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 מטרת המפרט  1.1

 
   קיימת מערכת מידע גיאוגרפית לצרכים הנדסיים. במסגרתה קיים  מודיעין עיליתבעיריית 

 (.   GISמיפוי ממוחשב ) 
 

 באופן הביצוע של המיפוי והגשת מפות ממוחשבות  אחידהמטרת המפרט הינה הגדרה  
מידע לעדכון מערכת מידע  בוזאת לצורך שימוש  מודיעין עילית, במדויק בתחום עיריית 

 ( הקיימת העיר.   GISגיאוגרפית ) 
 

   :מפרט זה 1.2

 
 . בעת ביצוע עבודות מיפוי ומדידה מכל סוג שהוא את מחלקות העירייהמחייב  
   המפרט יהווה נספח טכני מחייב בכל הזמנה של עבודות מיפוי, מדידה מכל סוג שהוא  
 מגורם חיצוני ע"י כל נציגי העירייה.   

 

המיפוי יבוצע עפ"י הדרישות המפורטות במפרט זה . במידה וקיים נושא לא    1.3
 . gis, ניתן לפנות למחלקת ברור 

רשאית לקבוע הנחיות ייחודיות לקבלת נתונים החל  מודיעין עילית עיריית  1.4
משמות ופורמט הקבצים, קנה מידה רצוי וכד' וכלה בסוג המדיה בה יועבר  

 .  gis-ה מחלקתהמידע ל

 

 

 מיפויים או שרטוטים שלא יעמדו בדרישות המפרט לא יאושרו !

 

 אנו מאחלים לכולם עבודה קלה ונעימה עם המפרט.

 

 

 

 

 

 ים בעירייהיעבודה כללנהלי ,      1
 

תהליך העבודה בתוך העירייה למימוש עבודות מיפוי לצורך עדכון בסיס הנתונים  .1.1
 הקיים יבוצע כדלקמן: 

 



 

 

 

 08  -  9141241פקס:    08-  9141214טלפון:    –  71919מודיעין עילית    4שער המלך    –אגף הנדסה  

 מראש   בתאוםקבלת קהל :  

 בס"ד 

מפרט זה יצורף לכל מכרז, בקשה לקבלת הצעות מחיר, הזמנות עבודה ,עבודות  
   AS-MADEמדידה, מיפוי לתכנון הנדסי והגשת מפות לאחר ביצוע  

 
 כמפורט להלן:   יהאחריות למימוש הנוהל תחול על  האגפים  השונים  בעיר

 
 עבודות אדריכלות ובינוי עיר . ובאחריות   -אגף הנדסה 
 באחריותה עבודות מיפוי ומדידה כלליות.   - מחלקת ממ"ג 
 , תאורת רחוב ,דרכים ,עבודות פיתוח ובאחריות -מינהל הנדסה  
 עבודות תשתית רטובות ) מים ביוב וניקוז (.           
     

 
לאחר ביצוע העבודות יש לוודא קבלת העתק וקובץ ממוחשב לבדיקה, הבדיקה  .1.2

 תחולק לשני שלבים:
 

יבדקו  יתתבצע ע"י האגף המזמין את עבודת המדידה ובה  – ייעודיתבדיקה  
 הפרטים על פי צורכי המחלקה / אגף.  נכונות

תבדוק את התאמת עבודת המדידה ו  gisתתבצע במחלקת  – בדיקה מחשובית 
 . של העירייה מבחינת מיקום והצגת הנתונים הממוחשבים בשכבות על פי המפרט

 
יש לציין במפורש :  טופס הזמנת עבודה ( – 6 ) ראה נספחבטופס הזמנת העבודה  .1.3

כחלק מתכולת העבודות.  לא  של העירייה "קבלת קבצים ממוחשבים לפי המפרט
 יאושר חשבון סופי לקבלן המבצע עבודות ללא ביקורת ואישור הקבצים ממוחשבים".

 

 באחריות הגזבר לא לאשר חשבון סופי ללא אישור בכתב של הגורמים הבודקים.  .1.4
 

"י הנתונים אשר יתקבלו פלעדכן את בסיס הנתונים ע gisבאחריות מחלקת   .1.5
 . יםהשונ האגפיםמ
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 נחיות להגשת מיפוי ממוחשב ועדכון מפות לעירייהה .2
 

דרישה ודיוקים של תקנות  827.1עבודת המיפוי תבוצע על פי הנחיות מפרט   .2.1
 .  3עיקר הנחיות מרוכזות בנספח   -  1998 –המודדים )מדידות ומיפוי( התשנ"ח 

 
 

העירייה . יושם דגש כל מיפוי יכלול השלמות שדה ועדכון כל הפרטים על פי דרישות  .2.2
על קליטת כל השכבות , פרטי רקע ותשתיות בהתאם למפרטים והנספחים  

 המצורפים . 
 

 בנוסף למפרטים יש לשים דגש על קליטה וקטורית בהתאם להנחיות הבאות : .2.3
 לכל פריט גובה ) לאורך כבישים ושבילים, אבני שפה וכ"ו(.   Zקליטת ערכי ה  
מחוברים חייבים להיות בעלי ערכי קואורדינטות  נקודות החיבור בין הפוליגונים  

 זהים 
 על פי הנחיות העירייה.     ATTRIBUTEלכל תשתית או מיפוי יש להשלים פרטי  

 
 

   1:500/  1:250בקנ"מ :     ותוכניות יוגש -קנ"מ להגשת מפות  .2.4
 

        ימדדו כל פריטי התכסית ובנוסף יש למדוד תשתיות גלויות מעל י  -תכולת המיפוי  .2.5
 פני השטח וכן תשתיות נגלות )במקרים של חפירה וחשיפה או עפ"י בקשה(.       
 

 המיפוי כולל תשתית מונחת ותשתית נגלית. –קרקעי  -מיפוי תת 
 

תשתיות שפת כביש / מדרכה וגדרות, נקודות קצה ושוחות של  –מיפוי עילי   
 מטר מציר התשתיות. 35נגלות במרחק של עד 

 
בתשתיות מונחות מיפוי מלא עפ"י בלוקים ומאפיינים. בתשתיות   –סקר נתונים  

 נגלות סקר נתונים פיזי או עפ"י דרישה. 
 
 

בגמר עבודות המיפוי הקבלן ימסור את החומר לביקורת העירייה או מבקר מטעמה.  .2.6
 גמר ביצוע כל התיקונים שהעירייה דרשה. סיום הפעילות תחושב רק לאחר 

 
 

על ידי מילוי דוח   מערכתתדווח בכתב על גמר הביקורת ועדכון ה  gis-המחלקת  .2.7
 .   6בקרת איכות למיפוי נספח  
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 טבלאות שכבות  - 1נספח 

 רקע

 בלוק סוג ישות תאור שכבה שם  נושא 

   שכבה ריקה ללא פרטים  0 כללי 

 1001 נקודתי טריאנגולציה )טריג( נקודת  1001 בקרה רשת

 1002 נקודתי צלעון ממשלתי -נקודת בקרה אופקית  1002

1003 BM  1003 נקודתי (גובה קבועה )נקודת 
 1004 נקודתי GPSנקודת  1004
 1005 נקודתי נקודת  צלעון של המודד המגיש  1005
 1006 נקודתי נקודות פוליגון  1006
  פוליליין  קו מדידה 1020
 1021  סימון מרחק 1021

 גיליון 

 1201 כללי  רשת קואורדינטות  1201

  כללי  מסגרת גיליון  1202

1203 

)כתוביות כלליות,הערות הגורם   כותרות
המגיש,תרשים סביבה,הצהרת המבצע, מקורות 

 כללי  מיפוי ביסוס הבקרה(
 

  כללי  מקרא 1204

 פרטי גובה 
 
 
 

 1501 נקודתי DTMנקודת גובה ברשת  1501

 1502 נקודתי ותאופיינינקודת גובה  1502
 1503 נקודתי דרך נקודת גובה לאורך ציר 1503
 1504 נקודתי נקודת גובה בצומת דרכים 1504
 1505 נקודתי נקודת גובה על מבנה  )גג(  1505
 1506 פוליליין  ( 5.0 1.0 0.25משני )קו גובה  1506
 1507 פוליליין  (  5.0 2.0. 1.0)  קו גובה ראשי 1507
  פוליליין  קו אופייני  )אי רציפות( ]מקור[ 1508
  פוליליין   מדרון תחתון  1509
  פוליליין   מדרון עליון  1510
  פוליליין  מצוק 1511
  פוליליין  סוללה  1512
 1520 נקודתי נקודות גובה  ריצפה במבנה 1520

 

 

 בלוק סוג ישות ) על פי מבאת ( תאור שכבה שם  נושא 

מגרשים 
 תב"ע

 

 1800 פ"ל סגור  תב"ע מאושרת  ) כחול כהה ( גבול  1800
 1801 פ"ל סגור  כחול בהיר(  –תוכנית ) תב"ע  גבול  1801
 1802 פ"ל סגור  מגרש גבול  1802
 1916 בלוק רוזטה דרך  1916

 

 הערות לשכבות תב"ע

 גים יש לראות ב"נוהל מבא"ת".שהגדרות מפורטות של המו .1

 שעליו הבלוק מספק מידע .לתוך המגרש,  של הבלוק  Insertion point יש להקפיד על הכנסת .2
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 בלוק סוג ישות ) על פי מבאת ( תאור שכבה  נושא 

 גבולות 

 שיפוט 

 ותיחום 

 2001 פ"ל סגור  גבול ישוב  2001
 2002 פ"ל סגור  )שיפוט(רשות מקומית גבול  2002
 2003 פ"ל סגור  נפה )משרד הפנים(   גבול 2003
 2004 פ"ל סגור  גבול  מחוז )משרד הפנים(  2004
 2005 פ"ל סגור  בינלאומי   גבול 2005
 2006 פ"ל סגור  הכרזה ) אזור סטטיסטי(  גבול 2006
  פ"ל סגור  Aרשות שטח גבול  2010
  פ"ל סגור  Bרשות שטח גבול  2011
  פ"ל סגור  Cרשות שטח גבול  2012
 2100 פ"ל סגור  ארכיאולוגי גבול אתר 2100
 2101 פ"ל סגור  מגרש משחקים וספורטגבול גן ציבורי /  2101
 2102 פ"ל סגור  בית עלמין 2102
שיצוין בבלוק   קו תיחום כללי )עם ציון נושא התיחום 2103

 (כגון : קו תיחום איסור בנייה , גבול שטח אש , אחר 
 2103 פ"ל סגור 

 מבנים

 

 2200 פ"ל סגור  מבנה /בית 2200
 2201 פ"ל סגור  מבנה ציבור  2201
 2202 בלוק שם מבנה ציבור 2202
  בלוק מספר מבנה 2203
 2204 פ"ל סגור  מבנה/בית בבניה 2204
 2205 פ"ל סגור  גגות משטחי  2205
 2206 בלוק נתוני מבנה ) רוזטות ( 2206

 2207 פ"ל סגור  מבנים ארעים )צריף , סככה ( 2207
 2208 פ"ל סגור  מבנה  מתוכנן  2208
 2209 פ"ל סגור  מיכל  2209
 2210 פ"ל סגור  מגדל מים 2210
 2211 פ"ל סגור  הסעה בנויה\תחנת אוטובוס  2211
 2212 פ"ל סגור  חצר  2212
  פ"ל סגור  מבנה הרוס 2213
 2220 פ"ל סגור  מבנן 2220
 2250 פ"ל  קיר  )סוג( 2250

דרכים 

 ותעבורה

 

 2401 פ"ל  שפת כביש אספלט 2401
 2402 בלוק שם רחוב  2402
 2403 פ"ל  שוליים  2403
 2404 פ"ל סגור  אבן שפה ) מדרכה ( 2404
 2405 סגור  פ"ל דרך עפר 2405
 2406 פ"ל סגור  שביל  2406
 2407 פ"ל סגור  שביל מרוצף 2407

 2408 פ"ל סגור  מדרכה / שפת מדרכה 2408
 2409 פ"ל סגור  דרך בסלילה 2409
 2410 פ"ל  שפת כביש מרוצף 2410
 2411 פ"ל  גשרון / מעביר מים  2411
 2412 פ"ל  תיחום מדרגות 2412
 2414 פ"ל סגור  להולכי רגל גשר  2414
 2415 פ"ל סגור  מנהרה / מעבר מקורה  2415
 2416 פ"ל  גשר  2416
  פ"ל  קו ציר דרך 2420
 2421 נקודתי סמל רחוב 2421
 2430 פ"ל סגור  שפת מגרש חניה  2430
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 תחבורה ובטיחות .1
 

 בלוק סוג ישות תאור שכבה שם נושא

 2510 קווי גבשושית / מחסום  2510 תחבורה
 2511 פוליליין  מעקה בטיחות 2511
 2512 פוליליין  גדרות הפרדה  2512
 2513 נקודתי עמודי חסימה / סטופרים 2513
 2516 נקודתי שלטי הכוונה  2516
 2517 נקודתי תמרור 2517
 2518 נקודתי עיני חתול  2518
 2519 פוליליין  סימוני צבע 2519

 גדרות וקירות .2
 

 בלוק סוג ישות תאור שכבה שם נושא

 גדרות

 וקירות 

 2601 פוליליין  גדר כללית  2601
 2602 פוליליין  גדר אבן/ קיר אבן /קיר תומך 2602
 2603 פוליליין  גדר תיל/רשת  2603
 2604 פוליליין  גדר חייה  2604
 2605 פוליליין  קיר תומך 2605
 2606 פוליליין   טרסה 2606
 2612 פוליליין  שער 2612

 צמחיה, השקיה, ריהוט רחוב .3
 

 בלוק סוג ישות תאור שכבה שם נושא

עצים בודדים )סוג, סטנדרט לפי חוברת משרד  2801 צמחיה 
 החקלאות, תאריך נטיעה(

 2801 נקודתי

בלוק/פ"ל   שיחים )סוג, סטנדרט(צמחיה נמוכה/ 2802
 סגור

2802 

 2803  שטח חקלאי/מעובד  2803
 2804 פ"ל סגור  קבוצת עצים נטועה )חורשה קיימת( 2804
 2805 פ"ל סגור  מטע 2805
 2806 פ"ל סגור  )סוג, סטנדרט( כיסוי קרקע/צמחי כיסוי 2806
  פ"ל סגור  מטפסים )סוג, סטנדרט( 2807
 2808 פ"ל סגור  פרחים עונתיים  פקעות וזרעים  2808
 2809 פ"ל סגור  דשא 2809
 2810 פ"ל סגור  אדמה מובאת )הרכב( 2810
 2814 פ"ל סגור  מגני עץ  2814

ראש מערכת בקרה )מספר הפעלות לעצים,  2861 השקיה 
 לשיחים, לדשא, קוטר הברזים(

 2861 נקודתי

 2862 נקודתי מחשב בקרה )שם יצרן, דגם, תאריך התקנה( 2862
 2863 נקודתי שוחות בטון להשקיה  2863
 2864 נקודתי להשקיה ברז  2864
 2865 נקודתי ממטיר )שם יצרן, דגם, וגודל פיה(  2865
 2870 נקודתי תקשורת קווית בין חלקי האוטומציה  2870
 2871 נקודתי צנרת )קוטר, דרג( 2871
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 מראש   בתאוםקבלת קהל :  

 בס"ד 

 בלוק סוג ישות תאור שכבה שם נושא

 2872 נקודתי צנרת טפטוף )מרווח, ספיקה( 2872
 2873 נקודתי צנרת טפטוף מוצנעת )מרווח, ספיקה(  2873
 2874 נקודתי קו המנקז 2874
 2875 נקודתי שרוול למעבר צנרת השקיה )סוג, קוטר( 2875

 3001 פ"ל  שפת ואדי 3001 הידרולוגיה 
 3002 פ"ל  שפת נחל  3002
 3004 פוליליין  תעלה מוסדרת 3004
 3005 פ"ל סגור  מאגר מים )פוליגון סגור(  3005

 

