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 .0המבנה הארגוני

 .3שמות בעלי תפקידים בכירים
פקס
03-5610866

שם
רונן רגב

תפקיד
מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל

טלפון
03-6231901
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 .2תפקידי המרכז למיפוי ישראל
 .2.0כללי
המרכז למיפוי ישראל  -מפ"י ( )Survey of Israel - SOIהוא המרכז הלאומי הישראלי לקדסטר,
לגאודזיה ,למיפוי ולגאו-אינפורמציה .מפ"י משמש כגוף מטה וכגוף האחראי על הכנת התשתיות הלאומיות
בתחומים אלה וממלא פונקציות ממלכתיות רבות .במדינות אחרות ,מיוחדים לכך מספר מוסדות
ממלכתיים.
ריכוז הפונקציות במוסד אחד ,תורם לחיסכון רב בכוח אדם ומאפשר העלאת הרמה המקצועית של המוסד
ושל השירותים שהוא נותן למדינה .הריכוז תורם לשיפור רמת התאום הממלכתית בין הפעילויות ולסנכרון
בהשקעות וכן מגדיל את הגמישות לריכוז מאמץ הנדרש למשימות לאומיות.
פונקציית המטה הראשונית של המרכז היא גיבוש המדיניות הממלכתית בנושאי הפעילות שבאחריותו ,הן
לטווח הארוך ו הן לטווח הקצר .המרכז מופקד על הטיפול המקצועי בגיבוש תקנות המדידה ובעדכונן מעת
לעת ,לרבות התאמתן לטכנולוגיה המתפתחת וכן מופקד על המדיניות בנושא המודדים המוסמכים במדינה,
לרבות הסמכת המודדים ,רישומם ,פיקוח על המודדים והמדידות.
למפ"י מסורת ארוכה ,מאז ראשית שנות החמישים של המאה ה ,20-של שיתוף פעולה מדעי ומחקרי עם
מוסדות אקדמיים בארץ .שיתוף פעולה זה ,כמו גם עם גופי מחקר ממשלתיים ועם מרכזי מחקר וארגונים
מקצועיים בחו"ל ,תרם להתקדמות הטכנולוגית של המרכז ולקידומו לרמה טכנולוגית גבוהה שהתבטאה גם
בצבירת מוניטין בין-לאומיים בקרב הקהילה המקצועית בעולם.

 .2.3גאודזיה
בתחום הגאודזיה ,פועל המרכז כמכון הגאודטי הלאומי ) .(National Geodetic Instituteהמרכז אחראי
לקביעת האליפסואיד וליצירה ,תחזוקה ופיתוח של רשת הבקרה הגאודטית לפי צרכי המדינה ,מתוך דגש
על צרכי התשתיות ,הבניה והביטחון .כמו-כן ,אחראי המרכז לקביעת הדאטום האופקי והדאטום האנכי
במדינה ולקביעת רשת הקואורדינאטות הראשית שבשימוש.
בנוסף ,מופקד המרכז על יצירת כלים להתמרות בין רשת הקואורדינאטות הקיימת לבין רשתות אחרות
שהיו בשימוש ,ולתמוך ,לפי הצורך ובמידת האפשר ,בהתמרות לרשתות נוספות .במסגרת האחריות בתחום
הגאודזיה ,שהינו התחום המקצועי הבסיסי ,נדרשת תמיכה בצרכי המיפוי ,הקדסטר והגאו -אינפורמציה.
כמו כן ,נדרש המרכז לרכז פעילויות מחקר ופיתוח ולייצג את המדינה בפעילויות של שיתוף פעולה בין-
לאומי בנושא.

 .2.2קדסטר
בתחום הקדסטר ,מהווה המרכז גוף ממלכתי ,המרכז את פעילות המדידות לצורך רישום מקרקעין ( Land
 .)Surveys Departmentהשיטה הנהוגה בארץ משנת  1928מבוססת על עקרונות טורנס המחייבים את
המדינה לערוב לבעלי זכויות במקרקעין לגבי שמירת זכויותיהם ,על ידי רישום ממלכתי מסודר של
הקרקעות והזכויות בהן .במסגרת זו ,מופקד מפ"י על ניהול מדידת גבולות הגושים וחלקות המקרקעין וכן
על ניהול הרישום בקואורדינטות ובתרשימים של התכניות לצורכי רישום .כללים למדידות אלה מפורטים
בתקנות המודדים  .מפ"י מנהל לצורך כך פיקוח על המדידות ומהווה סמכות לאישור תכניות לצורכי רישום
בישראל.
למעלה מ 95 -אחוזים משטח המדינה עברו תהליך של הסדר מקרקעין .שטח זה מאורגן בלמעלה מ 16-אלף
גושים וכ 900,000 -חלקות .מדי שנה ,מטפל המרכז הן בהמשך המדידות להסדר השטחים שטרם הוסדרו,
הן במדידות לחלוקה מחדש (רה-פרצלציה) של אזורים מוסדרים שעוברים תהליך של תכנון מחדש ,בדרך
כלל לצורך בנייה.
סגן המנהל לקדסטר ממונה על פעילות זו במפ"י ומפעיל ,לצורך כך ,את אגף הקדסטר ,הכולל את הפעילויות
בתחום הסדר קרקעות ובתחום פיקוח על המדידות ואת אגף קדסטר מבוסס קואורדינאטות (קמ"ק) .נוסף
על כך ,ממונה סגן המנהל לקדסטר ,בשם המנהל ,אחראי על פעילויות המרחבים של מפ"י בתל-אביב,
בירושלים ,בבאר-שבע ,בחיפה ובנצרת .פעולתם העיקרית של המרחבים היא בתחום הקדסטר.

 .2.2גאו-אינפורמציה מידע ומיפוי
בתחום המיפוי ,המרכז הוא הגוף הלאומי למיפוי (  .) National Mapping Agencyהמרכז מופקד על
קביעת מוצרי מיפוי הבסיסיים הנדרשים במדינת ישראל לתמיכה בצרכים הממלכתיים הבסיסיים לתכנון
וביצוע ,מתוך דגש על תשתיות ובנייה ,ביטחון ושירותי חירום ,שליטה ובקרה ,איכות הסביבה ,מחקר
ופיתוח ותיור וטיול .לצורך כך ,מופקד המרכז למיפוי ישראל על קביעת התקנים בנושא ,לרבות רשתות
קואורדינטות ,היטלי מפות ,תקני דיוק ,שמות וסימבולוגיה.
הושלמה בניית קו ייצור למפות טופוגרפיות מבוססות ממ"ג ,שיחליפו את סדרת המפות הטופוגרפיות
הקיימות ,בדגש על סדרת מפות בקנ"מ  ,1:50,000המשמשת גם בסיס למפות סימון שבילים המוכנות
בשיתוף פעולה עם החברה להגנת הטבע.
הושלמה הכנת סדרת מפות ימיות בים התיכון ומפרץ אילת .אחד היעדים של מפ"י הוא בניית בסיס נתונים
גאו -מרחבי ימי שיחובר לבסיס הנתונים היבשתי.
נושא הגאו-אינפורמציה התבסס בעבר על המפות המודפסות שהופקו עוד בתקופת מחלקת המדידות של
ארץ ישראל ) )Survey of Palestineומחלקת המדידות של מדינת ישראל לדורותיה (מחלקת המדידות,
אגף המדידות ומפ"י) .נוסף על כך ,ניתן שירות מידע ונתונים ,בעיקר למודדים ,על נקודות הטריאנגולציה,
על פנקסי מדידות מהעבר ועל תכניות קיימות לצורכי רישום.
בסיס הנתונים הקדסטרי הלאומי (בנק"ל) שהוקם על בסיס מפות הגושים והחלקות ,משמש לצורכי מידע
וצרכים ניהוליים (אינו מהווה מבחינת החוק תחליף לחומר המקור) .בסיס נתונים זה מקיף היום למעלה
מ 16,000-גושים וכ 900,000-חלקות .היעד הוא להגיע להגדרה חד-משמעית של גבולות המקרקעין
המבוססים על קואורדינאטות (קדסטר מבוסס קואורדינאטות) בדיוק טוב מ 5 -ס"מ ,כדי למנוע צורך של
התבססות על המדידות הישנות וקיצור זמנים משמעותי בתהליכי רישום מקרקעין.
הארכיון הקדסטרי ,שבו כמיליון מפות ,תכניות ,גיליונות שדה ,פנקסי מדידה ומסמכים אחרים ,זמין
למשתמשים פנימיים ולמודדים מוסמכים בתוך מתקני מפ"י ובמרחבים .המערכת הוחלפה ושודרגה
למערכת המכונה 'תצפית' לשירותי המודדים במשרדי מפ"י ונפתחה לציבור ברשת האינטרנט.
בהחלטות הממשלה בנושא הממ"ג הלאומי מה 25-בדצמבר  1990ומה 12-ביוני  ,1993הוטל על מפ"י להקים
מאגר מידע גאוגרפי לאומי ,לרבות תקן קודים אחיד ופורום בין-משרדי .מאז החלטת הממשלה ,הוקם
במפ"י בסיס נתונים טופוגרפי לאומי (בנט"ל) ,מתצלומי אוויר בקנ"מ  1:40,000באפיון דיוק של  2מטרים על
כל שטח המדינה .המבנה החדש של הבנט"ל מחולק לעשרות שכבות המאוגדות לפי נושאים  -תחבורה,
מבנים ,אתרים ,תשתיות ,תכסית ,תבליט והידרוגרפיה.

