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 כללי. 1
לאור6 קווי , מפרט זה מתייחס לעבודות מדידה והכנת תוכניות הנדרשות במתקני+ 1.1

 .קיימי+ ומתוכנני+, ורצועות דלק
 .י מודד מוסמ6"עבודות המדידה יבוצעו ע 1.2
האחריות לביצוע המדידה בהתא+ לדרישות מפרט זה תחול : אחריות על המדידה 1.3

במקרה  . החתו+ על המדידה ועל התוכניות והמפותבמלואה על המודד המוסמ6 

תחול אחריות , י קבל: במסגרת התקשרות בי: הקבל: לבי: החברה"והמודד מועסק ע

 .זו ג+ על הקבל: כחלק מאחריותו לביצוע העבודות נשואי ההתקשרות
, י החברה"מטרת המפרט להגדיר ולהנחות את המודד ביצירת הפלטי+ הנדרשי+ ע 1.4

 :ובכלל זה
 :וי רצועות וקווי+מיפ 1.4.1

או /מושתתת על מדידות שדה ו) לפני ביצוע( לצורכי תכנו: מפה מצבית

 מבוססת על מדידות "As Madeמפת  "9מפה מצבית לאחר ביצוע 

 .או מדידות פוטוגרמטריות/שדה ו
 .מיפוי במתקני+ 1.4.2
 .מיפוי לצורכי היתרי+ לרשויות 1.4.3
 .מיפוי חתכי+ ומפות תנוחה 1.4.4
 . אורתופוטו מיפוי פוטוגרמטרי ויצירת 1.4.5

 
 הנחיות ותקנות .2

. בנוס5 לדרישות המפורטות במפרט זה על המיפוי והתכניות לעמוד בדרישות הסימוכי) להל)

 :סדר העדיפות במקרה של סתירה בי) ההוראות מהתחלה לסו5

 .הנחיות מפרט זה .2.1
 .' נספח ב�מפרט השכבות לשרטוטי+ של תשתיות נפט  .2.2
 .' נספח ט�של החברה ) dwg) AutoCAD 14 בפורמט Prototypeקוב>  .2.3

 . גרסא עדכנית� של בזק וחברת החשמל 827מפרט למיפוי  .2.4
 .1998 =ח"התשנ, )מדידות ומיפוי(תקנות המודדי+  .2.5
 .הנחיות המרכז למיפוי ישראל .2.6
 .הנחיות ותקני+ של נציבות המי+ .2.7
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 מדידות .3
 כללי 3.1

 תכניות יתקבלו רק ע+ הצהרתו, י מודד מוסמ6 בלבד"כל המדידות יבוצעו ע 3.1.1

 .לאימות המידע) 1998( לתקנות המודדי+ 35וחתימתו כנדרש בסעי! 

 .1998 =ח"התשנ, )מדידות ומיפוי(המיפוי והמפה יוכנו בהתא+ לתקנות המודדי+  3.1.2

 ועל פי 1998=ח"התשנ, )מדידות ומיפוי(דיוק המיפוי יהיה על פי תקנות המודדי+  3.1.3

 .צורכי המיפוי

האנכית הארצית על פי תקנות כל נתוני הגובה יהיו קשורי+ לרשת הבקרה  3.1.4

 .1998 =ח "התשנ, )מדידות ומיפוי(המודדי+ 

 .המפה תושתת על רשת הבקרה אופקית ברשת ישראל החדשה בלבד 3.1.5

 :קנה המידה של המיפוי 3.1.6

מ " או קנ1:1,000מיפוי ושרטוט של רצועות וקווי+ ייעשה בקנה מידה של  3.1.6.1

 . פ דרישת החברה"אחר ע

 ימופה וישורטט במספר גליונות בקנה מיפוי מצב קיי+ מפורט של מתק: 3.1.6.2

בנוס! ישורטט המתק: בשלמותו על . פ דרישת החברה" או ע1:250מידה של 

 .גיליו: בקנה מידה מתאי+

 1:1,000= לגובה ו1:100מיפוי ושרטוט חתכי אור6 יהיה בקנה מידה של  3.1.6.3

 .אלא א+ כ: יידרש אחרת, לאור6

 .1998לתקנות המודדי+  48פ סעי! "התמרה לרשת הקואורדינטות תיעשה ע 3.1.7

ניתנת האפשרות למודד או לקבל: להשתמש בחומר המדידה הקיי+ בידי החברה  3.1.8

י "לפני ביצוע א6 שימוש זה אינו מסיר מאחריות+ לנכונות המידע שיימסר ע

א+ יבוצעו מדידות לאחר ביצוע על גבי  מיפוי שנמסר מהחברה יש לאשר . החברה

החומר חייב להיות עדכני .  לאחר הביצועמיפוי זה בכתב ובחתימת מודד מוסמ6

 . לתארי6 המדידה

. נועד א6 ורק לביצוע העבודה, או למודד/כל חומר המועבר מהחברה לקבל: ו 3.1.9

הבעלות המלאה על מידע . מידע זה לא יועבר לצד שלישי ויוחזר ע+ תו+ העבודה

 .זה הוא של החברה

מדידה (המודדי+  לתקנות 36פ תקנה "מודד ישמור את המסמכי+ הדרושי+ ע 3.1.10

 .שבע שני+ מתארי6 גמר המדידה, 1998 �ח "התשנ) ומיפוי

אחריות המודד לעבודות המבוצעות על ידו היא לתקופה של שבע שני+ מיו+  3.1.11

 .מסירת העבודה

, בתקופת אחריותו יתק: המודד על חשבונו כל טעות שתימצא בחומר שהגיש 3.1.12

 .שת החברה ימי+ קלנדריי+ מיו+ דרי30ויגיש חומר מתוק: בתו6 
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פוליליי: ונקודה ימדדו בתלת מימד וימסרו , כל פוליגו:: מדידת גובה וטופוגרפיה 3.1.13

 ).X,Y,Z(כקואורדינטות בהתא+ 

 .מ מתאי+"כל מפה תכיל מפת מפתח בקנ 3.1.14

 