 תשתיות כלליות .4
 

 בלוק סוג ישות תאור שכבה שם נושא

תשתיות 
 כלליות

 3050 נקודתי עמוד עירוב 3050

 3051 נקודתי מצלמה 3051

  פ"ל סגור קו עירוב בין העמודים 3060

 3901 נקודתי עמוד חשמל כללי 3901

 3902 נקודתי עמוד בזק כללי 3902

 3903 נקודתי עמוד עירייה כללי 3903

ביקורת חשמל כלליתשוחת  3904  3904 נקודתי 

 3905 נקודתי שוחת ביקורת בזק כללית 3905

 3906 נקודתי שוחת ביקורת עירייה כללית 3906
 3907 נקודתי ארון חשמל כללי 3907 
 3908 נקודתי ארון בזק כללי 3908 
 3909 נקודתי ארון עירייה כללי 3909 
 3910 פ"ל סגור תצ"ג )תא טלפון ציבורי( כללי 3910 
 3950 נקודתי אנטנה 3950 

 טלפונים ותקשורת  .5
 

 בלוק סוג ישות תאור שכבה שם נושא

טלפונים  

  תקשורת

 וטל"כ 

 4001 נקודתי גוב תקשורת 4001

 4003 פוליגונלי מתקן / חדר תקשורת  4003

 4004 קוי כבל תקשורת תת"ק 4004

 4005 קוי קטע כבל תקשורת תת"ק 4005

 4006 טקסט מסר 4006

 4008 נקודתי   עמוד תמך 4008

 4010 נקודתי )עם או בלי תמיכה( עמוד טלפון - עמוד תקשורת 4010

  פוליגון קו טלפון עילי  4011

 4012 נקודתי תיבת הסתעפות / ארון  תקשורת 4012

 4013 נקודתי תיבת הסתעפות על עמוד 4013
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 מראש   בתאוםקבלת קהל :  

 בס"ד 

 4014 קוי צנרת תקשורת  4014

 4015 קוי קנה לתקשורת  4015

 4016 נקודתי ארון תקשורת מחשבים 4016

 4017 נקודתי ארון סעף 4017

 4018 נקודתי שוחת בזק 4018

  יקוו תת"קקו טלפון  4020

 4023 נקודתי תא טלפון ציבורי 4023

 4027 נקודתי תיבת הסתעפות על קיר חיצוני 4027

 4031 פוליגונלי גבולות אזורים ומתחמים של הטל"כ 4031

 4032 נקודתי עוגן על קיר 4032

 4033 פוליגונלי בריכה עגולה 4033

 4034 נקודתי יחידה אקטיבית 4034

 4035 נקודתי פילר  4035

 4036 נקודתי ארגז פנימי 4036

 4037 נקודתי מחבר 4037

  קווי  רשת טל"כ  4201
 4202 נקודתי אביזר טל"כ 4202
 4203 נקודתי פילר טל"כ 4203
 4204 נקודתי שוחת טל"כ 4204
  קווי צנרת טל"כ 4205
  פוליגונלי חדר לתחנת הגברה 4207

 4299 קוי סיום תוואי 4299

 מאור ורמזור .6
 

 בלוק סוג ישות תאור שכבה שם נושא

 מאור

 ורמזור

 4401 נקודתי ביטחוןעמוד תאורת  4401
 4402 נקודתי עמוד תאורה עירוני 4402
 4403 נקודתי פנס תאורה על  עמוד חשמל  4403
  קווי כבל תאורה תת קרקעי  4404
  קווי כבל תאורה עילי 4405
 4406 נקודתי מרכזי ת תאורה רחובות 4406
 4407 נקודתי תאורת הצפה על מבנה/זרקור 4407
  קווי קשר בין מרכזיות 4408
 4409 נקודתי רמזור 4409
 4410 נקודתי שלטי רחובות מוארים 4410
 4411 נקודתי מכווני תנועה 4411
 4412 קווי כבל נוסף לתאורה 4412
 4423 נקודתי עמוד תאורת שצ"פ )מספור סוג עמוד ופנס( 4423
 4425 נקודתי שלט פרסום מואר 4425

 4427 נקודתי מרכזת תאורה 4427
 4428 נקודתי שוחת ארקה )עומק ,קוטר,סוג מכסה( 4428
 4429 נקודתי שוחת תאורה )עומק ,קוטר,סוג מכסה( 4429
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 מראש   בתאוםקבלת קהל :  

 בס"ד 

 4440 נקודתי הזנה חשמלית 4440
 4450 נקודתי רמזור 4450
 4451 נקודתי תמרורים מוארים 4451
 4452 נקודתי מרכזית רמזורים 4452
 4453 נקודתי שוחות רמזורים  4453
  פוליליין  לולאות גלאים 4454
  פוליליין  צינור וכבלים לרמזור 4455

 הערות לשכבת מאור 
 סוג עמוד וסוג פנס יש לקבוע ע"פ טבלאות שיסופקו על ידי העיריה או גוף אחראי אחר.

  מים .7

 
 בלוק סוג ישות תאור שכבה שם נושא

 4601 קוי עיליקו מים  4601 מים
 4602 קוי "2קו מים תת קרקעי  4602
 4603 קוי "3קו מים תת קרקעי  4603
 4604 קוי "4קו מים תת קרקעי  4604
 4605 קוי "6קו מים תת קרקעי  4605
 4606 קוי "8קו מים תת קרקעי  4606
 4607 קוי "10קו מים תת קרקעי  4607
 4608 קוי "12קו מים תת קרקעי  4608
 4609 נקודתי ברז מים ראשי 4609
 4610 נקודתי שעון מים כללי  4610
 4611 נקודתי כיבוי אש )הידרנט(ברז  4611
 4612 נקודתי  גלגלון כיבוי אש 4612
 4613 פוליגונלי  / קידוח באר מים 4613
 1614 קוי חיבור מקורות ומספרו 4614
 4615 נקודתי שוחת / גוב מים  4615
 4616 נקודתי זקף מים 4616

 ביוב .8
 

 בלוק סוג ישות תאור שכבה שם נושא

 4801 קוי קו ביוב תת קרקעי 4801 ביוב

 4802 קוי קו סניקה 4802

 4803 פוליגונלי תחנת ביוב 4803

 4804 נקודתי שוחת ביוב 4804

 4805 נקודתי משאבה 4805

 4806 נקודתי מסנן 4806

 4807 נקודתי שסתום אויר 4807

 4808 נקודתי שסתום אל חוזר 4808

 4809 נקודתי מגוף 4809

 4810 נקודתי פורק לחץ 4810

 4811 נקודתי מד ספיקה 4811

 4812 נקודתי מד מפלס 4812
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 מראש   בתאוםקבלת קהל :  

 בס"ד 

 4813 נקודתי מד לחץ 4813

 4814 נקודתי חיבור ביוב 4814

 4815 נקודתי מפל 4815

 4816 קוי בור רקב/ספיגה 4816

 4817 קוי בריכת שיקוע 4817

 4818 קוי בור הפרדה 4818

 4819 כללי כיוון זרימה 4819

 4820 פוליגונלי אגן חימצון 4820

 4821 קוי צינור גרביטציוני 4821
 
 
 
 
 

 ניקוז לתיעו    .9
 

 בלוק סוג ישות תאור שכבה שם  נושא 

 תיעול 

 וניקוז
 4901 קוי ניקוזקו  4901

 4902 נקודתי שוחת ניקוז 4902

 4903 נקודתי קולטן ניקוז 4903

 4904 קוי תעלת ניקוז  4904

 4905 פוליגונלי מוצא ניקוז 4905

 4906 נקודתי שוחה עם קולטן 4906

 4907 כללי כיוון זרימה 4907

 4908 קוי מפל ניקוז 4908

 4909 קוי מובל ניקוז )סגור( 4909
 

 דלק גז .10
 

 בלוק סוג ישות תאור שכבה שם  נושא 

 דלק גז

 ) חמ"ס (
 5103 קוי רצועת דלק  5103

 5104 קוי קו דלק/כימיקלים תת"ק/גז 5104

 5105 קוי צינור דלק/כימיקלים עילי/גז 5105

 5106 קוי צנור איורור עליון 5106

 5107 נקודתי כוך ניקוז תחתון 5107

 5108 נקודתי דלק / כימיקליםמגוף  5108

 5109 נקודתי הידרנט דלק / כימיקלים  5109

 5110 נקודתי בולם הלם דלק / כימיקלים 5110

 5111 פוליגונלי מיכל דלק/כימיקלים/ גז 5111

 5112 נקודתי תא מגופים דלק / כימיקלים 5112
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 מראש   בתאוםקבלת קהל :  

 בס"ד 

 5113 פוליגונלי כוך הידרנט דלק/כימיקלים 5113

 5114 פוליגונלי מוצא ניקוז דלק/כימיקלים 5114

 5120 נקודתי אביזר דלק/כימיקלים 5120

 5130 נקודתי ברז גז /  דלק/ כימיקלים 5130

 5131 נקודתי מונה גז /  דלק/ כימיקלים 5131

  נקודתי כוך דלק )תחנת דלק ( 5141

  נקודתי עמוד נשם )תחנת דלק( 5142

  פוליגונלי תדלוק ) תחנת דלק(עמדות  5143

  קוי צינור אוויר ) תחנת דלק( 5144

 תשתיות עירוניות .11
 

 בלוק סוג ישות תאור שכבה שם  נושא 

 ריהוט

 רחוב וגן 
 5202 נקודתי ספסל 5202

 5203 נקודתי שולחן 5203

 5205 נקודתי לוח מודעות 5205

 5206 פוליגונלי פרגולה 5206

 5207 נקודתי פח אשפה 5207

 5211 נקודתי אנדרטה / פסל 5211

 5212 נקודתי מזרקה / ברכת נוי 5212

 5213 נקודתי ברזיה 5213

 5214 פוליגונלי סלעים דקורטיביים 5214

 5230 פוליגונלי מזבלה 5230

 5231 פוליגונלי מתקן אשפה 5231

 5232 פוליגונלי ביתן אשפה 5232

 5235 נקודתי ציבורייםפחי אשפה  5235

 5250 פוליגונלי אדניות רחוב 5250

 5251 פוליגונלי מתקני משחק 5251

 5252 פוליגונלי מתקני משחק לגיל  הרך 5252

 5253 פוליגונלי מתקני ספורט 5253

 5254 פוליגונלי מתקני קושר גופני 5254

 5255 פוליגונלי מגרש ספורט 5255

 5256 פוליגונלי ארגזי חול 5256

 5257 נקודתי מתקן לאופניים 5257

 5260 נקודתי מיכל מיחזור 5260

 5261 נקודתי עגלת אשפה / צפרדע 5261

 5270 נקודתי תא חלוקת דואר 5270

 5271 נקודתי צופר אזעקה 5271

 5272 נקודתי מתקן לאנטנה סלולרית 5272

 5273 נקודתי מחסום לרכב 5273
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 מראש   בתאוםקבלת קהל :  

 בס"ד 

 חשמל .12
 

 בלוק סוג ישות תאור שכבה שם נושא

 6001 קוי קו מתח עליון )עילי( 6001 חשמל 

 6016 קוי כבל מתח גבוה תת קרקעי 6016

 6019 קוי קו מתח גבוה )עילי( 6019

 6020 קוי נמוך\צינור חשמל למתח בינוני 6020

 6021 קוי כבל מתח בינוני/נמוך )תת"ק(  6021

 6026 קוי קו מתח בינוני/נמוך )עילי(  6026

 6029 קוי צנרת חשמל  למתח בינוני / נמוך 6029

 6111 פוליגונלי הארקה 6111

 6201 פוליגונלי תחנת טרפו' 6201

 6231 פוליגונלי מיתוגחדר  6231

 6235 פוליגונלי חדר חשמל צורכן 6235

 6241 נקודתי לוח חשמל מתח נמוך 6241

 6261 נקודתי ארון מונים 6261

 6271 נקודתי עמוד זוית מתח נמוך 6271

 6301 נקודתי עמוד מתח נמוך 6301

 6351 נקודתי עמוד מתח גבוה 6351

 6352 נקודתי עמוד מתח עליון 6352

 6531 נקודתי כולא ברק 6531

 6590 נקודתי מרכזית מאור 6590

 6602 נקודתי שוחת חשמל 6602

 6705 נקודתי מופת חיבור 6705

 6710 קוי כבל מת )לא פעיל( 6710

 6815 נקודתי גנרטור 6815

6820 UPS 6820 נקודתי 

 6821 נקודתי מונה חשמל 6821
 

 הערות לשכבות חשמל

 . Blocks\Electricity\ -הבלוקים לשכבות חשמל נלקחו מספרית בלוקים של חברת חשמל ומופיעים ב .1

 כדי להתאימם לשרטוט . Scale-אפשר להשתמש ב .2

 מטר מרובע ויותר מופיעות בנוסף כפ"ל סגור . 1כל הישויות שהן בעלות מידות   .3
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 מראש   בתאוםקבלת קהל :  

 בס"ד 

 
 רשימת בלוקים   -   2נספח 

 

  נקודות ביסוס - רקע

שם 
 מוצג תאור תכונה תכונה בלוק

מס' 
 סידורי

     טריאנגולציהנקודת    1001

 NUMBER 1 כן מספר נקודת טריאנגולציה 
 NAME 2 כן שם 
 HEIGHT 3 לא גובה 

     נקודת צלעון   1002

 NUMBER 1 כן מספר נקודת פוליגון 
 NAME 2 כן שם 
 HEIGHT 3 לא גובה 

     ( BMנקודת גובה קבוע )   1003

 BM_NUM 1 כן מספר נקודת קבע 
 NAME 2 כן שם 
 HEIGHT 3 לא גובה 

     נקודת ביסוס פוטוגרמטרית   1004

 NUMBER 1 כן מספר נקודת ביסוס 
 NAME 2 כן שם 
 HEIGHT 3 לא גובה 

     נקודת צלעון ישנה    1005

 NUMBER 1 כן מספר נקודת ביסוס 
 NAME 2 כן שם 
 HEIGHT 3 לא גובה 

     GPSנקודה מדודה בשיטת     1006

 NUMBER 1 כן מספר נקודת ביסוס 
 NAME 2 כן שם 
 HEIGHT 3 לא גובה 

     סימון מרחק על קו מדידה   1021

 LENGTH 1 כן אורך מדוד 

 

 גיליון

שם 
 מוצג תאור תכונה תכונה בלוק

מס' 
 סידורי

     רשת קואורדינטות   1201
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 מראש   בתאוםקבלת קהל :  

 בס"ד 

 

 פרטי גובה  

שם 
 מוצג תאור תכונה תכונה בלוק

מס' 
 סידורי

     DTMנקודות גובה ברשת    1501

 METER METER 1 כן 
 CENTIMETER CENTIMETER 2 כן 
 HEIGHT 3 לא גובה 

     נקודות גובה אופייניות    1502

 METER METER 1 כן 
 CENTIMETER CENTIMETER 2 כן 
 HEIGHT 3 לא גובה 

     גובה לאורך ציר דרךנקודות    1503

 METER METER 1 כן 
 CENTIMETER CENTIMETER 2 כן 
 HEIGHT 3 לא גובה 

     נקודות גובה בצומת דרכים   1504

 METER METER 1 כן 
 CENTIMETER CENTIMETER 2 כן 
 HEIGHT 3 לא גובה 

     נקודות גובה  על )גג( מבנה   1505

 METER METER 1 כן 
 CENTIMETER CENTIMETER 2 כן 
 HEIGHT 3 לא גובה 

     מ'( 0.5מ'   1.0קו גובה משני  )   1506

 HEIGHT 1 כן גובה 

     מ' (    1.0מ'  2.5מ'  5.0קו גובה ראשי )   1507

 HEIGHT 1 כן גובה 

     נקודות גובה  ריצפה במבנה   1520

 METER METER 1 כן 
 CENTIMETER CENTIMETER 2 כן 
 HEIGHT 3 לא גובה 

 

 

 

 

 

 תב"ע
 



 

 

 

 08  -  9141241פקס:    08-  9141214טלפון:    –  71919מודיעין עילית    4שער המלך    –אגף הנדסה  

 מראש   בתאוםקבלת קהל :  

 בס"ד 

שם 
 מוצג תאור תכונה תכונה בלוק

מס' 
 סידורי

1800   
גבול ת. מאושרת )"כחול כהה"( 

     תב"ע

 TABA_NAME  1 כן שם התוכנית המאושרת 

     גבול תכנית )"כחול בהיר"( תב"ע   1801

 TABA_NAME 1 כן שם התוכנית 

     גבול מגרש   1802

 LOT-NO 1 לא מספר מגרש 
 TABA_NAME 2 לא שם התוכנית 
 LOT-AREA  3 לא מר -שטח מגרש 
 LOT-USE 4 לא יעוד המגרש 