אחת מהפעילויות המרכזיות בנושא המיפוי הטופוגרפי במפ"י ,מזה למעלה מ 20 -שנים ,מתמקדת באיסוף,
בניהול ,בעדכון וטיוב הבסיס הטופוגרפי הלאומי .ב תהליך זה נעשות פעולות רבות בתחום התשתית של
כיסוי בצילומי אוויר ויצירת טריאנגולציה אווירית .בהמשך לכך ,על פי תקנים ומפרטים ייעודיים שמכינים
במפ"י ,מתבצע איסוף נתונים באמצעות קבלנים .הבקרה ,העריכה וההזנה למאגרי המידע מתבצעים במפ"י.
בנוסף לנתוני המיפוי הטופוגרפי ,מתבצע איסוף נתוני כתובות ,נתוני תנועה ,שימושי מבנים/מוסדות וכן
ייצור אורתופוטו ארצי ברזולוציה גבוהה.
בסוף שנת  2013סיים המרכז פרויקט נוסף של אורתופוטו ספרתי ,צבעוני בכיסוי אזור הנגב ברזולוציה של
 50ס"מ לפיקסל  .המשך הפרויקט ברזולוציה של  25ס"מ לפיקסל בכיסוי שאר המדינה וגיליון אילת יושלם
ב. 2014-
בשנת  2002עלה לאוויר הפורטל הגאוגרפי הלאומי שכולל כ 120-שכבות מידע גאו-מרחבי של ממשרדי
הממשלה השונים ,ומהם כ 30 -שכבות של המרכז למיפוי ישראל .דור ב' של הפורטל הגאוגרפי ,המכונה
'שרת המפות הממשלתי' .בשנת  2013עלתה לאוויר המתכונת העדכנית והמחודשת של שרת המפות
שהחליפה את דור א'.
במקביל ,מפ"י מפתח מרכז מידע במקרקעין  -מערכת 'טופוקד' שתשלב את המערכות המקוונות הקיימות
והמפותחות במפ"י ,לרבות שירותי מיקום מתחנות הקבע ללוויינים ,התמרות גאודטיות ,ארכיון קדסטר
ומפות היסטוריות ,בסיס נתונים גאודטי לאומי ,בסיס נתונים קדסטרי לאומי ,בסיס נתונים טופוגרפי לאומי
וארכיון תצלומי אויר .שלב א ' של הפרויקט עלה לאוויר ב. 2013-
 .2.3מדען ראשי
התפקיד העיקרי של המדען הראשי הוא לקדם את המחקר ,הפיתוח והתקינה במדינת ישראל בתחומי
הגאודזיה ,הקדסטר והגאו-אינפורמציה באמצעות פעילות מדעית ,הדרכה ,מחקר ופיתוח.
הפעילות המקצועית המדעית במפ"י ,כוללת פרסום מאמרים ,ארגון והשתתפות בכנסים מקצועיים בארץ
ובעולם ,שמירה והגברת שיתוף הפעולה המקצועי בין מפ"י למשרדי ממשלה אחרים וחיזוק הקשר של מפ"י
עם הקהילייה המדעית והמקצועית בישראל וחיזוק הקשר עם גופי מיפוי ,גאודזיה וקדסטר ברחבי העולם,
לחילופי ידע ,לצורך אופטימיזציה של תהליכים במפ"י וחיסכון בהוצאות.
בין תפקידיו ,הוא מעדכן את תקנות המדידה וההנחיות הטכניות של המנהל ,כמתחייב בעיקר מהשינויים
וההתפתחות הטכנולוגית המואצת בתחום .הוא מייעץ למנהל מפ"י בהכנת תכנית מחקר ופיתוח רב שנתית
ושנתית בהתאמה לחזון וליעדים של המרכז למיפוי ישראל.

 .2.3שרות לצרכנים וטכנולוגיה
לצורך התמודדות מסודרת עם מימוש היעדים ,בשנים האחרונות ,מתקיים במפ"י תהליך לחיזוק נושא
השרות לצרכנים בשילוב הטכנולוגיה ברמת ההנהלה וברמות המשנה .תהליך זה ,כולל בניית תכניות עבודה
שנתיות ורב-שנתיות ,בחינה ובדיקה של טכנולוגיות מיפוי והתאמתם למשימות ויעדי מפ"י.
שיפור האפקטיביות של פעילות מפ"י ,כולל ,בעיקרה ,התאמה של הפעילויות לצרכים המשנים ודרישות
הצרכנים ,לפי העדיפויות ובהתחשב באילוצי המשאבים .שיפור האפקטיביות תושג על ידי יצירת מנגנון
לדיאלוג מתמשך עם הצרכנים.
תהליך זה מתבצע ע"י סקרי צרכנים ומיפוי דרישותיהם .הדרישות הנ"ל מתורגמות לתכניות עבודה שנתיות
והפקה של מוצרי ממ"ג לשימוש קל ונרחב של כלל גורמי הצרכנות בציבור בכלל ובממשלה בפרט.
שיפור השירות של מפ"י למשרדי ממשלה אחרים ,לציבור המודדים ולציבור הרחב ,מחייבת ,בעיקר ,שינוי
בסדרי עבודה פנימיים ,עדיפויות ודפוסי מחשבה ואמונה כי שירות מיטבי לצרכנים הוא תכלית פעילותנו.
העברת מידע שמסופק ע"י מפ"י באמצעות האינטרנט סומן ,עוד ב 2006-כאמצעי עיקרי להפצתו .לצורך כך
פותח והועלה לאוויר הפורטל הגאוגרפי הלאומי ,בשמו הנוכחי שרת המפות הממשלתי ,והוגדרו משימות
בתחומי הייצור של המרכז למיפוי ישראל ,שיועלו בתכנית מוסדרת לאינטרנט.
מתוך מאמץ משותף של עובדי מפ"י ושיתוף פעולה עם גורמים ממשלתיים ,ציבוריים ומסחריים ועם
האקדמיה ,נוכל להגיע לשירות אפקטיבי וזול יותר לצרכן .עלינו לזכור שני יסודות חיוניים בפעילותנו.
האחד ,כמאמר המשנה "אין מודדין אלא מן המומחה" (עירובין ה') .אסור לצרכנים להתפשר על כך ,ואנחנו,
כאנשי המקצוע" ,המטר הלאומי" ,מחויבים למומחיות ,לעדכונה ולשכלולה.
היסוד האחר בפעילות הוא שתכלית פעילותנו וקיומנו כארגון היא לתת שירות מיטבי לצרכנים ולעדכנו
ולשפרו מתוך דיאלוג עמם.
בשנת  2013יושמה הוראת תכ"מ  14.5.1בדבר הקמת העברת מידע זה באופן חופשי בין משרדי הממשלה.
יישום ההוראה הגדיל באופן משמעותי (למעלה מ 30-משרדי ממשלה על יחידות הסמך שלה) את השימוש
במאגרי מפ"י .
בשנת  2013אויש תפקיד ר' אגף טכנולוגיות ותמיכה בצרכנים הכפוף למדען הראשי .

