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 .1מבוא
הקדמה

חזרה לתוכן העניינים

מערכת הרשויות הינה פורטל גיאוגרפי ( ,)GISהמהווה מרכז מידע משותף לכל גורמי
הרשות .הפורטל הינו אמצעי גישה למאגרי המידע והנתונים שבאחריות הרשות :התכניות,
תיקי הבניה ,יעודי הקרקע ,גושים/חלקות ,נכסים ,וכן מערכות מתממשקות נוספות (באם
קיימות) .מערך ה GIS-הינו כלי המאפשר קבלת פרטי מידע רבים נוספים על בסיס
הגושים/חלקות ,יעודי הקרקע והתכניות ,שניתן לבטאם על רקע המפה בפשטות ובמהירות.
המערכת מורכבת ממפה ,כלים ומודולים שונים ,כאשר בכל מודול ובמפה ישנם פקדים,
שדות וקישוריות ,באמצעותם ניתן לתשאל ולקבל מידע מהמערכת .המערכת מיועדת עבור
כל עובדי הרשות.
המערכת היא מערכת  GISבסביבת ה WEB -מותאמת לדפדפני
 ,Internet Explorer 8-10ולרזולוציית מסך של  ,1214*228מבוססת כלי מדף Autodesk
 Mapguide Enterpriseו .Microsoft SQL Server
המערכת פותחה ע"י אגף פיתוח  WEB-GISחטיבת מערכות ,טלדור מערכות מחשבים
( )1982בע"מ © ,כל הזכויות שמורות.

נושאים קשורים

רשויות



מבנה המדריך למשתמש



מילון מונחים
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 1.1מבנה המדריך למשתמש
תיאור

חזרה לתוכן העניינים

המדריך למשתמש מיועד ללימוד והכרת תהליכי העבודה במערכת הרשויות ,שהיא
מערכת המידע הגיאוגרפית (ממ"ג  .)GIS /המדריך מפרט את הצעדים ואת הפעולות
הייחודיות הנדרשים להשלמת כל אחד מתהליכי העבודה .המדריך אמנם כתוב בלשון
זכר בחלק מהמקומות ,אך מיועד לכל הציבור ,נשים וגברים .ניתן לחלק את תוכן
המדריך ל 5-חלקים מרכזיים.

החלק

רשימת החלקים

תיאור

1

מבוא

1

כללי

2

תפריטי
מערכת

מציג את לשוניות המערכת במרוכז.

4

לשונית
ראשי
לשונית
קבצים
לשונית
כלים

חלק זה מפרט אודות הכלים הנמצאים תחת לשונית "ראשי"

החלק הראשון יכלול את פרק המבוא ,בו יוצגו בין השאר
מונחים בהם נעשה שימוש במדריך .כמו גם רשימת ישויות
עיקריות המופיעות במערכת.
החלק השני כולל את הפרק הכללי ,בו יתוארו המאפיינים
הבסיסיים של המערכת .הפרק מפרט את התנהגות המערכת
באמצעות הסברים על כניסה למערכת ,הזדהות וזיהוי
המשתמשים ,מבנה המסך ,השדות והכפתורים .פרק זה יעזור
בהבנת התהליכים בהמשך המדריך.

5
2

רשויות

חלק זה מפרט אודות הכלים הנמצאים תחת לשונית "קבצים"
חלק זה מפרט אודות הכלים הנמצאים תחת לשונית "כלים"
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 1.2מילון מונחים
תיאור

חזרה לתוכן העניינים

להלן מתוארת רשימת מונחים מקוצרת מעולם התוכן של ה  GISומערכת המידע של
הרשות.

רשימת מונחים

המונח
GIS
ממ"ג

תיאור
 GISהינם ראשי תיבות של Geographic Information
 ,Systemאו ממ"ג שהם ראשי תיבות של מערכת מידע
גיאוגרפי  /מערכת מיפוי ממוחשבת .כלומר ,מערכת המציגה
סוגים רבים של מידע על רקע מפה.

רשת
קואורדינאטות

כל נקודה על גבי כדור הארץ הינה בעלת מיקום מרחבי של
 , XYZכאשר המיקום מוגדר ע"י  Xו –  Yוהגובה היחסי מעל
פני הים –ע"י .Z
רשת הקואורדינאטות המשמשת את הרשויות האזרחיות,
במדינת ישראל הינה "רשת ישראל חדשה" ( .) ITM
במערכת נעשה שימוש גם ברשת  UTMהמשמשת את חיל
האוויר.

שכבה
ישות

המידע הנושאי במסד נתונים גיאוגרפי מאורגן בשכבות .שכבה
הינה טבלה אשר יש לה היבט מרחבי .לשכבה יש שני סיווגים
עיקרים:


ראסטר או וקטור (ראה בהמשך)

ישויות גיאומטריות בהן נעשה שימוש:


קו – (לדוגמא :דרכים)



נקודה – (לדוגמא :תמרורים)



פוליגון ( -לדוגמא :מבנים)



טקסט

שכבה מייצגת נושא מסוים ולה יש מאפיינים אלפא נומריים
כגון :סוג ,שם ,מספר וכד'

רשויות
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המונח

תיאור

וקטור

לכל ישות וקטורית במרחב בנקודה מסוימת יש ערכי (.)X,Y,Z
מידע וקטורי טומן בחובו מידע אודות היישות ואינו מוצג ויזואלית
למעט הגיאומטריה של היישות .שמות נוספים
לישויות.Objects / Features ,

ראסטר

"תמונה"  -ייצוג גרפי של שטח ,כגון :הצגה של מפה סרוקה.
לרוב ,בתחום ה  ,GISכאשר מציינים ראסטר אזי מדובר בתמונה
סרוקה ומעוגנת (תמונה שלאחר תהליך העיגון קיבלה את ערכי
ה X,Y -של רשת הקואורדינטות המבוקשת).

אורתופוטו

אורתופוטו הינו תצלום אוויר מיושר – תמונה אווירית של פני
השטח אשר מבצעים עליה עיבוד לצרכי ישור והפיכתה
לראסטר מעוגן ברשת קואורדינאטות ידועה.

פוליגון

ישות וקטורית סגורה בעלת  2צלעות ומעלה (מצולע).

קו

ישות וקטורית בעלת  1נקודות לפחות שביניהם עובר קו.

נקודה

ישות וקטורית בעלת ערך ( X,Yאורך,רוחב) ו – ( Zגובה)

דקירה

פעולה של בחירה במפה ע"י דקירה בעזרת סמן העכבר במקום
הרצוי במפה.

כרטיס אובייקט

מאפייני הישויות של המערכת ,מוצגים בכרטיס אובייקט.
לכל ישות מאלו המצוינות למעלה (קו ,נקודה ,פוליגון) ניתן
לשייך מידע אלפאנומרי רב (למשל – תכניות  /פרטים
הרלוונטיים ליעוד קרקע מסוים)

רשויות

עמוד  6מתוך 34

 .2כללי
כללי

חזרה לתוכן העניינים

מערכת הרשויות הינה מערכת ידידותית אשר נועדה לבצע פעולות שונות עבור המשתמש.
מבנה המסכים וכן הפעולות בכל מסך עוצבו כך שהמשתמש יוכל לנווט ביתר בקלות ,וכן

שלמשתמש יהיה קל עם ביצוע התהליכים השונים .צורת עבודה מומלצת לצפייה
במערכת דרך שימוש בכפתור .F11

נושאים קשורים

רשויות



כניסה למערכת



מבנה המסך



שורת הכותרת (סרגל עליון)



פעולות במסך



סוגי שדות ומעבר בין שדות
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 2.1כניסה למערכת
תיאור

חזרה לתוכן העניינים

כניסה למערכת הרשויות מתבצעת ע"י הקלדת כתובת האתר ( )URLאו לחילופין מתוך
קישור  GISבפורטל הארגוני של הרשות .בכניסה למערכת ,יוצגו למשתמש רק תתי
המערכות והפעולות שהוא מורשה להן ובהתאם להרשאות שקבע מנהל המערכת.
הזדהות המשתמש מתבצעת באחת משתי דרכים:
 .1אוטומטית עפ"י זיהוי המשתמש בעת כניסה למחשב ברשת .Active Directory
 .1באמצעות הקלדה ידנית של שם משתמש וסיסמא במסך ההזדהות במערכת עצמה.
הבהרה :רק משתמשים שהוגדרו להם הרשאות צפייה ו/או עריכה ע"י מנהל יכולים להיכנס
למערכת (קיימים הבדלים בין הרשאות הצפייה להרשאות העריכה).

