
 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
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 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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 טבלת השוואה –פונקציונליות ומידע

פורום משרדי   י"רמ התכנון מנהל סוג שירות

 הממשלה

 פ"פורטל ש י"מפ

תכניות  

 מיתאר
 + חלקי + - +

 מידע סביבתי
 + חלקי חלקי - -

נגישות  

 לציבור
+ + - + + 

יכול ניתוח  

   והצלבה
- - - + + 

 מידע משלים
 \סקרים(

 (הנחיות

- - - - + 

הורדת  

 נתונים  

 כלל הציבור

  

+ + - - + 

מבוסס  

govmap 

  
- + - + + 
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 פורטל מסוג זה הוא דבר מקובל במדינות רבות•

 המידע מונגש לאחר הערכה ואישור מוסמכים•

 המידע הוא נחלת הציבור  •

 :דוגמאות•

 אתרMagic - בריטניה 

 אתרUSGS – ב"ארה 

Bio-Diversity-GIS – דרום אפריקה 

 

,  אקדמיה, בתי ספר, ציבור, מקבלי החלטות :המידע משרת

 מתכננים  

 ?מה קורה בעולם
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  - Magicאתר : דוגמא

 בריטניה

 שכבות מידע מגוונות•

 כלי חיפוש והצגה נוחים•

 שותפות של מגוון אירגונים  

http://www.magic.gov.uk/MagicMap.aspx
http://www.magic.gov.uk/MagicMap.aspx
http://www.magic.gov.uk/MagicMap.aspx
http://www.magic.gov.uk/MagicMap.aspx
http://www.magic.gov.uk/MagicMap.aspx
http://www.magic.gov.uk/MagicMap.aspx
http://www.magic.gov.uk/MagicMap.aspx
http://www.magic.gov.uk/MagicMap.aspx
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 ?מה בוצע עד היום

א"ייזום הפרויקט על ידי מכון דש 

ס והמרכז למיפוי ישראל"הירתמות המשרד להגה 

בניית קואליציה של בעלי עניין והרחבתה 

הקמת מינהלת וועדת היגוי 

יצירת שיתוף פעולה טכנולוגי עם המרכז למיפוי ישראל 

הגשת בקשת מימון לקרן שטחים פתוחים 

 מיפוי מידע, סקר צרכים –איפיון ראשוני של המערכת  ,
 תפיסה טכנולוגית

ביצוע פיילוט לבדיקת התכנות 

אישור קרן שטחים פתוחים 

 מפורט לקראת מכרז לפיתוח איפיוןביצוע 
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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

 ד"מס מרכיב פרטים מצב

 בוצע
  כיוון, מטרות, קבלת החלטות, תיאום

 ,איסטרטגי
 1 מינהלת

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

 בוצע  
,  איפיון הדרישות העיקריות מהאתר

 פונקציונאליות  , גישה רעיונית
 3 איפיון צרכים

 4 איפיון מפורט בוצע

 5 פיתוח לכלים העיקריים API, פיתוח היישום לביצוע

 לביצוע
בניית מסד  , ריכוז מסמכים וקישורים

קישור לאלמנטים מרחביים  , מידע

 ושכבות גיאוגרפיות
 6 ריכוז מידע

 7 עיצוב האתר עיצוב גרפי לביצוע

 8 ומבחני קבלה הרצה לביצוע

 לביצוע
,  משוב, הטמעה, קידום

   תיקונים ושיפורים
9 
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 גיאוגרפי מידע המנגיש גיאוגרפי אתר מידה באיזו

 ?לעבודתכם ונחוץ רלוונטי ,ומקצועי

 מתוך שאלון אפיון צרכים
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 המידע הנגשתאופן 

