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 הנחיות כלליות  .1

 4.2, 4.1, 4, בהתאם לאמור בסעיפים המדידה תיעשה על פי תקנות המדידה והנחיות המתכנן .1.1
  בנוהל מבא"ת.

 .ת"מבא בנוהל למוגדר בהתאם המדידה מפת עדכניות .1.2

 .המדידה תחרוג מעבר לקו הכחול )בהתאם להנחיות מוסד התכנון(מומלץ ש .1.3

ים, יפנה המודד למרכז למיפוי ישראל, על מנת לקבל מס' הגוש מתוך מפתח בגושים לא מוסדר .1.4
שטח כל חפיפה לגושים.  אין למספר שטחים אלה עצמאית שלא בהתאם למפתח הגושים. ב

 בשום מקרה אחר. 9999מספר חלקה אין לרשום  ".9999הגוש תהיה חלקה פיקטיבית עם מס' "

דרכים בין עירוניות. בדרכים עירוניות תקלט זכות הינה חובה בל זכות הדרך בנייה וקליטה ש .1.5
 . על פי דרישת המתכנןהדרך רק 

  על )קו נפט, מובלים ראשיים וכיוב'( יאותרו מול חברות התשתית ויסומנו במפה.-תשתיות .1.6

 תשתית מבוטלת או לא מתפקדת, אם נמצאת בשטח, תימדד על ידי המודד. .1.7

ה. אם ביקש המתכנן מהמודד מידע כזה, הוא תשתית מתוכננת לא תועלה על גבי מפת המדיד .1.8
 , ולא יודפס ברקע התוכנית.יופיע כמידע תכנוני בקובץ נפרד ולא במפת המדידה

 

סוג קו ועובי( כפי , הבלוקים והמאפיינים שלהם )שכבותשמות הבאך ורק המודד ישתמש  .1.9
באתר  2006מבא"ת  עמודבשמפורסם  מינהל התכנוןשל   medidaמפרט שמופיעים ב

, ובהתאם להנחיות הטכניות לעריכת יכים ומידע< כלי עזרמינהל התכנון< מדרינטרנט של הא
 קבצי מפת המדידה וקובץ הגושים והחלקות.

 "שכבות המוגדרות כ"חובה" או "רשות" במפרט יודפסו, בעוד שאלה המוגדרות כ"התעלמות .1.10
אין להדפיסן ברקע  ודה(או ככלי עזר בשלבי העב ,)ויכולות לשמש לדיאלוג בין המודד למתכנן

 התוכנית.

שיסומנו בשכבת  פרטי פרויקטו צפוןלכל מפת מדידה יצורפו מסגרת קואורדינאטות, חץ  .1.11
 .ויודפס ברקע התכנית , וקנ"מ שיסומן בשכבת הערות המודדהתעלמות

על גבי יש לסמנם לקות חאושרו מגרשים או הפקעות שטרם נרשמו כתחום המדידה ככל שב .1.12
 את טבלת השטחים בשכבת התעלמות.וסיף ( ולהsurveyהמפה הטופוגרפית )קובץ 

 
 

 קו כחול אנליטי .2

( בנוהל מבא"ת, יגדיר המודד בצורה אנליטית את גבול 73)עמ'  4.1בהתאם להגדרות סעיף  .2.1
, ויקבע את שטחה של התכנית על פי סה"כ התוכנית )הקו הכחול( אותו קבע עורך התוכנית

פירוט  י החלקות בתחום התכנית.ן הרשום של החלקות השלמות ושטחן המתואם של חלקשטח
שטחי בחלקות הרשומות ושטחיהם המתואמים של חלקי החלקות יוצג בפני עורך התכנית 

 קו הכחול האנליטי.לצורך התאמת התאמת שטחי היעודים המאושרים ל

 .קו הכחול האנליטי יידרש כתנאי להפקדתה של התכניתה .2.2
 



 טכניות הנחיות  MEDIDA מפרט  2006מבא"ת 

 

 2010 ספטמבר 2 

 

 

 חתימות והצהרות מודד  .3

ת המודד וובהצהרגיליון התשריט: בהצהרה שבתחתית השובל הל חתימת המודד נדרשת ע .3.1
 תכנון זמין ותהליכי תכנון< נהלים להגשת תכניות< < מינהל התכנוןפורסם באתר מהנלוות כ

 , בהתאם לשלב הסטטוטורי של התכנית./ תצהירים / דפי חתימות מסמכים נלווים

החלקות, ת הנתונים המופיעים בטבלאות הגושים ובהצהרת המודד יאשר המודד גם את נכונו .3.2
 כמפורט לעיל.

