 - GISאתר מערכת מידע גיאוגרפי
אתר לשירות התושבים
בשעה טובה נחנך אתר  GISהפתוח לתושבי המועצה.
אז מה זה ?GIS
השם  GISהינו ראשי תיבות של  Geographic Information Systemאו בעברית מערכת מידע
גיאוגרפי (ממ"ג) .כפי שהשם רומז הממ"ג הינו כלי עבודה עם מידע מרחבי במדיה הדיגיטאלית
המאפשר עיבוד ותצוגה של המידע.
למי זה מיועד?
המערכת מיועדת לכלל הציבור ,עובדי המועצה והדרג המנהלי .כל משתמש מוצא תרומת המערכת
לשימושו וצרכיו.
איך המערכת יכולה לשרת/לעזור לי?
המערכת מנגישה לתושבים מיידעים שונים הקשורים למועצה.
מידע כללי בנושא :מיפוי המושבים ברחבי המועצה ,מיפוי נקודות ענין ברחבי המועצה ,מיפוי מבני
ציבור ועוד..
מידע כללי הקשור לוועדה לתכנון ובנייה :מפת ייעודי הקרקע ,מיפוי גושים וחלקות ועוד
מידע הקשור לביטחון ועשוי לשרת את התושבים בשעת החירום ושיגרה
במערכת ניתן לצפות במספר מפות בסיס שהן תצלומי אוויר משנים שונות של רחבי המועצה.
איך נכנסים?
בעמוד הראשי של אתר המועצה ישנו סרגל כפתורים עגולים כמוצג בתמונה למטה ,יש ללחוץ על
כפתור ה  GIS -כמסומן בתמונה מטה (מוקף בעיגול אדום):

בלחיצה על הכפתור יפתח דפדפן חדש ,חשוב לציין שמערכת עובדת בצורה המיטבית בדפדפן מסוג
גוגל כרום.

בעמוד שנפתח יש להסכים לתנאי השימוש על מנת לעבור למערכת ,שימו לב שיש אפשרות להיכנס
למדריך מלא ומפורט אשר מסביר איך להשתמש במערכת ,מה תפקידו של כל כפתור ומה ניתן
לעשות.
מומלץ לעבור על המדריך ,הסקירה כאן הינה בסיסת ותמציתית ואינה סוקרת את כל הפונקציות
והיכולות של המערכת.

סרגל הכלים כל כפתור הינו כלי אחר ,הסבר
מפורט ניתן למצוא במדריך למשתמש כאשר
עומדים על כול אחד מהכפתורים ניתן

לראות מהו הכלי

בחירה של מפת הבסיס הרצויה :תצ"א ,
מפה טופוגרפית ,ברקע ניתן לראות
מפה וקטורית לבנה המראה את שטח
המועצה ופיזור המושבים

פרטים נוספים על המפה :קואורדינטות,
קנ"מ ועוד הגדרות נוספות שניתן להגדיר
במפה

סרגל הכלים:

זה כפתור השכבות כאשר לוחצים עליו נפתחת רשימה של שכבות
מידע שניתן לראות ,סימון  Vליד שכבה יציג אותה על גבי המפה.
כמו שצוין למעלה' במדריך למשתמש ישנו הסבר מפורט על כל כפתור
ותפקידו .מומלץ לעבור עליו לפני השימוש.

אנו מקווים שתעשו שימוש באתר ותיהנו מהשירותים הנפלאים שהוא מציע.
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כפתור זום
באמצעות ניתן
להתמקד או
להתרחק
באזור עניין