     רוזטה דרך   1916

 NUM 1 כן מספר כביש 
 LEFT 2 כן ימין 
 RIGTH 3 כן שמאל 
 WIDTH 4 כן רוחב 

 
 גבולות שיפוט ותחומים

 
שם 

 מוצג תאור תכונה תכונה בלוק
מס' 
 סידורי

     גבול ישוב   2001

 SETL_NAME 1 כן שם הישוב 
 SETL_ID 2 כן קוד ישוב 

     גבול רשות מקומית )שיפוט(   2002

 MUNC_NAME  1 כן שם רשות מקומית 
 MUNC_ID 2 כן קוד רשות מקומית 

     גבול נפה   2003

 COUNTY_NAME 1 כן שם נפה 
 COUNTY_ID 2 כן קוד נפה 

     גבול מחוז   2004

 DISTR_NAME  1 כן שם מחוז 
 DISTR_ID 2 כן קוד מחוז 

     גבול בינלאומי   2005

 COUNTRY_NAME 1 כן שם המדינה 

     גבול הכרזה   2006

 STAT_NAME 1 כן שם האזור הסטטיסטי 

     ארכאולוגי/עתיקותגבול אתר    2100

 ARCH_NAME 1 כן שם האתר הארכיאולוגי 



 

 

 

 08  -  9141241פקס:    08-  9141214טלפון:    –  71919מודיעין עילית    4שער המלך    –אגף הנדסה  

 מראש   בתאוםקבלת קהל :  

 בס"ד 

     גן ציבורי   2101

 PARK_NAME 1 כן שם גן ציבורי 

     בית העלמין   2102

 CEMETERY_NAME 1 כן שם בית העלמין 

     קוו תיחום כללי   2103

 BORDER_TYPE 1 כן תיאור התיחום 

 
 
 

 מבנים
 

שם 
 מוצג תאור תכונה תכונה בלוק

מס' 
 סידורי

     מבנה / בית    2200

 OBJECT_NAME 1 כן סוג המבנה 

     מבנה ציבור   2201

 BLDG_CH 1 כן שם מבנה 

     שם מבנה ציבור   2202

 BLDG_CH 1 כן שם מבנה 

     מבנה בבניה   2204

 TEMP_OBJECT 1 כן סוג המבנה 

     משטחי גגות   2205

 TEMP_OBJECT 1 כן סוג הגג 

     נתונים של המבנה )רוזטה(   2206

 CITY-CODE 1 כן סמל הישוב 
 STREET-CODE 2 לא סמל רחוב 
 BLDG-NUM 3 כן מספר בית 
 BLDG-LETTER 4 לא אות בית 
 BLDG-TYPE 5 כן סוג בית 
 BLDG-CH 6 לא שם המבנה 
 STRT_TYPE 7 לא סוג המבנה 
 NUM-FLOORS 8 כן מספר קומות 
 NUM-ENTR 9 כן מספר הכניסה 
 NUM-APTS-CUR 10 לא מספר יחידת מגורים 
 NUM-BUSNS-CUR 11 לא מספר עסקים 
 STREET-CODE-2  12 לא 2 -סמל רחוב 
 BLDG-NUM-2  13 לא 2 -מספר בית 
 BLDG-LETTER-2  14 לא 2 -אות בית 

     סככה (/מבנה ארעי )צריף    2207

 TEMP_OBJECT 1 כן סוג המבנה 



 

 

 

 08  -  9141241פקס:    08-  9141214טלפון:    –  71919מודיעין עילית    4שער המלך    –אגף הנדסה  

 מראש   בתאוםקבלת קהל :  

 בס"ד 

     מבנה מתוכנן   2208

 TEMP_OBJECT 1 כן סוג המבנה 

     מיכל   2209

 CONTAINER_TYPE 1 כן סוג המיכל 

     מיגדל מים   2210

 TOWER_NAME 1 כן שם המגדל 

     תחנת אוטובוס   2211

 BUS_STATION 1 כן תחנת אוטובוס 

     חצר   2212

 BACK_YARD 1 כן חצר 

     מבנן   2220

 CITY-CODE 1 כן סמל ישוב 
 STREET-CODE 2 כן סמל רחוב 
 BLDG-NUM 3 כן מספר בית 
 BLDG-LETTER  4 כן מספר בית 
 BLDG_COMPLEX_TYPE 5 כן סוג מבנה 
 BLDG_COMPLEX_NAME 6 כן שם המבנן 
 STREET-CODE-2  7 כן 2 -סמל רחוב 
 BLDG-CODE-2  8 כן 2 -מספר בית 
 BLDG-LETTER-2  9 כן 2 -אות בית 

     סוג קיר   2250

 WALL_TYPE 1 כן בלוק / ויטרינה / בטון / אחר 
  

 דרכים ותעבורה 
 

שם 
 מוצג תאור תכונה תכונה בלוק

מס' 
 סידורי

     שפת כביש אספלט   2401

 COVER_TYPE 1 כן סוג כיסוי 

     שם רחוב   2402

 CITY-CODE 1 כן סמל ישוב 
 STREET-NAME 2 כן שם הרחוב 
 STREET_CODE 3 כן סמל רחוב 

     שוליים   2403

 COVER_TYPE 1 כן סוג כיסוי 

     אבן שפה   2404

 COVER_TYPE 1 כן סוג כיסוי 

     דרך עפר   2405

 COVER_TYPE 1 כן סוג כיסוי 

     שביל   2406



 

 

 

 08  -  9141241פקס:    08-  9141214טלפון:    –  71919מודיעין עילית    4שער המלך    –אגף הנדסה  

 מראש   בתאוםקבלת קהל :  

 בס"ד 

 COVER_TYPE 1 כן סוג כיסוי 

     שביל מרוצף   2407

 COVER_TYPE 1 כן סוג כיסוי 

     מדרכה / שפת מדרכה    2408

 COVER_TYPE 1 כן סוג כיסוי 

     דרך בסלילה   2409

 COVER_TYPE 1 כן סוג כיסוי 

     מרוצףשפת כביש    2410

 COVER_TYPE 1 כן סוג כיסוי 

     גשרון / מעביר מים   2411

 BRIDGE_NAME 1 כן שם גשר 
 HEIGHT 2 כן גובה 

     תיחום מדריגות   2412

 STAIRS 1 כן מדרגות 

     מסילת ברזל   2413

 RAILWAY 1 כן מסילת רכבת 

     גשר להולכי רגל   2414

 BRIDGE_NAME 1 כן שם גשר 
 HEIGHT 2 כן גובה 

     מנהרה / מעבר מקורה   2415

 BRIDGE_NAME 1 כן שם גשר 
 HEIGHT 2 כן גובה 

     גשר   2416

 BRIDGE_NAME 1 כן שם גשר 
 HEIGHT 2 כן גובה 

     סמל רחוב   2421

 STREET_NAME 1 לא שם רחוב 
 STREET_CODE 2 כן סמל רחוב 

     שפת מגרש חניה   2430

 OBJECT_NAME 1 כן מגרש חניה 

     מסלול תעופה   2433

 AIRPORT_NAME 1 כן שם שדה התעופה 

     מנחת מסוקים   2434

 AIRPORT_NAME 1 כן שם שדה התעופה 

     גבשושית / מחסום   2510

 TYPE 1 כן סוג 
 HEIGHT 2 כן גובה 

     בטיחותמעקה    2511

 TYPE 1 כן סוג 



 

 

 

 08  -  9141241פקס:    08-  9141214טלפון:    –  71919מודיעין עילית    4שער המלך    –אגף הנדסה  

 מראש   בתאוםקבלת קהל :  

 בס"ד 

     גדרות הפרדה   2512

 TYPE 1 כן סוג 

     עמודי חסימה / סטופרים   2513

 TYPE 1 כן סוג 

     שלטי הכוונה    2516

 TRAFIC-SIGN 1 כן מס' תמרור 

     תמרור   2517

 TRAFIC-SIGN 1 כן מס' תמרור 

     עיני חתול   2518

 TYPE 1 כן סוג 

     סימוני צבע   2519

 TYPE 1 כן סוג 
 
 
 



 

 

 

 08  -  9141241פקס:    08-  9141214טלפון:    –  71919מודיעין עילית    4שער המלך    –אגף הנדסה  

 מראש   בתאוםקבלת קהל :  

 בס"ד 

 
 גדרות וקירות 

 
שם 

 מוצג תאור תכונה תכונה בלוק
מס' 
 סידורי

     גדר כללית   2601

 FENCE_TYPE 1 כן סוג הגדר 

2602   
גדר אבן/ קיר אבן/גדר/ 

     בטון

 FENCE_TYPE 1 כן סוג הגדר 

     גדר תיל/ רשת   2603

 FENCE_TYPE 1 כן סוג הגדר 

     גדר חייה   2604

 FENCE_TYPE 1 כן סוג הגדר 

     קיר תומך   2605

 FENCE_TYPE 1 כן קיר\סוג הגדר 

     טרסה   2606

 FENCE_TYPE 1 כן קיר\סוג הגדר 

     שער   2612

 GATE_TYPE  1 כן סוג השער 
 

 צמחיה וכיסוי קרקע
 

שם 
 מוצג תאור תכונה תכונה בלוק

מס' 
 סידורי

     עץ בודד   2801

 VEGETATION_TYPE 1 כן סוג עץ 

     צמחיה נמוכה / גינה / דשא   2802

 VEGETATION_TYPE 1 כן סוג הכיסוי 

     שטח חקלאי מעובד   2803

 AGRICULTURE_TYPE 1 כן מעובד/שטח חקלאי חרוש 

     קבוצת עצים / חורש    2804

 GROVE_TYPE 1 כן סוג חורשה 

     מטע   2805

 PLANTATION_TYPE 1 כן פרדס/מטע 

     טרש -כיסוי קרקע    2806

 COVER_TYPE 1 כן סוג כיסוי/צמחיה 

     פרחים עונתיים  פקעות וזרעים   2808

 VEGETATION_TYPE 1 כן סוג 

     דשא   2809



 

 

 

 08  -  9141241פקס:    08-  9141214טלפון:    –  71919מודיעין עילית    4שער המלך    –אגף הנדסה  

 מראש   בתאוםקבלת קהל :  

 בס"ד 

 TYPE 1 כן סוג 

     אדמה מובאת )הרכב(   2810

 TYPE 1 כן סוג 

     מגני עץ   2814

 TYPE 1 כן סוג 

     ראש מערכת בקרה    2861

  tree_act_num 1 כן מספר הפעלות לעצים 
 bush_act_num 1 כן מספר הפעלות לשיחים 
 grass_act_num 1 כן מספר הפעלות לדשא 
 diam  1 כן הברזיםקוטר 

     מחשב בקרה   2862

  manufact 1 כן שם יצרן 
 model 1 כן דגם 
 install_date 1 כן תאריך התקנה 

     שוחות בטון להשקייה   2863

 TYPE 1 כן סוג 

     ברז השקייה   2864

 TYPE 1 כן סוג 

     ממטיר   2865

 manufact 1 כן שם יצרן 
 model 1 כן דגם 
 install_date 1 כן תאריך התקנה 

   תקשורת קווים בין חלקי אוטומציה   2870

 TYPE 1 כן סוג 

     צנרת ) קוטר , דרג(   2871

 diam 1 כן קוטר 
 grade 1 כן דרג 

     צנרת טפטוף ) קוטר , דרג(   2872

 supply 1 כן ספיקה 
 space 1 כן מרווח 

   מוצנעת  ) קוטר , דרג(צנרת טפטוף    2873

 supply 1 כן ספיקה 
 space 1 כן מרווח 

     קו מנקז   2874

 TYPE 1 כן סוג 

     שרוול למעבר צנרת השקיה   2875

 type  1 כן סוג 
 diam 1 כן קוטר 

 



 

 

 

 08  -  9141241פקס:    08-  9141214טלפון:    –  71919מודיעין עילית    4שער המלך    –אגף הנדסה  

 מראש   בתאוםקבלת קהל :  

 בס"ד 

 
 

 הדרולוגיה
  

שם 
 מס' סידורי מוצג תאור תכונה תכונה בלוק

     ואדי   3001

 OBJECT_NAME 1 כן שם / סוג 

     שפת נחל   3002

 OBJECT_NAME 1 כן שם הנחל 

     תעלה מוסדרת   3004

 OBJECT_NAME 1 כן שם התעלה 

3005   
מאגר מים )פוליגון 

     סגור(

 POND_NAME 1 כן שם מאגר המים 

 
 תשתיות כלליות 

 
שם 

 מוצג תאור תכונה תכונה בלוק
מס' 
 סידורי

     עמוד עירוב   3050

 POLE_NAME 1 כן מס' עמוד 

     מצלמה   3051

 CAMERA_TYPE 1 כן סוג מצלמה 

     עמוד חשמל כללי   3901

 NAME 1 כן מס' עמוד 

     עמוד בזק כללי   3902

 NAME 1 כן מס' עמוד 

     עמוד עירייה כללי   3903

 NAME 1 כן מס' עמוד 

     ביקורת חשמל כלליתשוחת    3904

 NAME 1 כן מס' שוחה 

     שוחת ביקורת בזק כללית   3905

 NAME 1 כן מס' שוחה 

     שוחת ביקורת עירייה כללית   3906

 NAME 1 כן מס' שוחה 

     ארון חשמל כללי   3907

 NAME 1 כן מס' ארון 

     ארון בזק כללי   3908

 NAME 1 כן מס' ארון 



 

 

 

 08  -  9141241פקס:    08-  9141214טלפון:    –  71919מודיעין עילית    4שער המלך    –אגף הנדסה  

 מראש   בתאוםקבלת קהל :  

 בס"ד 

     ארון עירייה כללי   3909

 NAME 1 כן מס' ארון 

3910   
תצ"ג )תא טלפון ציבורי( 

     כללי

 NAME 1 כן מס' תצ"ג 

     אנטנה   3950

 NAME 1 כן מס' האנטנה 

 
 טלפונים ותקשורת

 
שם 

 מוצג תאור תכונה תכונה בלוק
מס' 
 סידורי

     גוב תקשורת   4001

 HOLE-NUM 1 כן מס' גוב 
 STREET-CODE 2 כן קוד רחוב 
 CITY-CODE 3 כן קוד ישוב 
 BLDG-NUM 4 כן מס' מבנה 
 PLACE-TYPE 5 כן סוג מיקום 
 STATUS 6 כן סטטוס 

     מתקן בזק   4002

 NAME 1 כן שם המתקן 
 NUMBER 2 כן מס' המתקן 
 PLACE 3 כן מיקום 

     חדר תקשורת   4003

 NAME 1 כן שם חדר 
 NUMBER 2 כן מס' חדר 
 BUILDTAPE  3 כן בטון/יביל -סוג מבנה 

     כבל תקשורת תת"ק   4004

 IBZK-NUM 1 כן מס' מיתקן 
 STREET-CODE 2 כן קוד רחוב 
 CITY-CODE 3 כן קוד ישוב 
 BLDG-NUM 4 כן מס' מבנה 
 IBZK-TYPE 5 כן סוג מיתקן 
 STATUS 6 כן סטטוס 

     קטע כבל תקשורת תת"ק   4005

 T_ROOM-NUM 1 כן מס' ח' תקשורת 
 STREET-CODE 2 כן קוד רחוב 
 CITY-CODE 3 כן קוד ישוב 
 BLDG-NUM 4 כן מס' מבנה 
 PLACE-TYPE 5 כן סוג מיקום 
 STATUS 6 כן סטטוס 



 

 

 

 08  -  9141241פקס:    08-  9141214טלפון:    –  71919מודיעין עילית    4שער המלך    –אגף הנדסה  

 מראש   בתאוםקבלת קהל :  

 בס"ד 

     מסר   4006

 MESSER-NUM 1 כן מס' מסר 
 STREET-CODE 2 כן קוד רחוב 
 CITY-CODE 3 כן קוד ישוב 
 BLDG-NUM 4 כן מס' מבנה 
 PLACE-TYPE 5 כן סוג מיקום 
 STATUS 6 כן סטטוס 