לעשות שימוש   –המשתמשים מעוניינים בעיקר 

   ג"ממבפורטל ובהורדת שכבות לתוכנת 



 בעבודתכם דרוש פיזי \ תכנוני \ סביבתי מידע איזה פרטו אנא

 :תובנות
סטטוטורי   -הנושא התכנוני•

 מוביל

בגלל שהזמינות   בעייהיוצר •

 חלקית

אולי יש אפשרות   –מאידך •

לייצר גישה ישירה למאגרי  

 התכנון ומינהל י"רמ

 להמשך בדיקה•



0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 אי אפשר בלי

 הכרחי

 רצוי

 לא משנה

 אפשר לוותר

 תוצאות בחינת צרכים

מהן הפונקציות הנחוצות באתר שמרכז  , לדעתכם
? מידע מרחבי סביבתי  



,  חיפושבמידה ובאותו אתר תוכלו גם לבצע 

את   לייצאמרחביים שונים ואף תשאול וניתוחים 
האם תדירות  , המידע אליכם בפורמט שתרצו

 ?השימוש באתר תשתנה

 על בסיס יומי

 פעם בשבוע

 לפי הצורך פעם בחצי שנה

 תוצאות בחינת צרכים
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 מבנה מוצע
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 תרשים סכמטי –הפרויקט  ניהול

 ועדת היגוי

להגנת  ' המ עברית' אונ

 הסביבה
 א"מכון דש ל"קק י"מפ ג"רט

 פיתוח מידעמסד 

 מרכז פרויקט \ועדה מקצועית 

המשרד  בראשות 

 להגנת הסביבה

 משרד החקלאות

 
  

 

מינהל  

 התכנון
 שותפים י"רמ

 נוספים
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 מרכיבים פונקציונאליים עיקריים של הפורטל
 תרשים סכמאטי

 חלון מפה

 ג משרת המפות הממשלתי"הצגת שכבות ממ•

 מקרא \הצגת פרטי מפה •

 :iap-mapi –כלים •
 חיפוש  •

 על פי מאפיינים -חיפוש מורכב •

  \הצגת מאפיינים ומטאדטה לשכבה•

 (למידע משלים urlכולל )לאלמנט מפה 

 יכולת יצירת שכבה באזור אישי•

 יצירת מפה להדפסה•

 מעוגן PDF-ייצוא מפה ל•

•....... 

 כלי מפה בסיסיים

 מעטפת פורטל השטחים הפתוחים

 כלי חיפוש מידע

קישורים  

למקורות מידע  

 אחרים

 ס"מידע הגה הדרכת שימוש הורדת שכבות מידע



 בניית אתר שיתוף מידע במסגרת הפורטל



 שכבות מידע זמינות להורדה ושימוש חפשי

 במסגרת הפיילוט

 אירגון מידע להורדה ושימוש

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

 עברית. א שיפועים, מפנים, קווי גובה

  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
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 סיכום

 -הפרויקט צפוי להביא ל

תכנון, שיפור בזמינות המידע ובתמיכה בקבלת החלטות  ,

 מחקר ומודעות ציבורית

 מול הציבור ולשותפים בפרויקט –הגברת אמון ושקיפות 

  חיסכון באמצעות התבססות על אתר המפות הממשלתי

לתחזוקה וניהול ארוכי טווח במסגרת אתר המפות  והבטחה 

 הממשלתי

אנשי מחקר ובעלי עניין  , פתרון תסכול ארוך שנים של מתכננים

 אחרים

  מערכת משלימה למערכות קיימות 



 תודות

 ניהול טכנולוגיה איפיון וצרכים מידע

שמוליק אמיר  

 ג"רט

דיקלה זיידמן  

 ט"חל
 עדי בן נון  

 עברית' א
מנחם זלוצקי  

 ס"הגה

 אורי רמון

 א"דש
 גל כגן

 א"דש
 'דרושקביץגילה 

 י"מפ
יואב שגיא  

 א"דש

אייל מהאריאן  

 ס"למ
תמר רביב  

 ס"הגה
 רמון אורי ספי בארי

 א"דש

 נעמה ברג

 אביב-תל 'א
 אמדורלירון 

 א"דש
 תמר רביב

 ס"הגה

 גביש יוחנן

 י"מפ 

'  גילה דרושקביץ

 י"מפ

 טכטנברוטאנה 
 ס"הגה –

מה" טאוברישראל   israel@thema-gis.com     ס"הגהמרכז הפרויקט מטעם  –" תֵּ