 

 עדכון מדידה .4

בסעיף , וsurveyמדידת המפה הטופוגרפית יירשם בבלוק הצהרת המודד המצורף לקובץ מועד  .4.1
 .  לתצהיר המודד הנלווה 1

 אם מצאעדכניות קובץ המדידה. נדרש עדכון מדידה יצא המודד אל השטח ויבחן את ככל ש .4.2
חדש  surveyכין המודד קובץ נוי המצדיק את החלפת קובץ המדידה ברקע התכנית, ישי

 1, ובסעיף surveyבלוק הצהרת המודד המצורף לקובץ מדידה החדש בוירשום את מועד ה
שינוי בשטח המצדיק את החלפת קובץ המדידה ברקע התכנית,  אם לא מצא צהיר הנלווה.לת

מועד  יוצג במקרה זה לתצהיר הנלווה. 2אריך המודד את עדכניות המדידה באמצעות סעיף י
 לתצהיר הנלווה. 1בתצהיר המודד שבשובל התשריט ובסעיף  המדידה המקורי

 
 

 טבלת גושים וחלקות .5

, ללא ציון השטח המדוד. אם שימת גושים וחלקות תופיע בשובל התשריט ולא במפת המדידהר .5.1
הוא יופיע בנספח נפרד, לא בתשריט. שם הנספח "נספח שטחי  –נדרש מידע לגבי השטח המדוד 

 . גושים וחלקות/מגרשים"

"גושים וחלקות בתוכנית" בהוראות  1.5.5באחריות המודד לבדוק את הנתונים בטבלה  .5.2
. 2ת נכונות הנתונים בסעיף התוכנית, ובטבלת הגושים והחלקות בשובל התשריט, ולאשר א

 בהצהרת המודד המצורף לתוכנית.

 

 הבהרות  .6

 לוגו של מודד / משרד המודדים לא יופיע במפת המדידה. .6.1

 .לא יופיעו במפת המדידה –תמצאות מפות סביבה וה .6.2

"טבלת שטחים לפי  3.2טבלת השוואת שטחי יעודי קרקע בין מצב מאושר למוצע )טבלה  .6.3
( היא באחריות עורך התוכנית. גם במידה וביקש עורך התוכנית יעודים" בהוראות התוכנית

 מהמודד להכינה היא לא תופיע במפת המדידה.
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 קבצי מפת המדידה והקדסטר טכניות לעריכה והגשה שלהנחיות 

 

 הגשת הקבצים .7

 בשני קבצים: יש למסור את החומר  -לצורך הגשת התכנית .7.1
 .Survey_XXבקובץ שייקרא  :המדידה עצמה. 1
 . Parcel_XXבקובץ שייקרא   :חלקותוגושים . 2

באקסל,  medidaקים. רשימת שכבות ובלו medida.dwgזר הניתנים להורדה הם: קבצי הע .7.2
 ם. קים, ופונטים מותריספריית בלו

 היחידות המוגדרות כפוליגון סגור הן: מבנה, גבול גוש וגבול חלקה.הישויות  .7.3

, ולשלוח את הקובץ המומר ביחד עם קובץ להמרה בתכנת העזר surveyיש לשלוח את קובץ  .7.4
parcel .ל שיכיל את השטח ייצר קובץ גבולצורך כך יש ל לבדיקה ויצירת תשריט במערכת

קבצים אלה נדרשים  ד בחפיפה לגבול התכנית.בץ תאי שטח הכולל תא שטח אחהמדוד + קו
 לצורך בדיקת קבצי המדידה.

המערכת לקליטת תכניות, מומלץ לבצע את בדיקת היות ולא ניתן למחוק תכניות מיותרות מ .7.5
לעורך  התקינים לאחר העברת הקבצים ממוחזרת. קבצי המדידה באמצעות תכנית טיוטה

מנוע מעורך יש ל. ות אחרותהתכנית ניתן להזין לאותה תכנית טיוטה קבצי מדידה של תכני
, או ע"י משלוח זנתו כמשתמש קפואבאמצעות ה ,ית הטיוטהאת תכנבטעות לקדם מהתכנית 

 הקבצים בדוא"ל מבלי להגדיר את העורך כמשתמש בתכנית הטיוטה.

