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 מבוא .1

פותחה במטרה להנגיש מידע המתקדמת של חברת אינטרטאון. המערכת  GIS-מוצגת להלן מערכת ה

קהל  .ממשק פשוט ונוח לשימוש ופשוטה ביותר, זאת באמצעותנוחה מוניציפאלי מרחבי בצורה קלה, 

היעד של המערכת הינו קהל מגוון, וכולל הן את עובדי הרשות לשימוש מקצועי במחלקות השונות והן 

  מעוניין לקבל מידע עירוני מגוון.את התושבים והקהל הרחב ה

למרות פשטותה הויזואלית, המערכת נועדה להכיל ולהציג מידע איכותי, מגוון ועדכני, לקשר את 

הנתונים למערכות ממחושבות נוספות, ולפרוש בפני המשתמש תמונה מלאה ורחבה של מושא 

 עניינו.

אפליקציות למיניהן. להתאמה  המערכת מוצגת בדפדפן אינטרנט סטנדרטי ואינה דורשת התקנת

 .Google Chromeמירבית מומלץ להשתמש בדפדפן 

 

 תפריט ראשי .2

 

. לחיצה על אחד הכפתורים תפעיל הנפוצים המערכת שימושיכל  התפריט הראשי מכיל את

תפריטי השימושים השונים ותוצאות הפעלתם יופיעו בחלונית התפריט  את השימוש הנבחר.

 שבימין המסך.

 

   שכבות 2.1
 ע הקיימות במערכתל שכבות המידלממשק השכבות של המערכת מציג את כ*

 

 (לפי שם)חיפוש חותך של שכבות 

 שליטה בשקיפות השכבות המוצגות

 פתיחה/סגירה של קבוצת השכבות

 

 הצגת/הסתרת שכבה

 

 

 

http://www.intertown.co.il/
https://support.google.com/chrome/answer/95346?hl=iw
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  חיפוש 2.2

 :תפריט החיפוש

 

  :תוצאות החיפוש

 
להגדרות חיפושי המערכת מבצעים חיפוש גיאוגרפי מורכב, בהתאם *

הלקוח שנקבעו מראש. לכן בדוגמה הנ"ל חיפוש גוש/חלקה יחזיר מידע 

מהגוש והחלקה המבוקשים, וכן מהכתובות ומנתוני הגביה שמצויים 

 בחלקה זו.

 

  מידע 2.2

 אובייקט גיאוגרפי קיים.המשוייך לכלי התחקור הגיאוגרפי מאפשר הצגת מידע 

הנקודה אותה נרצה לתחקר  ירתהכלי מופעל באמצעות לחיצה על כפתור מידע ובח

 במפה:

 בחירת סוג המידע לחיפוש

 הזנת ערכי חיפוש

 כפתור ביצוע החיפוש

 

 ניתן להציג/להסתיר את תוצאות החיפוש  

 

 

 

 

 

 ניתן להציג/להסתיר את פירוט המידע לשכבה
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 במסמך זה( 1.1סעיף ע"ע ר )ולתחק הדרושות שכבות המידע*יש להפעיל תחילה את כל 

          :ופעלותמהמידע הקיים בכל השכבות המהתוצאה המתקבלת הינה חיתוך מרחבי 

 

 

  מקרא 2.2

מקרא המערכת הינו מקרא דינמי. לכן, המקרא מציג אך ורק את האלמנטים המופיעים 

 תצוגתה הנוכחית.בהתאם לבמפה 

 

 ע המוצג במקרא לפי השכבות השונותניתן לצמצם או להרחיב את המיד

 

http://www.intertown.co.il/


 

 
 office@inter-town.comמייל:   \\  03-6133489פקס:   \\  03-6132012טלפון: 

 , רמת גן33כתובת: ז'בוטינסקי   \\ www.intertown.co.ilאתר: 

 

5 

 

  ציור ומדידה 2.5

להציג את מידות  ניתן ,ניתן להוסיף שרטוטים, ציורים וכיתוב לתצוגה במפה. בנוסף

  .האובייקט

 

במידת הצורך ניתן לשנות את פורמט המידות המוצגות בשרטוט דרך תפריט הגדרות המערכת *

 זה( מדריךב 2.2 שבסרגל התחתון )סעיף

  נקודת מבט 2.2

 מתקדמות נלוות:תצוגה כפתור זה מכיל ממשק למערכות 

ניתן לצפות ו"לסייר" ברחובות העיר במבט מן  – Googleממשק מבט רחוב  2.6.1

 לא או במסך מפוצל כפי שמוצג להלן:הרחוב, במסך מ

 

 במפת המערכת יוצגו מיקום המצלמה וכיוון המבט

 בחירת סגנון השרטוט

 

 בחירת צבע השרטוט

 חלונית הצגת מידות

 ניקוי השרטוטים

 

http://www.intertown.co.il/
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 Google*הממשק יפעל כראוי רק ברחובות שנסרקו על ידי חברת 

 

לחיצה על נקודה במפה תפתח את  – SightVisionממשק צילומים אלכסוניים  2.6.2

ותציג את המיקום בצילום  SightVisionמערכת הצילומים האלכסוניים של חברת 

 אלכסוני מארבע זוויות שונות )צפון, דרום, מזרח ומערב(.

 

  ייצוא והדפסה 2.2

 .תצוגת המפה הנוכחיתאת  PDFאו לייצא לקובץ ניתן להדפיס 

 

 

 

 

 

 

 פונקציות נוספות .2

 

 מפת בסיס  2.1

 

 

 סרגל תחתון 2.2

 

 

 
 קנה מידה   |   קואורדינטות המצביע   |   שינוי  הגדרות מערכת

 

ניתן לשנות את מפת הבסיס המוצגת בטבלה בין מפה לבנה )וקטורית( 
 לבין תצלומי אוויר )אורתופוטו( משנים שונות.
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  חלון סקירה כללית 2.2

בלחיצה מפת התמצאות קטנה בה ניתן לראות את חלון סקירה כללית של המפה מציג 

מיקומו במרחב של האזור הממוקד במפה הכללית )מסומן בחלון ההתמצאות במלבן 

 כהה(.

 

 באמצעות גרירת המלבן הכהה ,מתוך חלון זה במפה אזור לצפיהב התמקדניתן ל*

http://www.intertown.co.il/