צילום

כניסה מזוהה אוט'  /ידנית

לכניסה מזוהה
/אורח
לכניסה מזוהה
אוט'

כניסה

אפשרויות כניסה מזוהה

פירוט

כניסה מזוהה
(אוטומטית)

כניסה למערכת הרשויות ע"י הקלדת כתובת
האתר ( )URLאו לחילופין מתוך קישור GIS
בפורטל הארגוני של הרשות .המשתמש מזוהה
אוט' עפ"י הזדהות בעת כניסה למחשבו ברשת.

כניסה מזוהה
(ידנית)

 .1כניסה למערכת הרשויות ע"י הקלדת
כתובת האתר ( )URLאו לחילופין מתוך
קישור  GISבפורטל הארגוני של הרשות.
 .1לחיצה על פקד כניסה מזוהה (ממוקם
בשורת הכותרת) לפתיחת מסך הזדהות.

 .2הקלדת שם משתמש+סיסמא ,ולחיצה על
כניסה במסך ההזדהות.

רשויות
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 2.2מבנה המסך
תיאור

חזרה לתוכן העניינים

מסך המערכת הראשי ,מורכב משמונה חלקים מובנים  -המאכלסים את הדף במיקומים
קבועים (ראה בתמונה למטה):


שורת הכותרת  -סרגל עליון



התפריט הראשי מוצג יחד עם הסרגל העליון ב  RIBBONבדומה לתוכנת האוטוקאד
המורכב מ:


אזור הלשוניות הממוקם בחלק הימני העליון של הדף -כולל  4לשוניות קבועות :
לשונית ראשי ,לשונית כלים ,לשונית קבצים ,לשונית ניהול (עבור מנהל
המערכת) ,מעבר ללשוניות אלו ,מצטרפות גם לשוניות תתי המערכת כגון יעודי
קרקע ותאונות דרכים.



מבנה מסך המערכת

כפתור חלונות פתוחים.



המפה מוצגת במרכז הדף



הודעות "מתגלגלות" ממוקמות בפינה ימנית תחתונה של הדף.



סרגל תחתון ממוקם בתחתית המסך



מפת התמצאות דינאמית

כותרת (סרגל עליון)
לשוניות

תפריט ראשי

סרגל כלי
המפה

הודעות
מתגלגלות

סרגל תחתון

רשויות
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מפת
התמצאות

חלקי המסך

רשויות

פירוט

החלק
1

הכותרת
(סרגל עליון)

שורת הכותרת מוצגת בראש המסך ומכילה את שם המערכת ,שם
הרשות ,לוגו וכתובת הרשות .מאידך ,מכילה כלים להזדהות משתמש
(פירוט נוסף בסעיף כניסה למערכת) ,רענון ,ושמירת הגדרות התצוגה
באופן ייחודי לכל משתמש.

1

התפריט
הראשי

שורת התפריט המערכת מוצגת מתחת לכותרת ומכילה את לשוניות
התפריטים עפ"י הפעולות הקיימות במערכת (שאילתות ,דוחות,
שמירת המפה ,וכו') ,וכן את תפריט המודולים (תתי המערכות
והפעולות בהן יפורטו בהמשך).

2

המפה

המפה ממוקמת באופן קבוע בחלקו המרכזי של הדף וכוללת את סרגל
כלי המפה בצידו השמאלי של המסך ואת מפת ההתמצאות ,בחלקה
השמאלי התחתון .פירוט נוסף על המפה בסעיף מפה.

4

הלשוניות

בחלק הימני העליון של הדף ממוקם אזור הלשוניות ,הכולל:
 לשונית ראשי -מאפשר חיפושים כללים ,הדלקת רשימת שכבות,
הוספת שכבות נוספות שלא עלו בברירת המחדל ,העדפות מפה
והדלקת מפת התמצאות.
 לשונית כלים – כאן נמצאות הפעולות של הפקת מפה ,מדידה,
התמרת קואורדינטות ,ביצוע שאילתות(דינאמיות קבועות
ומרחביות) וזיהוי יישויות.
 לשונית קבצים – בלשונית זו ניתן לבצע שמירת מפה ,מפה
מעוגנת ,ייצא ל  ,DWF/DXFטעינת קבצים והצגת קבצים.
 לשוניות מודולים  -בלשונית זו ניתן לבצע חיפוש ,עדכון פרטים ,וכן
הפקת דוחות ,בהתאם למודול הנבחר (תת-מערכת).
 לשונית ניהול – חשוף רק למנהל מערכת.

2

הודעות
"מתגלגלות"

הודעות "מתגלגלות" ממוקמות בפינה ימנית תחתונה של הדף.
ההודעות המוצגות מנוהלות ע"י מנהל המערכת.

8

סרגל תחתון

הסרגל התחתון ממוקם מתחת למפה .בסרגל מוצגים נתונים כלליים
על המפה :מיקום/קואורדינאטות של אובייקטים שנבחרו במפה ,מס'
האובייקטים שנבחרו ,שטח המפה ,וקנה מידה (קנ"מ).
את קנ"מ המפה ניתן לשנות ע"י הקלדה בתיבת הקנ"מ  -לחיצה על
מקש  Enterמרעננת את המפה בהתאם.
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 2.4שורת הכותרת (סרגל עליון)
תיאור

חזרה לתוכן העניינים

שורת הכותרת מוצגת בראש המסך ומכילה את שם המערכת ,שם הרשות ,לוגו וכתובת
הרשות .מאידך ,מכילה כלים לרענון ,שמירת הגדרות התצוגה באופן ייחודי לכל משתמש ,וכן
כלים להזדהות משתמש.

צילום

כפתורים

רשויות

שורת הכותרת (סרגל עליון)

פירוט

הכפתור
כניסה מזוהה
(ידנית או
אוטומטית)

פקד כניסה מזוהה (שפותח את מסך הזדהות)
מופיע רק במקרה שהמשתמש אינו מזוהה אוט'
עפ"י רשימת המשתמשים ברשת .אחרת,
מופיע שם המשתמש בעת פתיחת המערכת.
לפירוט נוסף ,ראה סעיף כניסה למערכת.

חלונות
פתוחים

מרכז את כלל החלונות הפתוחים במערכת
שצומצמו במקום אחד וזאת כדי לא להעמיס על
המשתמש כאשר נידרש לפתוח חלונות רבים

עמוד  11מתוך 34

 2.3פעולות וכפתורים כלליים
תיאור

חזרה לתוכן העניינים

ישנם מספר כפתורים כלליים ,המופיעים במערכת .הכפתורים מבצעים את אותה
הפעולה ,אך בתנאים שונים ,עפ"י המסך בו מתבצעת הפעולה.

פעולות

הכפתור

פירוט
הכפתור נמצא בכל מסכי החיפוש .בלחיצה על הכפתור,
נפתחים שדות תנאים לחיפוש ,ועל פיהם מתבצע חיפוש ו.
בסיום החיפוש ,מתקבלות תוצאות מתאימות.
הכפתור נמצא בכל מסכי החיפוש .לאחר שהוזנו שדות התנאים
לחיפוש ,בלחיצה על הכפתור שדות החיפוש מתנקים וניתן
להזין נתוני חיפוש חדשים.
כדי לסמן ישות במפה (מתוך חיפוש  ,דוחות ,ציור חופשי ,וכו')
ניתן ללחוץ על הכפתור ולבחור ישות במפה .הישות תודגש
(בד"כ בצבע כחול) בהתאם.
כפתור זה נמצא בתוצאות החיפוש הישויות השונות (ביטחון,
חירום ,נכסים ,וכו') .ניתן לסמן את תיבת סימון בישות אחת או
יותר ברשימת התוצאות וללחוץ על הכפתור כדי להתמקד
לתוצאות הנבחרות.
הכפתור נמצא בכל רשימות תוצאות החיפוש .לחיצה על
הכפתור עורכת את התוצאות כדוח ,אותו ניתן להדפיס או לייצא
לקובץ (פירוט בהמשך).
כפתור זה נמצא בכל הדוחות  .לחיצה על הכפתור שולחת את
הדוח להדפסה עפ"י הגדרות המחשב המקומי של המשתמש.
כפתור זה נמצא בכל הדוחות .לחיצה על הכפתור מייצאת את
תוצאות הדוח לקובץ בפורמט ( *.xlsאקסל)-ניתן לפתוח את
הקובץ לצפייה בלבד או לשמור מקומית.
פקד ("זכוכית מגדלת") זה נמצא בכל רשימות תוצאות
החיפוש ,ומשמש לביצוע התמקדות לישות כלשהי (תכנית,
גוש ,חלקה ,בניין ,וכו') .בלחיצה על פקד זכוכית המגדלת,
מתבצעת התמקדות לישות הרלוונטית במפה .הישות מודגשת
במפה.
כדי להוסיף פריט חדש (אובייקט ציור חופשי ,וכו') יש ללחוץ על
כפתור זה .בלחיצה על הכפתור ,ייפתח מסך להזנת פרטים,
במצב הוספה .בסיום ,יש לשמור שינויים.
לחץ על הכפתור כדי לנקות ולרענן את שדות הנתונים ואת
המפה (אם רלוונטי) .כעת ניתן להזין נתונים חדשים.