 .2דרכי התקשרות
שירותים הניתנים במשרד המרכזי ,לינקולן  ,0תל אביב 33331
שירות
הממונה על חופש המידע

שם
גב' רחל פיסם

מרכזייה

טלפון

פקס

03-6231951

03-5620988

דוא"ל
pisam@mapi.gov.il

03-6231911

מכירת מוצרים ספרתיים

גב' איריס ציחה

03-6231813

שרת המפות הממשלתי

גב' גליה גרצ'ניקוב

03-6231902

03-5611565

carto@mapi.gov.il
http://www.govmap.gov.il

חנות וארכיון מפ"י

מר משה חודש

03-6231969

03-5621625

mapinfo@mapi.gov.il

מידע למודדים

גב' רוקסן פילופ

03-6231945

03-5621625

roxane@mapi.gov.il

מכירת מסמכים אנליטיים

גב' קלאודיה

03-6231903

03-5621625

Claudia@mapi.gov.il

מכירת תצלומי אוויר

מר איציק קורן

03-6231952

03-5621429

tatsa@mapi.gov.il

קרטוגרפיה

מר ברוך פרצמן

03-6231923

03-5611565

baruch@mapi.gov.il

מחקר

מר יוסי מלצר

03-6231919

03-6231805

meltzer@mapi.gov.il

כלכלה ושיווק

מר אבי עיט

03-6231946

03-5620988

aviayet@mapi.gov.il

אבלגון

שירותים הניתנים במרחבים:
מרחב
מרחב תל
אביב
מרחב
חיפה

שם
גב' לריסה
ווזנסנסקי

טלפון

פקס

דוא"ל

03-5128321

03-5100310

mahoztlv@mapi.gov.il

מר יואל שוורץ

04-8631121

04-8631186

mahozha@mapi.gov.il

מרחב
ירושלים

מר חגי
לייבושור

02-6249222

02-6244385

mahozjer@mapi.gov.il

מרחב באר
שבע

מר סרגיי
זלצמן

08-6263940

08-6263941

mahozbs@mapi.gov.il

מרחב
הגליל
קמ"ט
מדידות
איו"ש

מר יוסף יוסף

04-6525524

04-6460546

mahoznaz@mapi.gov.il

מר אליהו ליבני

02-9922239

02-9922249

yosh@gmail.com

כתובת
לינקולן  1תל אביב
קריית הממשלה החדשה
ע"ש רבין .שער פלמר ,15
חיפה
רחוב חישין  ,1ירושלים
( 95156מגרש הרוסים)
קריית הממשלה ,רחוב
התקווה  ,4באר שבע
84893
בניין לב העסקים ,מבנה
תעשייה רחוב המלאכה
 ,16נצרת

 .3עיקרי פעילות בשנת 3102
 .3.0מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל -מר רונן רגב
עיקרי היעדים שהוגדרו להנהלת מפ"י לשנת :2013


מימוש והטמעה של פרויקט קדסטר מבוסס קואורדינטות בשטחים בעלי עניין למשרדי ממשלה בכלל
ומשרד השיכון בפרט תוך תאום עם תכניות הפיתוח הממשלתיות .קידום תשתית להטמעת התוצרים בממ"ג
ובפעילות המודדים והיערכות לתכנית רב שנתית ,לרבות תכנון ,ביצוע ,ביקורת והטמעה ,כולל הטמעת גושי
הסדר חדשים ותצ"רים ,וכן התנעת פעילות החקיקה.



הוצאת מכרזי עדכון ממ"ג על פי מפרטי קליטה חדשים.



עלייה לאוויר של מערכת טופוקד שלב א' והמשך פיתוח עם ממשקים ל"תצפית" ,בנג"ל ,בנק"ל ,מטא-דטה,
בנט"ל ואפיון ובניית אבטיפוס למערכת מוצרים. .




שדרוג אתר המפות הממשלתי והטמעת העבודה עמו בממשלה ,ברשויות המקומיות ובציבור.



קידום ממ"ג ים-יבשה ומיפוי בטימטרי.



קידום מערכת מידע לאומי במקרקעין ,לרבות פרויקט "קשת בענן".



המשך הטמעת פרויקט מעג"ל בגופי חרום ,ברשויות מקומיות ,בתאגידי מים ובגופים נוספים.



המשך פעילות בנושא מעקב אחר תזוזות גאודינמיות של תחנות קבועות.



הטמעת דאטום גאודטי חדש ומתן מענה ושירות למודדים.



המשך מדידות רשת  ,IGD05(12) , ILUM, S1עצמים בולטים.



פרסום גרסה חדשה של מודל הגליות.



פרסום תקנות המדידה ועדכון הנחיות המנהל בתחומי גאודזיה ,קדסטר ,מיפוי וטופוגרפיה.



השלמת סדרת מפות  1:50,000על בסיס הממ"ג.



פרסום מכרז הגזטיר.



סיום פרויקט חני"ת למפרט אחיד לחבילת נתוני תצ"ר.



הרחבת ההפצה והמכירות והקשר עם הציבור.



חיזוק פעילות בנושא גבולות והמשך חיזוק ההכרה הממשלתית במפ"י בנושא.

 .3.3סמנכ"ל מידע ומיפוי -מר יוחנן גביש
עיקרי הלקחים של שנת 3102


חשיבות חיזוק קשרים עם גופים בין לאומיים מקבילים



ניהול וניצול תקציבים תוך מעקב אחר ביצוע תכנית העבודה השנתית שנקבעה



תמיכה בלקוחות ממשלתיים ,מוניציפאליים ופרטיים



ביצוע הכשרות לעובדים הקיימים וקליטת עובדים חדשים.



שדרוג תוכנה ומערכות צורכים משאבים רבים

נושא
עדכון בסיס הנתונים הטופוגרפי הלאומי (בנט"ל)

תכנון (כמותי)
הפעלת מכרז לעדכון
הנתונים:



אזור הנגב
כל הארץ

ביצוע (כמותי)
יבוצע ב2014
בוצע (פנימי)
מבוצע (פנימי)

מיפוי ימי

100%

100%

הפקת מפות

5

9

טיוב ועדכון שכבת הידרולוגיה

90%

בקרת איכות על תוצרי הבנט"ל

שוטף

טיוב ועדכון בסיס הנתונים הקדסטרי הלאומי
(בנק"ל)



 1000תצ"רים



 1123תצ"רים



 100גושי הסדר



 100גושי הסדר



 250תכניות קמ"ק



 61תוכניות קמ"ק

קליטת מסמכים לתצפית
איתור חוסרים בתצפית

כ25,000 -

כ25,000 -
2000-2013

ספריה ,מפידע

הקמה

ביצוע פילוט

הרחבת תכולת ארכיון תצלומי אוויר (תצ"א)

שיתופי מידע

משרד החקלאות

סריקת תצלומי אוויר (תצ"א)

כ 500,000-

שוטף

התקשרויות

2

4

שדרוג אתרי מפ"י

אפיון ,תחילת פיתוח

בביצוע

נושא

תכנון (כמותי)
סיוע בתרחישים

3

תעודות עובד ציבור (פענוח תצ"א  ,גבולות)

25

90

אספקת תצלומי אוויר (תצ"א)

עפ"י דרישה

מבוצע בשוטף

אורתופוטו ארצי

השלמת הנגב

בוצע

עפ"י דרישה

כ 60 -רשויות נמצאים

הערכות לחירום



בנק"ל לרשויות ,לממשלה למודדים ועוד



בנט"ל לממשלה ,לרשויות

ביצוע (כמותי)

בהסכמי תחזוקה
שנתיים

שירות למודדים  -תצפית

 250חברים רשומים

פיתוח כלים לקליטה ועריכה בנט"ל ובנק"ל

הפעלת סע"ר
עיכוב בבנק"ל

שדרוג כלי פיתוח לבנט"ל

בוצע

שירות פיתוח לטופוקד

בוצע

סביבת תשאול ותצוגה למידע קדסטרי

בוצע

הפצת מידע (הפקת גירסת מוצרים מעודכנת)

 2הפקות

 2הפקות

שרת המפות – תחזוקה והוספת שכבות

לפי דרישה

5

מפות היסטוריות זמינות לקהל

הפעלה

בוצע פיילוט .התעכב
מטעמי אבטחה
בתהיל"ה

דוגמא למפה טופוגרפית  ,0:31,111גרסה חדשה -מפת חיפה

מפתח למפות טופוגרפיות חדשות 0:31,111

מקרא מפות אנדקס חדש:
מפה  -1חיפה

מפה  -11באר שבע

מפה  -2צפת

מפה  -11ערד

מפה  -3קריית שמונה

מפה  -11עין-גדי

מפה  -4קצרין

מפה  -11צאלים

מפה  -1יוקנעם

מפה  - 11שדה בוקר

מפה  -1עפולה

מפה  -22דימונה

מפה  -1נתניה

מפה  - 21נאות הכיכר

מפה  – 1בקעת הירדן

מפה  -22הר חריף

מפה  -1תל-אביב

מפה  -23מצפה רמון

מפה  -12אריאל

מפה  – 24עין יהב

מפה  -11אשדוד

מפה  - 21עין שגיא

מפה  -12ירושלים

מפה  21פארן

מפה  -13יריחו

מפה  - 21יטבתה

מפה  -14נתיב-העשרה

מפה  -21אילת

 .3.2סמנכ"ל לקדסטר -מר יוסף פוראי
עיקרי הלקחים של שנת 3102


עליה של  33%במשימות (פרויקט רישום הדרכים התחיל) – נפתחו תיקים עבור  1601תצ"רים (מול
 1208ב)2012-



עליה של  25%בתפוקות הביקורת במפ"י (עם כ"א מצטמצם)



עליה של  36%בתפוקות מודדים מבקרים.