 
     עמוד תמך   4008

 STATUS 1 לא סטטוס 
 POLE-X  'קואוX 2 כן עמוד 
 POLE-Y  'קואוY 3 כן עמוד 
 STREET-CODE 4 כן קוד רחוב 
 CITY-CODE 5 כן קוד ישוב 
 BLDG-NUM 6 כן מס' מבנה 
 PLACE-TYPE 7 כן סוג מיקום 

     עמוד תקשורת   4010

 POLE_NUM 1 כן מס' עמוד 
 STREET_CODE 2 כן קוד רחוב 
 CITY_CODE 3 כן קוד ישוב 
 BLDG_NUM 4 כן מס' מבנה 
 PLACE_TYPE 5 כן סוג מיקום 
 STATUS 6 כן סטטוס 
 Q_MACHBAR 7 כן כמות מחברים 

 
4012   

תיבת הסתעפות / ארון  
     תקשורת

 DIST-BOX-NUM 1 כן מס' תיבת הס' פנימית 
 CITY_CODE 2 כן קוד ישוב 
 STREET_CODE 3 כן קוד רחוב 
 BLDG_NUM 4 כן מס' מבנה 
 PLACE_TYPE 5 כן סוג מיקום 
 STATUS 6 כן סטטוס 

 
     תיבת הסתעפות על עמוד   4013

 DBOX_P-NUM 1 כן מס' תיבת הס' על עמוד 
 STREET_CODE 2 כן קוד רחוב 
 CITY_CODE 3 כן קוד ישוב 
 BLDG_NUM 4 כן מס' מבנה 
 PLACE_TYPE 5 כן סוג מיקום 
 STATUS 6 כן סטטוס 

 
     צנרת תקשורת    4014
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 מראש   בתאוםקבלת קהל :  

 בס"ד 

 POLE-X  'קואוX 1 כן עמוד 
 POLE-Y  'קואוY 2 כן עמוד 
 STREET-CODE 3 כן קוד רחוב 
 CITY-CODE 4 כן קוד ישוב 
 BLDG-NUM 5 כן מס' מבנה 
 PLACE-TYPE 6 כן סוג מיקום 
 STATUS 7 כן סטטוס 

     קנה לתקשורת    4015

 MESURE_LENGTH 1 כן אורך מדוד 

 
     ארון תקשורת מחשבים   4016

 MESURE_LENGTH 1 כן אורך מדוד 

 
     ארון סעף   4017

 CBNT-NUM 1 כן מס' ארון סעף 
 STREET-CODE 2 כן קוד רחוב 
 CITY-CODE 3 כן קוד ישוב 
 BLDG-NUM 4 כן מס' מבנה 
 PLACE-TYPE 5 כן סוג מיקום 
 STATUS 6 כן סטטוס 

 
     שוחת בזק   4018

 HOLE-NUM 1 כן מס' גוב 
 STREET-CODE 2 כן קוד רחוב 
 CITY-CODE 3 כן קוד ישוב 
 BLDG-NUM 4 כן מס' מבנה 
 PLACE-TYPE 5 כן סוג מיקום 
 STATUS 6 כן סטטוס 

 
     תא טלפון ציבורי   4023

 PUB_T-NUM 1 כן מס' תא טלפון ציבורי 
 STREET-CODE 2 כן קוד רחוב 
 CITY-CODE 3 כן קוד ישוב 
 BLDG-NUM 4 כן מס' מבנה 
 PLACE-TYPE 5 כן סוג מיקום 
 STATUS 6 כן סטטוס 

 
4027   

תיבת הסתעפות על קיר 
     חיצוני

 DIST-BOX-NUM 
מס' תיבת הסתעפות על קיר 

 1 כן חיצוני
 STREET-CODE 2 כן קוד רחוב 
 CITY-CODE 3 כן קוד ישוב 



 

 

 

 08  -  9141241פקס:    08-  9141214טלפון:    –  71919מודיעין עילית    4שער המלך    –אגף הנדסה  

 מראש   בתאוםקבלת קהל :  

 בס"ד 

 BLDG-NUM 4 כן מס' מבנה 
 PLACE-TYPE 5 כן סוג מיקום 
 STATUS 6 כן סטטוס 

4031   
גבולות אזורים ומתחמים 

     של הטל"כ

 MANHOLE_NUM 1 לא מספר הגוף 

 
     עוגן על קיר   4032

 POLE-X  'קואוX 1 כן עמוד 
 POLE-Y  'קואוY 2 כן עמוד 
 STREET-CODE 3 כן קוד רחוב 
 CITY-CODE 4 כן קוד ישוב 
 BLDG-NUM 5 כן מס' מבנה 
 PLACE-TYPE 6 כן סוג מיקום 
 STATUS 7 כן סטטוס 

     בריכה עגולה   4033

 HOLE_R-NUM 1 כן מס' בריכה עגולה 
 STREET-CODE 2 כן קוד רחוב 
 CITY-CODE 3 כן קוד ישוב 
 BLDG-NUM 4 כן מס' מבנה 
 PLACE-TYPE 5 כן סוג מיקום 
 STATUS 6 כן סטטוס 

     אקטיביתיחידה    4034

 ACTV-NUM 1 כן מס' יחידה אקטיבית 
 STREET-CODE 2 כן קוד רחוב 
 CITY-CODE 3 כן קוד ישוב 
 BLDG-NUM 4 כן מס' מבנה 
 PLACE-TYPE 5 כן סוג מיקום 
 STATUS 6 כן סטטוס 

     פילר    4035

 PIL-NUM 1 כן מס' פילר 
 DIST-BOX-NUM 2 כן מס' ת"ה 
 STREET-CODE 3 כן קוד רחוב 
 CITY-CODE 4 כן קוד ישוב 
 BLDG-NUM 5 כן מס' מבנה 
 PLACE-TYPE 6 כן סוג מיקום 
 STATUS 7 כן סטטוס 

     ארגז פנימי   4036

 INBOX-NUM 1 כן מס' ארגז פנימי 
 STREET-CODE 2 כן קוד רחוב 
 CITY-CODE 3 כן קוד ישוב 
 BLDG-NUM  '4 כן מבנהמס 



 

 

 

 08  -  9141241פקס:    08-  9141214טלפון:    –  71919מודיעין עילית    4שער המלך    –אגף הנדסה  

 מראש   בתאוםקבלת קהל :  

 בס"ד 

 PLACE-TYPE 5 כן סוג מיקום 
 STATUS 6 כן סטטוס 

     מחבר   4037

 MACHBR-NUM 1 כן מס' מחבר 
 STREET-CODE 2 כן קוד רחוב 
 CITY-CODE 3 כן קוד ישוב 
 BLDG-NUM 4 כן מס' מבנה 
 PLACE-TYPE 5 כן סוג מיקום 
 STATUS 6 כן סטטוס 

     אביזר טל"כ   4202

 TYPE 1 כן סוג 

     פילר טל"כ   4203

 TYPE 1 כן סוג 

     שוחה טל"כ   4204

 TYPE 1 כן סוג 

     סיום תוואי   4299

 STREET-CODE 1 כן קוד רחוב 
 CITY-CODE 2 כן קוד ישוב 
 BLDG-NUM 3 כן מס' מבנה 

 



 

 

 

 08  -  9141241פקס:    08-  9141214טלפון:    –  71919מודיעין עילית    4שער המלך    –אגף הנדסה  

 מראש   בתאוםקבלת קהל :  

 בס"ד 

 
 

 מאור ורמזורים 
 

שם 
 מוצג תאור תכונה תכונה בלוק

מס' 
 סידורי

     עמוד תאורת ביטחון   4401

 NAME 1 כן שם העמוד 
 NUMBER 2 כן מספר עמוד תאורה 

     עמוד תאורה עירוני   4402

 NAME 1 כן שם העמוד 
 NUMBER 2 כן מספר עמוד תאורה 

     פנס תאורה על  עמוד חשמל   4403

 NAME 1 כן שם העמוד 
 NUMBER 2 כן מספר עמוד תאורה 

 
     עמוד תאורה על הגדר   4404

 NAME 1 כן שם העמוד 
 NUMBER 2 כן מספר עמוד תאורה 

     מרכזית תאורת רחובות   4406

 STREET-CODE 1 לא סמל רחוב 
 CITY-CODE 2 לא סמל ישוב 
 BLDG-NUM 3 לא מספר מבנה 
 CENT_NUM 4 כן מספר מרכזיה 
 CENT_NAME 5 כן שם מרכזיה 

 
     תאורת הצפה על מבנה/זרקור   4407

 NAME 1 כן שם תאורת ההצפה 
 NUMBER 2 כן מספר תאורת ההצפה 

     רמזור   4409

 NUMBER  1 כן מספר 
 NAME 2 כן זיהוי נמלי 

     שלט מואר   4410

 POLE_NUM 1 כן מספר עמוד 

 
     מכווני תנוע   4411

 NAME 1 כן שם העמוד 
 NUMBER 2 כן מספר עמוד תאורה 

     עמוד תאורה שפ"ץ   4423

 NAME 1 כן שם העמוד 



 

 

 

 08  -  9141241פקס:    08-  9141214טלפון:    –  71919מודיעין עילית    4שער המלך    –אגף הנדסה  

 מראש   בתאוםקבלת קהל :  

 בס"ד 

 NUMBER 2 כן מספר עמוד תאורה 

     שלט פרסום מואר   4425

 NAME 1 כן שם העמוד 
 NUMBER 2 כן מספר עמוד תאורה 

 
     מרכזת תאורה   4427

 NAME 1 כן שם העמוד 
 TYPE 2 כן סוג 

4428   
שוחת ארקה )עומק ,קוטר,סוג 

     מכסה(

 DIAM 1 כן קוטר 
 DEPTH 2 כן עומק 
 TYPE 3 כן סוג מכסה 

     שוחת תאורה   4429

 DIAM 1 כן קוטר 
 DEPTH 2 כן עומק 
 TYPE 3 כן סוג מכסה 

     הזנה חשמלית למערכת השקיה   4440

 NAME 1 כן שם העמוד 
 TYPE 2 כן סוג 

     רמזור )סוג(   4450

 NAME 1 כן שם העמוד 
 PLACE 2 כן מיקום 

     תמרורים מוארים   4451

 NAME 1 כן שם העמוד 
 NUMBER 2 כן מספר עמוד תאורה 

     מרכזית רמזורים   4452

 CENT_NAME 1 כן שם מרכזיה 
 CENT_NUM 2 כן מספר מרכזיה 
 JUNC_NAME 3 כן שם צומת 

     שוחת רמזורים   4453

 DIAM 1 כן קוטר 
 DEPTH 2 כן עומק 
 TYPE 3 כן סוג מכסה 

 
 
 
 

 תשתיות מים
 

שם 
 מוצג תאור תכונה תכונה בלוק

מס' 
 סידורי



 

 

 

 08  -  9141241פקס:    08-  9141214טלפון:    –  71919מודיעין עילית    4שער המלך    –אגף הנדסה  

 מראש   בתאוםקבלת קהל :  

 בס"ד 

     קו מים עילי   4601

 GIS_OBJECT_ID 1 כן מזהה 
 ZOMET_ID_1  2 כן 1שם צומת 
 ZOMET_ID_2  3 כן 2שם צומת 
 KAV_NO 4 כן מספר קו 
 KAV_DIAM 5 כן קוטר הקו 
 UNDERGROUND 6 כן עילי/תת קרקעי 
 OWNER 7 כן בעלות 
 KAV_LENGTH 8 כן אורך הקו 
 MATERIAL 9 כן חומר הקו 
 INNER_COVER_TYPE 10 כן ציפוי פנים 
 OUTER_COVER_TYPE 11 כן עטיפת חוץ 
 W_TH 12 כן עובי דופן 
 LEVEL 13 כן דרג 
 DATE 14 כן תאריך הנחת הצינור 
 METAHNEN 15 כן מתכנן 
 MEVAZEA 16 כן קבלן מבצע 
 DATE_1 17 כן תאריך בקורת אחרון 
 STATUS 18 כן סטטוס ביקורת 
 EL_NO 19 כן אזור לחץ 
 VALVE_ID 20 כן מגוף שולט 
 PARENT_PLAN_LINE_NAME 21 כן שם קו תוכנית אב 

     2קרקעי "קו מים תת    4602

 GIS_OBJECT_ID 1 כן מזהה 
 ZOMET_ID_1  2 כן 1שם צומת 
 ZOMET_ID_2  3 כן 2שם צומת 
 KAV_NO 4 כן מספר קו 
 KAV_DIAM 5 כן קוטר הקו 
 UNDERGROUND 6 כן עילי/תת קרקעי 
 OWNER 7 כן בעלות 
 KAV_LENGTH 8 כן אורך הקו 
 MATERIAL 9 כן חומר הקו 
 INNER_COVER_TYPE 10 כן ציפוי פנים 
 OUTER_COVER_TYPE 11 כן עטיפת חוץ 
 W_TH 12 כן עובי דופן 
 LEVEL 13 כן דרג 
 DATE 14 כן תאריך הנחת הצינור 
 METAHNEN 15 כן מתכנן 
 MEVAZEA 16 כן קבלן מבצע 
 DATE_1 17 כן תאריך בקורת אחרון 
 STATUS 18 כן סטטוס ביקורת 
 EL_NO 19 כן אזור לחץ 



 

 

 

 08  -  9141241פקס:    08-  9141214טלפון:    –  71919מודיעין עילית    4שער המלך    –אגף הנדסה  

 מראש   בתאוםקבלת קהל :  

 בס"ד 

 VALVE_ID 20 כן מגוף שולט 
 PARENT_PLAN_LINE_NAME 21 כן שם קו תוכנית אב 

     3קו מים תת קרקעי "   4603

 GIS_OBJECT_ID 1 כן מזהה 
 ZOMET_ID_1  2 כן 1שם צומת 
 ZOMET_ID_2  3 כן 2שם צומת 
 KAV_NO 4 כן מספר קו 
 KAV_DIAM 5 כן קוטר הקו 
 UNDERGROUND 6 כן עילי/תת קרקעי 
 OWNER 7 כן בעלות 
 KAV_LENGTH 8 כן אורך הקו 
 MATERIAL 9 כן חומר הקו 
 INNER_COVER_TYPE 10 כן ציפוי פנים 
 OUTER_COVER_TYPE 11 כן עטיפת חוץ 
 W_TH 12 כן עובי דופן 
 LEVEL 13 כן דרג 
 DATE 14 כן תאריך הנחת הצינור 
 METAHNEN 15 כן מתכנן 
 MEVAZEA 16 כן קבלן מבצע 
 DATE_1 17 כן תאריך בקורת אחרון 
 STATUS 18 כן סטטוס ביקורת 
 EL_NO 19 כן אזור לחץ 
 VALVE_ID 20 כן מגוף שולט 
 PARENT_PLAN_LINE_NAME 21 כן שם קו תוכנית אב 

     4קו מים תת קרקעי "   4604

 GIS_OBJECT_ID 1 כן מזהה 
 ZOMET_ID_1  2 כן 1שם צומת 
 ZOMET_ID_2  3 כן 2שם צומת 
 KAV_NO 4 כן מספר קו 
 KAV_DIAM 5 כן קוטר הקו 
 UNDERGROUND 6 כן עילי/תת קרקעי 
 OWNER 7 כן בעלות 
 KAV_LENGTH 8 כן אורך הקו 
 MATERIAL 9 כן חומר הקו 
 INNER_COVER_TYPE 10 כן ציפוי פנים 
 OUTER_COVER_TYPE 11 כן עטיפת חוץ 
 W_TH 12 כן עובי דופן 
 LEVEL 13 כן דרג 
 DATE 14 כן תאריך הנחת הצינור 
 METAHNEN 15 כן מתכנן 
 MEVAZEA 16 כן קבלן מבצע 
 DATE_1 17 כן תאריך בקורת אחרון 



 

 

 

 08  -  9141241פקס:    08-  9141214טלפון:    –  71919מודיעין עילית    4שער המלך    –אגף הנדסה  

 מראש   בתאוםקבלת קהל :  

 בס"ד 

 STATUS 18 כן סטטוס ביקורת 
 EL_NO 19 כן אזור לחץ 
 VALVE_ID 20 כן מגוף שולט 
 PARENT_PLAN_LINE_NAME 21 כן שם קו תוכנית אב 

