקU

4429Mשוחת תאורה

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהV

NAMEמספר שוחהV

DIAMETERקוטרU

ILעומקU

4452Mמרכזית רמזורים

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEשם מרכזיהV

4453Mשוחת רמזורים

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהV

NAMEשם שוחהV

DIAMETERקוטרU

ILעומקU

הערותVisible/Unvisibleתאור תכונהתכונהשם בלוק

4601Mקו מים עילי

NAME קו מיםV

4602M 2"קו מים תת קרקעי

4401-4453מאור ורמזור 

4601-4615תשתיות מים 



NAME קו מיםV

HEIGHTגובהU

4603M 3"קו מים תת קרקעי

NAME קו מיםV

HEIGHTגובהU

4604M 4"קו מים תת קרקעי

NAME קו מיםV

HEIGHTגובהU

4605M 6"קו מים תת קרקעי

NAME קו מיםV

HEIGHTגובהU

4606M 8"קו מים תת קרקעי

NAME קו מיםV

HEIGHTגובהU

4607M 10"קו מים תת קרקעי

NAME קו מיםV

HEIGHTגובהU

4608M 12"קו מים תת קרקעי

NAME קו מיםV

HEIGHTגובהU

4609M (מגוף)ברז מים ראשי

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEמגוף' מסU

DIAMETERקוטרU

4610Mשעון מים כללי

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEשעון' מסU

4611M (הידרנט)ברז כיבוי אש

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEהידרנט' מסU

DIAMETERקוטרU

4612Mשוחת מים מרובעת

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהV

NAMEשוחה' מסV

DIAMETERקוטרU

ILעומקU

4613M קידוח/ באר מים

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEשם בארV

4614Mחיבור מקורות ומספרו

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEמספר חיבורV

4615M גוב מים/ שוחת

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהV

NAMEשוחה' מסV

DIAMETERקוטרU

ILעומקU

4616Mזקף מים

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEסוגV

4617Mקו מים מקורות/צינור

NAMEסוגV

HEIGHTגובהU

DIAMETERקוטרV

הערותVisible/Unvisibleתאור תכונהתכונהשם בלוק

4801Mקו ביוב תת קרקעי

NAME קו ביובV

4801-4821ביוב 



HEIGHTגובהU

4802Mקו סניקה

NAMEקו סניקהV

HEIGHTגובהU

4803Mתחנת ביוב

NAMEשם תחנת ביובV

4804Mשוחת ביוב

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהV

NAMEשוחה' מסV

DIAMETERקוטרU

ILעומקU

4805Mמשאבה

NAMEשם משאבהV

4807Mנשם/שסתום אויר

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEשםU

4816Mספיגה/בור רקב

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהV

NAMEבור' מסV

DIAMETERקוטרU

ILעומקU

4817Mבריכת שיקוע

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEשם בריכת שיקועU

4818Mבור הפרדה

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEשם בור הפרדהU

4819Mכיוון זרימה

NAMEמספר קטעU

SLOPE שיפוע%V

4820Mאגן חימצון

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEשם אגן חימצוןV

הערותVisible/Unvisibleתאור תכונהתכונהשם בלוק

4901Mקו ניקוז

NAMEקו ניקוזV

HEIGHTגובהU

4902Mשוחת ניקוז

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהV

NAMEשוחה' מסV

DIAMETERקוטרU

ILעומקU

4903Mקולטן ניקוז

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהV

NAMEשוחה' מסV

ILעומקU

4905Mמוצא ניקוז

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהV

NAMEמוצא ניקוז' מסV

4906Mשוחה עם קולטן

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהV

NAMEשוחה' מסV

DIAMETERקוטרU

ILעומקU

4907Mכיוון זרימה

NAMEמספר קטעU

SLOPE שיפוע%V

4909M (סגור)מובל ניקוז

4901-4909ניקוז 



NAMEשם מובלV

DIAMETERקוטרV

RECTANGLE_SIZE רוחב/אורך- מלבןV

הערותVisible/Unvisibleתאור תכונהתכונהשם בלוק

5103M רצועת דלק

NAME מספר קטע רצועת דלקV

WIDTHרוחבU

HEIGHT מ- עומק הנחהV

5104Mגז/ק"כימיקלים תת/קו דלק

NAMEמספר קטעV

HEIGHT מ- עומק הנחהV

5105Mגז/כימיקלים עילי/צינור דלק

NAMEמספר קטעV

5106Mצנור איורור עליון

NAMEמספר קטעV

HEIGHT מ- עומק הנחהV

5107Mכוך ניקוז תחתון

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהV

NAMEשוחה' מסV

5108M כימיקלים/ מגוף דלק

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEשוחה' מסV

5109M כימיקלים/  הידרנט דלק

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEשוחה' מסU

5110M כימיקלים/ בולם הלם דלק

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEשוחה' מסU

5111Mגז/ כימיקלים/מיכל דלק

NAMEסוג המיכלV

5112M כימיקלים/ תא מגופים דלק

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEמספר התאV

5113Mכימיקלים/כוך הידרנט דלק

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEמספר הכוךV

5114Mכימיקלים/מוצא ניקוז דלק

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEמספר מוצא ניקוזV

5120Mכימיקלים/אביזר דלק

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEשםU

5130M כימיקלים/ דלק/  ברז גז

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEשםU

5131M כימיקלים/ דלק/  מונה גז

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEסוג  ברזU

5141M (תחנת דלק)כוך דלק