 מדידת רצועות וקווי. 3.2

 .'מדידת  רצועות וקווי+ תיעשה לפי המפורט בנספח ג 3.2.1

 

 מדידות במתקני. 3.3

 .'מפורט בנספח דמדידת  מתקני+ תיעשה לפי ה 3.3.1

 

 מדידות חתכי. ומפות תנוחה 3.4

 .'מדידות  ליצירת תוכניות חתכי+ ומפות תנוחה תיעשה לפי המפורט בנספח ה 3.4.1

 

 מדידות לצור: היתרי. לרשויות 3.5

 .'מדידות  ליצירת מפות להיתרי+ לרשויות תיעשה לפי המפורט בנספח ז 3.5.1

 

 מדידות פוטוגרמטריות ויצירת אורתופוטו 3.6

 .'יות ויצירת אורתופוטו תיעשה לפי המפורט בנספח ומדידות פוטוגרמטר 3.6.1

 

 

 

 

 המפהותוכ) הכנת  .4
 תוכ1 המפה 4.1

 :המפה תכלול את המרכיבי+ הבאי+
 

 רשת קואורדינטות 4.1.1
על פי , בנוס!. מפה תתוח+ במסגרת שתכלול קואורדינטות ברשת ישראל  החדשה

 כל הגיליו:יסומנו צלבי  רשת ל ,כמו כ:. ירשמו קואורדינטות ברשת הישנה, דרישה

 .מ של המפה"מ בקנ" ס5במרווחי+ של 

 

 ח> צפו: 4.1.2
 . ימנית העליונהיסומ: בפינה הח> הצפו: 
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 קנה מידהסרגל  4.1.3
במפת חתכי+ יצוי: ויופיע  קנה . קנה מידה מספרי וקנה מידה קווי יופיע בתחתית המפה

 .מידה לגובה וקנה המידה לאור6 בצמוד לציר האור6 והגובה

 

  כותרת 4.1.4
 :מפה תהיה  כותרת  הכוללת הצד ימי: שלב

, "99 ברצועה 999' אשדוד מס= צינור נפט גלילות=מפת תנוחה " קרי �נושא התוכנית  .א

 .ב" וכיו" כביש הערבה5 קטע מספר 999' אשדוד מס=הנחת שרוול בקו גלילות"

 ." מ"י חברת הזהב השחור בע"בוצע ע" קרי �מודד והקבל: המבצע ש+ ה .ב

 ).4.2.10ראה סעי!  (.סמל החברה .ג

 .כפי שרשו+ בחוזה, )א+ קיי+(ש+ הפרויקט  .ד

 .עבור מתקני+ " :שטח התוכנית"או ) עבור תוואי מונח: " (אור6 התוואי המונח" .ה

 .ב"וכיו" לאחר ביצוע: "קרי, סטאטוס המפה/ תוק!  .ו

 .גרסה/ מספר הוצאה  .ז

 .חתימה, ש+ המעדכ:, תארי6, תאור, גרסה: טבלת עדכוני+ ע+ השדות הבאי+ .ח

 

 מקרא 4.1.5
 .קרא יכלול את כל הסימני+ המופיעי+ במפההמ

 

 חותמות 4.1.6
חותמת (החברה והגו! המבקר את העבודה על ידה יש לשמור מקו+ לתארי6 וחותמות 

 ).המפקח מטע+ החברה וכ: חותמת הגו! המבקר

 

 ש+ קוב> 4.1.7
ש+ הקוב> ותארי6 ההדפסה יירש+ באופ: אוטומטי בצד שמאל למעלה ובצד ימי: למטה 

 .על כל שרטוט

 

 שי+ סביבהתר 4.1.8
 כ6 שנית: לזהות את סביבת אזור , או אחר1:50,000מ  "יוכנס מגיליו: בקנתרשי+ סביבה 

 .או המתקני+ וחלוקה לגיליונות/ קווי הדלק ועל תרשי+ הסביבה ירשמו, המיפוי בברור
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 תרשי+ סכמתי של גיליו: המפה 4.1.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 כרטוגרפיה 4.2
 

לתקנות ) א(16תקנה מספר בהתא+ למ המפה ו"קנל בהתא+שרטוט קווי גובה יבוצע  4.2.1

 . 1998 =ח "התשנ) מדידה ומיפוי (המודדי+

מ " ס5במרווחי+ של ) ITM =רשת ישראל החדשה (סימו: רשת הקואורדינטות הארצית  4.2.2

 .מ המפה"בקנ

אלא א+ כ: נדרש מפורש , קואורדינטות יקלטו וירשמו עד שתי ספרות אחרי הנקודה 4.2.3

 .דיוק אחר

 .' בהנתוני+ יירשמו  בשכבות על פי הפרוט בנספח : בעי+ וסימני+ מוסכמי+צ, שכבות 4.2.4

שבילי+ ודרכי+ יוצגו באמצעות שולי שפות , כבישי+: צגת כבישי+ שבילי+ ודרכי+ה 4.2.5

 קו זה יהיה רצי! לכל אותה �בכל כביש על פי דרישה יסומ: מרכז הדר6 . הפרט המתאי+

 .דר6 מהתפצלות להצטלבות

 .הנקודה העשרונית ברישו+ הגובה מציינת את מיקו+ נקודת הגובה: הצגת נקודת גובה 4.2.6

 כותרת

 מקרא

 חותמות

סביבהתרשי+ 

 אישור והצהרת מודד
מ מספרי"קנ
 ש+ הקוב> ותארי6 הפקה מ קווי"קנ
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כל המספרי+ האותיות , אחידי+ ונקיי+, כל הקווי+ יהיו רציפי+: גרפיקה וסימבולוגיה 4.2.7