רשויות
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פעולות

הכפתור

פירוט
כדי לעדכן נתונים בפריט קיים (מסמך ,אירוע ,וכו') יש לסמן את
רשומת הפריט וללחוץ על כפתור העריכה .פרטי הרשומה ייפתחו
לעדכון .בסיום עריכת השדות ,יש לשמור שינויים.
כדי למחוק רשומה קיימת (של מסמך או אובייקט אחר כלשהוא) יש
לסמן את הרשומה הרלוונטית וללחוץ על כפתור המחיקה.
בלחיצה על הכפתור ,תתקבל
הודעה לאישור הפעולה.
לחיצה על ( OKאישור)
בהודעה ,מוחקת את
הרשומה/הישות הרלוונטית .לעומת זאת ,לחיצה על ( Cancelביטול)
בהודעה ,מבטלת את פעולת המחיקה.
כדי לשמור שינויים לאחר הוספת/עריכת פרטים (במסך קליטת/עדכון
אירוע ,במסך קישור מסמך ,וכו') ,יש ללחוץ על כפתור השמירה .יש
לוודא שהוזנו כל שדות החובה – אם לא הוזנו ,תתקבל התראה
מתאימה.
כדי לסגור ולצאת מהפעולה הנוכחית ,יש ללחוץ על כפתור סגור .אם
התבצעו שינויים במסך ולא נשמרו  -תתקבל התראה:

בלחיצה על ( OKאישור) בהתראה ,השינויים ישמרו והמסך ייסגר.
לחיצה על ( Cancelביטול) בהודעה ,יוצאת מהמסך ללא שמירה.
אחרת ,אם לא בוצעו שינויים במסך ,או שבוצעו שינויים ונשמרו ,המסך
ייסגר ללא התראה.

רשויות
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 2.5סוגי שדות
תיאור

סוגי השדות

חזרה לתוכן העניינים

המעבר בין השדות ,במסכים השונים ,מתבצע באמצעות מקש  Tabשנמצא במקלדת ,או
באמצעות העכבר .סוגי השדות השונים מפורטים מטה.

סוג השדה
שדה הזנה ידנית

רשויות

פירוט
שדה להזנת ערכים ידנית (ספרות ,מלל
ותווים) .דוגמא :שדה ההזנה טקסט,
בהוספת ציור חופשי.

שדה בחירה מתוך רשימת ערכים

שדה ובו רשימת ערכים סגורה לבחירה.
בלחיצה על ראש החץ (בצד שמאלי של
השדה) נפתחת רשימת הבחירה .בחירה
באמצעות עכבר .דוגמא :שדה חיפוש לפי
(נמצא במסכי החיפוש השונים).

שדה בחירה חכמה

שדה שבו ניתן להזין תו/מס' תווים,
ובהתאם לתווים שהוזנו ,נפתחת רשימת
ערכים לבחירה .ניתן לבחור ערך
באמצעות העכבר .דוגמא :שדות תנאי
חיפוש ,הנמצאים במסכי החיפוש השונים.

תיבת סימון

ניתן לסמן/להסיר סימון מתיבת סימון.
מוצג  Vבהתאם .בד"כ ניתן לסמן יותר
מאופציה אחת .דוגמא :תיבת הסימון
להוספת חץ צפון ,בהדפסת המפה.

כפתורי רדיו

בד"כ מוצגים לפחות  1שדות רדיו/כפתור.
ניתן לסמן רק את אחד מהשדות .דוגמא:
אפשרויות בחירת תיחום במפה ,בהדפסת
דוחות.

שדה תאריכון

בשדה התאריך מופיע פקד ,לחיצה עליו
פותחת תאריכון .בחלון התאריכון ניתן
לבחור את התאריך הרצוי באמצעות
העכבר .מעבר בין החודשים/שונים
מתבצע ע"י לחיצה על החצים שבצידי
החלון .לא ניתן להזין את התאריך ידנית.

שדה חובה

חובה להזין שדה חובה (צהוב) לפני ביצוע
פעולה .לדוגמא ,לא ניתן להדפיס מפה
ללא הגדרת קנה מידה .מתקבלת הודעה
בהתאם.
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 2.6מפה

חזרה לתוכן העניינים

הקדמה המפה במערכת מופיעה תמיד במרכז המסך .המפה ,הינה אוסף של שכבות וישויות (סימבולים) מוגדרים
מראש ,המציגים את המבנים ,יעודי הקרקע ,גושים/חלקות ,גבולות ,וכו' ,וזאת על גביי החלק הרלוונטי של
מפת העיר .סרגל הכלים העליון ,מאפשר להפיק מפות ,לבצע מדידה ,התמקדויות שונות ,בחירה ישויות
והצגת פרטים נוספים עליהם .בכל סוג של פנייה ,המערכת תבצע התמקדות לאזור הישות הרלוונטית ,אשר
תודגש (בטורקיז ,בד"כ) ,וכן יוצגו שכבות הרלוונטיות לסוג הפנייה ,כגון היעוד ,מבנים בקרבת הישות,
וכיו"ב.

צילום
דוגמה למסך מרחף
"חיפוש כללי"
ו"רשימת שכבות"

סרגל כלי המפה

סרגל תחתון

נושאים
קשורים

רשויות



סרגל כלי המפה



מדידה



תפריט עכבר ימני



רשימת השכבות



סרגל כלים תחתון



התמקדות לפי קואורדינאטות



ציור חופשי

עמוד  15מתוך 34

 2.7סרגל כלי המפה
תיאור

חזרה לתוכן העניינים

סרגל כלי המפה ממוקם מעל אזור המפה בדף הראשי .הכלים בסרגל מאפשרים ביצוע פעולות
שונות במפה :הצגת מפת התמצאות ,בחירה ,מדידה ,התמקדויות שונות (התמקדות כללית,
 ,)zoom in/zoom outהתמקדות לפי קואורדינאטות ,הפקת מפה ,וציור חופשי ,כמפורט להלן:

צילום

פקדים
בתפריט

רשויות

סרגל כלי המפה

פירוט

הפקד
מפת
התמצאות

כדי להציג/להסתיר את מפת ההתמצאות ,יש
ללחוץ על הפקד .מפת התמצאות מוצגת
בחלקה העליון השמאלי של המפה .במפת
ההתמצאות ניתן לראות את התחום הנצפה
במפה ,במסגרת אדומה על רקע מפת ישראל.

התמקדות
כללית

כדי להתמקד לשטח כל מדינת ישראל במפה >
לחץ על הפקד ,ואז יוצג תחום כל המדינה הן
במפה הראשית והן במפת ההתמצאות.

התמקדות
פנימה/החוצה
Zoom in/out

ניתן להתמקד במפה פנימה ( ,)+או החוצה (,)-
ע"י לחיצה על אחת מזכוכיות המגדלת וגרירת
העכבר כדי להתוות מלבן במפה .מתבצעת
התמקדות/התרחקות ,בהתאם.

מבט קודם

צפייה במבט ( )Zoomקודם

הזזה Pan

כדי להזיז את המפה למקום מסוים > לחץ על
הפקד ,דקור נקודה במפה ,ואז לחץ לחיצה
רצופה על המקש השמאלי של העכבר .גוף
המפה יזוז בהתאם.

מצב בחירה

ניתן לבחור ישויות במפה ,באמצעות סימון
תחום מלבן .לאחר סימון התחום במפה יוצגו
נתונים נוספים על ישות/ישויות שנבחרו במפה,
בכרטיס המאפיינים .בנוסף ,הישויות הנבחרות
יודגשו.