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEמס 'U

5142M (תחנת דלק)עמוד נשם

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEמס 'U

5143M (תחנת דלק)עמודות תדלוק

MARKתאור הפרטU

5103-5145דלק ותשתיות אחרות / גז 



HEIGHTגובהU

NAMEמס 'U

5144M (תחנת דלק)צינור אוויר

NAMEמס 'V

HEIGHTגובהU

5145Mשוחת גז

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהV

NAMEשוחה' מסU

הערותVisible/Unvisibleתאור תכונהתכונהשם בלוק

5202Mספסל

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEספסלU

5203Mשולחן

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEשולחןU

5205Mלוח מודעות

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEלוח מודעותU

5206Mפרגולה

NAMEפרגולהV

5207Mפח אשפה

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEפח אשפהU

5211M פסל/ אנדרטה

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAME פסל/ אנדרטהU

5212M ברכת נוי/ מזרקה

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAME ברכת נוי/ מזרקהU

5213Mברזיה

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEברזיהU

5214Mמסלעה

5230Mמזבלה

NAMEמזבלהV

5231Mמתקן אשפה

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEמתקן אשפהU

5232Mביתן אשפה

NAMEמתקן אשפהV

5235Mפחי אשפה ציבוריים

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEפחי אשפה ציבורייםU

5250Mאדניות רחוב

NAMEאדניות רחובV

5251Mמתקני משחק

NAMEמתקני משחקV

5253Mמתקני ספורט

NAMEמתקני ספורטV

5254Mמתקני כושר גופני

NAMEמתקני כושר גופניV

5255Mמגרש ספורט

NAMEמגרש ספורטV

5270Mתא חלוקת דואר

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

5202-5273תשתיות עירוניות 



NAMEתא' מסU

5271Mצופר אזעקה

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEמס'U

5272Mמתקן לאנטנה סלולרית

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEמס'U

5274Mעמוד מדחן

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEמס'U

הערותVisible/Unvisibleתאור תכונהתכונהשם בלוק

6001M (עילי)קו מתח עליון

NAME (עילי)קו מתח עליוןV

6011M(עילי)ג ``קו מ

NAMEג קיים``קו מV

6021M(עילי)נ ``קו מ

NAMEנ קיים עילי``רשת קו מV

6101Mק מאור``כבל תת

NAMEק מאור קיים``כבל תתV

6111Mק הארקה"כבל תת

NAMEהארקהV

6161M (עילי)קו מתח על

NAME קו מתח עלV

6171Mק מתח על``כבל תת

NAME קו מתח עלV

6201Mמיתוג/'תחנת טרפו

NAMEמספר תחנהV

POWERכחU

6211Mט פנימית``ת

NAMEמספר תחנהV

POWERכחU

6221Mט זעירה``ת

NAMEמספר תחנהV

POWERכחU

6231Mחדר מיתוג

NAMEמספר תחנהV

6235Mחדר חשמל צורכן

NAMEשם חדרV

6241Mארון חלוקה

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEארון' מסU

6251Mארון הסתעפות

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEארון' מסU

6261Mארון מונים

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEארון' מסU

6301Mנ"עמוד עץ מ

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEעמוד' מסV

6311Mנ``בטון מ, ע

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEעמוד' מסV

6321Mנ``תעלה מ, ע

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEעמוד' מסV

6331Mנ``זוית מ, ע

MARKתאור הפרטU

6001-6821חשמל 



הערותVisible/Unvisibleתאור תכונהתכונהשם בלוק

HEIGHTגובהU

NAMEעמוד' מסV

6340Mג``מ+נ``עץ מ, ע

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEעמוד' מסV

6341Mג``עץ מ, ע

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEעמוד' מסV

6350Mג``מ+נ``בטון מ, ע

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEעמוד' מסV

6351Mג``בטון מ, ע

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEעמוד' מסV

6360Mג``מ+נ``תעלה מ.ע

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEעמוד' מסV

6361Mג``תעלה מ.ע

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEעמוד' מסV

6370Mג``מ+נ``זווית מ.ע

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEעמוד' מסV

6371Mג``זווית מ.ע

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEעמוד' מסV

6381Mע"צינור מ.ע

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEעמוד' מסV

6391Mע"עמוד מ

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEעמוד' מסV

6531Mמגן ברקV

6590Mמרכזית מאור

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEשם מרכזית מאורV

6702Mשוחת חשמל

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהV

NAMEשוחה' מסV

6705Mקישור/ מופת חיבור

MARKתאור הפרטU

HEIGHTגובהU

NAMEמופה' מסU

6710M (לא פעיל)כבל מת

NAMEכבל מתV

6815Mמזינים

NAMEמספרV

6820MUPS

NAMEמספרU

6951Mתחנת משנה

NAMEשםV

6961Mתחנת כח

NAMEשםV

7101Mסיב אופטי עילי

NAMEשםV

7111Mק"סיב אופטי תת

NAMEשםV



 

  

 

 323.1מפרט  – ונספח 

 

 .ספח זה הוא לדוגמא בלבד ותהל אינה לוקחת אחריות על מלאות ודיוק המפרטהמפרט מצורף בנ
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