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והנסטון'ביקור אצל ריי ג, 1995קיץ 
Information Managementמנהל 

Region 8 -בשירות הייעור האמריקאי



oהתמקד במשתמש הקצה ושרת את מטרותיו.
o אמיתיים וחיוניים לארגון ועל פיהם בצרכים ובמידע התמקד

קבע סדרי עדיפויות
o התמקד -מיידית ג חייבת להיות ”להשקעה בממהתמורה

האפשרית    במתן מידע ותוצרים במהירות 
oהטובים והמחוייבים ביותר ועבוד  " משתמשים"אתר את ה

השאר יבואו בהמשך, איתם ועבורם
o עדיף )"על המערכת להיות בקצות האצבעות של המשתמשים

–ג מאשר את אנשי המיחשוב "ללמד את היערנים ממ
"(יערנות

oעדכון המידע לא פחות חשוב מהקמת מסד המידע

והנסטון'ג מוצלח על פי ריי ג"ששת הדיברות לפרוייקט ממ



פתרונות אמיתיים
לבעיות אמיתיות

ג  "החלטה עקרונית שמפות הממ
בכל  , יישתלבו בכל חתך המערכת

רמות העבודה ובכל תנאי

מפות שליטה•
מפות תכנון וסקרים•
מפות אדמיניסטרטיביות•
פיקוח וניהול שריפות•
סטטוטוריקה•
הסברה וגורמי חוץ•



זיהוי הזדמנויות ואספקת תוצרים מהירים

1995, שריפת שער הגיא

מיפוי הנזק•
ניתוח נצפות•
אגני הקוות•
תכנון השיקום•



חובה לצאת לשטח בכל מחיר–זיהוי הזדמנויות 

תוצרים לסיוע בשריפת הכרמל
מפות שליטה•
חישה מרחוק•
ניתוחים מרחביים•



עידוד המשתמש ומתן חופש פעולה-הכל אנשים 

הצעת  
תוואי 
חלופי 
לגדר  

ההפרדה

טיפוח משתמשים ביחידות הקצה ועידוד התמחויות



מנהלים ומשתמשים  
חייבים לדעת מה הם 

יכולים לקבל מהמידע וכלי 
התוכנה

חינוך והטמעה

הימנעות 
מלחשוב עבור  

המשתמש



,  תשתית, תחבורה: י"שכבות המידע הטופוגרפי הלאומי של מפ:המרכז למיפוי ישראל(11

.מבנים ופרטי תכסית כלליים, כיסוי קרקע, גובה טופוגרפי, הידרולוגיה

.הסברי מאפיינים של שכבות מידע גיאוגרפיות:'מידע על מידע'(12

,  משרדים: להלן, ל"חלק ממידע תשתיות ומינהל קק:(כלליות)ל "שכבות קק(13

.הפיקוח'  אתרי חינוך והדרכה ושטחי אחריות של יערנים ופקחי יח

.גנים לאומיים ומרכזי חינוך והסברה, שמורות טבע:ג"רט(14

.שמורות היער, מים"תמ, אות"תמ:תכנון סטטוטורי(15

(פירוט בשקופית הבאה           (.SDE-קבצי גישה לשכבות מידע בשרת ה(18

מים  "בקנומעוגן גיאוגרפית( בנוי כתמונה דיגיטלית)מיפוי ארצי סרוק :מידע ראסטרי(17

.ארציסט אורתופוטו; 400k-ו 50k ,250kשל 

יחידות נוף ותופעות  , מידע גיאוגרפי של מגוון נופי:החברה להגנת הטבע(19

.  א"פיסיות ואנושיות בעלות עניין מתוך סקרי סביבה של מכון דש

(.רשויות ומועצות אזוריות, מחוזות, גבולות מדינה)מידע מנהלתי וסטטיסטי :ס"למ(20

.נחלים ומעיינות, מחצבות:משרד לתשתיות לאומיות(21

.שטחי אחריות ומיקומי מפקדות:משטרת ישראל(16

חינוך והטמעה, סטנדרטיזיצה



"לגו"פיתוח בשיטת 

העדפת פיתוח אדפטיבי בהתאם להשתנות  
הטכנולוגיה והצרכים

המנעות מביצוע מכרזי ענק



קישור למערכות קיימות
המידע הגיאוגרפי למערכות מידע אלפאנומריותקישור 

לספק  

ממד  

מרחבי 

לטבלאות



Thema – Environmental Planning & GIS

ממשק משתמש ידידותי בדפדפן אינטרנט

שאילתות על שכבות  
מידע

הוספת מידע והפקת מפות

ArcGIS Server



פעילות הטמעה

קורסים•
ימי עיון למשתמשים•
ימי עיון למנהלים•
"ראשי גשר"מינוי •
תמיכה טלפונית פנימית•