עלייה משמעותית בביקוש לנתוני קמ"ק – סופקו עשרות גושים למודדים.



המפרטים הטכניים של פרויקטי הקמ"ק שגובשו בשנים קודמות מנחים בצורה טובה את ביצוע
העבודה ע"י המבצעים והמבקרים (תיקונים קלים ייכנסו למפרטים בהמשך).



ישנו צורך לעדכן הגדרת אבני הדרך בפרויקטי הקמ"ק כדי לקבוע לו"ז שתואם בצורה טובה יותר
את שלבי העבודה



שיפור תהליכי העבודה בתהליך הסדר הקרקעות :טפסים מקוונים ,תיק הסדר ממוחשב  ,התראות
על אי התקדמות העבודה ,עדכון מפת מפתח משלב החלוקה.

נושא

תחום

אגף תצ"ר ומרחב ת"א (ללא מודדים מבקרים)

ביקורת תצ"רים

ביצוע
(כמותי)
519

מרחב הגליל

162

מרחב חיפה והצפון

280

מרחב ירושלים

152

מרחב ב"ש והדרום

80

מסלול מודד מבקר

353

סה"כ

1551

 .3.2מדען ראשי -פרופ' ירון פלוס
עיקרי הלקחים של שנת 3102


מחקרים – יש לחזק את הנושא ולהגדיל את רמת הישימות.



טכנולוגיה – העבודה מול תהיל"ה בעייתית יש לחפש חלופות.



שיתופי פעולה – קשת בענן – תהליכי הטמעה דורשים סובלנות ואורך רוח.



תקנות המדידה והנחיות המנהל –משימה יותר מורכבת משנצפתה.



חוסר ב"שכל זמין" לכתיבה וקידום הנושא.

מס

נושא
דאטום גיאודטי דינאמי (טכניון)
בחינת הדיוק של חיישנים ומערכות מיפוי
פוטוגרמטריות דיגיטליות מתקדמות ((LMY

מחקרים
חיצוניים

תכנון  /ביצוע
הסתיים ,הביא לשינוי בתפיסת עדכון
הדאטום
הסתיים ,הוכן מתווה לתהליך כיול ,נבדקו
חישנים

מיפוי בטימטרי בעזרת הדמאות מולטי
ספקטראליות ע"ב הלוויין ""World View 2

הסיום התעכב בשל קושי לקבל תצלומי לוויין

(אוניברסיטה תל-אביב)
מחקר ממשיך ב 2014
שיפור רשת הבקרה האנכית בישראל (דן צרני)

קידם שת"פ עם המכון הגיאופיסי,NGS ,
ונושא התיקון אורתומטרי.

טופוקד שלב א (חיבור מערכות ובנק"ל מקוון)

הסתיים ,הפיילוט הצליח ,ההערות תוקנו,
והפתיחה לציבור

טופוקד שלב ב (הפצת ממ"ג לאומי)

אפיון הסתיים ,פיתוח בעיצומו,

טופוקד ,כלים אוטומטיים לבקרה וקבלה של
מידע ,מרכז התמרות וממשקים

אפיון הסתיים ,בוצעה התקשרות המשך,

פעילות לשיפור תשתית מידע וידע בנדל"ן (קשת
בענן)

פילוט לשיפור מידע ופיתוח מערכת הסתיים,
אפיון כלי בינה עסקית ב2014-

כיסויי קרקע (וועדה בין-משרדית לממ"ג)

אפיון הסתיים ,פיתוח בעיצומו ,מוצר ראשוני
הוכן

טכנולוגיה
ותמיכה
בצרכנים

שיתופי
פעולה

מס

תקינה
וחקיקה

תכנון  /ביצוע

נושא
ניתוחים מרחביים עבור משרד התקשורת (פיזור
סניפי דואר)

בוצע

מפרט מיפוי אחיד (וועדה בין-משרדית)

טיוטה הסתיימה והוצגה לצוות טכנולוגיות,
קבצי דוגמה וכלים בפיתוח ב 2014

טיוטת תקנות המודדים (מדידות ומיפוי) 2014
כולל טופוגרפיה פורסמה

בשלבי סיום

סיום טיוטת הנחיות

עבור הרשימה בוצע,
נוספו הנחיות שלא היו בסבב הראשון – אלה
עדיין בעבודה

פורסם שאלות לגבי עדכון רובד החקיקה של
המודדים

לא היה בתכנון ,אך בוצע

תזכיר חוק האזורים הימיים

לא היה בתכנון ,אך בוצע

טופוקד – מערכת מקוונת המנגישה את כלל נתוני ושירותי מפ"י באינטרנט

טופוקד שלב א – באוויר

3.3

מנהל אגף תכנון -מר יוסי רז
עיקרי הלקחים של שנת 3102


שנת הוראת תכ"מ  - 14.5.1הפצת מידע גאו-מרחבי חינמי בין משרדי הממשלה



הגברת השימוש במאגרי מידע של מפ"י בקרב משרדי הממשלה.



מעבר תפיסתי-ממכירה להטמעה



שינויים בתכנון ובמעקב אחר ת"ע . 2013-14



הנגשת מידע מפ"י ללא תשלום לאקדמיה.



הטמעת מעג"ל – מיזם עזרים גאוגרפי לאומי.

מס'

נושא

תכנון (כמותי)

ביצוע (כמותי)

1

סכום ת"ע 2012

1

1

2

תכנון ת"ע 2014

1

1

3

השתתפות בכנסים

5

4

4

מעג"ל

צירוף רשויות מקומיות

 5רשויות נוספו

5

הפצת בנט"ל/בנק"ל בקרב משרדי
ממשלה

 20משרדים

 22משרדים וגופים
ממשלתיים

6

בנק"ל לרשויות מקומיות

תוספת  5-10רשויות

נוספו למעלה מ20-
רשויות

2

הטמעה במשרדי ממשלה

2

6

8

קטלוג מוצרים משולב

1

1

3.3

סמנכ"ל גיאודזיה  -מר משה רוזנבלום
עיקרי הלקחים של שנת 3102
 על מנת לקצר את זמן ההמתנה למתן אישורים לנקודות בקרה יש לבצע את השינויים הבאים:
 oקליטת עובד/ת נוסף/ת בתחום גאודזיה
 oיש להפסיק את הביקורת של מדידת גבולות ופרטים הנמדדים באמצעות .RTK
 oיש לשלב את ביקורת נקודות העזר עם ביקורת השדה של הקדסטר.
 oקבלת עבודות  GNSSלביקורת לאחר בדיקה מקוונת באמצעות תוכנת ++GEO


על מנת להמשיך במעקב תזוזות גאודינמיות של רשת  APNיש לפעול כדלקמן:
 oלהמשיך באוטומציה של תהליך המעקב
 oלהקצות את הזמן הדרוש על מנת לקדם את הנושא.



לאור המדיניות החדשה שמשמעותה ביקורת שדה לכל תצ"ר יש לשנות את סדרי העדיפות
כדלקמן:
 oהקמת מנגנון ניהול וניתוב של תוכניות לצרכי רישום ,גושי הסדר ותת"ג.
 oהכשרת צוותי השדה ,כולל מחוזות לביצוע ביקורות קדסטר.
 oהפחתה משמעותית בביצוע עצמי של רשת בקרה אופקית ,מדידת נקודות בולטות ,עדכוני
ממ"ג והשלמות איזון.


