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:הנחיות

על.א .כל השאלותעלי� לענות

.אי! להשתמש בחומר עזר.ב

. נקודות60–ציו! עובר.ג

חי.ד תשובה נכונה. חובה לרשו� את הנוסחאות ולהציב את הנתוני� בנוסחאות, שובי�בשאלות הדורשות

.לא תזכה בציו! מלא, או תהלי� החישוב, אשר אי! בה נוסחה

ת המדבקה ללאא.מחברת הבחינהשלהיש להקפיד להדביק את מדבקות הפרטי� האישיי� על גבי הכריכ.ה

המהכריכהש� הנבח! יש להדביק בצד הימני של .דבקה ע� ש� הנבח! בצד השמאלי ואת

מס.ו בצד ימי! של המחברת' נא לרשו� את .השולח! בו אתה יושב

.אי! להוסי( פרטי� נוספי� על גבי הכריכה.ז

 !!!החלצהב
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 נקודות5? מהו היטל גיאודטי.1
,"רשת ישראל"המכונותתאיזה היטל גיאודטי מבוססות רשתות הקואורדינאטו על
".רשת ישראל החדשה"

את.2 "5: ולמה הם משמשים בעבודות מיפוימושגים הבאיםה הגדר
.ןתוויי, סורק,)דיגיטייזר(מספרת
. מפת רסטרותי מפה וקטור:הגדר

"5. מפה טופוגרפית מהם הציונים המילוליים שיש לציין בגוף.3
 .....)שם המקום, כגון קנה מידה: לעזרתך(

ב.4 "5שוליים של תצלום אווירי המשמש למיפוי פוטוגרמטרי פרט כל הנתונים הרשומים

"5 לפני תחילת ביצוע הסדר"הודעת הסדר"ו" מוקדמתההודע"ומתי מי מפרסם.5
? פלונישוביבי

"5 כאשר נתגלתה בו טעות, בפנקס המקרקעין" טעות סופר"מי רשאי לבצע תיקון.6
. סופר לאחר גמר הרישום

"8 בעל, הנמצאות בשטח מישורי והגבהים של שתי נקודותתנתונים הקואורדינאטו.7
? האם יש קוו ראיה בין שתי הנקודות קבע על ידי חישוב. שיפוע אחיד

ב הו.מ"ק6,370= רדיוס כדור הארץ לצורך חישוב השתמש  בקוקציהררפהנח כי
. שבין שתי הנקודות זניחה

A, Y= 100000.00 , X=300000.00 , H=100.00 m.
B. Y=130000.00 , X=340000.00 , H=300.00 m.

A. h=100.00:נתון גובה במטרים של שתי נקודות.8 , B. h=102.69.8"
פי,Cשל נקודה חשב גובה .אשר בוצע בעזרת מאזנת, מהלך האיזון הבאעל

ל: הצבה ראשונה :-קריאה אחורה A1.12 ,1:0.87קריאה קדימה לתחנת מעבר 
 C:1.22-לקריאה קדימה, 1:1.94 קריאה אחורה לתחנת מעבר:ה הצבה שניי

ל: הצבה שלישית :-קריאה אחורה C1.35 ,2:0.46קריאה קדימה לתחנת מעבר 
ל, 2:1.18יאה אחורה לתחנת מעבררק: הצבה רביעית  B:0.35-קריאה קדימה

.A-B בדוק מהי אי הסגירה של מהלך האיזון בין הנקודות
.ראה תרשים מצורף
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TOTAL(תחנה כוללתל ידיעאשר נמדד,B חשב את גובה נקודה.9 STATION(8"
. מטר100.00 שגובההAנקודהמ

. מטרB:1.00גובה הפריזמה בנקודה. מטר A:1.40 גובה המכשיר בנקודה
מ ה, מטר B=300.00-לA- מרחק אופטי מדוד –57°3´18": עומקזווית

"8 בכדי לקבל תצלום אווירי, להיות גובה הטיסה מעל פני היםצריךמה. 10
שלב .1:10,000קנה מידה מקורב
שה . מטר0.15האורך מוקדשטח מצולם במצלמה פוטוגרמטרית
. מטר300.00: מעל פני היםשל השטח המצולם ממוצעהגובהה

"8".מ-דונם 6.400: שטח חלקה רשום בפנקס המקרקעין. 11
.החלקה נמדדה כעת פעמיים וחושבה מנתוני מדידה שונים

.בהתאמה,"מ-דונם 6.350-ו"מ-דונם 6.454:ה נמצאשטח
 הוא, בדוק אם ההפרש בין כל אחד מהשטחים המחושבים לבין השטח הרשום

. המותר בתקנות המדידה בתחום

א. 12 "15. אשר לא הופיעו במפה'ב-ו' שמאי מצא בשטח עבודתו שני עצמים
 ים כאשר השתמש בשתי נקודות מדד את העצמ בעזרת מצפן מגנטי וסרט בד

: שלהן נתונותתאשר הקואורדינאטו,B-וA המופיעות במפה
A. Y=100000.00 , X=300000.00 ; B. Y=101000.00 , X=300100.00

.°15והאזימוט המגנטי, מטר300.00 המרחק'א-לA בין
 º340נטי והאזימוט המג, מטר200.00המרחק'ב-לB בין

. מזרחהº3: המגנטית היאההסטיי
א .'ב-ל' חשב את המרחק בין

. מצורף ראה תרשים

"15: שלהן נתונותת שהקואורדינאטו D,A,B,C נקודות4 על ידית מוגדרחלקה. 13
A.Y=100000.00 , X=300000.00 , B. Y=100300.00 , X= 300500.00
C. Y=101300.00 , X=300700.00 , D. Y=101000.00 , X=300200.00

.את שטח החלקה, בשיטה אנליטית, חשב
. ראה תרשים מצורף
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