לא יהיו קטעי . הביצוע יהיה נאה ובטיב גרפי מעולה. יהיו קריאי+ ולא יסתירו זה את זה

 =Undershoot(ולא יהיו פינות פתוחות ',  וכומפגש קוי+, בפינות) Overshoot(קו עודפי+ 

בישויות קוויות רציפות כגו: ) קוי+ שאינ+ מגיעי+ עד הנקודה בה ה+ צריכי+ להיפגש

 .חלקות,  פוליגו: כגו: מבני+מסוגקווי נפט ונחלי+ ובישויות 

 בקליטת קשתות יקלטו מספיק נקודות על מנת שיתקבל תאור גרפי נאה ומהימ: של  4.2.8

 . הקשת

כיוו: הכתיבה הכללי יהיה לקריאה מכיוו: דרו+ וזה יהיה כיוו: כל : ו: הכתיבה הכלליכיו 4.2.9

סימני+ וכתובות הקשורי+ לסימ: קווי יכתבו . כתובת שאינה קשורה בסימ: קווי כלשהו

לקריאה מדרו+ וא+ הכיתוב במקביל לקואורדינטות , במקביל לקו אליו ה+ שייכי+

 .לקריאה ממזרח, אור6

הסמל נמצא בקוב>  ושמו . ברה יופיע בחלק העליו: של הגיליו: מימי:סמל הח: סמל 4.2.10

logo.jpg . 

יופיע בחלק העליו: של , ש+ המפה מגדיר את ש+ קו הדלק נפט ומספר הקטע: ש+ המפה 4.2.11

 .בצד שמאל למעלה ובצד ימי: למטה יופיע ש+ הקוב>. הגיליו: במרכזו

 .ש+ הקבל: יופיע בחלק התחתו: של הגיליו:: ש+ הקבל: 4.2.12

פנימית דקה וחיצונית : מסגרת המפה תהיה כפולה: מסגרת המפה וכיתוב קואורדינטות 4.2.13

ראה . (מ ובו יכתבו הקואורדינטות" מ15מ עד " מ10בי: המסגרות יהיה מרווח של . עבה

 ).4.1.9סעי! תרשי+ ב

 : ציוני+ נוספי+ 4.2.14

 .נה מידה של המפהק .א

 .יו: לרשת הקואורדינטותצ .ב

 .מקומית/ציתציו: לנקודת ייחוס גובה אר .ג

 :בתחתית הגיליו: תופיע הכתובת .ד
 

 =שמור=
אי: להעתיק מפה זאת או . מפה זאת והנתוני+ שבה הנ+ רכוש החברה לתשתיות נפט ואנרגיה

 .אלא על פי הסכ+ ע+ בעלי הזכויות, חלק ממנה ואי: לעשות שימוש בתכנה
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נוס! יידרש הקבל: וב, כל שרטוט מקור ישא חתימת מודד מוסמ6 :אישור מודד מוסמ6 4.2.15

המאשר בחתימתו את אמינות , בעת המסירה להעביר אישור בכתב מהמודד המוסמ6

 .והנתוני+ ואת עמידת+ בתקנות המודדי+ ובדרישות מפרט זה המיפוי 

 
 :נוסח האישור

 אני מאשר בזה כי המיפוי שסופק למזמיני+ והכלול בקבצי+
 ,נ"פ מפרט תש"י ממוחשב ע  הנו מיפו . .. . . . . . . . . . . . . . . 

 וכי כל הפרטי+ בעותק, . . . . . . שנת . . . .  בחודש  .. . .מיו+ 
 מדויקי+ ואמיני+ וכי ה+ מקיימי+ את, הספרתי ה+ נכוני+

 .1998נ ותקנות המודדי+ "מפרט תש

 
 . . . / . . . /. . .    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . .. . . . . . . . .        . . 

 ש+ המודד ומענו            מספר רשיו:              חתימה  תארי6

 

העלאת הצירי+ של כל התשתיות האחרות הקיימות בתוואי הרצועה תו6 ציו: מקור  4.2.16

 .המידע

 

 ביקורת ואבטחת איכות .5
 .'פ המפורט בנספח א"הביקורת ואבטחת האיכות תיעשה ע 5.1

 

 תכניות וקבצי8הגשת מיחשוב ו .6
 הגשות 6.1

 :בגמר העבודות יגיש המודד את החומר המפורט להל:

 .על גבי נייר משובח, י מודד מוסמ6"חתומי+ ע, מקופלי+, A0  שרטוטי תווי: בגודל 3 6.1.1

עבור נקודות הקבע וכ: .עבור חתכי+ יוגשו טבלאות מודפסות של חתכי הרוחב ונתוניה+ 6.1.2

, סימו: הנקודה, ש+ הנקודה: אור הכוללכל הנקודות שסומנו ביתדות ברזל יוגש תי

 .קואורדינטות וגבהי+ ברשת ישראל החדשה, אבטחות, תיאור מיקומה

 .נסחי רישו+ ומפות גושי+ ששימשו את המודד להכנת המפות 6.1.3

נקודות הבקרה שעליה: התבסס , יש להגיש עותק מפנקסי השדה של תהלי6 המדידה 6.1.4

  41פ סעי! "נקודות לרשת כנדרש עהתמרת , חישובי צלעו: וקואורדינטות, המודד

 . 1998 =ח "התשנ מדידה ומיפוי, בתקנות המודדי+

 .1998 =ח "התשנ) מדידה ומיפוי(יש להגיש כל מסמ6 אחר המתחייב מתקנות המודדי+  6.1.5

 ).6.3.9ראה סעי! (מדיה דיגיטלית  6.1.6
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 קבלה 6.2
י " עהקבל: יבצע כל התיקוני+ שידרשו. התוכניות טעונות אישור החברה טר+ קבלת:

חתימת נציג .  לצור6 הכנת התכניות ברמה הנדרשת וזו ללא כל תוספת תשלו+חברהה

 . על התכניות לאישור: תהווה אסמכתא לקבלת:חברהה

 

 מיחשוב 6.3

 פורמט 6.3.1

י  " ללא קבצי+ מקושרי+ ע בלבדAutoCAD 14 לתוכנת DWGהמפה תוכ: בפורמט 

Xref ,חיה זו מחייבת אישור כל חריגה מהנ. לפי הכללי+ והמפרטי+ הנזכרי+ לעיל

  .מראש בכתב החברה

 