מס'

הגברת האכיפה
נושא

תכנון (כמותי)

המשך פיתוח יכולת" מעקב על תזוזות גאודינמיות
של תחנות קבועות"

תחום
גאודזיה

ביצוע (כמותי)
בוצע חלקית

איזון גאומטרי באזור חרמון וגבול מצרים

כ 205 -ק"מ

כ 90-ק"מ

קבלת עבודות לביקורת מקוונת עם בדיקות
אוטומטיות על שלמות החומר ,השוואה לנתוני
הבנג"ל ועמידה בתקנות

לסיים שלב
ראשון

בוצע חלקית

1300

1690

כ 50000 -נקודות
שנמדדו בעבר

בתהליך ביצוע

ביקורת ומתן אישורים לנקודות בקרה
הכנה להכנסת תיקונים גרבימטריים
כתיבת תוכנת התמרה מרשת חדשה לרשת 2005/12

בוצע

נושא

מס'

תכנון (כמותי)

תחזוקת רשת G2

 150נקודות

עיבוד עבודות ישנות,
עיבוד מדידות שוטפות,
התמרות

חישובים גאודטיים שונים
ביקורת שדה  -תכניות לצורכי רישום

50

20

ביקורת שדה  -גושים להסדר קרקעות

50

30

 1000עבודות

 250עבודות

ביקורת שדה לנקודות של רשת בקרה אופקית

250

300

ביקורת שדה של מכרז מדידת נקודות אותנטיות

11

11

ביקורת שדה  -מכרזי קדסטר מבוסס קואורדינטות

ביקורת שדה של מכרז עדכון הבנט''ל
השלמות איזון
תחום

ביצוע (כמותי)

? 40
 800ק"מ

מדידת נקודות בקרה פוטוגרמטרית באתרים קשים

השלמות מדידה נקודות בקרה G1
אפיפה
סיור בגבול ירדן עם יחידה הצבאית
ומדידות
פיקוח בבחינות מודד מוסמך
גיאודטיות
טיפול בתלונות במסגרת אכיפה
אכיפה
טיפול בתלונות

 800ק"מ

20
 50נקודות ?
 50שעות ?
 10ימי קבוצה

100
20
50
 50שעות
 5ימי קבוצה

כ10-

20

3.5

סמנכ"ל למשאבי אנוש  -מר יעקב טרפוצ'ניק
עיקרי הלקחים של שנת 3102


התאמת הפעילות לשנת התקציב.



שיפור בשכר העובדים.



מכרז ניקיון חדש.



שינוי באופי הרמות כוסית לפסח וראש השנה.



הטמעת מודול פיננסי במרכב"ה.



הקמת יחידת מעקב אחר התקשרויות.



התמודדות עם חוסר כ"א מקצועי



קליטת קבוצות רכש נוספות בבנא"מ (כ"א ,וקרטוגרפיה)



חשיבה נוספת על ההתנהלות הכוללת של ציוד ענ"א רכישת מתכלים ,מלאים ,וניהול מצאי.



חיסכון באבטחה בשעות שמעבר לפעילות העובדים.



חידוש רישיון נשק כמפעל ראוי.



בניה ומימוש חוזה באבטחת עובדים באזורי סיכון.
תכנון
(כמותי)

ביצוע
(כמותי)

קליטת עובדים חדשים

2

8

שינויי תקן

62

28

דרגות אישיות

2

2

קליטת עובד/ת אתיופי

1

0

פרישת עובדים

8

2

עזיבת עובדים

5

3

נושא

משאבי אנוש

מכרזי כ"א
ניצול תקציב הדרכה/רווחה

בוצע

מכרזי רכישה מתנות וסיור לימודי

בוצע

סיום הטיפול באישור פטור לעובדי כ"א.
רכש וקניינות

20

טיפול שוטף בתשלומים,

 1עובד

נושא

תכנון
(כמותי)

ביצוע
(כמותי)

הזמנות/התקשרויות/הסכמים עלפי ת.ע
ודרישות מאושרות
הוספת של  2קבוצות רכש
לתחום(קרטוגרפיה וכ"א)
ביצוע התקשרות חדשה עם חברת ניקיון
טיפול בחובות מול העיריה בארנונה
ומים
טיפול בהפחתת ארנונה בלינקולן 3
לחסכון בעלויות
החלפת מתקני מים כולל מחוזות

בקרה ומעקב

22

עדכון שיטות שכר עידוד

10

6

הטמעת מערכת פרמיום

1

1

ביצוע סקר היתכנות (ענ"א ,יו"ש)

2

2

בקרה ומעקב – ביצוע סקר עמדות
עובדים

1

1

3.1

סמנכ"ל מערכות מידע  -מר אלכס קורן
עיקרי הלקחים של שנת 3102


הקמת מטה פיתוח לצורך תאום ובקרה בנושא הפיתוח.



הטמעת כלי מרכזי ( )TFSלניהול הפיתוח במפ"י.



ניצול אופטימלי של משאבים מחשוב באמצעות וירטואליזציה.

תכנון
(כמותי)

ביצוע
(כמותי)

פרויקט וירטואליזציה של שרתים

100%

100%

פרויקט שרת רסטרים שלב א

100%

100%

פרויקט שדרוג מערך הגיבוי המרכזי ברשת היצורית

90%

90%

שירות להצגת נתוני בנג"ל ומטהדאטה בטופוקד

100%

100%

מחשוב ארכיון מסמכי תצ"א לפוטוגרמטריה

80%

80%

 – TFSניהול הפיתוח

100%

100%

ניהול מאגר תיקי חישובים וקישורם לניהול תהליכים

100%

100%

איתור דלתאות בין בסיס נתונים

100%

100%

העברת בסיס נתונים קרטו  50למבנה חדש

100%

90%

איחוד פלטפורמות של בסיס נתונים מרכזיים (אורקל) ועבודה בסביבה וירטואלית

80%

80%

שדרוג בסיס נתונים אורקל SDE10.1 11

80%

80%

נושא

 .3עיקרי הפעולות המתוכננות לשנת 3102
 .3.0מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל -מר רונן רגב
להלן עיקרי הפעילות שהוגדרו ע"י המנכ"ל כיעדים לביצוע בשנת 2014
 3.0.0מידע ומיפוי


עדכון שכבת המבנים (כולל הכתובות והמוסדות) והכבישים בבנט"ל בדו ממד לשנים . 2013-14



שיפור רמת הזמינות והעדכניות של שכבת הבנק"ל.



הרחבת השירות והטמעת שרת המפות הממשלתי למגזר הממשלתי והמוניציפאלי.



הגברת שיתוף הפעולה בין מפ"י והשלטון המקומי (כולל וועדות התכנון)



הרחבת הפעילות ומאגרי המידע הימיים



פיתוח תהליכי עבודה מתקדמים במערכות תומכות שרות צרכנים .



הקמת והפעלת גוף משותף עם צה"ל בנושאי פענוח  .תמיכה ותחזוקת קווי הגבול בין ישראל לשכנותיה.



השלמת פרויקט טיוב השכבה ההידרוגרפית בבנט"ל.

 3.0.3קדסטר


גידול בכמות התכניות המאושרות לרישום



תמיכה וסיוע בביקורת תכניות לצרכי רישום עבור חברת נתיבי ישראל בהתאם להחלטת ממשלה
בנושא.



ייזום הטמעה וביצוע קדסטר מבוסס קואורדינטות (קמ"ק) באתרי ענין של משרד הבינוי והשיכון.



שילוב תת"ג בתקנות מודדים



פעילות מקצועית לפתרון בעיות קדסטר במסגרת פורום קדסטר.

 3.0.2מדען ראשי


ביצוע המחקרים היישומיים בתחומי הגואדגיה/החישה מרחוק/מיפוי/קדסטר והנדל"ן



קידום והעלאה לאוויר של מערכת הטופוקד (שלב ב')



הידוק הקשרים בארץ ובחו"ל עם אקדמיה וגופי המיפוי בעולם.

 3.0.2שרות לצרכנים


הגברת השימוש במאגרי המידע של מפ"י בקרב משרדי הממשלה ,יחידות הסמך והגופים הסמוכים על
שולחנם.



הרחבת השימוש במעג"ל במשרדי הממשלה וברשויות המקומיות בשגרה ובחירום .



הכנה ומעקב אחר ביצוע תכנית עבודה שנתית



הקמת יחידת בקרת התקשרויות למעקב אחר ביצוע תכניות עבודה שנתיות

 3.0.3גאודזיה ואכיפה


תחזוקה ושיפור רשת תחנות הקבע



שיפור וייעול תהליכי בקרת עבודות של מודדים מוסמכים



חיזוק תחומי האכיפה והפיקוח על עבודת המודדים המוסמכים



הכנה לתאום רשת בקרה אנכית לפי תוכנית רב שנתית.



המשך הכנה להכנסת תיקונים גרבימטריים ובניית גאואיד.



שיפור בניית מודל גרבימטרי



שיפור בדיקות לתוכנת התמרה ושימוש בה.