 

 מפת המדידה .8

 

 צריכה להיות ריקה. 0שכבה  .8.1

 . MEDIDAבתוך בלוק לפי מפרט  הצגת טקסט תיעשה אך ורק .8.2

 . points עצמים נקודתיים יופיעו כבלוק בלבד. אין  להשתמש בישויות מסוג  .8.3

 או אליפסה. line ,circle  ויות מסוגתמש בישאין להש .8.4

 (.unitsהנקודה ) אחרי ספרות 6 -ל  הממוחשב הקובץ של הדיוק רמת את להגדיר יש .8.5

( כדי MARKנה יש להשתמש בשדה המאפיין )בבלוקים בהם מופיע תיאור של עצם או מב .8.6
(: רק VISIBLEכגון: מסילת רכבת. יש לשים לב לשדות המוצגים ), להציג את תיאור העצם

 שדות אלו יופיעו על הגיליון.

 קו מבנה חלקי מדוד. -2298M –מבנה שאינו סגור יש לקלוט בשכבה  .8.7

בתים שאינם סגורים בנקודות,  לצורך מילוי. 2299M –מילוי בתים בנקודות יש לקלוט בשכבה  .8.8
ע על גבי . פוליגון זה לא יופי2300Mניתן )אך לא חובה( להוסיף פוליגון סגור פיקטיבי בשכבה 

 המפה.

שכבות אלה מוגדרות "שכבות התעלמות".  1201-1204טקסט חופשי ניתן לרשום בשכבות  .8.9
 אין להדפיסן ברקע התוכנית. 
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 - זה פונט של ושונות רבות גרסאות שקימות ןכיוובלבד.    HEBTXTבפונט  להשתמש יש .8.10

יש לכתוב הפוך.  winheb)למשתמשים ללא  .ת"המבא מאתר מחדש ואות להוריד מומלץ
 (לרשום: םולש  לדוגמא: שלום  יש

 :GISבהמרת עברית למערכות  CADבשל מגבלות  .8.11

ה על . המדידה נערכ1 " אין לכתוב מספר בתחילת משפט שמכיל גם אותיות, כגון: (1
 " בסיס...

 האחד יכיל את המספר, השני את הטקסט. :במקרה זה יש לפצל לשני בלוקים                    
 " א/123 "   דוגמא שניה:                    

 " א/123 תוכנית במקרה כזה יש לכתוב: "                           
 אין לכתוב נקודה בסוף משפט. (2

 

 מודד  לכל מפת מדידה .  יש להוסיף בלוק הצהרת .8.12

יש להקפיד למקם  . 1211Mיש לרשום בתוך בלוק טקסט שכבה + קנ"מ המדידה הערות מודד  .8.13
 קרבת תחום המדידה על מנת שהן יוצגו בתוך מסגרת ההדפסה של התשריט.רות אלה בהע
 
 

 

 (גושים וחלקות קדסטר ) .9

על כן יש  .סגורים פוליגונים להיות יםצריכ  PARCELבקובץ יםהמוגשהגושים והחלקות  כל .9.1
להגיש גושים וחלקות בשלמותם. )אין להדפיס את כל קו המתאר שלהם, אלא רק את מה 

 (.י. הם יופיעו בשלמותם רק בקובץ הדיגיטאלןבמסגרת הגיליו יעשמופ

אין לסגור את הפוליגונים של גושים ו/או חלקות בסגירה פיקטיבית )ואין להשתמש בסמל  .9.2
"fake.)" 

סימן הביטול )ברייס( מציין בתכניות לצרכי רישום, פרטים שאינם גבולות. אין להראות סימן  .9.3
 זה ברקע לתב"ע.

, לא יכללו כל מידע לגבי חלקות ארעיות, גבולות SURVEY -, וPARCELקבצי המדידה  .9.4
 גושים חדשים/מתבטלים וכיוב'. 

יופיעו גושים וחלקות מוסדרים ו/או לא מוסדרים בלבד. יש להקפיד על  PARCELבקובץ  .9.5
 .לא מוסדר( 20מוסדר,  – 6סטטוס באחד משני הערכים ) מילוי שדה 

 אזורים/ גושים לא מוסדרים .9.6

דורש פזל מושלם של גושים וחלקות גם במקרים בהם אין גושים מוסדרים, בקובץ  תהמבא"
PARCEL . 