עדכון מידע

המערכת תאבד את  , בלעדיו. בעדכון המידעטפלו 
אמינותה וסיבת קיומה בתוך זמן קצר



שתפו פעולה עם כל מי שמסביבכם  
בפנים ובחוץ

ח באמצעות  "ל חסכה מיליוני ש"קק•
התבססות על המודלים הפוטוגרמטריים  

י"והסטנדרטים של מפ
יצירת שגרה של ביקורים הדדיים ביחידות  •

ג ושיתוף במידע ובידע"ממ



"  ענן"מערכת מידע גיאוגרפי ב

לניהול מצבי חירום

ג"תכנון סביבתי וממ–תמה 
ישראל טאובר•
ון וודקוק'ג•
גיא נזרי•

אירוע זיהום נפט
עברונה



המענה הנדרש

אספקת מידע בזמן אמיתי לשליטה ותגובה•
יצירת תשתית לשיתוף מידע ומשימות בין אירגונים•
יצירת שפה משותפת•
הגברת אמון ושקיפות בין הגורמים בשטח•
תשתית לניהול משימתי ממוקד•



מה בוצע-אירוע עברונה 

:  זרימת מידע שוטפת לכוחות1.

הנגשת צילומי אוויר ברזולוציה גבוהה בזמן אמיתי•

(שלוליות, סקר עצים, דרכי גישה)מענה לאיסוף מידע מיידי •

שטחים  , ג"סקר עצים רט–שילוב מידע ממקורות חיצוניים •

'  אסורים לגישה וכד

:  AGOLיצירת שיתוף ותיאום על גבי תשתית 2.

הנגשת שכבות מידע בזמן אמיתי באונליין•

וסימונים מתואמים וידועים לכל, שמות, גרפיקה•

...(שאיבת שלוליות)קליטת מידע מיידית –שיפור ניהול ושליטה •

הגברת אמון ושקיפות באירוע משברי בעל חשיפה ציבורית  •



המשך-מה בוצע 

:  תוצרים נוספים1.

 Spatial)פיענוח שטח מזוהם בחישה מרחוק : חישה מרחוק•

Analyst )– אריק רוזנפלד(אקולו-GIS )באמצעות אלגוריתמים

חישוב נפחי ערימת קרקע מזוהמת בשילוב של  : חישובי נפחים•

(Spatial Analyst)מודל טופוגרפי וניתוח מרחבי , צילום אוויר

אספקת מפות מגוונות לכוחות בשטח  : מפות בעותק קשיח•

,  חלוקה ליחידות עבודה, שליטה כללית–ולמקבלי החלטות 

.עותקים מוקטנים לסקרי שטח ועוד



אירוע בשטח

הנגשה לגורמי הניהול  
AGOLבאמצעות 

איסוף מידע יומי  
באמצעות רחפן

ק ולכוחות  "הנגשה בחפ
במפות  AGOL-ב

ותוצרים

תהליך העבודה

איסוף מידע באמצעות  

collector



מה  –מידע פיזי 

?נמצא איפה

ניהול עבודה  

-בזמן אמיתי 

?מה נשאב

–שפה משותפת 
יחידות  , דרכי גישה

עבודה

AGOL  כשולחן עבודה משותף
לטיפול באירוע



פיענוח זיהום הנפט
ואספקת שטח כיסוי בדונמים

דונם143.2: כ שטח מכוסה נפט"סה



שיתוף פעולה כמפתח לפרויקט יעיל

,  צילומי אוויר מרחפנים
חישה מרחוק, אורתופוטו

,  ניתוח מרחבי, AGOL–ג "ממ
תוצרים

שיתוף פעולה וידע  
-בשירותי ענן ו

AGOL

חישה מרחוק  
ופיענוח

המשרד להגנת הסביבה•
ג"רט•
א"קצא•
משטרת ישראל•



מידע הוא כוח

רק כשאתה חולק אותו עם אחרים



*אמיתות אותן חשוב לזכור

והמיפוי מאשר  ג"הממעדיף ללמד איש מקצוע את רזי •
,  יעור, הנדסה)את המקצוע ג"ממלנסות ללמד איש 