נקה בחירה

ניתן לנקות בחירה קודמת שנעשתה במפה
בלחיצה על פקד זה .הישויות שנבחרו מתנקות.
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 2.2תפריט עכבר ימני
תיאור

חזרה לתוכן העניינים

בלחיצה על מקש עכבר ימני ,כאשר העכבר מעל אזור המפה ,נפתח תפריט כלי מפה
נוסף .הכלים בתפריט זה ,דומים לכלים בסרגל כלי המפה .הכלים מאפשרים ביצוע
פעולות שונות במפה :הצגת מפת התמצאות ,אפשרויות בחירה והעתקה ,התמקדויות
שונות (התמקדות כללית ,),zoom in/out ,הפקת מפה ,הדפסה מהירה ,וכן קבלת עזרה
כללית.

צילום

פקדים בתפריט

רשויות

תפריט עכבר ימני

הפקד

פירוט

מצב בחירה

ניתן לבחור ישויות במפה ,באמצעות סימון תחום
מלבן .לאחר סימון התחום במפה יוצגו נתונים נוספים
על ישות/ישויות שנבחרו במפה ,בכרטיס המאפיינים.
בנוסף ,הישויות הנבחרות יודגשו.

נקה בחירה

ניתן לנקות בחירה קודמת שנעשתה במפה בלחיצה
על פקד זה .הישויות שנבחרו מתנקות.

הזזה Pan

כדי להזיז את המפה למקום מסוים > לחץ על הפקד,
דקור נקודה במפה ,ואז לחץ לחיצה רצופה על המקש
השמאלי של העכבר .גוף המפה יזוז בהתאם.
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פירוט

הפקד
התמקדות /
התרחקות
Zoom in/out

מפת
התמצאות

כדי להציג/להסתיר את מפת ההתמצאות ,יש ללחוץ
על הפקד .מפת התמצאות מוצגת בחלקה העליון
השמאלי של המפה .במפת ההתמצאות ניתן לראות
את התחום הנצפה במפה ,במסגרת אדומה ,על רקע
מפת ישראל.

רענן מפה

ניתן ללחוץ על פקד הרענון בכל שלב כדי לרענן את
המפה לאחר הדלקת/כיבוי שכבות ,וכיו"ב.

הפקת מפה

הדפסה מהירה

העתקה

אודות

התמרת
קואורדינאטות

רשויות

ניתן להתמקד במפה פנימה ( )+או החוצה ( ,)-ע"י
לחיצה על אחת מזכוכיות המגדלת וגרירת העכבר
כדי לתחום את המלבן הרצוי להתמקדות במפה.
מתבצעת התמקדות/התרחקות ,בהתאם.
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להפקת המפה ,פתח את מסך הפקת המפה,
בלחיצה על הפקד .ראה פירוט נוסף על התהליך,
בסעיף הפקת מפה בהמשך.
להדפסה מהירה של המפה כפי שהיא נראית במסך,
(ללא הגדרות עיצוב ,תיחום ,או קנ"מ) .בלחיצה על
הפקד ,יפתח חלון שליחה למדפסת (הסטנדרטי של
מערכת ההפעלה) .יש לבחור מדפסת וללחוץ על
הדפס ( )Printבחלון.
באמצעות כלי זה ניתן להעתיק/לצלם ( Print
 )Screenאת תחום המפה (כפי שהיא נראית
במסך) ,ולאחר מכן להדביק ( )Paste/Ctrl+Vאת
הצילום בכלי הציור ,בקובץ רצוי ,או בכל כלי אחר.
פתיחת חלון אודות המערכת
זהו קיצור דרך לכלי התמרת קואורדינאטות הנמצא
בלשונית "כלים" אשר מאפשר עבודה עם רשתות
קואורדינאטות אחרות (ITM ,UTM ,WGS84
ישראל החדשה ,ישראל הישנה )

 2.9סרגל כלים תחתון
תיאור

חזרה לתוכן העניינים

הסרגל התחתון (ממוקם מתחת למפה) מציג נתונים חשובים על המפה :מיקום/קואורדינאטות של אובייקטים שנבחרו
במפה ,מס' האובייקטים שנבחרו ,שטח המפה המוצג ,וכן קנה מידה (קנ"מ) המפה.

צילום

סרגל תחתון

נתונים
בסרגל

פירוט

הנתון

מיקום/קואורדינאטות

לאחר בחירת ישויות במפה כמו גם תנועה במפה של הסמן,
מוצגות הקואורדינאטות של הישויות הנבחרות ,בתיבה
השמאלית ביותר בסרגל .לפירוט נוסף על אופן הבחירה במפה,
ראה סעיף סרגל כלי המפה.
הערה :יחד עם הזזת הסמן על פני המפה – מתעדכנות
הקואורדינאטות בסרגל התחתון.

מס' אובייקטים נבחרים

לאחר בחירת ישויות במפה ,מוצג מס' הישויות שנבחרו ,בתיבה
השנייה משמאל בסרגל .לפירוט נוסף על אופן הבחירה במפה,
ראה סעיף סרגל כלי המפה.
בתיבת הקנ"מ ,התיבה השנייה מימין בסרגל ,מוצג הקנ"מ בו
נצפית המפה .את הקנ"מ ניתן לשנות ע"י הזנת הקנ"מ הרצוי
בתיבה ,ולחיצה על מקש  .Enterהמפה מתרעננת בהתאם.

קנ"מ המפה

בתיבה הימנית ביותר בסרגל מוצג גודל התחום של המפה
המוצגת כרגע על המסך ,בק"מ.
מידע אודות המערכת הכוללת גרסאות ,טכנולוגיות עדכון אחרון
וזכויות יוצרים
פותח את חלון ההודעות המנוהל ע"י מנהל המערכת
פותח את חלון הקישורים לאתרים החיצוניים ,ניתן לנהל קישורים
אלו בניהול מערכת.
גישה למדריך למשתמש
קיצור דרך להוספה למועדפים בדפדפן הנוכחי.

גודל המפה (בק"מ)
אודות
הודעות
קישורים
עזרה
הוסף למועדפים

רשויות
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 .4תפריטי מערכת
הקדמה

חזרה לתוכן העניינים

התפריט הראשי ממוקם תמיד בראש המסך .הרכיבים בתפריט מייצגים את רשימת הפעולות אותן ניתן
לבצע במערכת .בלחיצה על כל אחד מהרכיבים בתפריט נפתח תת תפריט ,בהתאם.

צילום
התפריט

פתיחת
התפריטים

תת תפריט ראשי – תפריט לתחילת עבודה הכולל חיפושים ורשימת שכבות קבועה עם אפשרות לטעון
שכבות שלא נמצאות בברירת המחדל של המערכת.

תת תפריט כלים – כולל כלים נוספים במערכת כגון שאילתות ,והפקת דוחות שונים .יכול להיות שהתפריט
יכיל כלים נוספים ,בהתאם לקיים לרשות.

תת תפריט קבצים – כולל אפשרויות שמירה והדפסה של המפה.

שימו לב!
במידה ותחפצו שהלשוניות
בצדו השמאלי של ה  ,RIBONלאחר לחיצה על לשונית רצויה ,מצוי כפתור סיכה
יישארו פתוחות (נסגרות אוטומטית לאחר בחירת כלי) ,לחצו עליו ותפריטי הלשוניות יוצמדו למסך ויישארו קבועים,
לביטול הפעולה לחצו על הכפתור

רשויות

באותו המיקום שהחליף את כפתור הסיכה.
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 .3לשונית ראשי

.

חזרה לתוכן העניינים

תפריט זה ישמש אותנו בתחילת כל עבודה המגיעה לטיפול ,בו אנו נחפש את המידע המבוקש ע"י
פונקציית החיפוש שמאפשרת לנו לאתר את השכבה ונתון המבוקש לצורך תחילת העבודה ,נוכל
לשלוט בתצוגת השכבות(הדלקה/כיבוי) וכמו כן להוסיף שכבות שאינן מופיעות כברירת מחדל אך
נחוצות לעבודה ,קיימת אפשרות של שמירה על מקום העבודה בכלי העדפות מפה ולהדליק מפת
התמצאות.
תיאור
סרגל כלים עליון > לשונית "ראשי"
פתיחת החיפוש
צילום

רשויות
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 3.1חיפוש כללי

.

חזרה לתוכן העניינים

תיאור

ניתן לבצע חיפושים כלליים מסוגים שונים :חיפוש גושים/חלקות ,כתובות ,רחובות,
תוכניות ,וכו' .לאחר בחירת סוג חיפוש ,המשתמש בוחר תתי נושאים מתאימים ,וכן יכול
להגדיר תנאים נוספים לחיתוך .מרשימת התוצאות שמתקבלת ניתן להפיק דוחות ,ניתן
להתמקד במפה לכל אחת או למס' תוצאות ,וכן להציג כרטיס מידע על הישויות.
בנוסף ,קיימים חיפושים נוספים וייחודיים למשתמשי הרשות .את פירוט החיפושים
והתוספות לרשות (אם קיימים) ,ניתן לראות בפרק תוספות.