 שמו ו/או מספרו. SURVEYבקובץ אלא   PARCELהוא לא יופיע בקובץ במקרה שקיים גוש שומה, 
בבלוק הנלווה. יש להורות למתכנן לרשום מידע זה, כולל ספר ודף אם ידוע,  ,1608Mבשכבה  יירשמו
 סעיף זה מפורסם אוטומטית ברשומות. .(  בהוראות התוכנית.1.5.2"תיאור מקום" )סעיף בשדה 

לא מוסדר וחלק מהחלקות שלו  הן כן מוסדרות, יש לרשום את מספר החלקה  גושבמקרה שקיים 
מוסדרות. מספרים אלו יש לקחת ממפ"י. במקרה שלא כל החלקות -ל הלאהמוסדרת, וכן את מספרן ש

נמצאות בתוך הקו הכחול של התכנית )בו יש חובה למלא את כל השטח בחלקות  ממוספרות, והן
 .20. סטטוס הגוש = 9999יש להשתמש במספר חלקה פיקטיבי  –ממוספרות( 

יש  מיספור השטח ממפ"י.תיחום ואת  לא מוסדר, כגון בחלקים מהדרום, יש לקחת שטחבמקרה של 
.20. . סטטוס הגוש = 9999ליצור חלקה פיקטיבית על כל השטח ולמספרה 
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 (המערכת המקוונת כללים טופולוגים לקובץ הקדסטר )נבדקים בבדיקת .10

 

 כל חלקה וכל גוש חייבים להיות פוליגונים סגורים עפ"י מפת גוש רשום. .10.1

 (.OVERSHOOT \ UNDERSHOOT) אין קווים מיותרים או חסרים .10.2

 אין פערים בין שני פוליגונים סמוכים. .10.3

 פוליגונים סמוכים.אין חיתוכים בין  .10.4

 לא יתכן פוליגון ללא בלוק ולהיפך, לא יתכן בלוק ללא פוליגון. .10.5

 הקו הכחול חייב להיות כולו מלא בגושים בצורה מושלמת. .10.6

צורה מושלמת. מחוץ לקו הכחול הגושים בתוך הקו הכחול חייבים להיות מלאים בחלקות ב .10.7
 או.אין צורך לקלוט חלקות, אולם גבול הגוש יהיה סגור במלו

 לא תתכן חלקה שלא בתוך גוש. כלומר גבולות הגושים חייבים להיקלט בשלמות. .10.8

 אין שתי חלקות עם אותו מספר. –בכל גוש  .10.9

 -של מס' הגוש והלא יתכנו שני מספרי גוש זהים באותו קובץ. כאשר זהות כוללת את השילוב  .10.10
SUFFIX. 

 נומרי בלבד. )אין לרשום מספר במינוס(–מס' גוש ומספר חלקה  .10.11

 –במקרה שבו התכנית חלה על חלק מחלקה גדולה כאשר הגבול לא נמצא בתוך הקו הכחול  .10.12
 עדיין יש להגיש קובץ גושים וחלקות עם גבול חלקה שלמה וגבול גוש שלם. 

 ק החלקה.יש להקפיד על רישום מספר הגוש בבלו .10.13

 אין חובה למלא את שדות הבלוק, למעט המידע הנדרש בבלוקים של גושים וחלקה. .10.14
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 2010 ספטמבר 6 

 

 בלוק הגוש מכיל כעת את השדות הבאים: 

 

 

 

 לוק החלקה מכיל כעת את השדות הבאים:ב

 

 

 

 

משמעות  שם השדה  .1

 השדה

מוצג /  חובה/לא ערכים אפשריים

 לא

 מוצג

2.  LOT_NUM כן חובה  מספר גוש 

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

 ( בשדה זה)לוכסן

 כן

4.  GUSH_SUFFI  תוספת

למספר 

 הגוש

בדרום  ישנם גושים שמספרם מכיל  מספר

. במקרה כזה 100008/1וספת,  כגון: ת

  1ה זה: יש לרשום בשד –

 כן

5.  LEGAL_AREA  שטח רשום

 בדונם

 לא אין למלא מספר

6.  STATUS סוג הגוש 

 

מספר לפי טבלת סוגי 

של  16גושים עמוד 

 מבאת.

 ערכי הטבלה:

 = מוסדר6 

 = לא מוסדר20

 לא חובה .

7.  ANALYTIC  האם

 אנליטי

 =כן1

 =לא0

 .ברירת מחדל: לא

 

 לא

 מוצג חובה/לא ערכים אפשריים משמעות השדה שם השדה  .1

2.  PARCEL_NUM כן חובה  מספר חלקה 

3.  LOT_NUM לא חובה  מספר גוש 

4.  GUSH_SUFFI אם נדרש, עבור גושים במחוז מספר פר הגושתוספת למס 

 דרום

 לא

5.  LEGAL_AREA  לא לא חובה מספר רשום בדונםשטח 

6.  ANALYTIC האם אנליטי 

 

 =כן1

 =לא0

 ברירת מחדל: לא.

)בחלקות שהוקמו לצורך 

 כן( –הגדרת קו כחול אנליטי 

 לא