('תכנון סביבתי וכד, אקולוגיה

–הידע להשתמש בהם והמידע , תן לאנשים את הכלים•

הם כבר יעשו את רוב השאר

הסבר לאנשי המקצוע ולמנהלים מה ניתן לעשות •
הם יחברו זאת לבעיות המקצועיות . ג"הממבאמצעות כלי 

איתן הם מתמודדים

.יש ללמוד אותה. ומיפוי זו שפהג"ממ•

(לא מדעי)ניסיון אישי * 



פורטל השטחים הפתוחים

סביבתי בישראל-מיזם שיתוף המידע הגיאוגרפי

במשרד להגנת הסביבה  

אתה מאבד–מה שאתה שומר לעצמך 

שלך הוא לעולם ועד–מה שאתה נותן לאחרים 

מונתהאכסל 

מיקלה-סןמגילת 



הצלבת מידע•

איתור קונפליקטים•

הצעת חלופות•

דיון  •
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?מה קורה היום

רגישות שטחים פתוחים–ס "הגה

סקרי קרקע  –משרד החקלאות 

ומשבצות חקלאיות

שימושי קרקע–ס "למ

שמורות וגנים–ג "רט

מסדרונות אקולוגיים-

סקרי טבע ונוף–א "מכון דש

מידע פיזי וטופוגרפי–י "מפ

תכניות מתאר–מינהל התכנון 

ע"תב–י "מפ\י"רמ

תכניות מפורטות ליערות-ל "קק

חוקר או אזרח זקוק למידע אינטגרטיבי על  , כאשר מתכנן

......הוא נדרש לפנות ל, השטחים הפתוחים בישראל



28

מצב קיים

  קיים מידע רב לגבי השטחים הפתוחים ומשאבי הטבע
,  באירגוני סביבה, (GOV-MAPאתר )י "במפבישראל 

גורמי מחקר ואתרים פרטיים, רשויות

אינו מתועד בחלקו ואינו זמין לצרכי תכנון  , המידע מפוצל
וקבלת החלטות

מנהלים והציבור הרחב אינם יכולים לקבל מידע  , מתכננים
מידע  , טבעערכי , מצב תכנונימשולב במקום אחד לגבי 

החלטות מדיניות ונתוני ניטור ומחקר, פיזי

ג באינטרנט התפתחה מאוד בשנים  "טכנולוגיית הממ
האחרונות כמו גם הדרישה לשקיפות וזמינות מידע

הצטבר  , י ואירגונים נוספים"מפ, במשרד להגנת הסביבה
לממש את טכנולוגית ותשתית נרחב מסד מידע , ניסיון רב

המטרות לעייל
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מטרת על

ג אשר ירכז מידע על השטחים  "מבוסס ממפורטל הקמת 

בישראלהפתוחים ומשאבי הטבע 

גיאוגרפיים  תשאול וניתוח , הצגה, לעדכוןכלים יכלול הפורטל 

ככלי עזר לקבלת  של המידע לצד מידע משלים וישרת 

הציבורתכנון סביבתי ושיתוף , החלטות
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מטרות משנה

במשרדי ממשלה  , שילוב המידע הגיאוגרפי הקיים
.נגיש ונוח, מעודכןוארגוני סביבה בפורמט 

 מסמכי  , מחקרים, תקנות)ריכוז וקישור מידע טקסטואלי
.למידע המרחבי–( 'מדיניות וכד

  יצירת אתר שיתופי מתעדכן אשר יהיה מסד המידע
.  המקיף של שטחים פתוחים ומשאבי טבע בישראל

כלי סיוע למדיניות ניהול וממשק שטחים פתוחים  .

יצירת כלים לשיתוף ציבור והגברת אמון.