     6קו מים תת קרקעי "   4605

 GIS_OBJECT_ID 1 כן מזהה 
 ZOMET_ID_1  2 כן 1שם צומת 
 ZOMET_ID_2  3 כן 2שם צומת 
 KAV_NO 4 כן מספר קו 
 KAV_DIAM 5 כן קוטר הקו 
 UNDERGROUND 6 כן עילי/תת קרקעי 
 OWNER 7 כן בעלות 
 KAV_LENGTH 8 כן אורך הקו 
 MATERIAL 9 כן חומר הקו 
 INNER_COVER_TYPE 10 כן ציפוי פנים 
 OUTER_COVER_TYPE 11 כן עטיפת חוץ 
 W_TH 12 כן עובי דופן 
 LEVEL 13 כן דרג 
 DATE 14 כן תאריך הנחת הצינור 
 METAHNEN 15 כן מתכנן 
 MEVAZEA 16 כן קבלן מבצע 
 DATE_1 17 כן תאריך בקורת אחרון 
 STATUS 18 כן סטטוס ביקורת 
 EL_NO 19 כן אזור לחץ 
 VALVE_ID 20 כן מגוף שולט 
 PARENT_PLAN_LINE_NAME 21 כן שם קו תוכנית אב 

     8קו מים תת קרקעי "   4606

 GIS_OBJECT_ID 1 כן מזהה 
 ZOMET_ID_1  2 כן 1שם צומת 
 ZOMET_ID_2  3 כן 2שם צומת 
 KAV_NO 4 כן מספר קו 
 KAV_DIAM 5 כן קוטר הקו 
 UNDERGROUND 6 כן עילי/תת קרקעי 
 OWNER 7 כן בעלות 
 KAV_LENGTH 8 כן אורך הקו 
 MATERIAL 9 כן חומר הקו 
 INNER_COVER_TYPE 10 כן ציפוי פנים 
 OUTER_COVER_TYPE 11 כן עטיפת חוץ 
 W_TH 12 כן עובי דופן 
 LEVEL 13 כן דרג 
 DATE 14 כן תאריך הנחת הצינור 
 METAHNEN 15 כן מתכנן 



 

 

 

 08  -  9141241פקס:    08-  9141214טלפון:    –  71919מודיעין עילית    4שער המלך    –אגף הנדסה  

 מראש   בתאוםקבלת קהל :  

 בס"ד 

 MEVAZEA 16 כן קבלן מבצע 
 DATE_1 17 כן תאריך בקורת אחרון 
 STATUS 18 כן סטטוס ביקורת 
 EL_NO 19 כן אזור לחץ 
 VALVE_ID 20 כן מגוף שולט 
 PARENT_PLAN_LINE_NAME 21 כן שם קו תוכנית אב 

     10קו מים תת קרקעי "   4607

 GIS_OBJECT_ID 1 כן מזהה 
 ZOMET_ID_1  2 כן 1שם צומת 
 ZOMET_ID_2  3 כן 2שם צומת 
 KAV_NO 4 כן מספר קו 
 KAV_DIAM 5 כן קוטר הקו 
 UNDERGROUND 6 כן עילי/תת קרקעי 
 OWNER 7 כן בעלות 
 KAV_LENGTH 8 כן אורך הקו 
 MATERIAL 9 כן חומר הקו 
 INNER_COVER_TYPE 10 כן ציפוי פנים 
 OUTER_COVER_TYPE 11 כן עטיפת חוץ 
 W_TH 12 כן עובי דופן 
 LEVEL 13 כן דרג 
 DATE 14 כן תאריך הנחת הצינור 
 METAHNEN 15 כן מתכנן 
 MEVAZEA 16 כן קבלן מבצע 
 DATE_1 17 כן תאריך בקורת אחרון 
 STATUS 18 כן סטטוס ביקורת 
 EL_NO 19 כן אזור לחץ 
 VALVE_ID 20 כן מגוף שולט 
 PARENT_PLAN_LINE_NAME 21 כן שם קו תוכנית אב 

     12קו מים תת קרקעי "   4608

 GIS_OBJECT_ID 1 כן מזהה 
 ZOMET_ID_1  2 כן 1שם צומת 
 ZOMET_ID_2  3 כן 2שם צומת 
 KAV_NO 4 כן מספר קו 
 KAV_DIAM 5 כן קוטר הקו 
 UNDERGROUND 6 כן עילי/תת קרקעי 
 OWNER 7 כן בעלות 
 KAV_LENGTH 8 כן אורך הקו 
 MATERIAL 9 כן חומר הקו 
 INNER_COVER_TYPE 10 כן ציפוי פנים 
 OUTER_COVER_TYPE 11 כן עטיפת חוץ 
 W_TH 12 כן עובי דופן 
 LEVEL 13 כן דרג 
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 מראש   בתאוםקבלת קהל :  

 בס"ד 

 DATE 14 כן תאריך הנחת הצינור 
 METAHNEN 15 כן מתכנן 
 MEVAZEA 16 כן קבלן מבצע 
 DATE_1 17 כן תאריך בקורת אחרון 
 STATUS 18 כן סטטוס ביקורת 
 EL_NO 19 כן אזור לחץ 
 VALVE_ID 20 כן מגוף שולט 
 PARENT_PLAN_LINE_NAME 21 כן שם קו תוכנית אב 

     ברז מים ראשי )מגוף(   4609

 ID 1 כן מס' ברז 
 TYPE 2 כן סוג ברז 
 PURPOSE 3 כן יעוד ברז 
 MATERIAL 4 כן סוג חומר 
 DIAMETER 5 כן קוטר 
 DEPTH 6 כן עומק הנחה 
 YEAR 7 כן שנת הנחה 
 CONTRACTOR 8 כן קבלן מבצע 
 MANUFACTURER 9 כן יצרן 
 MAX_PRESS 10 כן לחץ מקסימלי 
 WORK_PRESS 11 כן לחץ עבודה 
 WHEN_UPDATED 12 כן תאריך עדכון 

 REF_AS_MADE 
 ASמפה \מס' תיק

MADE 13 כן 

     שעון מים כללי   4610

 GIS_OBJECT_ID 1 כן מזהה 
 OBJECT_TYPE 2 כן סוג האביזר 
 NO 3 כן מס. האביזר 
 DIAM 4 כן קוטר האביזר 
 MOD 5 כן דגם 
 TA_DIAM 6 כן קוטר שוחה 
 COV_DIAM 7 כן קוטר מכסה 
 MANUFACTURE 8 כן תוצרת 
 MATERIAL 9 כן חומר 
 DATE 10 כן תאריך ביצוע 
 DATE_1  11 כן ביקורת אחרוןתאריך 
 UNDERGROUND 12 כן עילי/תת קרקעי/שוחה 
 PARENT_PLAN_SECTION_NAME 13 כן שם צומת תוכנית אב 

     ברז כיבוי אש )הידרנט(   4611

 GIS_OBJECT_ID 1 כן מזהה 
 OBJECT_TYPE 2 כן סוג האביזר 
 NO 3 כן מספר האביזר 
 DIAM 4 כן קוטר האביזר 



 

 

 

 08  -  9141241פקס:    08-  9141214טלפון:    –  71919מודיעין עילית    4שער המלך    –אגף הנדסה  

 מראש   בתאוםקבלת קהל :  

 בס"ד 

 MOD 5 כן דגם 
 TA_DIAM 6 כן קוטר שוחה 
 COV_DIAM 7 כן קוטר מכסה 
 MANUFACTURE 8 כן תוצרת 
 MATERIAL 9 כן חומר 
 DATE 10 כן תאריך ביצוע 
 DATE_1 11 כן תאריך ביקורת אחרון 
 UNDERGROUND 12 כן עילי/תת קרקעי/שוחה 
 PARENT_PLAN_SECTION_NAME 13 כן שם צומת תוכנית אב 

     גלגלון כיבוי אש   4612

 WHEEL_NAME 1 כן שם גלגלון 
 TYPE 2 כן סוג 
 WELL_NAME 1 כן שם באר 

     חיבור מקורות ומספרו   4614

 NO. 1 כן מספר חיבור 

     שוחת / גוב מים   4615

 GIS_OBJECT_ID 1 כן מזהה 
 JANC_NUMBER  2 כן מספר שוחת הבקרה 
 JUNC_TYPE 3 כן סוג שוחה/תא 
 DIAM 4 כן קוטר האביזר 
 COV_TYPE 5 כן סוג מכסה 
 DATE 6 כן תאריך ביצוע 
 DATE_1 7 כן תאריך ביקורת אחרון 
 PARENT_PLAN_SECTION_NAME 8 כן שם צומת תוכנית אב 

 
 

 ביוב 
 

שם 
 מוצג תאור תכונה תכונה בלוק

מס' 
 סידורי

     קרקעיקו ביוב תת    4801

 NUMBER 1 כן מספר קטע קו ביוב 
 DIAM  2 כן קוטר 

 MATERIAL 
 -סוג חומר הצינור 

 3 לא פלסטיק/פלדה
 IL_OUT 4 לא רום יציאה עליון 
 IL_IN 5 לא רום כניסה תחתון 
 SLOPE  % 6 לא שיפוע 

 
     קו סניקה   4802

 NUMBER 1 כן מספר קטע קו סניקה 
 DIAM  2 כן קוטר 



 

 

 

 08  -  9141241פקס:    08-  9141214טלפון:    –  71919מודיעין עילית    4שער המלך    –אגף הנדסה  

 מראש   בתאוםקבלת קהל :  

 בס"ד 

 MATERIAL 
 -סוג חומר הצינור 

 3 לא פלסטיק/פלדה
 IL_OUT 4 לא רום יציאה עליון 
 IL_IN 5 לא רום כניסה תחתון 
 SLOPE  % 6 לא שיפוע 

 
     תחנת ביוב   4803

 NUMBER 1 כן מספר תחנת ביוב 
 NAME 2 כן שם תחנת ביוב 
 PUMPNO 3 לא מספר משאבות 

     שוחת ביוב   4804

 NUMBER 1 כן מספר שוחה 
 TL 2 לא רום עליון 
 IL 3 לא עומק באדמה 
 MANH_TYPE 4 לא סוג התא 

 MATERIAL 
 -סוג חומר 

 5 לא בטון/פלסטיק
 COVER 6 לא סוג מכסה 
 NAME 7 לא שם שוחת ביוב 

     משאבה   4805

 NUMBER 1 כן מספר משאבה 
 NAME 2 לא שם משאבה 

     מסנן   4806

 NUMBER 1 כן מספר מסנן 
 NAME 2 לא שם מסנן 

     שסתום אויר   4807

 NUMBER 1 כן מספר שסתום 
 NAME 2 לא שם שסתום אויר 

     שסתום אל חוזר   4808

 NUMBER  1 כן מספר שסתום 
 NAME 2 לא שם שסתום אל חוזר 

     מגוף   4809

 NUMBER 1 כן מספר מגוף 
 NAME 2 לא שם מגוף 

     פורק לחץ   4810

 NUMBER 1 כן מספר פורק לחץ 
 NAME 2 לא שם פורק לחץ 

     מד ספיקה   4811

 NUMBER 1 כן מספר מד ספיקה 
 NAME 2 לא שם מד ספיקה 
 TYPE  3 לא חשמלי/מגנטי -סוג 



 

 

 

 08  -  9141241פקס:    08-  9141214טלפון:    –  71919מודיעין עילית    4שער המלך    –אגף הנדסה  

 מראש   בתאוםקבלת קהל :  

 בס"ד 

 NOTE 4 לא הערות 

     מד מפלס   4812

 NUMBER  1 כן מפלסמספר מד 
 NAME 2 לא שם מד מפלס 
 TYPE  3 לא אולטראסוני -סוג 
 NOTE 4 לא הערות 

     מד לחץ   4813

 NUMBER 1 כן מספר מד לחץ 
 NAME 2 לא שם מד לחץ 
 NOTE 3 לא הערות 

     חיבור ביוב   4814

 NUMBER 1 לא מספר חיבור 
 DIAM  2 כן קוטר 
 MATERIAL  3 לא הצינורחומר 
 IL_OUT 4 לא רום יציאה עליון 
 IL_IN 5 לא רום כניסה תחתון 
 SLOPE  % 6 לא שיפוע 
 DEPTH 7 לא עומק הנחה 

     מפל   4815

 NUMBER 1 כן מספר מפל 
 NAME 2 לא שם מפל 
 FALL_TYPE  3 לא חיצוני -סוג מפל 
 FALL_DEPTH 4 לא עומק באדמה 
 FALL_HEIGHT 5 לא גובה המפל 
 YEAR_PLACE 6 לא שנת התקנה 

     בור רקב/ספיגה   4816

 NUMBER 1 כן מספר בור רקב 
 NAME 2 לא שם בור רקב 
 DIAM  3 לא קוטר 

 COVERTYPE 
 -סוג מכסה 

 4 לא עגול/מרובע
 DEPTH 5 לא עומק באדמה 

     בריכת שיקוע   4817

 NUMBER  1 כן בריכת שיקועמספר 
 NAME 2 לא שם בריכת שיקוע 
 PIT_TYPE 3 לא סוג בריכת שיקוע 
 MATERIAL 4 לא סוג חומר 
 DIAM  5 לא קוטר 

 COVERTYPE 
 -סוג מכסה 

 6 לא עגול/מרובע
 DEPTH 7 לא עומק באדמה 

     בור הפרדה   



 

 

 

 08  -  9141241פקס:    08-  9141214טלפון:    –  71919מודיעין עילית    4שער המלך    –אגף הנדסה  

 מראש   בתאוםקבלת קהל :  

 בס"ד 

4818 

 NAME 1 לא שם בור הפרדה 
 NUMBER  2 כן הפרדהמספר בור 
 HOLE_TYPE 3 לא סוג/דגם בור הפרדה 

 HOLE_DEST 
 -יעוד בור הפרדה 

 4 לא דלק/שומן
 MATERIAL 5 לא סוג חומר 
 DIAM  6 לא קוטר 
 COVERTYPE 7 לא סוג מכסה 
 DEPTH 8 לא עומק באדמה 
 WALL_HEIGHT 9 לא גובה המחיצה 

 
     כיוון זרימה   4819

 NUMBER  1 כן קטעמספר 
 SLOPE % 2 לא שיפוע 
 NOTE 3 לא הערות 

 
     אגן חימצון   4820

 NUMBER 1 כן מספר אגן חימצון 
 BOWL_TYPE 2 לא סוג עגן חימצון 
 AREA  3 לא מר -שטח 
 DEPTH 4 לא עומק 

     צינור גרביטציוני   4821

 NUMBER 1 כן מספר קטע 
 DIAM 2 כן קוטר 
 MATERIAL 3 לא סוג חומר הצינור 
 LENGTH 4 לא אורך 
 IL_OUT 5 לא רום יציאה עליון 
 IL_IN 6 לא רום כניסה תחתון 
 SLOPE % 7 לא שיפוע 

 
 ניקוז

 
שם 

 מוצג תאור תכונה תכונה בלוק
מס' 
 סידורי

     קו ניקוז    4901

 NUMBER 1 כן מספר קטע קו ניקוז 
 DIAM  2 כן ס"מ -קוטר 
 PIPE_MAT 3 לא סוג חומר הצינור 
 LENGTH  4 לא מ -אורך 
 PIPE_THIC  5 לא ממ -עובי דופן 
 PIPE_CLASS 6 לא קלס הצינור 



 

 

 

 08  -  9141241פקס:    08-  9141214טלפון:    –  71919מודיעין עילית    4שער המלך    –אגף הנדסה  

 מראש   בתאוםקבלת קהל :  

 בס"ד 

 IL_OUT IL out 7 לא  עליון רום יציאה 
 IL_IN IL in 8 לא  תחתון רום כניסה 
 SLOPE  % 9 לא שיפוע 

     שוחת ניקוז   4902

 NUMBER  1 כן שוחת ניקוזמספר 
 TL TL 2 כן רום עליון על המכסה 
 IL IL 3 כן רום תחתון 
 DEPTH 4 לא מפלס תחתית השוחה 
 MANH_TYPE 5 לא סוג שוחה 
 DIAM  6 לא מ -קוטר/אורך 
 WIDTH  7 לא מ -רוחב 