 3.0.3מינהלה ומשאבי אנוש


טיפול וייעול שוטף בבטיחות ובאמצעי אבטחב במפ"י על מחוזותיו



שינוי ייעוד ושיפוץ מבנה המזנון



טיפול שוטף בצינזור מוצרי מפ"י



השלמת איכלוס מחלקות ה"ק בלינקולן .3



הגברת טיפול שוטף בנושאי רווחה והדרכה בקרב עובדי מפ"י ופורשיו



מעורבות בתהליכי התכנון ובמימוש תכניות העבודה שבתחומי האחריות של היחידות השונות



 6.1.2מערכות מידע



שדרוג מערך התקשורת הכולל ברשתות מפ"י.



העברת  DRPלאתר מאושר ע"י חשכ"ל וסיום פרויקט הרסטרים.



שיפור השירות המקוון למודדים



שדרוג כל המערכות הממ"גיות ובסיסי הנתונים והתאמתם לרישיונות העדכניים של היצרנים.

 3.0.1חשבות


ביצוע וסיוע בשיפור ובנהלי עבודה בהתקשרויות ופרסום מכרזים



הפקת דוחות מעקב כנדרש עפ"י הנהלים והחוקים



השתתפות בוועדות המכרזים השונות



סיוע וייעוץ בפריסה וייעול עבודת וועדות המכרזים

 3.0.9יעוץ משפטי


מתן ייעוץ וסיוע משפטי ליחידות מפ"י



השתתפות בוועדות המכרזים השונות



סיוע וייעוץ בפריסה וייעול עבודת וועדות המכרזים

 .3.3סמנכ"ל מידע ומיפוי -מר יוחנן גביש
עיקרי הנושאים לשנת 3102


בנט"ל – הפעלת עדכון בתלת מימד ,עדכון בדו מימד למבנים וכבישים בהיקף ארצי;



בנק"ל – מעבר למערכת חדשה ,גידול בכמות עדכונים ,תמיכה בתהליכים חדשים ,כלים למעקב
וניהול;



הרחבת שרת המפות לסלולר ,קבוצות ,רשויות ,חירום;



הפקה והפצת מוצרי מיפוי ;



מיפוי ימי נרחב ,ממ"ג ימי;



כח אדם – הכשרה ,טיפוח;



שמירה ופיתוח קשרי חוץ;



צילום אויר :בחינת טכנולוגיות חדשות

תחום

פיתוח
GIS

נושא
פיתוח יישומים לבנט"ל ,בנק"ל וקרטוגרפיה

 120ימי עבודה
מכרזים

פיתוח סביבת ניהול

 50ימי עבודה

כלים לבקרת איכות
קליטה והטמעה נתוני תנועה

כל הארץ

שרת המפות

שדרוג לסלולר ,קבוצות ,חירום

מערכת תצפי"ת:

הפצת
מידע

תכנון (כמותי)





פתיחת האתר

מפות הסטוריות לקהל





שיפור טכנולוגי

עדכונים בתהיל"ה





דיאגרמות ,שומה

מסמכים חדשים

ספריה ומפידע

פיתוח

תצלומי אוויר:


אספקה



לפי דרישה



סריקה



350,000

תחום

תכנון (כמותי)

נושא
שירותי תעודות עובד ציבור

לפי דרישה

ארכיון גבולות

סריקה ,שת"פ עם יחידת המיפוי

בסיס נתונים טופוגרפי לאומי

השלמת עדכון מבנים וכבישים
עדכון שכבות בתלת מימד

מיפוי ימי

הפעלת המכרז ,קליטת המידע,
בניית ממ"ג ים.

הידרולוגיה

סיום הפרויקט

מיפוי
מפות טופוגרפיות בקנה מידה 1:50,000

בסיס נתונים קדסטרי לאומי

עדכון מהבנט"ל ,הפקת גיליונות,
הפקת מפות בקנ"מ אחר


תצ"ר 2500



הסדר 250



קמ"ק ,תת"ג ,פסק דין ותיקון

 .3.2סמנכ"ל לקדסטר -ד"ר יוסף פוראי
עיקרי הנושאים לשנת 3102


המטרה העיקרית :התמודדות עם גידול המשימות (מעל  2000תצ"רים?) תוך שמירה על סטנדרטי
הלו"ז המקובלים ככל שניתן.



מאמצים לגיוס כ"א מקצועי בדרכים שונות



ביקורת שדה לכל תצ"ר,



קידום קמ"ק ותת"ג:


השלמת ביצוע  950גושים בנגב הצפוני



ייזום אתרי קמ"ק חדשים בהתחשב בצרכים התכנוניים (כ 60 -גושים) וזמינות כ"א



הפעלת מתכונת חדשה של מאגר הספקים ( 20מודדים)



השלמת היערכות לקליטה ,בקרה ואישור של תת"ג



פרסום רשמי של תחילת טיפול בתת"ג במפ"י



המשך הידברות עם הגופים הממלכתיים לעניין השת"פ הבינמשרדי – רמ"י ,משהב"ש ,נתיבי
ישראל ,רכבת.

 .3.2מדען ראשי -פרופ' ירון פלוס
עיקרי הנושאים לשנת 3102


מחקרים :פיקוח על ביצוע מחקרים בלוחות זמנים ועם ישימות גבוהה למפ"י



הוספת מחקרים בנושאים מידול תלת-מימדי ,כיסויי קרקע ונדל"ן



טכנולוגיות :קידום פרויקט הטופוקד ופתיחת יכולות חדשות לציבור (הפצת מידע ובקרת נתונים
אוטומטית מקוונת)



שיתופי פעולה :הרחבת פרויקט קשת בענ"ן לנושא מידע תכנוני מבוסס קדסטר



יצירת פורום לנושא תשתיות לאומיות וקידום פעילות משותפת



תקינה וחקיקה :אישור תקנות המודדים (מדידה ומיפוי) ,סיום הנחיות מתאימיות

מחקרים שאושרו לשנת :3102
מחקר ע"ש אביאל רון
אוניברסיטת חיפה

בניית מודל אומדן רגישות להצפה מצונאמי

מיפוי
קוורטט טכנולוגיות

טכנולוגיה לזיהוי שינויים אוטומטי ועדכון שכבת מבנים

LMY

בחינת דיוקים של חיישנים ומערכות דיגיטליות מתקדמות

LMY

טיוב אוטומטי של שכבת נתוני תצ"א על בסיס אוטופוטו

עופר זילברשטיין

עדכון בנט"ל באמצעות גילוי שינויים אוטומטי

גיאודזיה
דן שרני

שיפור וביסוס מערכת הבקרה האנכית בישראל

טכניון

יצירת מודל גליות היברידי בישראל

קדסטר ונדל"ן
טכניון

פיתוח תהליכים לשילוב בין נתוני קדסטר לנתונים תכנוניים

סיון תכנון ד.ש.

מערכת מידע גיאוגרפי קדסטרלי תלת מימדית

גרשון שטיינברג

אפיון שיטות אופטימליות להתמרות קמ"ק מקורב

רוזנטל מערכות ידע

אפיון מערכות בינה עסקית ( ) BIלתמיכה בשוק הנדל"ן)

 3.3מנהל אגף תכנון -מר יוסי רז
עיקרי הנושאים לשנת 3102
 .1התנעת והפעלת יחידת בקרת התקשרויות –(יב"ה).
 .2הוספת רשויות למעג"ל (שיפור עדכניות בנט"ל) ולבנק"ל .
 .3ליווי ומיסוד מערכת כוללת לתכנון ומעקב ביצוע תכנית עבודה.
 .4סיכום ביצוע ת"ע שנת .2013
 .5ייצוג והשתתפות בכנסים מקצועיים.
 .6הטמעת מערכת טופוקד בתהליכי הפצת ומכירת נתוני ממ"ג.
 .2המשך הטמעת (תמיכה והדרכה) השימוש החכם בנתוני מפ"י במשרדי הממשלה.
נושא
סיכום שנת ( 2013עפ"י הנחיות היחידה לחוק חופש המידע)
השתתפות בכנסים מקצועיים

תכנון (כמותי)
1
4-5

הטמעת עבודה בטופוקד
מכירות ממ"ג
הרחבת השימוש במעג"ל ברשויות מקומיות
תמיכה במשרדי ממשלה
מיסוד עבודת יחידת בקרת התקשרויות (יב"ה)

 20רשויות
 10-15משרדים/גופים ממשלתיים

 3.3סמנכ"ל גאודזיה  -מר משה רוזנבלום
עיקרי הנושאים לשנת 3102
תחום גאודזיה:


ביקורת ומתן אישורים לנקודות בקרה.