 אופ: הביצוע 6.3.2

, )בלוקי+(ישויות , )Attribute= וFontגופ: (הכנת קבצי מפות ע+ שימוש בכיתוב 

מפרט שכבות של החברה , )'נספח ב (Prototype =פ קוב> ה"סימבולי+ ושכבות כמפורט ע

 . של בזק וחברת החשמל827ומפרט 

 

 סוגי ישויות 6.3.3

יש . 3D Polyline =ו י הבסיסי יוצגו א6 ורק על ידי ישויות מסוג נקודה כל פרטי המיפו

לבנות+ מחדש ,  אי: לשנות.)'נספח ב(י החברה בלבד "להשתמש בבלוקי+ המסופקי+ ע

בכל מקרה שלא קיי+ בלוק יש לפנות לחברה . מ"או כל פעולה אחרת מלבד שינוי הקנ

 .לקבלת הנחיות

 

 פרטי+ קווי+ 6.3.4

י הגדרה של "אי: לבנות פרט ע.  ויהיו רציפי+3D PolyLine =רו כפרטי+ קווי+ יוגד

Polylines  אוLines רבי+ המחוברי+ זה לזה. 

 

 )Attributes(נתוני+ אלפאנומריי+  6.3.5
חלק מהנתוני+ . לישויות שונות נדרש הקבל: המבצע לספק נתוני+ אלפאנומריי+

 .ג המפה בהתא+ למפרט"האלפאנומריי+ יוצגו ע
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) עברית. אנגלית גדול, אנגלית קט: (IBM/PC של ASCIIיוצג בקוד , י ואנגליעבר, כל נתו: 6.3.6

אי: להשתמש . techno.shx או hebtxt.shx כאשר הגופ: יהיה )style) Hebtxtסגנו: 

 .בגופני+ אחרי+ או בסגנו: אחר

 

 :פ סוג הישות"וע' בכל נתו: וכל כיתוב יישמר בשכבת הישות כמתואר בנספח  6.3.7

ש+ : לדוגמה.  של הבלוקAttribute =תיאור הישות יישמר ב �שות נקודתית י .א

 ).נקודת טריג (1001נקודת הטריג יוז: לתו6 בלוק 

פ " ייקלט כטקסט בשכבה המתאימה לאור6 התשתית הקווית וע�ישות קווית  .ב

 .הנחיות החברה

מספר : לדוגמה,  הש+ יוז: בשכבת הפוליגו: ובתו6 הפוליגו:�ישות פוליגונאלית  .ג

 .6 חלקהחלקה בתו

 

 : גרסאות של הקבצי+2יוגשו  6.3.8

 הכוללת את כל התכניות כפי שהופקו בנייר ע+ כל השכבות גרסה מלאה .א

 .מאפשרת הפקת שרטוטי+ נוספי+והמשורטטות 

לתקנות המודדי+ ) ד (49=ו) ג (49פ סעי! "ג ע" ברמת מממפה ספרתיתגרסה של  .ב

ות לקו הדלק כמפורט  והכוללת את השכבות הנוגע1998=ח"התשנ, )מדידות ומיפוי(

 ניתנת האפשרות להגיש קוב> יחיד המכיל את כל המידע ומאפשר הוצאת .'בבנספח 

 .Paper Spaceשרטוט דר6 

 

 שמירת מסמכי. 6.4
 1998 �ח "התשנ, )מדידה ומיפוי(לתקנות המודדי+  36המסמכי+ המפורטי+ בתקנה 

 .הפ דריש"ע, יישמרו שבע שני+ מתארי6 גמר המדידה ויוגשו לביקורת
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  אבטחת איכות9' נספח א
 

לא תאושר קבלת העבודה אלא לאחר שנבדקה ועמדה בכל סעיפי בדיקות הקבלה ומת)  .1

 .חתימה לאישורו
 
החברה תהיה , או אי התאמה למפרט זה/ה ויתגלו שגיאות גסות במהל; הביקורת ודבמי .2

 .ללא תוספת תשלו8,  החומר לש8 ביצוע תיקוני8רשאית להחזיר את
 
 .לפי ההקשר,  ועל חשבונוהקבל: המבצע+ יבוצעו באחריות המודד או התיקוני .3

 

החברה תהיה רשאית לבצע את ,  יו+30במידה ולא יבוצעו התיקוני+ הנדרשי+ תו6  .4

 .או הקבל: בעלויות/התיקוני+ בעצמה ותחייב את המודד ו

 

 . ובהתא+ למפרט זה'  אפ נספח"הביקורת תבוצע ע .5

 

פ " עת עצמית מקדימה מול מפרט זה לפני הגשת התוכניתלבצע ביקורמודד המוסמ6 על ה .6

 . בנספח זה8סעי!  

 

שלמות הנתוני+ , דיוק, קבצי המיפוי, מיפוי בסיסי: בדיקות האיכות שיבוצעו יהיו בתחומי .7

 .שמופו

 

 :טופס הבדיקה .8

 
 __________ :תארי; קבלה
 __________ :ש8 המקבל

 __________  :חתימה

 
 )המש; בעמוד הבא(
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 )המש6(טופס בדיקה 

 

אישור 

 )לא/כ)(
'מס מהות הבדיקה דרישה/ הערות 

 1 קבלת נתוני.