 COVER 
בטון/ברזל  -סוג מכסה 

 8 לא יציקה
 STRESS  9 לא טון 25,8,5 -עומס מותר 
 COVER_DIAM 10 לא קוטר מכסה 

     קולטן ניקוז   4903

 NUMBER 1 כן מספר קולטן ניקוז 
 PIT_TYPE  2 לא מלבן/מרובע -סוג קולטן 
 WIDTH  3 לא מ -רוחב /אורך 
 STRESS  4 לא טון 25,8,5 -עומס מותר 
 DEPTH  5 לא מ -עומק 
 PIT_THIC  6 לא ממ -עובי דופן מכסה 
 TL  7 לא עליוןרום 

     תעלת ניקוז    4904

 NUMBER  1 כן מספר קטע תעלת ניקוז 
 MATERIAL  2 כן בטון -סוג חומר 
 LENGTH  3 לא מ -אורך 
 LOW_WIDTH  4 לא מ -רוחב בסיס תחתון 
 UP_WIDTH  5 לא מ -רוחב בסיס עליון 
 SIDE_SLOPE 6 לא שיפוע הדופן 
 COAT_MTRL  7 לא הציפויחומר 

 IL_OUT 
IL OUT  רום התחלת

 8 לא קטע עליון

 IL_IN 
IL IN  רום סיום קטע

 9 לא תחתון
 SLOPE % 10 לא שיפוע 
 NET_WIDTH 11 לא רוחב רשת 
 NET_THICK 12 לא עובי רשת 
 STRESS 13 לא עומס מותר 
 NET_TL TL 14 לא מפלס עליון של הרשת 

     מוצא ניקוז   4905

 NUMBER 1 לא מספר מוצא ניקוז 
 IL IL 2 לא רום תחתון 



 

 

 

 08  -  9141241פקס:    08-  9141214טלפון:    –  71919מודיעין עילית    4שער המלך    –אגף הנדסה  

 מראש   בתאוםקבלת קהל :  

 בס"ד 

 OUTL_TYPE 3 לא סוג מוצא 
 MATERIAL  4 לא בטון/פלדה -סוג חומר 
 DIAM 5 לא קוטר 
 WIDTH  6 לא מ -גובה/רוחב 
 NET  7 לא יש/אין -רשת 
 COVER 8 לא סוג רשת 

     שוחה עם קולטן   4906

 NUMBER  1 כן מספר שוחה עמ קולטן 
 TL TL 2 כן רום עליון 
 IL IL 3 כן רום תחתון 
 PORT_NAME 4 לא זיהוי נמלי 
 MANH_TYPE  5 לא עגול/מלבן -סוג שוחה 
 DIAM  6 לא מ -קוטר/אורך 
 WIDTH  7 לא מ -רוחב 
 BOTTOM_LEV 8 לא מפלס תחתית השוחה 
 PIT_SIZE 9 לא מידות הקולטן 

     כיוון זרימה   4907

 NUMBER 1 לא מספר קטע כיוון 
 SLOPE 2 לא אחוז שיפוע 
 NOTE 3 לא הערות 

     מפל ניקוז   4908

 NUMBER 1 כן מספר מפל ניקוז 
 TYPE  2 לא חיצוני -סוג מפל ניקוז 
 IL IL 3 לא רום תחתון 
 MATERIAL 4 לא סוג חומר 
 DIAM 5 לא קוטר 
 FALL_THIC 6 לא עובי דופן 
 HEIGHT 7 לא גובה 

     מובל ניקוז )סגור(   4909

 NUMBER  1 כן מספר מובל ניקוז 
 DIAM 2 כן קוטר 
 REC_SIZE  3 לא אורך/רוחב -מלבן 

 TL_IN 
TL IN  מפלס תקרה מצד

 4 לא שני

 TL_OUT 
TL OUT  מפלס תקרה

 5 לא מצד אחד
 MATERIAL  6 לא בטון -סוג חומר 
 STRESS 7 לא עומס מותר 
 LENGTH  8 לא מ -אורך 
 PIPE_THIC 9 לא עובי דופן 
 ISOLAT 10 לא בידוד 
 IL_IN IL IN 11 לא כניסה 



 

 

 

 08  -  9141241פקס:    08-  9141214טלפון:    –  71919מודיעין עילית    4שער המלך    –אגף הנדסה  

 מראש   בתאוםקבלת קהל :  

 בס"ד 

 IL_OUT IL OUT 12 לא יציאה 
 SLOPE % 13 לא שיפוע 

 
 דלק גז

 
שם 

 מוצג תאור תכונה תכונה בלוק
מס' 
 סידורי

     רצועת דלק    5103

 NUMBER  1 כן מספר קטע רצועת דלק 
 WIDTH 2 לא רוחב 
 DEPTH  3 לא מ -עומק הנחה 
 LENGTH  4 לא מ -אורך 
 RESPONSIBLE 5 לא גורם אחראי 

 
     קו דלק/כימיקלים תת"ק/גז   5104

 NUMBER 1 לא מספר קטע 
 FLUIDTP 2 כן סוג החומר המובל בצינור 
 DIAM  3 כן ממ -קוטר 

 
     צינור דלק/כימיקלים עילי/גז   5105

 NUMBER 1 לא מספר קטע 
 FLUIDTP 2 כן סוג החומר המובל בצינור 
 DIAM  3 כן ממ -קוטר 
 DEPTH  4 לא מ -גובה הנחה 
 SLOPE 5 לא שיפוע הקו 

     צנור איורור עליון   5106

 NUMBER 1 כן מספר צינור איורור 
 TYPE 2 כן סוג צינור איורור 
 MATERIAL 3 לא סוג החומר 
 DIAM 4 לא קוטר 
 DEPTH  5 לא מ -עומק 
 PIPE_IL 6 לא רום תחתון צינור 
 TL 7 לא רום עליון 

     כוך ניקוז תחתון   5107

 NUMBER 1 כן מספר הכוך 
 TYPE 2 כן סוג הכוך 
 MATERIAL 3 לא סוג חומר 
 DIAM 4 לא קוטר 
 DEPTH  5 לא מ -עומק 
 PIPE_IL  6 לא מ -רום תחתון 
 TL  7 לא מ -רום עליון 

     מגוף דלק / כימיקלים   5108



 

 

 

 08  -  9141241פקס:    08-  9141214טלפון:    –  71919מודיעין עילית    4שער המלך    –אגף הנדסה  

 מראש   בתאוםקבלת קהל :  

 בס"ד 

 NUMBER 1 כן מספר מגוף 
 TYPE 2 כן סוג מגוף 
 DESTINATION 3 לא יעוד מגוף 
 MATERIAL 4 לא חומר 
 DIAM 5 לא קוטר 

     דלק / כימיקלים הידרנט    5109

 NUMBER 1 כן מספר הידרנט 
 TYPE 2 כן סוג הידרנט 
 PLACE 3 לא מיקום 
 MATERIAL 4 לא סוג חומר 
 DIAM 5 לא קוטר 
 DIAM_OUT 6 לא קוטר יציאה 

     בולם הלם דלק / כימיקלים   5110

 NUMBER 1 כן מספר הבולם 
 TYPE 2 כן סוג הבולם 
 PLACE 3 לא מיקום 
 CAPACITY 4 לא קיבולת 
 CLASSNO 5 לא מספר רמה 
 DIAM_IN 6 לא קוטר כניסה 

     מיכל דלק/כימיקלים/ גז   5111

 NUMBER 1 כן מספר מיכל 
 TYPE 2 כן סוג  מיכל 
 HEIGHT  3 לא מ -גובה 
 DIAM  4 לא מ -קוטר/אורך 
 WIDTH  5 לא מ -רוחב 

     מגופים דלק / כימיקליםתא    5112

 NUMBER 1 כן מספר התא 
 TYPE 2 כן סוג התא 
 TL  3 לא מ -רום עליון 
 BL  4 לא מ -רום תחתון 

     כוך הידרנט דלק/כימיקלים   5113

 NUMBER 1 כן מספר הכוך 
 TYPE 2 כן סוג הכוך 
 MATERIAL 3 לא סוג חומר 
 DIAM 4 לא קוטר 
 DEPTH  5 לא מ -עומק 
 BRAN_IL 6 לא רום תחתון של כיפוף 
 TL 7 לא רום עליון 

     מוצא ניקוז דלק/כימיקלים   5114

 NUMBER 1 כן מספר מוצא ניקוז 
 TYPE 2 כן סוג המוצא 



 

 

 

 08  -  9141241פקס:    08-  9141214טלפון:    –  71919מודיעין עילית    4שער המלך    –אגף הנדסה  

 מראש   בתאוםקבלת קהל :  

 בס"ד 

 
     אביזר דלק/כימיקלים   5120

 NUMBER  1 כן מספר 
 NAME 2 כן שם 
 TYPE  3 כן סוג 

     דלק/ כימיקליםברז גז /     5130

 TYPE 1 כן סוג  ברז 

     מונה גז /  דלק/ כימיקלים   5131

 TYPE 1 כן סוג  ברז 
 

 תשתיות עירוניות 
 

שם 
 מוצג תאור תכונה תכונה בלוק

מס' 
 סידורי

     ספסל   5202

 INST_DATE 1 לא תאריך התקנה 
 MANUFACT 2 כן שם יצרן 

     שולחן   5203

 TYPE 1 כן סוג 

     לוח מודעות   5205

 TYPE 1 כן סוג 

     פרגולה   5206

 INST_DATE 1 לא תאריך התקנה 
 MANUFACT 2 כן שם יצרן 

     פח אשפה   5207

 INST_DATE 1 לא תאריך התקנה 
 MANUFACT 2 כן שם יצרן 

     אנדרטה / פסל   5211

 TYPE 1 כן סוג 

     ברכת נוימזרקה /    5212

 TYPE 1 כן סוג 

     ברזיה   5213

 MANUFACT 1 כן שם יצרן 
 INST_DATE 2 לא תאריך התקנה 
 USERS 3 לא מספר משתמשים 

     מחסום לרכב   5214

 INST_DATE 1 לא תאריך התקנה 
 MANUFACT 2 כן שם יצרן 

     מזבלה   5230

 TYPE 1 כן סוג 



 

 

 

 08  -  9141241פקס:    08-  9141214טלפון:    –  71919מודיעין עילית    4שער המלך    –אגף הנדסה  

 מראש   בתאוםקבלת קהל :  

 בס"ד 

     אשפהמתקן    5231

 TYPE 1 כן סוג 

 
     ביתן אשפה   5232

 TYPE 1 כן סוג 

     פחי אשפה ציבוריים   5235

 INST_DATE 1 לא תאריך התקנה 
 MANUFACT 2 כן שם יצרן 

     מיכל מיחזור   5260

 TYPE 1 כן סוג 

     עגלת אשפה / צפרדע   5261

 TYPE 1 כן סוג 

     אדניות רחוב   5250

 TYPE 1 כן סוג 

     מתקני משחק   5251

 TYPE 1 כן סוג 

5252   
מתקני משחק לגיל  

     הרך

 TYPE 1 כן סוג 

     מתקני ספורט   5253

 TYPE 1 כן סוג 

     מתקני קושר גופני   5254

 TYPE 1 כן סוג 

     מגרש ספורט   5255

 TYPE 1 כן סוג 

     ארגזי חול   5256

 INST_DATE 1 לא תאריך התקנה 
 BOX_AREA 2 כן שטח 

     מתקן לאופניים   5257

 INST_DATE 1 לא תאריך התקנה 
 MANUFACT 2 כן שם יצרן 

     תא חלוקת דואר   5270

 TYPE 1 לא סוג 

     צופר אזעקה   5271

 NUMBER 1 לא מספר 

     מתקן לאנטנה סלולרית   5272

 NAME  1 כן העמודשם 

 PLACE 2 כן מיקום 

     מחסום לרכב   5273
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 מראש   בתאוםקבלת קהל :  

 בס"ד 

 NAME 1 כן שם העמוד 
 PLACE 2 כן מיקום 

 
 
 
 
 

 חשמל
  

שם 
 מוצג תאור תכונה תכונה בלוק

מס' 
 סידורי

 
     קו מתח עליון )עילי(   6001

 NUMBER 1 כן מספר קטע 
 DESCRIPTION 2 כן תיאור 

6016   
כבל מתח גבוה תת 

     קרקעי

 NUMBER 1 כן מספר קטע 
 DESCRIPTION 2 כן תיאור 

 
     קו מתח גבוה )עילי(   6019

 NUMBER 1 כן מספר קטע 
 DESCRIPTION 2 כן תיאור 

6020   
צינור חשמל למתח 

     נמוך\בינוני

 NUMBER 1 כן מספר קטע 
 DESCRIPTION  2 כן תיאור 
 DIAM 3 לא קוטר 

6021   
כבל מתח בינוני/נמוך 

     )תת"ק( 

 NUMBER 1 כן מספר קטע 
 DESCRIPTION  2 כן תיאור 

6026   
קו מתח בינוני/נמוך  

     )עילי(

 NUMBER 1 כן מספר קטע 
 DESCRIPTION 2 כן תיאור 

6029   
צנרת חשמל  למתח בינוני 

     נמוך /

 NUMBER 1 כן מספר קטע 
 DESCRIPTION  2 כן תיאור 

 
     הארקה   6111

 NUMBER 1 כן מספר 
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 מראש   בתאוםקבלת קהל :  

 בס"ד 

 MATERIAL 2 לא החומר 

 
     תחנת טרפו'/מיתוג   6201

 NUMBER 1 כן מספר תחנה 
 NAME 2 כן שם תחנה 
 BUILDTAPE  3 לא בטון/יביל -סוג מבנה 

 
     חדר מיתוג   6231

 NAME 1 כן שם חדר 
 NUMBER  '2 כן חדרמס 
 BUILDTAPE  3 כן בטון/יביל -סוג מבנה 

 
     חדר חשמל צורכן   6235

 NAME 1 כן שם חדר 
 NUMBER 2 כן מס' חדר 
 BUILDTAPE  3 כן בטון/יביל -סוג מבנה 

 
     לוח חשמל מתח נמוך   6241

 NAME 1 כן שם הלוח 
 NUMBER 2 כן מספר הלוח 
 PLACE  3 לא מיקום 
 BUILDNAME 4 לא שם בנין 

 
     ארון מונים   6261

 NAME 1 כן שם 
 NUMBER 2 כן מספר 

 
     עמוד מתח נמוך   6301

 NUMBER 1 כן מספר עמוד 
 TYPE  2 לא עץ/בטון/פלדה -סוג עמוד 

 
     עמוד מתח גבוה   6351

 NUMBER 1 כן מספר עמוד 
 TYPE  2 לא בטון/פלדה -סוג עמוד 

 
     עמוד מתח עליון   6352

 NUMBER 1 כן מספר עמוד 
 TYPE  2 לא בטון/פלדה -סוג עמוד 

     כולא ברק   6531

 NUMBER 1 כן מספר 
 BUILD_ID 2 לא שם מבנה 
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 מראש   בתאוםקבלת קהל :  

 בס"ד 

 MATERIAL 3 לא החומר 

     מרכזית מאור   6590

 NUMBER 1 כן מספר 
 PLACE 2 לא מקום 
 BUILDNAME 3 לא שם מבנה 

     שוחת חשמל   6602

 NUMBER 1 כן מספר שוחה 

 TYPE 
טרומית/בנויה  -סוג שוחה  

 2 לא במקום
 MATERIAL 3 לא חומר 
 DIAMETER 4 לא אורך/קוטר 
 WIDTH  5 לא מ -רוחב 

     מופת חיבור   6705

 NUMBER 1 כן מספר 
 PIT_NO 2 לא מספר שוחה 

     כבל מת )לא פעיל(   6710

 NUMBER 1 כן מספר 

     גנרטור   6815

 NUMBER 1 כן מספר 
 BUILD 2 לא שם מבנה 
 MANUFCTR 3 לא יצרן 
 TYPE 4 לא דגם/סוג גנרטור 

6820   UPS     

 NUMBER 1 כן מספר 
 ROOM-NO 2 לא מספר חדר 
 BUILD-NO 3 לא שם מבנה 
 POWER 4 לא הספק 
 VOLT_IN 5 לא מתח כניסה 
 VOLT_OUT 6 לא מטח יציאה 

     מונה חשמל   6821

 NUMBER 1 כן מספר מונה 
 NAME 2 לא שם/זיהוי נמלי 
 TYPE  3 לא אלקטרוני/מכני -סוג מונה 
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 מראש   בתאוםקבלת קהל :  

 בס"ד 

 3נספח 
 
 

 הנחיות להגשת מיפוי ממוחשב ועדכון מפות לעירייה

 הקדמה .  1

 
בעיריית מעלה האדומים קיימת מערכת מידע גיאוגרפית לצרכים הנדסיים. במסגרתה 

(. מטרת הנספח לתת הסבר  GIS קיים מיפוי  ממוחשב שמהווה בסיס ורקע לממ"ג )
והגדרות אחידות לאופן ביצוע המיפוי והגשת מפות ממוחשבות כדי לאפשר לעירייה לעדכן  

 את בסיס הנתונים הקיים. 