שיפור שירות למודדים – הטמעת שימוש מקוון בתוכנה  ++GEOלצורך חישוב עבודות  GNSSלפני
הגשה לביקורת תחום גאודזיה.



תחזוקת רשת בקרה אופקית ואנכית.



הכנה לתאום רשת בקרה אנכית לפי תוכנית רב שנתית.



המשך הכנה להכנסת תיקונים גרבימטריים ובניית גאואיד.



המשך בניית מודל גרבימטרי



המשך בדיקות לתוכנת התמרה ושימוש בה.



חישוב נקודות  – S1נקודות ששימשו בסיס לקדסטר ,נמדדו ברשת חדשה ויחושבו ברשת .2005/12

תחום אכיפה ומדידות גיאודטיות:


ביקורת שדה לכל תכנית לצורכי רישום .



בקורת שדה של גושי הסדר.



ביקורת שדה במסגרת מכרזי קדסטר מבוסס קואורדינטות ומדידת נקודות אותנטיות.



מדידות שדה במסגרת אכיפה.



מדידת נקודות ברשת בקרה אופקית ואנכית במסגרת אחזקה שוטפת.



אחזקה ופיקוח על הפעלת מערך תחנות הקבע.

גאודזיה ואכיפה:


שיתוף פעולה פנים ארגוני בעיקר עם המחוזות ,אגף תצ"ר ואגף ה"ק.



שיתוף פעולה עם גורמי חוץ כגון עיריות ,מועצות מקומיות וכד'.



העסקת יועץ לנושאי אכיפה.



החמרת הענישה
נושא

תחום
גאודזיה

"מעקב תזוזות גאודינמיות של תחנות קבועות"
איזון גאומטרי לפי תכנית רב שנתית

תכנון (כמותי)
סיום פיתוח ברבעון הראשון
כ 900-ק"מ

נושא
קבלת עבודות לביקורת באמצעות האינטרנט עם בדיקות
אוטומטיות על שלימות החומר והשוואה עם נתוני הבנג"ל
ביקורת ומתן אישורים לנקודות בקרה
הכנה להכנסת תיקונים גרבימטריים

תכנון (כמותי)
מותנה בסיום הבדיקות של
תהיל"ה
כ 1400-עבודות
מדידת כ 300-נקודות (מתוך
 900מתוכננות)

כתיבת תוכנת התמרה מרשת חדשה לרשת 2005/12
תחזוקת רשת G2 ,G1
חישוב נקודות S1
טיפול בתלונות במסגרת אכיפה
ביקורת שדה גושים להסדר קרקעת

כ 1000-נקודות
 15ימי קבוצה
 50גושים

ביקורת שדה תכניות לצורכי רישום
ביקורת שדה במסגרת מכרזים בנושא קדסטר מבוסס
קואורדינטות
ביקורת שדה לתת"ג

80תשריטים

ביקורת שדה לנקודות של רשת בקרה אופקית

300עבודות

ביקורת שדה במסגרת מכרזי פווטוגרמטריה (עדכון הבנט''ל)

 50עבודות

מדידת נקודות בקרה פוטוגרמטריות באתרים קשים
תחום
אכיפה
ומדידות
גיאודטיות

בדיקות מצאי והשלמת מדידות

 1800תכניות
 30גושים

על פי דרישה

תחזוקה ושדרוג רשת תחנות הקבע (מכרז)
השלמת מדידות רשת בקרה אנכית (איזון גיאומטרי)

 800ק"מ

מדידות גרבימטריות לשיפור מודל הגליות

 800נקודות

השתתפות במדידות תחום מחקר

 100נקודות

מכרז למדידה חוזרת ברשת G1

טרם אושר

הכנת בחינות למודד מוסמך

 50שעות

תמיכה טכנית ומקצועית ללקוחות רשת תחנות הקבע

 300שעות

איזון תקופתי לנקודות אבטחה בתחנות הקבע

 50נקודות

מדידת עצמים בולטים
רכישת מכשיר  RTK GPSלצורך ביקורת תצ''רים
רכישת ארבע אמות אינוור לצורך איזון מדויק
רכישת מאזנת דיגיטלית

 10נקודות בולטות

נושא
גאודזיה
ואכיפה

תכנון (כמותי)

שת"פ פנימי  -מחוזות ,אגף תצ"ר ,אגף ה"ק

כ 30-מקרים

שת"פ חיצוני – עיריות ,מועצות מקומיות

כ 10-מקרים

העסקת יועץ לענייני אכיפה
החמרת הענישה

כ 250 -שעות שנתיות

3.5

סמנכ"ל למשאבי אנוש  -מר יעקב טרפוצ'ניק
עיקרי הנושאים לשנת 3102


ביצוע תכנית הדרכה משולבת.



בינוי של שטחים מתפנים.



הגדלת תקציב הדרכה ורווחה.



הצגת תכנית עבודה בתחילת שנה.



סיור לימודי לשני לילות.



סגירת המזנון והפיכת המבנה לחדר רב תכליתי.



שיפור סביבת עבודה(בינוי כללי)ויצירת מקומות עבודה נוספים בשטחים מתפנים ולא מנוצלים.



טיפול בנושאי בטיחות :לוחות חשמל וכיבוי אש



טיפול בהנגשה בסיוע משרד האוצר.



איחוד מחוז ת"א.



רשתות מאובטחות למשרדי התשתיות והעיריות.



שיפוץ מוקד הביטחון כולל מערכות הגילוי וההתרעה.



חידוש אישורי חניה ואישורי כניסה לאורחים וקבלנים.



אימון מתקדם בנשק לעובדי השטח.

נושא

תכנון (כמותי)

בטיחות -לוחות חשמל וכיבוי אש

עפ"י המלצות כב"א

הדרכה +רווחה

סיורים
מחלקתיים,הדרכות
יזומות ןלימודים
אקדמאיים

טיפול בפרישת עובדים

11

קליטת עובדים/ות חדשים/ות

6

שינויי תקן ע"פ טיוב ארגוני

25

מכרזים

20

סיור לימודי לירושלים

1

שכר עידוד-פרויקט בחינת עמדות מנהלים בתחום שכר העידוד ומרכיבי התפוקה והאיכות

1

נושא

תכנון (כמותי)

של המחלקות במפ"י .
שכר עידוד עדכון שיטות בהתאם לתכנית העבודה שאושרה בוועדה המרכזית וסקרי
היתכנות (יו"ש ענ"א).

6

שכ"ע פיקוח על יועץ חיצוני
שינויים בכ"א

1

מערכת תמחיר -ניהול תחזוקה ,ביצוע דרישות שינויים

1

מרכבה  -מק"טים ,מחירים

1

צוות חשיבה 2020

1

השתתפות בצוות פרויקט מערכת מעקב תכניות עבודה ותקציב

1

הנגשה לנכים :החלפת מבנה שומר ושיפוץ שירותים במזנון ובקומת כניסה

1

המשך שיפוץ קומה  2לינקולן 3

1

בנית חדרים למנהלים בפע"ם

2

אחוד מחוז ת"א למשרד ראשי

1

סלילת חניה בלינקולן  3לרווחת העובדים

1

הוצאת מכרזים/התקשרויות והזמנות על-פי ת.ע מאושרת.
טיפול שוטף בתשלומים מול הגורמים הרלוונטיים
ביצוע ספירות מצאי כולל במחוזות

1

הוספת קווי טלפון חדשים בעקבות החלפת רכזת חדשה
בנית חדרים למנהלים

2

שיפוץ/העברה מחוז ירושלים

1

השתלמויות בנהיגה שטח ,מתקדמת ,ודיני תעבורה
החלפת רכבים
השלמות ציוד ייעודי לרכבים

3

3.1

סמנכ"ל מערכות מידע  -מר אלכס קורן
עיקרי הנושאים לשנת 3102


שדרוג מערך התקשורת הכולל בשתי הרשתות.



העברת  DRPלאתר מאושר ע"י חשכ"ל וסיום פרויקט הרסטרים.



שיפור השירות המקוון למודדים (תשלום אגרת רישיון מודד באינטרנט ,קליטת קבצי נקודות בקרה).