  
י מודד " שרטוטי8 חתומי8 ע3

 מוסמ;
1.1 

 1.2 קבלת הקבצי8 בפורמט הספרתי  

 
 לתקנות 57פ סעי5 "ע

 1998המודדי8 
 1.3 קבלת פנקסי שדה של המדידה

 2 ביקורת כללית

  
 בדיקת תאימות בי) הקבצי8

 לגיליונות
2.1 

 2.2 בדיקה ויזואלית של השרטוט  

 2.3 :קבצי8  

AutoCad14 2.3.1 של dwgפורמט   

2.3.2 תוכ)  

2.3.3 מבנה הקוב>  

Attributes 2.3.4=שיו; פרטי8 ו  

2.3.5 הגדרת יישויות  

2.3.6 גופני8  

2.3.7 איתור שגיאות גסות  

2.3.8 אפשרות להדפסת שרטוט נוס5   

 3 ביקורת נתוני מדידה
 3.1 אי סגירת פוליגוני8  

 3.2 אי התאמות בגובה  

 4 שלמות הנתוני.
 4.1 שטח המיפוי מתאי8 לנדרש  

  
חישוב שטחי8 ממוחשבי8 

 לשטחי8 מדודי8
4.2 
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  שכבות �' נספח ב
 כללי 1

 .Layers.zip מופיעות בקוב> שכבות לשרטוט תשתיות נפט ואנרגיה 1.1
 .י בלוק" פרטי+ נקודתיי+ יוכנסו תמיד עשכבות של 1.2
 3Dי " קווי דלק ותשתיות קוויות תת קרקעיות יוגדרו תמיד ע קווי+ כגו:שכבות של פרטי+ 1.3

Polyline = באותה  ויוכנסי טקסט ובהתא+ לכללי+ הכרטוגרפיי+"תיאור פרט ייעשה ע 

 .  השכבה ובאותו הצבע
 סגור כאשר תיאור הפוליגו: PolyLine  י"שכבות פוליגונאליות יהיו מוגדרות באוטוקאד ע 1.4

 . אלא א+ כ: מצוי: אחרת, יופיע כטקסט באותה השכבה ובתו6 הפוליגו:
 

 ProtoType  קוב> 2
/ לגרוע /לשנות / אי: להוסי! . הקוב> המוגש יחד ע+ מפרט זה הוא חלק אינטגרלי ממנו 2.1

 .מ"פרט לשינוי קנ, במבנה הקוב>
  .ת השכבות הדרושההקוב> מכיל את הבלוקי+ ואת הגדר 2.2
 :מיפוי הקבצי+ בדיסקט 2.3

 .המכיל את השכבות בהתא+ למפרט זה AutoCad14 בפורמט tashan.dwg קוב> .א
 .פ מפרט זה"ע  AutoCad14  ספריית בלוקי+ בפורמט .ב
 . Survey.pdf  בש+ Acrobat Reader  תוכנתשל pdf  מפרט זה בפורמט .ג
 . Logo.jpg =לוגו של החברה  .ד
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 י לאור: רצועות וקווי. מיפו�' נספח ג
 סוגי מפות 1

 :מדידת קווי+ ורצועות מבוצעת בשני מצבי+

 לצורכי תכנו: "מפה מצבית" של הקו והרצועה ליצירת מתוכנ:מדידת תוואי  1.1

 . הנחת הקולפני

 ."As Made "�" מפה מצבית"מדידת הקו והרצועה לאחר ביצוע ליצירת  1.2

 

 מ"קנ 2
 .ות החברהפ הגדר" או ע1:1000מ "המיפוי יבוצע בקנ

 

 רקע המפה 3
על הגושי+ להיות של המרכז למיפוי . המפה תתבסס על רקע של מפות גושי+ וחלקות

 . ישראל

 

 שטח המדידה 4

 מטר כאשר התוואי המונח נמצא בציר 30 =רוחב רצועת המדידה לא יפחת מ 4.1

פ דרישה מראש רוחב רצועה "עבור מפה לצורכי מדידה תיתכ: ע. מרכז הרצועה

 .גדול יותר

רוחב רצועת ,  מטר ומטה מקו הדלק500שר קיימי+ מקורות מי+ ברדיוס של כא 4.2

ייעשה , מ הדרוש"וא+ הדבר אינו מאפשר בקנ, המדידה יכלול  את מקורות מי+

 .מ מתאי+"במפת מפתח בקנ

 

 שלמות הפרטי.  5
ובכלל זה , כל פרט המצוי בתחו+ הרצועה יימדד בשלמות ג+ א+ הוא מחו> לרצועה

 . חצרות,מתקני+, מבני+

 

 פרטי. למיפוי 6

 : המדידה תכלול 6.1

 .מבני+ וכ: כניסות לבתי+ ומבני+ .א

 .גדרות  וקירות אב: .ב

 .מסילות ברזל, דרכי עפר, שבילי+, כבישי+, קווי מתאר של מדרכות: דרכי+ .ג

 .שטחי+ מעובדי+, עצי+: צמחיה .ד

 .הריסות, משטחי+, קירות תומכי+: בטוני+ .ה
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 תיות תת קרקעיותתאי+ ושוחות ביקורת של תש, מעבירי מי+ .ו

 .תקשורת, חשמל, עמודי תאורה .ז

 .תמרורי+, שלטי אזהרה, עמודי סימו: של תשתיות תת קרקעיות .ח

 .תעלות ניקוז, צירי ואדיות .ט

 .נקזי+, אביזרי צנרת .י

 .'כל פרט תכסית אחר הכלול בשכבות בנספח ב .יא

מדידות (פ תקנות המדידה "כל הפרטי+ הנדרשי+ להכנת מפה טופוגרפית ע .יב

 .1998 �ח "תשנה) ומיפוי

 שלטי+  6.2
מצייני+ של תשתיות תת קרקעיות והמידע , תוכנ+, המדידה תכלול את סוג השלטי+

 . מספור של עמודי חשמל וטלפו:, )תא' מס, קו' מס, סוג התשתית( המופיע בה+ 

 תשתיות קיימות 6.3
המתוכנ: או (תאי+ גלויי+ וכ: תוואי+ תת קרקעיי+ בנקודות החצייה ע+ קו הדלק 

כולל איתור צנרת ,  מטר לאור6 הקו החוצה מכל צד של החצייה30למרחק של ) הקיי+

 .קבורה באמצעי גילוי מעל פני הקרקע

 מדידת תוואי מונח 7
 כיסוי הקטע הנמדד ולאחר גמר כל פעולות לפני כאשר התעלות פתוחותהמדידה תבוצע 

 ).ובפרט ריתוכי+(ההנחה האחרות 

) Invert Level(חפירה ורו+ תחתית צינור המדידה תכלול מדידת גובה קרקע בשפת ה

 .זוויות, Tמסעפי , ואביזרי+ כגו: ברזי+

 