 שיטת העבודה  .2
 

כל המיפוי יבוצע על פי הנחיות , דרישה ודיוקים של תקנות המודדים   )מדידות    2.1
( ויחולו עליהם  , נוהל   מבנה אחיד לתוכניות ) מבא"ת1998 -ומיפוי( התשנ"ח 

הוראות חוק התכנון והבניה, כמו כן הפורמט להגשה מתבסס על מפרט טכני  
 (.  827.1למיפוי עירוני משותף  ) 

 
 רשאית לקבוע הנחיות ייחודיות לקבלת הנתונים החל       מודיעין עיליתעיריית       2.2

 ג המדיה בה יועבר משמות  ופורמט הקבצים, קנה מידה רצוי וכד' וכלה בסו            
 המידע ליחידת  הממ"ג .           

 
או פוטוגרמטריות ספרתיות     GPS)העדכון יבוצע בשיטות מדידה קרקעית )רגילות,     2.3

)דיגיטליות( בלבד. במקרה של מדידה פוטוגרמטרית הקבלן יספק, ע"פ דרישה, 
פוי הוקטורי. בנוסף למיפוי הוקטורי מפת תצלום )אורתופוטו ( תואמת את המי

העדכון הוקטורי ומפת התצלום יבוצעו בהתאם לתקנות המדידה ובהתאם 
 לדרישות המפורטות בהמשך.

 
 לכל מיפוי יקבל הקבלן נקודות בקרה על פי הצורך ורקע של אזור המיפוי כפי        2.4

 שהוא קיים ממ"ג , בכל מקרה על הקבלן להשלים פרטים בהשלמות  שדה                
וסקרי שדה, בהתאם לדרישה, העירייה שומרת לעצמה הזכות להזמין רק חלק             

 מפעילויות המיפוי. 
 
 העירייה לא מחויבת לספק מפות רקע .  AS- MADE אם תבוצענה מפות   2.5     

 
מיפוי בסיסי יכלול את כל השינויים שחלו בשטח הציבורי והפרטי ויכיל את כל                 2.6

טי התכסית כולל מבנים, כבישים, עמודים, שוחות וארונות התשתית למיניהם  פר
 כדי ליצור מפה מעודכנת מלאה בהתאם לתקנות המודדים. 
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 מראש   בתאוםקבלת קהל :  

 בס"ד 

 GPS)הנחיות לביסוס המיפוי ) מדידה קרקעית רגילות /   3

 
 

 קשורה לרשת הקואורדינטות הארצית רשת ישראל החדשה . הכל מפה תהי      3.1
 

 שאליהם קשור המיפוי   -IV ו IIIהביסוס יהיה ישירות על נקודות הבקרה מדרגה       3.2
 בעירייה נקודות לביסוס המיפוי .   gis-ההממוחשב הקיים, ניתן לקבל ביחידת    

 
יוצבו בקצוות הפרויקט, כך  יוכנו על פי התקנות ובאישור מפ"י , נקודות  GPSנקודות  3.4

שיאפשרו קווי ראיה ביניהם למקרה ויש צורך משיכת פוליגונים למדידות  
 קונוונציונליות. 

 
בהתאם  GPSמדידות שדה יבוצעו במכשור מתאים מד מרחק או  -דרישות מכשור  3.5

 לדיוקים הנדרשים  לעבודות המיפוי השונות . 
 

רט וימסרו לעירייה, התיעוד יכלול: סימון בקרקע, נקודות פוליגון וביסוס יתועדו במפו 3.6
פרטים קבועים    3 - צילום של אזור הנקודה, תרשים הסביבה ואבטחה לפחות ל
 בסביבה. המידע יימסר על גבי טופס על פי המקובל  במפ"י.

 
נקודות בקרה  4במקרה של מיפוי פוטוגרמטרי כל מודל בצילום האוויר יתבסס על  3.7

בתקנות המודדים(. ערכי נקודות הביסוס ימסרו למזמינים  48תקנה לפחות )על פי 
 ברשת ישראל החדשה.

 
 במידת הצורך ניתן לבסס את המפה על מיפוי קיים באישור העירייה.  3.8

 
בגיאודזיה מסורתית או  6המודד ייצור נקודות פוליגון ברמה מתאימה )לפחות בדרגה  3.9

 בגיאודזיה לווינית(. 5דרגה   
 

על המודד להציג את אישור מפ"י לחישובי נקודות הביסוס כאשר יש צורך בהקמת    3.10
 רשת נקודות בקרה  לצורכי מיפוי. 

 
הקשר לרשת בקרה אנכית יהיה לשתי נקודות איזון. מרחק קריאה בין מכשיר לאמה /    3.11

 מטר.  50פריזמה  לא יעלה על  

 
 קנה מידה, דיוק ורציפות 

 
  ייה בעיר אגף, כל להזמנההמיפוי יבוצע על פי דרישת העירייה ובהתאם קנה מידה של  4.1

 ..הממ"ג מחלקתלתאם את הקנ"מ ותחום המדידה מול זמין מיפוי חייב יש
 

 מפרט הודיוק העדכון לא יפחת מדיוק המיפוי הקיים בעירייה על פי תקנות המדידה  4.2
 .      (. 827.1המשותף ) 
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 בס"ד 

  השגיאה הריבועית הממוצעת )להלן: שר"ב( במיקום האופקי ובמיקום האנכי כלומר: 
  של פרטים )נקודות(, בהתאם למדגם שנקבע בדרישות בקרת איכות, בין אם נקלטו 

 פוטוגרמטרי ובין אם נקלטו ממדידות קרקע, לא תעלה על הנתון בטבלה במיפוי 
 שלהלן. בכל מקרה, לא תהיה נקודה שהשגיאה במיקום האופקי או בגובהה עולה על 

 ( מהדרישה לשר"ב בטבלה שלהלן, בהתאם לקנ"מ.3פי שלש )
 
 
 

 במיקום אנכי ]מטר[ שר"ב שר"ב במיקום אופקי  ]מטר[ קנ"מ המיפוי הקיים

1:250 
1:500 

1:1,000 
1:1,250 
1:2,500 
1:5,000 

0.13 
0.27 
0.60 
0.60 
1.33 
2.67 

0.10 
0.13 
0.25 
0.25 
0.58 
1.17 
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 .  0827.1בנוסף לדרישות  הקיימות  במפרט  ןהדרישות בסעיף זה הינ     6.1

 

  על פי דרישת העירייה על פי חלוקת גיליון או מתחם  קבצי המיפוי הוקטורי ימסרו     6.2
 0827.1קובץ הומוגני ע"פ שכבות על פי דרישה. כמו כן הקבלן ימסור           
 

  הנקייבצורה טופולוגית  ויבוצענתוני המיפוי / המפה הנדרשת דא שויו ספק ה    6.3
 ישנות .וכתוצאה מהוספת ישויות חדשות ומחיקת ישויות          

 
 

 פורמט     6.4
של תוכנת DWG כל נתוני המדידה ימסרו במדיה מגנטית + עותק בפורמט           

AUTOCAD    ממ"ג במועד הזמנת העבודה, כמו כן       יקבע במחלקתשתבגרסה 
 . על הקבלן לתאם את הפורמט         ESRIשל   SHPפורמט יכולה העירייה לדרוש           
 למסירה מול מחלקת ממ"ג .            
        ECW-ו TIFF   ,SIDיוגשו בפורמט  ( קבצי מפת התצלוםלגבי אורתופוטו )           
   . הנחיות העירייה שם הקובץ ע"פ  (אוגרפי. ילעיגון ג  TFW)  עולם  ובתוספת קובץ          

 
 קואורדינטותשימור נתוני  6.5

 
נתוני הקואורדינטות   3בכל מדידה בה נדרשת גם מדידת גבהים ישמרו  

(Z ,Y ,Xשל כל ) .נקודה שנקלטה 
ספרות אחרי הנקודה   2 ד יקלטו וירשמו ע –קואורדינטות של כל הנקודות  

 במטרים( אלא אם נדרש במפרט אחרת. , )הערכים יוגדרו



 

 

 

 08  -  9141241פקס:    08-  9141214טלפון:    –  71919מודיעין עילית    4שער המלך    –אגף הנדסה  
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 בס"ד 

 
 פרטים קווים ונקודתיים     6.6

כל הפרטים הנקודתיים יוגדרו    POLYLINE  -כל הפרטים הקווים יוגדרו כ 
 .   BLOCKS  -כ
 שם הבלוק יהיה כשם השכבה אליו ישויך.  
של     CLOSEמתחמים יוגדרו כפוליגונים סגורים )יעשה שימוש בפקודת   

AUTOCAD.) 
המוגדרים  לפוליגונים הסגורים יוגדרו בלוקים עם מאפיינים על פי שדות  

 במפרט.
 נקודות השתילה של בלוקים אלו יהיו במרכז הפוליגון.  
נתונים אלפא נומריים הנדרשים לפרטים קווים יוגדרו ע"י בלוקים עם   

 במפרט. מאפיינים המוגדרים
 של הבלוק יהיה על הקו.   INSERT -מיקום נקודת ה 

 
 כיתוב     6.7         

 (.TEXT -)לא כ  ATTRIBUTE -כל כיתוב עברי, אנגלי או מספרים יוצג  כ
 )או תואם(.   PC/ IBM  של    ASCIIהקוד יהיה   

   ASCII (  .TAB  DOS  128 -, הקוד העברי יתחיל ב HEBTEXTהגופן יהיה  
 ( שם הבלוק המכיל כיתוב יהיה כשם השכבה אליה שיך המידע.WINDOWSאו  

 
 דחיסה    6.8

או אחרת בתיאום עם  ARJאו    ZIP – PKהקבצים ימסרו בדחיסה בתוכנת 
 המזמין.
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 בס"ד 

 כבות, צבעים וסימנים מוסכמיםש   6.9
או  הנתונים המדודים ישויכו לשכבות על פי המפורט במפרט. תוספת של שכבות

אי בהירות ביחס לשיוך הפרטים לשכבות חייבת אישור בכתב של הגורם המזמין  
 . GISלפנות למחלקת  ויש

 
 הצגת מבנים  6.10  

המבנים יוצגו תמיד כמצולע סגור המציין את קו היקף הבניין. תוספות או חלקי  
מבנה הצמודים הנמצאים בתוך הפוליגון הסגור הנ"ל יצורפו כקווים פתוחים )מסוג 

  :POLYLINE .) 
מות )רוזטה נתוני הבית יכללו בתוך הבלוק : שם הרחוב, מספר הבית, ומספר הקו

 (. דרישות לשדות נוספים בתוך הבלוק, על פי דרישת המזמין. 827.1פי מפרט   על
 

 הצגת גבהים    6.11
מיקום נקודת גובה יוצג ע"י הנקודה העשרונית של הגובה עצמו. במקרה של חוסר 

על גבי השרטוט ניתן להציג את ערך הגובה במקום אחר ולקשרו   מקום פיזי 
האמיתי. בשטחים פתוחים )שאינם בנויים(, ברחובות,   למיקומובאמצעות "חץ" 

 בפלט הגראפי.  מגרשים וכד' יופקו קווי גובה וישורטטו
רווח אנכי בין קווי הגובה יהיה כנדרש בכל מיפוי. אם לא צוין אחרת יבוצע על פי  

 פני השטח תקנות המדידה, קווי הגובה ישורטטו כך שיתארו בצורה הנכונה את 
 יהיו מעוגלים ויהיו נקיים ב"שבירות" חדות(.)הקווים 

 
 כיוון הכתיבה     6.12       

כיוון הכתיבה הכללי יהיה לקריאה מדרום. כתיבה הקשורה לסימן קווי כגון שם 
 וכו' יכתבו במקביל לקו שאליו הם שייכים.   רחוב, שם ואדי

 
 טיב הביצוע הגראפי      6.13     

 אחידים ונקיים. המספרים והאותיות יהיו קריאים. כל הקווים יהיו רציפים, 
או    OVERSHOOTנקודה אחת ללא תופעות של  ביסגרו י פוליגונים 

UNDERSHOOT. 
 לא יפגע.  י בקשתות מעגליות יקלטו מספיק נקודות על מנת שתאורן הגראפ

בייצוג הקשתות המעגליות, יש לדאוג שאורך מיתר המצולע החסום בקשת, לא  
 מרדיוס הקשת. 1/12על     בגודלויעלה 

 כמות המיתרים, חייבת להיות זוגית. 
 

 הפלט הגראפי   6.14       
המודד יפיק שרטוט גראפי בקנ"מ נדרש. השרטוט יעשה לפי הכללים 

 .בעבודה מסוג זה  הקרטוגראפיים המקובלים
 

 הגיליון יכלול:
 . יופיע במרכז החלק העליון – שם המפה 
 . יופיע בחלק הימני התחתון של הגיליון – שם המבצע 
 . רדינטותווכיתוב קוא - מסגרת המפה 
 .בגודל ובצורה כפי שמוגדר בתקנות המדידה – חץ צפון 
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המציג את הישויות הגראפיות כפי שהן מופיעות בגוף    -  מקרא המפה 
 בשולי הגיליון במידת האפשר בצד ימין של הגיליון.  המקרא יוצג המפה..
 בצד השמאלי התחתון של הגיליון.  -הצהרה וחתימת  מודד מוסמך 
 ציון מספר התב"ע בצד הימני העליון.  – תב"ע שבתוקף 
 .בצמוד לחתימת המודד – תאריך המדידה 
 . במרכז הגליון בתחתיתו – קנ"מ של המפה 
 .בצד שמאל למטה – מפתח גליונות 
 .בצד ימין למטה  -  1:  1250תרשים הסביבה הקרובה   
יופיע בצד ימין למטה מימין לתרשים  - 1:  5000תרשים הסביבה כללי   

 הקרובה. הסביבה
 
 

 מסירה למזמין     6.15        
 המודד למסור למזמין :על    

 דיסק הכולל את המיפוי הנדרש •

 משורטטים בקנ"מ הנדרש שיופקו מהקבצים הנ"ל. תגיליונו •

 אורתופוטו במקרה והוזמן ) עתק רך וקשיח (  •

  י רשימת קואורדינטות, עתק פנקסי מדידה, תיאור -הנלווים כל המסמכים  •
  BM(, תיעוד  GPSנקודות, סקיצת ביצוע מהלך המדידה) פוליגונים / 

 לבקרה אנכית, עתק תצלומי אוויר וכל חומר ששימש את המדידה.
 . GISהנתונים יישמרו במחלקת             

 בקרת איכות . 7
 

יבדוק את התוצרים הממוחשבים שהתקבלו , ע"פ  העירייה מבקר האיכות מטעם 
על כל נספחיהם לרבות נספח  0827.1מפרט לעדכון מיפוי ומפרט הנחיות העירייה או 

 ותיו." "נספח אבטחת איכות" על כל דוח  0827.1ה' למפרט 
 

 ) מתוך תקנות המדידה (  מונחים .  8
 

בסיס הנתונים הגיאוגרפי והאלפאנומרי המוגדרים במפרט זה ובמפרט     - מיפוי *

 (. תקנות המודדים פרק ד' ומפרט זהאשר נקלטו בתהליכי מדידה ) ראה  0827.1
 
השלמת פרטים  כל מגוון הפעילויות שנעשות בתהליך המיפוי, ל - השלמות שדה *

מהשטח. לשם כך נעשה שימוש בשיטות מדידה ומכשירי   חסרים בתצלום אוויר
 מדידה, כמפורט בתקנות המודדים. 