חדשנות ויצירת אינטגרציה בינארגונית וציבורית.
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השותפים בפרויקט  

מחקר

האוניברסיטה  •
העברית

הטכניון•

אוניברסיטאות  •
נוספות

המכון הגיאולוגי•

ירוקים

החברה להגנת  •
הטבע

א"דשמכון •

ל"קק•

ג"המאר•

ממשל

המשרד להגנת  •
הסביבה

המרכז למיפוי  •
ישראל

משרד החקלאות•

משרד המדע•

ס"למ•

ג"רט•

י"רמ•

מנהל התכנון•

רשות העתיקות•

•Data-GOV

בתכנון

קיימת נכונות רבה של הגופים השונים לקחת חלק פעיל במיזם
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תהליכי עבודה ושלבים

מצב פרטים מרכיב ד"מס

בוצע
כיוון, מטרות, קבלת החלטות, תיאום

,איסטרטגי
מינהלת 1

בוצע פ"הגשת בקשה לקש, ניהול מצומצם ועדת היגוי 2

בוצע  
,  איפיון הדרישות העיקריות מהאתר

פונקציונאליות  , גישה רעיונית
איפיון צרכים 3

בוצע איפיון מפורט 4

לביצוע לכלים העיקרייםAPI, פיתוח היישום פיתוח 5

לביצוע

בניית מסד  , ריכוז מסמכים וקישורים

קישור לאלמנטים מרחביים  , מידע

ושכבות גיאוגרפיות

ריכוז מידע 6

לביצוע עיצוב גרפי עיצוב האתר 7

לביצוע ומבחני קבלההרצה 8

לביצוע
,  משוב, הטמעה, קידום

תיקונים ושיפורים
9
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גיאוגרפימידעהמנגישגיאוגרפיאתרמידהבאיזו

?לעבודתכםונחוץרלוונטי ,ומקצועי

מתוך שאלון אפיון צרכים
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המידעהנגשתאופן 

לעשות שימוש  –המשתמשים מעוניינים בעיקר 

ג"ממבפורטל ובהורדת שכבות לתוכנת 



בעבודתכםדרושפיזי\תכנוני\סביבתימידעאיזהפרטואנא

:תובנות
סטטוטורי  -הנושא התכנוני•

מוביל

בגלל שהזמינות  בעייהיוצר •

חלקית

אולי יש אפשרות  –מאידך •

לייצר גישה ישירה למאגרי  

התכנוןומינהלי"רמ

להמשך בדיקה•
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מרכיבים פונקציונאליים עיקריים של הפורטל
תרשים סכמאטי

חלון מפה

ג משרת המפות הממשלתי"הצגת שכבות ממ•

מקרא\הצגת פרטי מפה •

:mapi-api–כלים •

חיפוש  •

על פי מאפיינים-חיפוש מורכב •

\הצגת מאפיינים ומטאדטה לשכבה•

(למידע משליםurlכולל )לאלמנט מפה 

יכולת יצירת שכבה באזור אישי•

יצירת מפה להדפסה•

מעוגןPDF-ייצוא מפה ל•

•.......

כלי מפה בסיסיים

מעטפת פורטל השטחים הפתוחים

כלי חיפוש מידע

קישורים  

למקורות מידע  

אחרים

הורדת שכבות מידע הדרכת שימוש ס"מידע הגה



בניית אתר שיתוף מידע במסגרת הפורטל



שכבות מידע זמינות להורדה ושימוש חפשי

במסגרת הפיילוט

מידע להורדה ושימוש אירגון

אתרי  , מערכות אקולוגיות, מסדרונות אקולוגיים, מיפוי צומח

אתרים קולטי קהל, מורשת
ג"רט

, מפעלי מים, יחידות צומח יערניות, תכניות יער מפורטות

גבולות מינהליים
ל"קק

שיפועים, מפנים, קווי גובה עברית. א

ערכיות שטחים פתוחים, יחידות נוף: סקרי טבע ונוף

תצפיות מינים  , טיפוסי צומח, (משולבת, נופית, אקולוגית)

...נדירים ועוד

א"מכון דש

חלוקה ניהולית של , רמת הגנה סטטוטורית, שימושי קרקע

.תדירות שריפות ועוד, אחוז כיסוי צומח, שטחים פתוחים
ג"המאר



תודה רבה