 צפיפות המדידה לאור: קו הדלק 8
 25מדידת תוואי מונח תימדד בצפיפות נקודות שלא תפחת מצפיפות של נקודת מדידה כל 

) I.P(.וכ: נקודות נוספות בנקודות מפנה ) מבחינה תלת ממדית(מטר כאשר הצינור ישר 

, מבני+, שלטי+, נשמי+, מגופי+: אופקיות ואנכיות ובקרבת פרטי+ נוספי+ למיפוי

 .חציות וכל פרט אחר, הגנות קתודיות

 

 קווי גובה 9

מדידה (לתקנות המודדי+ ) א (16פ תקנה "מ הנדרש ע"קווי הגובה ישורטטו בהתא+ לקנ 9.1

 .1998 �ח "התשנ, )ומיפוי

פ תקנה "צור6 הכנת מפה טופוגרפית תיעשה על) DEM) Digital Elevation Modelקליטת  9.2

 .1998 �ח "התשנ, )מדידה ומיפוי( לתקנות המודדי+ 46
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  מדידות במתקני.�' נספח ד
 תחו. המיפוי 1

 .מדידות מצב קיי+ יעשו ביחס לצירי מדידה שיתואמו מראש ע+ המהנדס
 מדידות מצב קיי. 2

דידת כל התכסית מדידת מפת מצב קיי+ בכל או בחלק משטח המתקני+ כוללת מ

 :ובכלל זאת) תשתיות על קרקעיות(
 .מי+, מכלי דלק.  ח
 , ניקוז, טלפו:, ביוב, תאי+ ושוחות מי+.  ט

 .      תקשורת
 .מעבירי מי+ ותעלות.   י

של תשתיות   ) שרוולי+(מוצא ומעברי+ . יא

 .קרקעיות=      תת
, קרקעיות=עמודי סימו: של תשתיות תת. יב

 .תמרורי+, רה      שלטי אזה
 .אביזרי צנרת.  יג

 .צירי גדרות היקפיות. א
 ,של כבישי+) קונטורי+(קווי מתאר . ב

 .מסילות ברזל, שבילי+,     דרכי+
 .תקשורת, חשמל, עמודי תאורה. ג
,   תקשורת, חשמל, קווי+ עיליי+ של מי+. ד

 .ניקוז, ביוב,      דלק
 .גדרות וקירות אב:. ה
 .מבני+מבני+ וכניסות ל.  ו
 .צמחייה ושטחי+ מעובדי+.  ז

  כבישי. ודרכי. 3
 :המדידה כוללת

 מטרי+ לכל צד משולי הדר6 ובכלל זאת כל התכסית 10מדידת הדר6 ורצועה נוספת ברוחב  3.1

 .המופיעה ברצועה זו
 :חתכי+ 3.2

 גבהי+ 5בכל חת6 רוחב יימדדו .  מטר לאור6 ציר הדר206מדידת חתכי רוחב כל  3.2.1

 .לפחות
 .ספי+ יימדדו לאור6 הדר6 בנקודות אי רציפותחתכי רוחב נו 3.2.2

מעבירי מי+ וכל המטרדי+ האחרי+ ברצועת , אבני שפה, מדידת גבהי+ של כל המבני+ 3.3

 .וגובה הקרקע בסמו6, המדידה
קרקעיות ובכלל זאת שימוש באמצעי גילוי מתאימי+ לאיתור =מדידות חציית תשתיות תת 3.4

 .המדויק של מיקו+ הציר והעומק
 .ה מפורשת של המהנדס תבוצע מדידה מדויקת של צמתי+ ומשטחי+על פי דריש 3.5

 מערכות וקווי צנרת 4
 .מדידה של תוואי קווי צנרת ובכלל זאת שימוש באמצעי גילוי לצנרת תת קרקעית 4.1
ובקטעי+ ישרי+ במרווחי+ ) I.P(.סימו: תוואי קווי+ תת קרקעיי+ בצמתי+ בנקודות מפנה  4.2

הבנוי , מ צבוע בצהוב" מ20/20/5, אמצעות ברזל זוויתהסימו: ב.  מטר200שאינ+ עולי+ על 

, מ מפני השטח ועליו יירש+" ס50היתד יבלוט לגובה . מ" ס40/40/40בתו6 יסוד מידות 

 .קוטר ועומק הצינור, בצבע אדו+ מספר הסימו:
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 גדרות היקפיות 5
 כל  מטרי+ לכל צד ובכלל זאת10מדידת מצב קיי+ לאור6 ציר הגדר ורצועה נוספת ברוחב  5.1

 .התכסית המופיעה ברצועה זו
בכל .  מטר לאור6 ציר הגדר וכ: בנקודות אי רציפות לאור6 הגדר20מדידת חתכי רוחב כל  5.2

 . נקודות לפחות5=חת6 ימדדו גבהי+ ב
וגובה הקרקע בסמו6 , הדרכי+ וכל המטרדי+ ברצועת המדידה, מדידת גבהי+ של המבני+ 5.3

 .אליה+
בכלל זאת שימוש באמצעי גילוי מתאימי+ לאיתור קרקעיות ו=מדידת חציית תשתיות תת 5.4

 .מדויק של מיקו+ ציר והעומק
 גבולות המתק1 6

הסימו: כולל נקודת סימו: במקו+ המדויק של . מדידת גבולות המתק: כולל סימונ+

הסימו: ייעשה . לכל נקודת סימו: תיבנה אבטחה). I.P(.פינות הגדר ונקודות מפנה 

מ מגולווני+ הבנויי+ לתו6 יסוד בטו: במידות " מ50/50/5באמצעות ברזלי זווית 

האבטחות ייעשו באותו האופ: וה: . מ" ס50גובה עמודי הסימו: מפני הקרקע . 50/50/80

מקומות בה+ . במקו+ שיורה המהנדס,  מטר מעמודי סימו: הגבול10ימוקמו במרחק 

לצבע הסימו: נקודות הסימו: יסומנו בצבע הזהה . יסומנו האבטחות בלבד, קיימת גדר

 .בפנקסי המדידה
 מדידות טופוגרפיות 7

, ב"ערוצי נחלי+ וכיו, מדרונות, סוללות עפר, כגו: חפירות, מקומות אשר ידרוש המהנדס

 .תתבצע מדידה טופוגרפית
לתקנות ) א(16תקנה מספר בהתא+ למ המפה ו"קנל בהתא+שרטוט קווי גובה יבוצע 