שדרוג כל המערכות הממ"גיות ל  ArcGIS 10.1ו .ArcSDE 10.1



שדרוג בסיסי נתונים לגרסאות אורקל  11ו .SDE 10.1

נושא

תכנון (כמותי)

כרטיס מגנטי רישיון מודד

100%

מערכת למעקב תכנית עבודה ותקציב

100%

מאגר ספקים לביצוע עבודות קדסטר

100%

אגרת מודדים באינטרנט (פתרון מבוסס תמחיר)

100%

מערכת ניהול פניות

100%

גיאודזיה  -איזון

100%

ניהול תהליכים – קליטת טפסי מודדים שלב תיקון

100%

עבודות מודדים באינטרנט
ניהול והצגת מסמכי תצ"א (פוטוגרמטריה)

100%
100%

הרחבת תשתית לשרתים וירטואליים ( vmwareשלב ב')
שדרוג מערך התקשורת הכולל בשתי הרשתות

100%

העברת אתר ה DRP -ממחוז באר שבע לאתר מאושר על ידי חשכ"ל

80%
20%
100%

הכנסת חומר רסטרי ל( DRP -שלב ב')
המשך הטמעת מערכת הגיבוי המרכזית החדשה
שדרוג מערכת ההתוויה המשרתת את כלל הארגון
התקנת מחשבים חדשים נייחים וניידים
תפעול מוקד סיוע טכני
תחזוקה שוטפת של מערכות הפעלה ,תקשורת ,התוויה דיגיטלית,
גיבויים וצריבות
מעבר מפרויקט מהמ"מ לבנט"ל גרסה 3.0

100%

איתור דלתאות בין בסיסי נתונים בעלי מבנה זהה (גרסה )3.1

100%

העברת דלתאות מבסיס נתונים בנט"ל ל( carto 50 -גרסה )1.0

100%

100%
100%
100%
100%
100%

נושא
בנית כלים חדשים לעריכה קרטוגרפית ( גרסה )1.0

תכנון (כמותי)
100%

מעבר בסיס נתונים קרטוגרפי ל ,ARCSDE 10.1-הסבת יישומים לגרסת
ARCGIS 10.1
שדרוג בסיסי נתונים לגרסאות  Oracle 11gוהתקנתם בשרתים
וירטואליים עם מערכת הפעלה לינוקס
העלאת גרסת בסיסי נתונים גיאוגרפיים לArcSDE 10.1

100%

100%
100%

פרויקט בנט"ל  -בניית בסיסי נתונים לפיתוח ויצור בסביבה חדשה
לאחר הסרת  ArcSTORMותלות היישומים ביוניקס.

100%

תמיכת  DBAבפיתוח בפרויקטים  ,topocadקרטו ובנט"ל

100%

הטמעת אורתופוטו  2013ל ArcSDE

100%

3.9

חשב מטעם משרד האוצר  -מר חנוך שטיינגרט
עיקרי הנושאים לשנת 3102






הגשת דוחות כספיים בלתי מבוקרים לשנת 2013
קביעה ורישום נהלי עבודה חדשים
פיתוח והקמת ממשק בין מערכת ,רת"ם (תוכנית העבודה ) ,תמחיר ומרכב"ה
העמקת הגביה
אבני דרך

עריכת דוחות כספיים בלתי מבוקרים עבור שנת 2013
קביעת נהלים חדשים

לו"ז
פברואר 2014
יוני 2014

הפקת דוחות משובים של מערכת רתם שכוללים נתונים ממערכת מרכבה ומערכת תמחיר אוקטובר 2014

 .5נתוני תקציב מפ"י 3102-3102
תחומי פעולה

תקציב3102
(אלש"ח)

ביצוע3102
(אלש"ח)

 %3102ביצוע

תקציב בסיס
3102

ברוטו תקציב

164,268

159,205

97

111,429

הכנסות

20,800

14,420

70

21,011

שכר

54,797

54,414

99

52,873

אמרכלות/תפעול

29,540

29,040

98

19,858

פעולות מקצועיות

79,149

75,751

96

53,962

רזרבה

782

0

-

2,151

 .1חוברות ועלוני מידע לציבור הקישורים לא עובדים
תחום
מוצרים
ושירותים
בנט"ל

שם הפרסום
קטלוג מוצרים
חוברת הדרכה בנתוני הבנט"ל בפורמטSHP
מבנה נתונים בנט"ל
מה חדש בבנט"ל

מחקרים

סקר מיפוי מידע בתחום המקרקעין במשק הישראלי
TOPOCAD - A UNIFIED SYSTEM FOR GEOSPATIAL DATA AND SERVICES
Regulations in the field of Geo-Information

כנס המדען
הראשי

כנס המדען הראשי מרץ  – 3102סרטוני ההרצאות
משולחן המנכ"ל מספר  .1קדסטר ותצ"ר
משולחן המנכ"ל מספר  .2עדכונים בנושאי תקנות המדידה והנחיות המנהל
משולחן המנכ"ל מספר  .3עדכונים בנושאי תקנות המדידה והנחיות המנהל
משולחן המנכ"ל מספר  .4פרוט על אתרי האינטרנט שהוקמו ,מוקמים ומתוחזקים על ידי המרכז
למיפוי ישראל
משולחן המנכ"ל מספר  .5שינוי תחום פע"מ ל -אגף תצ"ר

משולחן
המנכ"ל
להוסיף
קישור

משולחן המנכ"ל מספר  .6עדכון רובד החקיקה ,לשכה פתוחה ,ביקור במרחבים
משולחן המנכ"ל מספר  .2משלוח נקודות בקרה ,הגשת תצ"ר לפני ועדה ,נתונים שאינן בבנג"ל,
חשבון במייל ,רובד החקיקה
משולחן המנכ"ל מספר  .8תקנות המודדים ,הנחיות המנהל
משולחן המנכ"ל מספר  .9תשלום חשבונות לקראת סוף השנה
משולחן המנכ"ל מספר  .10השתתפות בתחרות המי"ל
משולחן המנכ"ל מספר  .11החמרת האכיפה ,מפגש מודדים בנושא תקנות המדידה ,עדכון רובד
החקיקה ,מודד לשם כבוד
משולחן המנכ"ל מספר  .12החמרת האכיפה ,עדכון רובד החקיקה ,חילופי מנהלים ,מערכת
topocad
משולחן המנכ"ל מספר  .13משלוח חשבונות ,מכרז מודדים מבקרים ,הנחיות המנהל לביקורת

מפות קדסטר ,גרסת  ,pdfחג פסח ופסחא שמח
משולחן המנכ"ל  .14מעבר למפרט חני"ת ,הגשת תצ"ר באמצעות טופס חכם ,מידע חסר
בארכיוני המרכז למיפוי ישראל ,מדידת גבולות ופרטים בתצ"ר ,תשלום חשבונות.
משולחן המנכ"ל  .15שלילת רישיון מדידה.

 .9הנחיות מנהליות
 .9.0תקנות והנחיות
 .9.3ראה פרסומים בקישור הבא:
http://147.237.77.149/UsefulInfo/Pages/RegulationsAndGuidelines.aspx
 9.3משולחן המנכ"ל
ראה פרסומים בקישור הבא:
http://147.237.77.149/Surveyors/Pages/Messages.aspx

 .01מאגרי מידע הרשומים אצל רשם המאגרים
http://data.gov.il/data?title=&category=All&type=All&ministry=120&file_type=All

 .00קרנות ומלגות
המרכז למיפוי ישראל אינו תומך בקרנות ואינו נותן מלגות

 .03תמיכה למוסדות ציבור
המרכז למיפוי ישראל איו נותן תמיכה למוסדות ציבור

 .02חוקים שהמנכ"ל ממונה על ביצועם


פקודת המדידות1929 ,



תקנות המודדים (מדידה ומיפוי) התשנ"ח 1998 -



תקנות המודדים (מקצוע המדידה) התשמ"ב 1982 -



חוק המקרקעין ,התשכ"ט 1969 -



פקודת הסדר מקרקעין (נוסח חדש) התשכ"ט 1969 -



חוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה) תשכ"ד 1964 -



חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה 1965 -



חוק שמירת הסביבה החופית ,התשס"ד 2004 -



החלטות ממשלה - :ייעול השימוש בקרקע 2000 -
-

ועדה בינמשרדית להאצת הרישום 1998 -

-

הקמת ארכיון לאומי למפות ותצלומי אוויר במפ"י 1998 -

-

הקמת הממ"ג הלאומי במפ"י 1993 -

-

שיפור מסד הנתונים הלאומי בנדל"ן 2013

 .02הרשויות הציבוריות והתאגידים
המרכז למיפוי ישראל אינו אחראי על רשויות ציבוריות או תאגידים למיניהם

 .03דיווח הממונה על חופש המידע
ניתן למצוא את הדוח בקישור:
http://www.mapi.gov.il/UsefulInfo/SoftwareToDownload/Documents/req2013.pdf