פתיחת החיפוש

לשונית תפריט "ראשי" > חיפוש כללי

צילום

חיפוש כללי

מאפייני החיפוש
עבור מוסדות עירייה
תנאי החיפוש
ללא מילוי =כל
המוסדות

רשימת
התוצאות

רשויות
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סדר הפעולות

רשויות

הפעולה

פירוט

1

בחירת
סוג חיפוש

בחר סוג חיפוש מתוך רשימת סוגים קיימים :כללי ,וכו'.

1

הגדרת
חיפוש לפי

לאחר שנבחר סוג חיפוש ,בחר חיפוש לפי מהרשימה,
בהתאם .בבחירת חיפוש לפי ,יוצגו שדות חיתוך
נוספים.

2

הגדרת תנאים
נוספים

לאחר שנבחר חיפוש לפי ,ניתן לבחור/ולהגדיר תנאים
נוספים לחיתוך מתוך שדות התנאי הנוספים ,המוצגים.

4

לאחר שנבחר חיפוש לפי ,ניתן לבחור תחום במפה,
עליו יתבצע החיפוש.

5

ודא שנבחרו סוג חיפוש ,חיפוש לפי ,וכן הוגדרו תנאים
נוספים לחיתוך ,בהתאם .לחץ על כפתור חפש ,לקבלת
תוצאות מתאימות.

2

בכל שלב ,ניתן ללחוץ על הכפתור "נקה הכל"  -שדות
תנאי החיפוש מתנקים וניתן להזין נתוני חיפוש חדשים.

2

סמן את תיבת הסימון בישות אחת או יותר ברשימת
התוצאות ולחץ על הכפתור כדי להתמקד לישויות
הנבחרות .המפה תתרענן ,תתמקד לישויות
המתאימות ,וכן תדגיש את הישויות שסומנו ברשימת
התוצאות.
הערה :קנ"מ המפה יותאם לתחום בו נמצאת/ות
הישות/יות ,שנבחרו.

8

לאחר סימון תיבה אחת או יותר ברשימת התוצאות,
ניתן ללחוץ על כפתור לניקוי כל התיבות.

9

לחיצה על הכפתור מייצאת את התוצאות לדוח ,אותו
ניתן להדפיס או לייצא לקובץ .פירוט על דוח התוצאות
בסעיף דוח תוצאות.

12

כדי להתמקד במפה אל כל אחת מהישויות המוצגות
ברשימת התוצאות ,יש ללחוץ פקד זכוכית המגדלת,
ברשומה המתאימה .המפה תתרענן ,תתמקד לישות
וכן תדגיש את הישות במפה.
 כאשר מתקבלת רק תוצאות חיפוש אחת,
ההתמקדות אליה מתבצעת אוטומטית.
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 3.2רשימת השכבות
תיאור הכלי

חזרה לתוכן העניינים

המקרא מכיל את פירוט השכבות (

 -שכבה נושאית;

,

,

דוגמא

לשכבות בדידות) וקבוצות של שכבות ( ) המוצגות במפה ,וכן את הסימבולוגיה
(סימול/מקרא) של כל שכבה במערכת .ניתן להרחיב/לצמצם כל קבוצה של שכבות.
בנוסף ,ניתן לשלוט בשכבות המוצגות במפה ,באמצעות הדלקה/כיבוי השכבה,
בהתאם .לעיתים מקרא השכבות נקרא "עץ שכבות" ,ושכבה בעץ נקראת "ענף".
הפעלת הכלי

סרגל כלים עליון >לשונית "ראשי" > רשימת שכבות

צילום

מקרא שכבות

פעולות הכלי

הפעולה
הרחבת/צמצום
קבוצת שכבות

לחיצה על סימון ( )+בקבוצת שכבות מרחיבה את קבוצת
השכבות ומציגה פירוט נוסף .באמצעות ההרחבה ,יוצגו תתי
השכבות בקבוצה והמקרא של כל שכבה.
לחיצה על ( )-תצמצמם ("תסגור") פירוט השכבות.

הצגת/הסתרת
תתי שכבות

סימון/הסרת סימון  Vמתיבת הסימון בקבוצת השכבות/בתתי
השכבות המקושרות ,מרעננת את המפה ,ושכבות שסומנו/הוסר
מהן הסימון ,יוצגו/יוסתרו ,בהתאם.

תפריט
עכבר ימני

רשויות

פירוט

להצגת תפריט ייחודי של עץ השכבות ,לחץ על מקש העכבר
הימני .התפריט מכיל פקודות מהירות:
 .1הצג/הסתר הכל בקבוצה  -כיבוי/הדלקה של כל הפריטים
בקבוצה.
 .1פתח/קבץ הכל  -הרחבה/צמצום מהיר של כל הפריטים
בקבוצה
 .2רענן  -בהתאם לפעולות שבוצעו בעץ השכבות
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 3.4הוספת שכבות

.

חזרה לתוכן העניינים

זוהי תוספת חדשה לרשימת השכבות ,באופציה זו המשתמש יוכל להוסיף שכבות חדשות
הנמצאות בבסיס הנתונים אך לא מופיעות ברשימת השכבות הראשית ובכך המערכת מתאימה
את עצמה לצרכי המשתמש הבודד.
תיאור
סרגל כלים עליון > לשונית "ראשי" > הוספת שכבות
פתיחת החיפוש
צילום

רשויות
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 3.3העדפת מפה

.

חזרה לתוכן העניינים

מאפשר למשתמש לשמור את תיחום העבודה שלו במערכת ,כאשר המערכת מאפשרת למשתמש
לשמור את קנ"מ העבודה ואת מצב השכבות כפי שעבד איתן עד לרגע השמירה (שכבות מכובות
ישארו מכובות) .עם הפעלת המערכת מחדש ע"י המשתמש ,המערכת מתריעה כי היא תתמקד
לאזור העבודה ששמור אצלה בזכרון .על מנת לבטל פעולה זו יש להוריד  Vמכל תיבות הבחירה
ולשמור.
תיאור
סרגל כלים עליון > לשונית "ראשי" > הוספת שכבות
פתיחת החיפוש
צילום

תיחום התמקדות נוכחי – משמר קנ"מ עבודה נוכחי
מצב שכבות  -משמר מצב שכבות נוכחי
אי בחירה – מחזירה פתיחת מפה לברירת המחדל של המערכת

רשויות
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 3.5מפת התמצאות

.

חזרה לתוכן העניינים

מאפשר למשתמש לצפות באזור הכללי בו הוא עובד מבלי לצאת מקנ"מ עבודה .אופציה נוספת ,ניתן
ללחוץ עם העכבר על בתוך חלון מפת ההתמצאות ובלחיצה על אזור סמוך המפה הראשית תתמקד
למרכז הסימון.
תיאור
סרגל כלים עליון > לשונית "ראשי" > מפת התמצאות
פתיחת
החיפוש
צילום

בתחתית המסך מצד ימין קיים כפתור הפעלה מהירה ללא צורך להיכנס לתפריט

רשויות
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.5לשונית קבצים

תיאור

חזרה
לתוכן
העניינים

באמצעות תת תפריט הקובץ ניתן לייצא את המפה לתמונה ( ,)Jpgלמפה מעוגנת
(תמונה הכוללת בסיס נתונים מכווץ והניתנת לטעינה לתוכנות גיאוגרפיות שונות) ,וכן
לייצא לקובץ גיאוגרפי-אינטרנטי ,בו ניתן לבצע התמקדויות וכן לצפות
בשכבות השונות .בנוסף ,דרך תפריט הקובץ ניתן להפעיל את כלי הדפסת המפה.
הערת בטחון מידע :בהפקת קובץ ,ו/או מפה – יש לזכור כי החומר ב GIS-מסווג בסיווג
בטחוני "שמור" ויש להתייחס להנחיות הביטחון של הרשות לפני כל החלטה על העברת
מפה  /קובץ לגורם אחר.

