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 ל א ר ש י    ת  נ י ד מ                                  
 ופיתוח הכפרמשרד החקלאות                                     

 GISתחום  – השרות למערכות מידע )של"מ(                                  
                                   

           

 0202אפריל  20        

 שכבת חלקות חקלאיות -אתר המפות הממשלתי 

 
 כללי:

(0 חלקות זיתים מסקר שנערך עבור מועצת חלקות נכון להיום 000666-מורכבת מנתונים שנקלטו בסקר של משרד החקלאות לאורך השנים )כ שכבת החלקות החקלאיות

-( ושימושי קרקע חקלאיים משכבת הבנט"ל של מפ"י. השכבה כוללת כ2662רמת הגולן מסקר של מועצת הצמחים )שנת הזיתים0 חלקות מטעים של המגזר הדרוזי ב

 . )לא כולל מרעה ומבני בע"ח( מיליון דונם 0.0-פוליגונים המשתרעים על פני שטח של כ 0000666

 שימוש:

בעתיד חקלאים יוכלו לעדכן נתוני חלקותיהם דרך  העובדים מולם והנזקקים לנתוני החלקות.בעזרת השכבה ניתן יהיה ליצור שפה משותפת עם החקלאים ועם הגופים 

 האתר.

 עדכון:

 רמת העדכון של החלקות שונה.  נתוני הסקר של משרד החקלאות מתעדכנים באופן שוטף ויוזנו לאתר המפות הממשלתי בהתאם. 

 זיהוי:

. ליתר החלקות ניתן (0660666 – 6שרד )מספרים "אמיתי" כפי שמופיע בשכבה המקורית של המ ID( ייחודי. לחלקות של משרד החקלאות IDלכל חלקה מספר מזהה )

ID  ומעלה(. 0660666זמני )החל ממספר 

 מידע:

 אם קיים הנתון(. -מספר מזהה0 שימוש )פתוח מעובד0 מטעים0 חממות0 בריכות דגים(0 גידול )ברמת ענף  –לכל חלקה מופיעים הנתונים 

 צפייה בשכבה:

 . )ראו איור למטה(./http://www.govmap.gov.ilיש להיכנס לאתר 

ליד "חלקות  vלסמן  .ללחוץ על  לשונית "שכבות" ועל "שכבות מידע נוספות". בחלון שייפתח ניתן לכתוב "חקלאות" בחלון החיפוש ולקבל את כל השכבות הרלוונטיות יש

 חקלאיות" ולמטה משמאל ללחוץ על "הוסף".

 ליד "חלקות חקלאיות". vהשכבה תתווסף לרשימת השכבות הקיימות. יש שוב לסמן 

 . ניתן להתמקד או עם גלגל העכבר או בעזרת הלחצנים משמאל.000660666כדי לראות את השכבה יש להתמקד לקנה מידה של לפחות 

 למעלה מתצוגת רחובות ומבנים לתצוגת צילום אויר.ניתן לשנות את מפת הרקע 

 יופיעו גם מספרי החלקות. 000666כאשר מתמקדים לקנה מידה של 

 בחלון הנפתח יש ללחוץ על "חלקות חקלאיות" והמידע הרלוונטי יופיע. כדי לראות נתוני חלקה יש ללחוץ עליה.

http://www.govmap.gov.il/
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 קנה מידה

 התמקדות / התרחקות

 בחירת שכבות

 לשונית שכבות

 V חלונית חיפוש

 הוסף

V 

 חלון מידע