 
כל מגוון הפעילויות שנעשות בתהליך המיפוי, להשלמת נתונים נלווים על   - סקר שדה *

 הפרטים השונים במיפוי, כגון: סיווג, מיספור, השלמת נתונים אלפאנומריים. 
 

 מפה טופוגרפית ללא תבליט – מפה מצבית *
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מפה ערוכה , בקנה מידה נקוב, המראה את התכסית, התבליט  – מפה טופוגרפית *
 בגבולות אותה מפה. ,טח קרקע בש הגיאודטיתוהתשתית 

 
מפה טופוגרפית המשמשת רקע לתוכנית מתאר מקומית או לתוכנית  – מפת רקע *

 מפורטת, או לתוכנית שיכון ציבורי על פי חוק רישום שיכונים ציבוריים . 
 

כל מוצר ספרתי שהופק ממפה מודפסת או משורטטת או ממדידות   – מפה ספרתית *
פוטוגרמטריות , שנשמר בקובץ מחשב, בצורה של מפה וקטורית או    קרקעיות או
 מפת רסטר

 
רשת קואורדינטות ישרת זווית המבוססת על היטל גאודטי   – רשת ישראל החדשה*   

GRS -80.מרקטור רוחבי ועל אליפסואיד 
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 4נספח 
 

 הנחיות להגשת תב"ע
 

בניין עיר )תב"ע( לתוך מערכת מידע עירית מעלה אדומים  החלה לקלוט את כל תוכניות 
 גיאוגרפית כולל נתוני התקנון של התב"ע.

 
לקבל את התוכניות על פי נוהל מבא" ת בהתאם  2008מעלה אדומים תתחיל משנת 

להנחיית מינהל התכנון כך שעורך התוכנית יקבל בדוא"ל חוזר אישור על שליחת הקבצים 
 המוגשים לעירייה. התוכניתממשרד הפנים , אותו ידפיס ויצרף למסמכי 

 
 1.1.2008לא התקבלו תוכניות שיוגשו ללא האישור הנ"ל החל מתאריך 

 
 הגשת תב"ע תבוצע על פי הנחיות מבא"ת ראה אתר משרד הפנים מנהל התכנון 

 כתובת האתר: 

http://www.moin.gov.il/Apps/PubWebSite/mainmenu.nsf/OpenTopicFrom

MainFrame?OpenAgent&topic=6C3HBKE_2_6NHGB2A 

 

 הפנים  מידע כללי מתוך אתר משרד 

 
אדר' שמאי אסיף, מונחים בזאת עורכי  –"בהתאם להנחיית מנהל מינהל התכנון 

מרכז התמיכה  התוכניות לשלוח בדוא"ל את קבצי תשריטי התוכניות לבדיקה ב'
 למבא"ת'. 

 
 

עורך התוכנית יקבל בדוא"ל חוזר אישור על שליחת הקבצים, אותו ידפיס ויצרף למסמכי 
 למוסד התכנון.התוכנית המוגשים 

  1 -וועדות התכנון הונחו שלא לקבל תוכניות שיוגשו ללא האישור הנ"ל החל מה
 . 2007בספטמבר  

 
 

מרכז התמיכה למבא"ת' )מאחר ובשנה  מטרת ההנחיה היא לקשר בין עורכי התוכניות ל'
וחצי של פעילות אחוז התשריטים שנשלחו וולונטרית היה מזערי( ועל מנת לאפשר לעורכי 

 כניות להכיר את דרישות המערכת העתידית טרם כניסתה לפעולה.התו
תוכניות  ידחו על הסףעם כניסתה של מערכת הגשת התוכניות הממוחשבת לפעולה, 

 שלא יעמדו בדרישות המחשוב.
 

http://www.moin.gov.il/Apps/PubWebSite/mainmenu.nsf/OpenTopicFromMainFrame?OpenAgent&topic=6C3HBKE_2_6NHGB2A
http://www.moin.gov.il/Apps/PubWebSite/mainmenu.nsf/OpenTopicFromMainFrame?OpenAgent&topic=6C3HBKE_2_6NHGB2A
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יובהר כי הדרישה מתייחסת לשליחת הקבצים )בהתאם למפרט שיצוין לעיל( בלבד ולא  

 "ח השגיאות שישלח לעורך התוכנית בנפרד.לעצם עריכת התיקונים בהתאם לדו
 לפיכך אין שום סיבה שיגרם עיכוב כלשהו בקידום התוכניות בגין הנחיה זו.

 
 
 

 מפרט הגשת תשריטים לבדיקה
 

 על עורך התוכנית לציין בפנייתו את הפרטים הבאים:
 שמו המלא -
 שם התוכנית  -
 מספר תוכנית )אם יש( -
 ניתגושים וחלקות בהן חלה התוכ -
 שם הוועדה המקומית/מחוזית לה תוגש התוכנית -
 
 

 הקבצים הכלולים הם:
 gvul -קובץ גבול 

 survey -קובץ מפת מדידה 
 parcel -קובץ גושים/חלקות 

 plan -קובץ תאי שטח 
 planA -קובץ ייעודי קרקע 

 entity –קובץ יישויות 
 sviva –קובץ סביבה 

 meushar –קובץ מצב מאושר 
הכולל את פרטי התכנית )השובל( ואת ההוראה"לארח"  - index –)מארח( קובץ ראשי 

את הקבצים המרכיבים את המצב המוצע, המצב המאושר, תרשימים ואת טבלת היעודים. 
 בחוברת מבא"ת(. 76-77)סדר הכנסת הקבצים לקובץ מוסבר בעמ' 

 zip -ב dxfאו  dwgיש לשלוח את קבצי תשריט התוכנית בפורמט: 
 
 

 לפי מפרט הקבצים הבא: GISשל   SHAPEאו בפורמט 
 לקובץ יעודי הקרקע - plan.shpקובץ

 לקובץ פוליגונים - pol.shpקובץ 
 לקובץ נקודות - symbols.shpקובץ 
 לקובץ קווים - arc.shpקובץ 
 לגבול התכנית - gvul.shpקובץ 

 
 

 כים לפניותיכם. "מרכז התמיכה וצוות המבא"ת במינהל התכנון עומדים לשירותכם ומח
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  NET –GIS-בקרת איכות לעדכון שכבות באינטרנט

 קע ר

בעיריית מעלה האדומים קיימת מערכת מידע גיאוגרפית לצרכים הנדסיים. במסגרתה 
( נתונים אלה מחולקים לשכבות  GISקיים מיפוי ממוחשב שמהווה בסיס ורקע לממ"ג ) 

מערכת מידע גיאוגרפית המופעלת על ידי   GIS-NET-המוצגות באינטרנט באמצעות ה
 קומפלוט ומוצגת בעירייה. 

 
ה לאפשר לכל האגפים להשתמש בנתונים ולכן לכל אגף תינתן הרשאה בכוונת העיריי

לשכבות בהם הוא מעוניין לטפל כמובן שיש צורך למנות אחראי שכבה בכל מחלקה אשר 
 מתפקידו לארגן ולבדוק את נכונות השכבה ואפשרויות השימוש בה .

 
כניות מטרת הנספח להנחות את האחראי במחלקות השונות בעירייה בשמירה על עד 

 השכבות ובקרת איכות על השכבות המשמשות אותו . 
 

( שהם שלמות ומעודכנות   GIS NETככלל יש לבדוק את השכבות המוצגות באינטרנט ) 
 וכל התאמה או אי התאמה בנתונים יש לדווח למחלקת ממ"ג לצורך תיקון הנתונים . 

 

 שלבי הטיפול בנתונים  

בלן ) על פי המפרט העירוני ( יש צורך  מהק AutoCADלאחר קבלת הנתונים בפורמט 
  Arc VIEWההאמרה מבוצעת בעזרת תוכנת  SHPלהמיר את הנתונים לפורמט 

 בשלב ההמרה יש לבצע בדיקות טכניות בעיקרם כגון :
 

 ביקורת שמות השדות ותוכנם . •

 איתור שדות ריקים או לא תקינים   •

 המפרט (   המערכת ) שהם דרישותל פי דרישות בקרה על שימוש השכבות וקודים ע •

 ביקורת על רשומות בעלות ערכים קבועים .  •

           Undershot  / Overshot בדיקות טופולוגיות כגון : סגירות של פוליגון,  •
 קווים.   ןהתאמה וחיבור בי

   צומת,  יהם ) חלקה ,מגרש,בדיקות חפיפה והתאמה בין פוליגונים, שטחים ונתונ •
 ו (.פוליגון כביש כ" 

 בדיקות טופולוגיות לשכבות מיוחדות על פי צרכיי המחלקות . •
 

 ימצאו שגיאות יוחזרו הקבצים לקבלן או הספק והוא יתקן את הקבצים . במידה ו
 החומר יוחזר לביקורת נוספת עד גמר הטיפול וקבלת נתונים ללא שגיאות.
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, לאחר GIS-NET-ר  הנתונים לאחר הסבה וביקורת יועברו לידי קומפלוט להצגה באת
ההעלאה לאינטרנט, יבצעו המחלקות המקצועיות בדיקות יותר פרטניות וידווחו על 

 שגיאות נוספות שקיימות באתר כגון: 

 זיהוי כלל האלמנטים הלא נכונים .  •

 ביקורת תוכן הישויות וטבלאות נלוות ופרמטרים לא תקינים .  •

 בקרה דיוק בקליטת או כל המידע נוסף בהתאם לשדות שהוגדרו על ידי רשות.   •
 
 

 ביקורת ביצוע עדכון מידע ישן . •
 ועוד. 

 
 בדיקות אלה יבוצעו על כל החומר  

 
 
 

 תהליך הבקרה  

 בקרת האיכות תבוצע בשני שלבים שונים:  
 

הביקורת בשלב זה הינה לבצע בדיקות גורפות של   - AutoCADבעמדת /  •
תקינות ותקפות הנתונים, טופולוגיה, ותאום שכבות . הביקורת מבוצעת במקביל 

על פי מפרט זה (. פעילות זו  DWG ) CADלאחר התמרת הקבצים מפורמט ה 
 מבוצעת בהנחיות מחלקת ממ"ג ובעזרת קומפלוט.

 

. הביקורת מבוצעת על ידי הצגת הנתונים שהתקבלו GIS-NET-באמצעות ה •
באינטרנט ומחייבת לבדוק את השלמת הנתונים שנאספו ולבצע בקרת איכות על 
מיקום האובייקטים השונים ותוכנם . ביקורת זו תבוצע על ידי המחלקות השונות 

 ודוח התאמות / אי התאמות יימסר למחלקת ממ"ג להמשך הטיפול בשכבה .
 

על פי    SHP( ויתורגם לDWG) בפורמט  CADייבדק תקינות החומר ב  ןבשלב ראשו
 הנחיות קומפלוט  

 , כגון: ArcVIEWלאחר ההמרה ניתן לבצע בדיקות בעמדת 

 בדיקה הטופולוגית הראשונית  •

 בקרת זיהוי כלל האלמנטים. •

  overshoot / undershoot כגון מגע מדויק של הקווים   •

 ( נתונים שנקלטו  Attributesבקרה על דיוק ותוכן )  •

 בקרה על תיקון מידע שנקלט באופן שגוי במיפוי הקודם •
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מהישויות בכל שכבה בשלב זה, באם ימצאו שגיאות  30% -את הבדיקות יש לבצע על כ
 יוחזרו הקבצים לספק והוא יטייב את הקבצים ויחזירם לבקרה נוספת.

 
   Arc VIEWלאחר קבלת החומר המתוקן מהקבלן יבוצע סבב בדיקות סופי על גבי עמדת 

, מבלי להסיר את השכבות GIS-NET-בשלב זה יש להעלות את השכבות החדשות לאתר ה
הקודמות על ידי קומפלוט, כך שלאחר ההעלאה הנתונים לאינטרנט , יוכלו עובדי המחלקות 

 של הנתונים  :  100%ך הפעם על   המקצועיות לבצע שוב את הבדיקות א
 

o .זיהוי כלל האלמנטים 
o  דיווח על חוסר באלמנטים 
o דיווח על אלמנטים שלא במקומם 
o  .בקרה על דיוק ותוכן הטבלות השונות המצורפות למידע הגרפי 
o .בדיקת נתונים שגווים בנתוני העבר 
 

 (.100%יש לבצע את כלל הבדיקות הנ"ל על כל הישויות )
 

גיאות יהיה אחיד וימולא באופן דומה על ידי כל המחלקות על גבי קבצים  אופן תיעוד הש
ממוחשבים, על מנת להקל על תהליכי העברת הדו"חות לספק ועל בדיקת השגיאות החוזרת 

 וכן לצורך הפקת מידע סטטיסטי על אופי השגיאות ושיעורן. 
 

ידע המתוקן  בדק באמצעות המיתיעוד השגיאות ישמר עד לקבלת הקבצים המתוקנים וי
שיועלה לאינטראנט לבדיקה חוזרת. יש לזכור כי לצורך ההעלאה לבקרה חוזרת, יש צורך  

. השגיאות יתוקנו בקבצי האוטוקאד המקוריים, על מנת ArcVIEWבהמרה חוזרת לפורמט 
 תקינים.  DWGשבסיום התהליך יתקבלו גם קבצי 

 
ו לקבלן כדי לשפר את המוצר בסיום כל סבב מחלקת ממ"ג תרכז התקלות העיקריות, ידווח 

המסופק על ידי הקבלנים , כמו כן יתועדו כל הדוחות כחלק מהמידע המתקבל לצורך הפקת 
 לקחים ודירוג הקבלנים לפי יכולות ביצוע מיפויים ממוחשבים.
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 6ספח נ
 לקבצי מיפוי דוח בקרת איכות 

 (                                                                   827.1ביקורת על פי מפרט עירוני)                                                
 תאריך קבלת החומר : ___________    שם המגיש:_____________      תאריך בקרה: ______

 
 1:500/  1:250זור המדידה: _______________       קנ"מ:    שם הקבלן:______________  אי

  
 (: _________2תאריך החזרת החומר לקבלן:__________ תאריך קבלת החומר ) –נא לתקן  .1
 (: __________3תאריך החזרת החומר לקבלן _________ תאריך קבלת החומר ) –נא לתקן  .2

 אין אישור / יש אישור לחומר
 סיכום ביקורת :

ולח :  ________   תאריך העברת החומר לקומפלוט לעדכון הממ"ג:  ________  שם הש
תאריך אישור ביצוע העדכון:  _________              שם המאשר : חתימה:___                          

מאשר תשלום סופי /תעודת גמר  : )כן                               _____  חתימת המאשר:_____       ___
 לא (                  /

 ______ חתימת המאשר : __________תאריך אישור :  _____
 הערות : )דף הערות יצורף בהמשך להצגת אי התאמות ובעיות הקיימות במיפוי ופתרונם (

אישור  הערות/דרישות מהות הבדיקה 
 )כן/לא(

   חלוקה לשכבות וסימנים מוסכמים 1

   בדיקות קבלה כלליות: 2
   חלוקה לקבצים,  שמות קבצים 2.1
   נקודות בקרה, גיאומטריה , ביסוס ותיאור נקודות ששימשו למיפוי.  2.2

   שטח המיפוי  ) ביקורת טבלת שטחים ( 2.3
   תרשים סביבה וכ"ו(ביצוע גרפי )כותרות / מקרא / חתימת מודד /  2.4
 שטח מיפוי:  ביקורת על פי פרמטרים לתשלום ) שטח , אורך תשתית, כמות פרטי מדידה וכ"ו( 2.5

 אורך תשתית :
 כמות פרטים:

 

   פורמט: 3
   ביקורת סימבולים 3.1
   שיוך הפרטים לשכבות 3.2
3.3 POLYLINE  אוBLOCK ביקורת   
3.4 HEBTXT  אוTECHNO  בסגנוןHEBTXT  כיוון כיתוב   
   מבנים ) פוליגונים סגורים ( 3.5
   צירי דרכים  -כבישים  3.6

     DTM )מודל ספרתי של פני השטח ונקודות גובה )  4
   בדיקת מיקום ) קואורדינטות(  5
   גושים וחלקות  6
   בדיקות התאמה כלליות: 7

   תכנון / ישן / אחרהעלאת המיפוי על רקע קיים /  7.1
   בדיקה אי התאמות  7.2
   שלמות המיפוי / איתור שגיאות גסות 7.3

   הערות מיוחדות  8
   רציפות נתונים בין גיליונות 9