פעולות בתפריט

הפעולה
שמירת מפה

שמירת מפה מעוגנת

רשויות
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פירוט
לשמירת המפה כתמונה,
לחץ על תת תפריט
שמירת מפה > ייפתח
חלון בו יש לבחור באם
לפתוח או לשמור את
הקובץ .תמונת המפה
תישמר/תיפתח לצפייה
בפורמט  ,Jpgבהתאם
לבחירת המשתמש.
לייצוא המפה לקובץ
מפה מעוגנת ,כלומר,
לייצוא תמונת המפה
הכולל בסיס נתונים
מכווץ ,יש לבחור בתת
תפריט שמירת מפה
מעוגנת .בלחיצה על תת
תפריט זה ,ייפתח חלון
בו יש לבחור באם
לפתוח או לשמור את
קובץ ה .Zip-בקובץ ה-
Zipיוצגו תמונת המפה
בפורמט  ,*.jpgוכן קובץ
העיגון  .*.jgwבקובץ
המפה המעוגנת ניתן
לצפות ע"י טעינתו
לתוכנות גיאוגרפיות
שונות (כגון .)ArcGIS

ייצוא ל DWF

ייצוא ל DXF

ניתן לייצא את המפה
לפורמט קובץ גיאוגרפי-
אינטרנטי .בקובץ זה
ניתן לבצע התמקדויות
וכן לצפות בשכבות
השונות .כדי לבצע זאת,
לחץ על תת תפריט
ייצוא ל  > DWFייפתח
חלון בו יש לבחור באם
לפתוח או לשמור את
הקובץ .קובץ המפה
ישמר/יפתח לצפייה
בפורמט  ,*.dwfבהתאם
לבחירת המשתמש.
ייצוא  DXFהינו ייצוא
חומר האתר הנמצא
בתיחום המפה הנותן
אפשרות להציג את
החומר באוטוקאד ובכך
לקבל את החומר
העדכני ביותר הקיים
ברשות.

טעינת קבצים
הצגת קבצים

הדפסת מפה

רשויות
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לחץ על תת תפריט
הדפסת מפה ,כדי
לפתוח את כלי הדפסת
המפה .ראה פירוט נוסף
על התהליך בסעיף
הבא ,הדפסת מפה.

 .6לשונית כלים
חזרה
לתוכן
העניינים

תיאור

כלים בתפריט

בתפריט הכלים ,מוצגים למשתמש כלים שונים לתשאול וחיתוך נתונים .המשתמש יכול
ליצור שאילתות דינאמיות בעלות מס' תנאים ,בתחומים שונים ובנושאים שונים בכל
תחום .כמו כן ,המשתמש יכול להשתמש בשאילתות קבועות ו/או דוחות ,ולקבל תוצאות
אותן ניתן להציג במפה ו/או לייצא לדוח  .Excelיכול להיות שהתפריט יכיל כלים נוספים,
בהתאם לדרישות הרשות .לפירוט ראה פרק תוספות.

הכלי

פירוט

הפקת מפה
ראה פירוט בהמשך סעיף זה
מדידה
ראה פירוט בהמשך סעיף זה
התמרת קואורדינטות

ראה פירוט בהמשך סעיף זה

שכבה שלי
ראה פירוט בהמשך סעיף זה

שאילתות דינאמיות

שאילתות קבועות

רשויות
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לחץ על שאילתות דינאמיות בתפריט הכלים,
כדי להציג את הכלי .כלי זה מאפשר לתשאל
נתונים בתחומים שונים ,וכן ליצור שאילתות
מורכבות בעלות מס' תנאים ובנושאים שונים,
בהתאם לתחום הנבחר .את התוצאות ניתן
להציג במפה ו/או לייצא לדוח  .Excelפירוט נוסף
על התהליך בסעי.
לחץ על שאילתות קבועות בתפריט הכלים ,כדי
להציג את הכלי.
כלי זה מאפשר לתשאל נתונים בתחומים שונים,
באמצעות שאילתות מובנות מראש (כאשר
השאילתה נשמרת במערכת ,וניתן להפעילה כל
פעם ,ללא צורך להגדיר מחדש את הפרמטרים
המבוקשים) .את התוצאות ניתן להציג במפה
ו/או לייצא לדוח  .Excelפירוט נוסף על התהליך
בסעיף שאילתות קבועות.

שאילתות מרחביות

לחץ על שאילתות מרחביות בתפריט הכלים,
כדי להציג את הכלי .כלי זה מאפשר ליצור
דוחות בתחומים שונים ובמגוון נושאים בכל
תחום .את תוצאות הדוח ניתן לסנן בנוסף ,עפ"י
קביעת תחום במפה .פירוט נוסף על התהליך
בסעיף דוחות.

זיהוי יישויות
ראה פירוט בהמשך סעיף זה

רשויות
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 6.1הפקת מפה
תיאור הכלי

חזרה לתוכן העניינים

כלי הפקת המפה ,מאפשר הפקה והדפסה של מפות במגוון פורמטים (דפדפן ,png,
 ) pdfעל פי תיחומם במסך .המפה המופקת תכיל את תמונת המפה שנצפתה עם
לחיצה על כפתור ההדפסה .לאחר הגדרת גודל ותנוחת התיחום (לאורך או לרוחב)
ניתן להזיז את חלון המפה מבלי שישתנו ההגדרות שנקבעו לתיחום .בנוסף ,יוצגו
סרגל קואורדינאטות ,מקרא וחץ צפון ,בהתאם להגדרות המשתמש .גודל הנייר
האפשרי המופיע בתיבת טקסט "גודל דף" ,מוגדר ע"י מנהל מערכת עבור כל
משתמש .ניתן בין השאר לקבוע את איכות ההפקה ,כותרות ,הערות וסוג המקרא
שיוצג.
פתיחת מסך 'הגדרת מפה' בלשונית הכללית ,דרך כל אחד מהתפריטים:
 .1לחיצה על הפקד

(הפקת המפה) בסרגל כלי המפה ,או

(הפקת המפה) בתפריט עכבר ימני ,או
 .1לחיצה על הפקד
 .2בחירת האפשרות הדפסת מפה בתפריט הקובץ (תחת סרגל התפריטים הראשי)
הנחיות לפתרון בבעיות הפעלת הכלי:
 .1כניסה ל internet options

הפעלת הכלי

 .1בחירת trusted site

רשויות
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 .2הוספת שם האתר כאתר מוכר וסגירת החלון

צילום

הגדרת מפה

סדר הפעולות

רשויות

הפעולה

פירוט

1

הזנת כותרת והערות

הזן כותרת ,הערה עליונה ,והערה
תחתונה למפה שתופק ,בשדות המתאימים
(ואילו יהוו כותרות למפה המודפסת).

1

בחירת גודל דף

בחר גודל דף בשדה המתאים .מוצגת
רשימת גדלי נייר ,מהם ניתן לבחור ,עפ"י
ההרשאה של מנהל המערכת .בנוסף ניתן
לבחור את תנוחת הדף לרוחב או לאורך
ולקבוע התאמת קנ"מ לגודל הדף שנבחר.
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2

הזנת קנ"מ

הזן קנה מידה (קנ"מ) למפה שתופק,
בשדה המתאים .הדגשה :כברירת מחדל,
המפה תופק בקנ"מ הנצפה במסך.

4

אפשרויות נוספות

בחר את האלמנטים שברצונך להוסיף
בשדות :אפשרויות מקרא ,אפשרויות
מסגרת ,הוסף חץ צפון ,איכות הפקה
ופורמט הפקה כגון  ,PNG, pdf,דפדפן.
ניתן להדפיס את המפה עם האלמנטים
הנ"ל ,או ללא.
הדגשה :נקבעה ברירת מחדל להכללת
פרטים אלו במפה ,אך המשתמש יכול
לשנותה.
לחיצה כל כפתור אשר תאפשר שליחת
ההגדרות להפקה .במידה והפורמט
הנבחר הינו דפדפן תוצג תמונה לפני
הדפסה ,במידה והפורמט הנבחר הינם
 PNG,PDFיוצג חלון קופץ המאפשר
לפתוח את התמונה לפי הפורמטים
הנבחרים או לחילופין לשמור את
של
במחשב
במחיצה
התמונה
המשתמש.

8

רשויות
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 6.2ציור חופשי
תיאור

חזרה לתוכן העניינים

כלי הציור החופשי הינו כלי המאפשר למשתמש ליצור שכבות המורכבות מפריטים
הרלוונטיים לו ,לצרכי עבודתו (ולא בהכרח להסתפק בשכבות של המערכת).
הכלי מאפשר לכל משתמש ליצור לעצמו את המפה
המותאמת לו ,ע"י בחירת סוגי ישויות שונות (נקודה,
קו ,פוליגון וטקסט) והוספתן ע"ג המפה במיקומים
שהמשתמש בוחר ,בשכבות ייעודיות:
לכל סוג ישות/אובייקט ,ניתן להגדיר גודל ,צבע ,סוג קו ,סוג מילוי ,ולאחר מכן למקם
את הישות ע"ג המפה .כמו כן ,את האובייקטים שהמשתמש הוסיף ,ניתן למחוק.