 .פ דרישת המהנדס" וע1998 �ח "התשנ) מדידה ומיפוי (המודדי+
 )אלטימטרית(מדידת גבהי.  8

במקומות אשר ידרוש המהנדס תבוצע מדידת חתכי אור6 לאור6 צירי+ ותוואי+ שיוגדרו 

 מטר לאור6 הציר וכ: נקודות גובה בקווי אי רציפות 20ימדדו נקודות גובה כל . מראש

 .ב"תעלות וכיו,ואדיות, כבישי+, ונקודות נוספות בחצייה של דרכי+
 מו1 נקודות קבעסי 9

הנקודות . נקודות קבע יסומנו בתו6 שטח המתק: בכמות ומקומות שידרוש המהנדס

הנקודות יקשרו . יסומנו על גבי מבני+ או בשיטה המתוארת לסימו: ולציו: נקודות הגבול

 ).קואורדינטות וגובה. (לרשת ישראל החדשה
 קשירה לרשת בקרה אנכית ארצית 10

אשר נתוניה התקבלו ) B.M.) Bench Mark ש בנקודתכל מדידת גובה מחייבת שימו

 .י המרכז למיפוי ישראל"ומאושרי+ ע
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  חתכי. ומפות תנוחה�' נספח ה
 מפת חתכי. 1

 מפת מפתח 1.1
 :מפת חתכי+ מורכבת משלושה מרכיבי+
במרכז הגיליו: יופיע החת6 ותחתית , מ אופקי"בראש הגיליו: תופיע תנוחת הקו בקנ

 .אמת את מקטעי החת6התו, הגיליו: תופיע טבלה
מ מתאי+ "פלנימטרית בקנ) תרשי+ סביבה(בתחתית מפת חתכי+ יש להציג מפת מפתח 

 .המציגה את קו הדלק ואת הקטע התוא+ לחת6

 

 סכימת המפה 1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 .1:250מ לגובה של " וקנ1:2,500קו של ור6 ה

 כותרת

 מקרא

 חותמות

תרשי+ סביבה

 רת מודדאישור והצה

מ"קנ

 ש+ הקוב> ותארי6 הפקה

תנוחה מפת

מפת!חתך

 
 טבלה

 מ לאור6 הקו"קנ

קנמ 
לגובה
הסדנא'!רח
,!2121.!ד.!ת

52-8528:!טלפון

 

 

 

 מ "קנ 1.3
 1:1,000 :מ לאור6 הקו"קנ
 1:100  :מ לגובה"קנ
מ לא"פ דרישה נית: להשתמש בקנ"ע
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 פרטי. למיפוי 1.4
 :בחתכי+ יופיעו הפרטי+ הבאי+

 .קוטר ועובי, הצגת אור6: שרוולי+ .א

 ).תוואי השטח(רו+ תחתית הצינור ורו+ פני הקרקע  .ב

 . סוג הצינור, חומר, קוטר, פ מפת מפתח"מספר הקטע ע, לכל צינור יוצג ש+ הקו .ג

סוג , חומר הצינור, להציג את ש+ התשתית החוצהעבור קווי+ חוצי+ או נחצי+ יש  .ד

 .הצינור

, אבני+ משתלבות, מרצפות, שרוולי+, צמתי+, דרכי+, אביזרי+ בקו: פרטי+ נוספי+ .ה

 .'מגופי+ וכו, גני+

 

 צפיפות 1.5
 מטר לאור6 הקו וכ: 10צפיפות מדידת הנקודות לאור6 הקו לא תקט: מנקודה  כל 

ובאיזוי+ בה+ , בקרבת פרטי+ וחציות, של הצינור) I.P(.נקודות נוספות בכל נקודת מפנה 

 ).קווי אי רציפות. (חלי+ שינויי גובה

 

 טבלה 1.6
 ):להל: דוגמה(מתחת לחת6 תופיע טבלה המרכזת את המידע הבא 

 

 רו. תחתית תעלה

90
.3

8
 90

.1
8

 91
.8

3
 90

.9
5

 

 רו. קרקע קיי.

93
.1

7
 90

.3
0

 94
.5

2
 93

.8
4

 

 51/28G. ח.ממערב לע'  מ95/288G ,25.0. ג.מ.ח.ממערב לע'  מ8.0 מיקו. הקו

 X ¾ 12 ∅ 52 0.281"צינור  סוג הצינור

 10.00 10.00 10.00 10.00 מרחק ביניי.
 38.00 28.00 18.00 8.00 )מצטבר(מרחק סכומי 

 L=33.45 תוואי אופקי

2                       1                        0              מספר יתד
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  אורתופוטו ופוטוגרמטריה�' ח ונספ
 מדידות פוטוגרמטריות 1

מפות שנערכו בשיטה פוטוגרמטרית יוכנו לפי תצלומי אוויר שצולמו במצלמה  1.1

המפות יתבססו על נקודת בקרה אופקית ונקודות בקרה אנכית , פוטוגרמטרית

 .1998 �ח "התשנ, )מדידה ומיפוי(לתקנות המודדי+ ) א (25כאמור בתקנה 
או יזוהו בתצלומי+ , בקרה יסומנו בשדה לקראת הצילו+ האווירינקודות ה 1.2

 26פ תקנה "לפי הנחיות טכניות של מנהל המרכז למיפוי ישראל ע, קיימי+

 .1998 �ח "התשנ, )מדידה ומיפוי(לתקנות המודדי+ 
קנה המידה של תצלו+ אוויר להכנת מפה פוטוגרמטרית לא יקט: מקנה המידה  1.3

