תאריך________
לקוח__________

טופס הזמנת שירות מפה מותאמת אישית
* מפה מותאמת אישית מציגה מידע גיאוגרפי עדכני ,ללא השתלשלות גוש/חלקה.

** תצוגה מקדימה תישלח במייל (להמחשה בלבד) ,לפני הדפסת המפה  /שליחת הקובץ.
*** המידע מתקבל בצורת הדפסה או קובץ .לא ישלחו קובצי עבודה ( AutoCadאו .)ArcGIS
גלין
ויקטוריה
______
______
שם_______:

_______ :E-MAIL

052-4414455
___
מספר טלפון__________ :

regreen.office
gmail.com
____@__ _
_

מספר גוש ______________ :מספר חלקה_____________:
שמות רחובות (במידה שאין גוש/חלקה)______________________________:
שם עיר (במידה שאין גוש/חלקה)_________________________________ :

קואורדינטות (במידה שאין גוש/חלקה או שמות רחובות)
*מומלץ להיעזר באתר  X( www.govmap.gov.ilו Y-מופיעים בתחתית העמוד,
בהתאם למיקום הסמן).

שתי נקודות אלכסוניות היוצרות מלבן ,המתחם את האיזור כולו:

צפון  -מזרח
(או צפון  -מערב)

X
Y

דרום – מערב
(או דרום  -מזרח)

X
Y

*רשת ישראל החדשה
המפה כוללת את השכבות הבאות:

רחובות :

מבנים  :אורטופוטו :

קוי גובה :

גושים/חלקות  :שונות________________________:

המשך מעבר לדף
שירות מפה מותאמת אישית  -אגף ארכיון ושירותי מידע -

cm ap@m api.gov.il 

 ט ל' 30-8102631 :

המרכז למיפוי ישראל

טופס הזמנת שירות מפה מותאמת אישית
קנה המידה:
( 1:12500 מקסימלי לרחובות)

1:20000 

( 1:5000 מקסימלי לגושים/חלקות)
 – 1/1:2500/1250/625 מתאים יותר לאזור בנוי ,בהתאם לרמת צפיפות הבינוי
:A3

גודל הדף:A4 :

:A2

:A0

:A1

צורת ההגשה  :הדפסה  קובץ *המחיר לקובץ והדפסה של אותה מפה -
.150%
סוג הקובץ( PDF  JPEG  :שליחה במייל ,או דרך אתר (JUMBO
צורת איסוף  :בדואר ישראל ,לכתובת הבאה:
_________________________________________________________
 הגעה למרכז למיפוי ישראל ,לינקולן  ,1תל אביב
 מחוז חיפה  מחוז באר שבע  מחוז ירושלים
*באיסוף במחוזות ,יתכן זמן המתנה של עד  10ימים לאחר התשלום
מחירון (לקובץ ולהדפסה):
גודל
A4
A3
A2-A3
A2
A1-A2
A1
A0
 A4אורתופוטו
 A3אורתופוטו
 A2-A3אורתופוטו
 A2אורתופוטו
 A0אורתופוטו

מידה
20X30
30X40
40X45
40X60
60X60
60X80
70X90
20X30
30X40
40X45
40X60
70X90

מחיר
60
100
120
160
240
320
360
115
207
276
368
460

שירות מפה מותאמת אישית  -אגף ארכיון ושירותי מידע -

cm ap@m api.gov.il 

 ט ל' 30-8102631 :

המרכז למיפוי ישראל