הפעלה

לשונית "כלים" (לאחר הזדהות משתמש)> שכבה שלי

צילום

ציור חופשי

רשויות
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הפעולה

סדר הפעולות

פירוט
לחץ על לשונית הקליטה ,כדיי לבצע הוספת אובייקט:

.1

סוג ציור

בחר את סוג הישות  /סוג הציור הנדרש להוספה  -נקודה ,קו,
פוליגון או טקסט ,בבחירה מתוך הרשימה

.1

הגדרת
מאפיינים

עבור פוליגון :בחר סוג קו גבול ,עובי קו גבול ,צבע קו גבול,
סוג מילוי ,ו-צבע מילוי.
עבור קו :בחר סוג קו ,עובי ,ו-צבע.

.2

מיקום הישות
במפה

עבור נקודה :בחר גודל ו-צבע.
עבור טקסט:
 .1בחר סוג גופן ,גודל גופן ,צבע גופן ,ו-מאפייני גופן
(.)Bold, Italic, Underline
 .1הזן טקסט בתיבת ההזנה המתאימה.
סמן את תיבת מילוי באם נדרש רקע/מילוי ( ,)Highlightובחר
את צבע המילוי הנדרש.
ודא שנבחרו כל הגדרות המאפיינים של הישות .לסיום פעולת
ההוספה ,יש למקם את הישות במפה .אפשרויות מיקום:
 .1למיקום נקודה או טקסט ,לחץ בקליק שמאלי של העכבר
במיקום הרצוי.
 .1למיקום קו או פוליגון ,לחץ בקליק שמאלי של העכבר
במיקום הרצוי .המשך ודקור עפ"י מס' הנקודות הרצוי.
סיום בלחיצה על העכבר.CTRL+
לאחר פעולת הדקירה (מיקום) ,הישות תיווצר ותוצג במפה.
לחץ על כפתור מחיקה ,כדיי לבצע מחיקת אובייקט/ים:
.1
סוג הישות

בחר את סוג הישות  /סוג הציור הנדרש למחיקה .בלחיצה על
הכפתור המתאים (נקודה ,קו ,פוליגון או טקסט) .תיפתח
רשימת כל האובייקטים של ציור חופשי שנוספו לסוג ישות זה.

.1

למחיקת אובייקט יחיד ,יש לסמן את הרשומה הרלוונטית
וללחוץ על כפתור מחק.
בלחיצה ,תתקבל הודעה
לאישור הפעולה .באישור
ההודעה ,האובייקט יימחק.

.2

למחיקת כל האובייקטים יש ללחוץ על כפתור מחק הכל (אין
צורך לסמן רשומות)  .בלחיצה על הכפתור ,תתקבל הודעה
לאישור הפעולה .בלחיצה על
 OKבהודעה ,כל
האובייקטים שנוספו מסוג
הישות הנבחר ,ימחקו.
ליציאה מכלי ציור חופשי ולסיום התהליך ,לחץ לסגירה.

רשויות
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 6.4מדידה

חזרה לתוכן העניינים

תיאור הכלי

כלי זה מאפשר מדידת אורך בין נקודות ,ומדידת שטח של פוליגון על-גבי המפה .,בכל
דקירה של העכבר במפה ,יוצגו מספר מקטעים ,חישובי אורך מקטע ,סה"כ מרחק
ושטח ,בהתאם.

הפעלת הכלי

לשונית "כלים" > מדידה

צילום

מדידת מרחק

סדר פעולות

הפעולה
מדידת מרחק
(קו)

פירוט
.1
.1
.2

דקור את נקודת התחלת הקו במפה (קליק עכבר שמאלי).
דקור את נקודת סוף הקו ,ובמקביל לחץ על מקש .CTRL
הקו יוצג במפה ,ונתוניו יוצגו בשדות מספר מקטעים,
מרחק מקטע ,סה"כ מרחק ,ו-אזימוט ,בהתאם.
הערה :במקרה שהמערכת ממשיכה להתוות קטעים
שאינם רצויים ,כדי לצאת מהפעולה-יש ללחוץ על מקש
העכבר השמאלי ובמקביל על מקש .CTRL

מדידת שטח
(פוליגון)

.1
.1
.2

דקור מס' נקודות/תחום במפה (קליקים של עכבר שמאלי).
לסיום ,דקור נקודה במפה ,ובמקביל לחץ על מקש .CTRL
הפוליגון יוצג במפה ,ונתוניו יוצגו בשדות מספר מקטעים,
מרחק מקטע ,סה"כ מרחק ,שטח ,ו-אזימוט ,בהתאם.
הערה :במקרה שהמערכת ממשיכה להתוות קטעים
שאינם רצויים ,כדי לצאת מהפעולה-יש ללחוץ על מקש
העכבר השמאלי ובמקביל על מקש .CTRL

לחץ על כפתור נקה כדי לנקות את שדות הנתונים ואת ציור
המדידה במפה .כעת ניתן לדקור פוליגון חדש במפה.

רשויות
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 6.3התמקדות לפי קואורדינאטות
תיאור

הפעלת הכלי

צילום

כלי זה מתמקד לנקודה במפה ,עפ"י קואורדינאטה שהוזנה ברשת מסוימת
(רשת ישראל החדשה/הישנה ,UTM ,או  .)WGS84בנוסף ,מתמיר את
נקודת הקואורדינאטה מאותה רשת נבחרת ,לרשת ישראל החדשה.

לשונית "כלים" > התמרת קואורדינאטות
התמקדות לפי קואורדינאטות

סדר הפעולות

רשויות

חזרה לתוכן העניינים

הפעולה
1

בחירת סוג
רשת ממנה
תחושב הנקודה

1

הזנת נקודת
קואורדינאטה

3

הזנת קנה מידה

פירוט
בחר מרשת קואורדינאטות (ממנה תחושב הנקודה):
רשת ישראל החדשה  /הישנה WGS84 / UTM /
הערה :המפה והמידע הגיאוגרפי במערכת– כולו
ברשת ישראל החדשה.
הזן את שדות  Y/Lat/Northו,X/Lon/East-
בהתאם .יש לוודא שהוזנה נקודה בתחום העיר
נתניה.
הזן את הקנה מידה (הקנ"מ) בו תוצג המפה בעת
התמקדות לנקודה

4

בכל שלב ניתן ללחוץ על הכפתור לאיפוס הנתונים

5

ודא שנבחרו רשת קואורדינאטות ,וגם שהוזנו
קואורדינאטות וקנ"מ .לחץ על כפתור התמקד.
תתבצע התמקדות לנקודה במפה ,וכן תוצאות
התמרה יוצגו בשדות קואורדינאטה  Xו ,Y-בהתאם.

2

ביצוע פעולת המעבר בין רשתות ,כאשר התוצאות
יוצגו בתחתית החלון
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 6.5שאילתות דינאמיות
תיאור

חזרה לתוכן העניינים

כלי זה מאפשר לתשאל נתונים בתחומים שונים .המשתמש יכול ליצור שאילתות שונות
ומורכבות בעלות מס' תנאים להצגה ובנושאים שונים ,בהתאם לתחום הנבחר .לאחר
שהמשתמש מגדיר את התנאים לשאילתא ,מתקבלות תוצאות מתאימות ,אותן ניתן
להציג במפה ו/או לייצא לדוח .Excel

הפעלת הכלי

לשונית כלים > שאילתות דינאמיות

צילום

שאילתות דינאמיות

סדר הפעולות

רשויות

הפעולה

פירוט

1

בחירת תחום

בחר תחום לתשאול' ,כתובות' לדוגמא.

1

בחירת נושא

לאחר שנבחר תחום ,בחר נושא מהרשימה שנפתחת,
בהתאם.

2

בחירת שדות

בחר שדות בהתאם לנושא שנבחר (בחירה בקליק כפול).
לדוגמא ,לאחר שנבחר נושא 'רוזטות מבנים' ,בחר את
השדות 'שם רחוב' .השדה הנבחר יוצג בתיבת תנאי
שאילתא.
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הפעולה

פירוט

4

בחירת פעולות

לאחר שנבחרו שדות בחר בקליק כפול את אחת הפעולות
בהתאם :קטן ,שווה ,גדול ,קטן/שווה ,גדול /שווה ,לא שווה,
כמו,לא ,מתוך .הפעולה הנבחרת תוצג בתיבת תנאי שאילתא.