בהתא+ , 1998 �ח "התשנ, )מדידה ומיפוי(המודדי+  לתקנות 28הנקוב בתקנה 

 .לקנה המידה של המפה ודרגת האיכות של המכשיר הפוטוגרמטרי
שנמדדו במדידות , מודל פוטוגרמטרי יתבסס על ארבע נקודות בקרה לפחות 1.4

 לתקנות המודדי+ 29קרקע או שנקבעו בטריאנגולציה אווירית ובהתא+ לתקנה 

 .1998 �ח "התשנ, )מדידה ומיפוי(
 30פ תקנה "ח על טיב הפתרו: הפוטוגרמטרי ע"לכל מודל פוטוגרמטרי יוכ: דו 1.5

 .1998 �ח "התשנ, )מדידה ומיפוי(לתקנות המודדי+ 
 

 אורתופוטו 2
בטבלה שלהל: לפי ' אורתופוטו יוכ: לפי אחד מקני המידה המצויני+ בטור א 1.6

המודדי+  לתקנות 38לצדו כאמור בתקנה ' ג=ו' הפרטי+ המצייני+ בטורי+ ב

 :1998 �ח "התשנ, )מדידה ומיפוי(
 'טור א 'טור ב 'טור ג

גודל פיקסל מרבי על 

 הקרקע
קנה מידה מזערי של 

 תצלו+
 קנה מידה של אורתופוטו

 1:500 1:5,000 מ" ס7.5
 1:625 1:5,500 מ" ס8.5
 1:1,000 1:7,000 מ" ס10.5
 1:1,250 1:8,000 מ" ס12.5
 1:2,000 1:10,000 מ" ס20.0
 1:2,500 1:11,000 מ" ס25.0
 1:5,000  1:20,000* מ" ס50.0
 1:10,000 1:40,000** מ" ס100.0

 .1:15:000  =קנה מידה מזערי של תצלו+ למטרה קדסטרית *
 .1:30,000 �קנה מידה מזערי של תצלו+ למטרה קדסטרית **
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וגדל ה. אורתופוטו לא יוגדל יותר מפי שניי+ ביחס לקנה המידה שלפיו הוכ: 1.7

 .יצוי: הדבר בהדגשה וכ: יצוי: קנה המידה המקורי של האורתופוטו, אורתופוטו
בצמוד לכל אורתופוטו יציי: מודד את קנה המידה של תצלומי האוויר שמה+  1.8

 .לרבות גודל הפיקסל במציאות על הקרקע, את נתוני הסריקה, הוכ: האורתופוטו
נת אורתופוטו תיעשה לפי לצור6 הכ) DEM) Digital Elevation Modelקליטת  1.9

 �ח "התשנ, )מדידה ומיפוי( לתקנות המודדי+ 46הטבלה שלהל: כאמור בתקנה 

1998: 

המספר המזערי של נקודות 

 ר" לא סדיר לקמDEM=ב

 2המרחק המרבי בי: 

 DEMנקודות סמוכות של 

 סדיר במטרי+
 קנה מידה של אורתופוטו

62,250 4 1:100 
28,000 6 1:250 
15,000 8 1:500 
15,500 8 1:625 
10,000 10 1:1,000 
10,000 10 1:1,250 
4,500 15 1:2,000 
2,500 20 1:2,500 
600 40 1:5,000 
400 50 1:10,000 
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  היתרי. לרשויות�' נספח ז
 רקע לתוכנית בינוי ערי. 1

תבוצע לפי הנחיות להכנת מפה מצבית הכוללת , המפה שתשמש רקע לתוכנית בינוי ערי+ 1.1

 . גושי+ וחלקותרקע
 .השגת כל המידע הדרוש להכנת המפה באחריות המודד 1.2
 .המפה תהיה חתומה בידי מודד מוסמ6 כולל פרטי רישומו 1.3

 

 הכנת מפה מצבית להיתר בנייה 2
פ האמור "המפה המצבית שתוגש כחלק מתוכנית לצור6 קבלת היתר בנייה תיעשה ע 2.1

 ".ייה ודרישות בנייההיתר בנ" לתקנו: התכנו: והבנייה 1.3 לסעי! 4בתקנה 
 .השגת כל המידע הדרוש להכנת המפה באחריות המודד 2.2
 .המפה תהיה חתומה בידי מודד מוסמ6 כולל פרטי רישומו 2.3
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  הסברי. ותמונות להמחשה�' נספח ח
  לאוכלוסיית המודדי+ את האלמנטי+ השוני+ ולהגדיר להמחיש ולהבהירנספחמטרת ה

 .  למיפויוהייחודיי+
 .יפה ליצור אחידות בחומר הממופה לש+ קבלת החלטות בזמ: אמתהשא

 שוחת מגופי+ בתו6 חצר מגופי+ .1

 
 )לאחר ביצוע(שוחת מגופי+ וקו דלק מונח לפני כיסוי  .2
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 )מעוגל (שלט אזהרה של החברה  .3 )א"קצא(שלט אזהרה של חברה אחרת .     4

  
 

 
ונש+ ) מימי:(עמוד הגנה קתודית .     6

 ) א"קצא(של חברה אחרת ) משמאל(
של ) משמאל(ועמוד הגנה קתודית ) מימי:(נש+ .    5

 )שחור ולב:(החברה המסומני+ בצבעי החברה 
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יוצא ) עמוד דק שחור(שרוול ע+ נש+ .    8

 ממנו ותשתית חוצה
עמודי+ (שלושה קווי+ ע+ שרוולי+ ונשמי+ .     7

 לפני כיסוי החפיר) דקי+

 
 

 הגנה קתודית ע+ ראש של עמוד.    10

קופסת חשמל סגור בצבעי החברה 

 ).לב:=שחור(

שמות : עמוד הגנה קתודית פתוח ע+ ראש עגול.    9

 .ארבעת הקווי+ אליה+ הוא מחובר רשומי+ בפני+
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במקרה זה כבל (שוחות של תשתית חוצה .   12

 )אופטי של סלקו+
עמוד סימו: של החברה הכולל .  11

 ר>' קילומטראז

 
 
 לוח חשמל בתו6 חצר מגופי+ .12
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