5

בחירת ערכים

לאחר שנבחרו שדות וגם נבחרו פעולות ,ניתן לבחור ערכים
בהתאם (בחירה בקליק כפול) .לדוגמא בחר את שדה 'שם רחוב'
(בקליק כפול) וגם את הפעולה 'שווה' ,וגם בחר את הערך
'א.ד.גורדון' .הערך הנבחר יוצג בתיבת תנאי שאילתא.

2

2

לאחר שנבחרו שדות ופעולות ,אם הערך הרצוי לא קיים ברשימת
הערכים הקיימים ,ניתן להזין ערך חופשי .להוספת הערך לתיבת
תנאי שאילתא ,יש ללחוץ על כפתור ה <.>+
יצירת תנאי נוסף

לאחר יצירת תנאי אחד בשאילתא ,כלומר ,לאחר שנבחרו שדות,
פעולות ,וערכים ,ניתן לייצר עוד תנאי באמצעות הוספת אחד
התנאים :או/ו (בחירת פקד בקליק כפול) .כעת ניתן לחזור על
שלבים  ,2-2כנדרש.

8

בכל שלב ניתן ללחוץ על כפתור זה ,הנתון האחרון שהתווסף
כתנאי שאילתא ,יוסר בהתאם.

9

בכל שלב ניתן ללחוץ על כפתור זה ,לאיפוס כל שדות המסך
ויצירת שאילתא חדשה.

12

ודא שנוצר לפחות תנאי שאילתא אחד ,כלומר ,נבחרו שדות,
פעולות ,וערכים .כעת ניתן לשמור שאילתא:
בלחיצה על כפתור
שמירה ,יפתח חלון בו
יש לתת שם שאילתא:
לאחר מתן שם שאילתא לחץ על כפתור שמור .לאחר שמירה,
השאילתא תוצג ברשימת שאילתות קבועות (ראה סעיף
שאילתות קבועות).

רשויות

11

ודא שנוצר לפחות תנאי שאילתא אחד ,כלומר ,נבחרו שדות,
פעולות ,וערכים .כעת ניתן ללחוץ על כפתור הצגת דוח ולהפיק
דוח עם תוצאות מתאימות .פירוט נוסף על הדוח בסעיף דוח
תוצאות.

11

ודא שנוצר לפחות תנאי שאילתא אחד,
כלומר ,נבחרו שדות ,פעולות ,וערכים.
כעת ניתן ללחוץ על כפתור הצגה במפה
ולראות את התוצאות מוצגות במפה.
בלחיצה על הכפתור ,תתקבל בנוסף
חלונית תוצאות:

12

לחץ על הכפתור על מנת להציג את השאילתא כשכבה גיאוגרפית
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 6.6שאילתות קבועות
תיאור

הפעלת הכלי

צילום

כלי זה מאפשר לתשאל נתונים שונים באמצעות שאילתות מובנות מראש ,בכל
התחומים .לאחר שהמשתמש בוחר את אחת מהשאילתות המובנות ,בהתאם לתחום
הנבחר ,מתקבלות תוצאות מתאימות .את התוצאות ניתן להציג במפה ו/או לייצא לדוח
שיפתח ב .Excel
הערה :השאילתות מוגדרות ע"י מנהל המערכת .כאשר נוצר צורך להגדיר שאילתא
קבועה – יש להפנות את הבקשה למנהל המערכת.
לשונית כלים > שאילתות קבועות

שאילתות קבועות

סדר הפעולות

רשויות

חזרה לתוכן העניינים

הפעולה
1

בחירת תחום

1

בחירת שאילתא

פירוט
בחר תחום לתשאול
לאחר שנבחר תחום ,בחר שאילתא מרשימת השאילתות
הקבועות .בבחירת השאילתא ,יוצג תנאי שאילתא ,בהתאם.

2

ודא שנוצר לפחות תנאי שאילתא אחד ,כלומר ,נבחרו
שדות ,פעולות ,וערכים .כעת ניתן ללחוץ על כפתור הצגת
דוח ולהפיק דוח עם תוצאות מתאימות .פירוט נוסף בסעיף
דוח תוצאות.

4

ודא שמוצג תנאי שאילתא .כעת
ניתן ללחוץ על כפתור הצגה במפה
ולהציג את התוצאות במפה.
בלחיצה ,תתקבל בנוסף הודעות
חיווי על כמות תוצאות:

5

כדי למחוק שאילתא קיימת יש לבחור אותה מהרשימה
בשדה בחר שאילתא וללחוץ על כפתור מחק.
בלחיצה על הכפתור ,תתקבל
הודעה לאישור הפעולה.
השאילתא תמחק בלחיצה על
 OKבהודעה.
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 6.7שאילתות מרחביות
תיאור

הפעלת הכלי

צילום

חזרה לתוכן העניינים

באמצעות הדוחות ,ניתן לתשאל נתונים בחומים שונים ובמגוון נושאים בכל תחום.
לאחר בחירת נושא לדוח ,המשתמש יכול להגדיר סינונים נוספים לחיתוך .בנוסף,
המשתמש מגדיר את התחום הגיאוגרפי במפה ,עליו יתבצע החיתוך .התוצאות יופקו
בצורת דוח עם רשימת תוצאות (הניתן כמובן להדפסה).

בחירת האפשרות שאילתות מרחביות בתפריט הכלים
שאילתות מרחביות

הפעולה

סדר הפעולות
1

תחום

בחר את התחום הנושאי של הדוח ,מתוך רשימת הבחירה.

1

בחירת
נושא

לאחר שנבחר תחום הדוח ,בחר את נושא הדוח מרשימת
הנושאים .בבחירת נושא ,יוצגו שדות חיתוך נוספים ,בהתאם.

הגדרת
חיתוכים

לאחר שנבחר נושא הדוח ,ניתן לבחור תנאים נוספים לחיתוך
מתוך שדות הסינון הנוספים.

2
4

הגדרת
תחום
במפה

5

רשויות

פירוט

בחר את החיתוך המרחבי שעל פיו יתבצע סינון הדוח ,באמצעות
סימון כפתור הרדיו המתאים:
 .1חלון המפה  -לקבלת תוצאות רק בתיחום המפה הנוכחי ,כפי
שהוא מוצג במסך.
 .1לפי בחירה – לקבלת תוצאות עבור ישויות ספציפיות ,על-ידי
סימון הישויות במפה.
 .2כל המפה – לקבלת תוצאות בכל תחום המפה.
 .4לפי ציור – לסינון ע"י קביעת תיחום גרפי .לאחר בחירת
אפשרות זו ,יש ללחוץ על אחד מהפקדים מלבן  /עיגול /
מצולע ולצייר את הצורה הגרפית שנבחרה ,על-גביי המפה.
ודא שנבחרו תחום הדוח ונושא הדוח .לחץ על כפתור הצג דוח
להפקת דוח תוצאות .לפירוט ,ראה סעיף הבא ,דוח תוצאות.
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 6.2דוח תוצאות
תיאור

חזרה לתוכן העניינים

את התוצאות המתקבלות בהתאם לתנאים שהוגדרו ,בין אם בשאילתא קבועה,
בשאילתא דינאמית ,או בדוחות ,ניתן לראות בדוח התוצאות ,המציג גם סיכומי ביניים.
את התוצאות המוצגות בדוח ניתן להציג במפה ,להדפיס וגם לייצא ל .Excel

הפעלה

להצגת דוח תוצאות:
בחירת שאילתות קבועות או שאילתות דינאמיות בלשונית כלים > הגדרת תנאי
שאילתא ולחיצה על כפתור הצגת דוח במסך השאילתות

צילום

דוח תוצאות

רשימת הפעולות

הפעולה

פירוט
לייצוא הדוח ל  Excelיש ללחוץ על הכפתור

התמקדות

לביצוע התמקדות במפה לאחת התוצאות יש ללחוץ על
הקישורית בשם הישות ,לדוגמא( :בצילום) יש ללחוץ על
טיפוס מבנה .הישות הרלוונטית תודגש במפה.
לחץ על הכפתור כדי לשלוח את דוח התוצאות להדפסה .יש
לוודא שהדף מוגדר להדפסה לרוחב (.)Landscape
הערה :אם המפה המודפסת התקבלה על חלק קטן מדף
 ,A4סביר להניח שלא הוגדרה הדפסה לרוחב.

רשויות
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