
GIS לניהול חכם בישוב



מרחבי מתקדם לישובניהול

שילוב יחודי של טכנולוגיות ענן ומערכת מידע גיאוגרפי מהמתקדמים בעולם
מאפיינים

פיתוח מתמיד בשיתוף המשתמשים

תמיכה  , שירות לקוחות רציף
והדרכה



יישומים לתמיכה בקבלת החלטות

מיפוי ומדידה
מיפוי ומדידת אלמנטים  

בשטח היישוב

מערכות ארד
הצגה גיאוגרפית וניתוח נתונים  

בזמן אמת של מערכות ארד

תשתיות
מיפוי ותיעוד התשתיות  , הצגה

ביישוב

ניהול תכניות
 Asקליטה והצגת תכנון ו 

Made

ניהול חקלאי
עידכון נתונים מהשטח ומעקב  

אחרי הגידול החקלאי

מידע תכנוני
הצגה ותחקור של  , קליטה

גושים וחלקות, ע"תב

קהילה וחברה
שליטה ושיתוף מידע  , יצירה

קהילתי במרחב היישוב

מעקב פרוייקטים
שליטה ובקרה על פרוייקט  

ההרחבה ופרוייקטים אחרים

ארכוב וניהול ארועים
ארכוב אירגוני, יומן ארועים



יישומים
מיפוי ומדידה

מיפוי ומדידהאיסוף נתונים מהשטח



שילוב אורתופוטו ומפות רקע שונות•
מדידת שטחים ומרחקים•
איתור שינויים•

יישומים



הצגה מרחבית של מדי מים•
נתונים של סוגי מים וסטטוס עדכני•
סינונים מסוגים שונים•

מערכות ארד

יישומים



תיעוד וצבירת המידע התשתיתי ביישוב•ניהול תשתיות
תצוגה ותחקור של המערכות ביישוב על גבי •

שכבות הרקע

יישומים



מידע סטטוטורי
:כלים תכנוניים

ע וגבולות על גבי שכבות רקע"הצגה ותחקור של תב•
כלים לבניית שכבות תכנוניות פנים יישוביות•

יישומים



הצגת מידע סטטוטורי•

תחקור שכבות סטטוטוריות•

יישומים



ארכוב

צירוף קבצים לפריט•

יישומים



ניהול ארועים

ניהול יומן ארועים•

יישומים



ניהול חקלאי

.איסוף וניהול של מידע חקלאי מהשטח•
)'מעקב מזיקים וכד, NDVI(שילוב של שכבות ניתוח חקלאיות •
ניטור ומעקב אחר כלים חקלאיים בזמן אמת•

יישומים



קהילה וחברה
.ניהול וצבירה של מידע הקשור לבתי האב ביישוב•

יישומים



איסוף מידע ומעקב

תאונות דרכים  , פריצות: איסוף נתונים כגון•
לצורך ניתוח והסקת מסקנות אירגוניות' וכד

יישומים



מעקב פרוייקטים

מעקב התקדמות פרוייקט באמצעים פשוטים•
שיתוף הגורמים השונים בפרוייקט מהמתכנן ועד המבצע בשטח•

יישומים



ניהול תכניות וישיבות
בישיבותINSIGHTשימוש במערכת •

כלים לשיתוף מידע תכנוני עם מתכננים ובעלי התפקידים ביישוב•

יישומים



סיפור מעשה
2018הקמה וטיוב של שכבות המים בשכניה 

הישוב שכניה הינו ארגון מים עצמאי
.כשלב מקדים להכנסת מערכת מתקדמת לניהול המים בישוב נדרשה שכבת מים אמינה

...הקמת שכבת המים צעד צעד
.התקבל קובץ אוטוקאד-י חברה המתמחה בגילוי תשתיות תת קרקעיות"מיפוי צנרת המים ע

QC–טעויות חיבור וטעויות  , טעויות קוטר, צינורות לא מחוברים. התגלו פערים בשרטוט מול המצב בשטח
.במיפוי אביזרים

.INSIGHTמיפוי האביזרים בשטח בעזרת האפליקציה של 

INSIGHTי מנהל הארגון  בשיתוף פעולה צמוד של צוות "השלמות מיפוי במשרד ע

QC  הרצה בכלי רשת המים ב –סופיINSIGHT.

.התגלה פער במבנה הרשת–קבלת החלטה 

.לבצע פרוייקט חיבור מעגלי לרשת הישוב-החלטה 



מיפוי מערכת המים בישוב
.התקבל קובץ אוטוקאד-י חברה מתמחה בגילוי תשתיות תת קרקעיות"עמיפוי צנרת המים 



QC–טעויות חיבור וטעויות במיפוי אביזרים, טעויות קוטר, צינורות לא מחוברים. התגלו פערים בשרטוט מול המצב בשטח

מיפוי מערכת המים בישוב



תשאול פרטים בשכבת מים

מיפוי מערכת המים בישוב



מיפוי האביזרים בשטח  
INSIGHTבעזרת האפליקציה של 

מיפוי מערכת המים בישוב



INSIGHTתצוגת מיפוי האביזרים במערכת 

מיפוי מערכת המים בישוב



INSIGHTי מנהל התשתיות בשיתוף פעולה צמוד עם צוות "במשרד עהשלמת מיפוי 

מיפוי מערכת המים בישוב



INSIGHTי צוות "לאחר קליטת המידע במסד הנתונים עתצוגת רשת המים 

מיפוי מערכת המים בישוב



QC סופי
INSIGHTהרצה בכלי רשת המים ב 

.התגלה פער במבנה הרשת

מיפוי מערכת המים בישוב



.לבצע פרוייקט חיבור מעגלי לרשת הישוב-החלטה

מיפוי מערכת המים בישוב



תמיכה בקבלת החלטה להשלמת תכנון רשת המים
תכנון צינור מים



בדיקת מאפייני האביזרים המשפיעים

תמיכה בקבלת החלטה להשלמת תכנון רשת המים



INSIGHTשימוש במודל תלת מימדי ב –תכנון צינור המים 

תמיכה בקבלת החלטה להשלמת תכנון רשת המים



פ שכבת החלקות"בדיקת תוואי מתוכנן של הצינור ע–תכנון צינור המים 

תמיכה בקבלת החלטה להשלמת תכנון רשת המים



שרטוט התוואי המתוכנן של הצינור–תכנון צינור המים 

תמיכה בקבלת החלטה להשלמת תכנון רשת המים



–תכנון צינור המים 
שיתוף עם מתכנן המים לתכנון  

מפורט וכתב כמויות לביצוע

תמיכה בקבלת החלטה להשלמת תכנון רשת המים



מ"מדבא מערכות מידע בע
6971005תל אביב 3הברזל 

03-6443667: טל
insight@mdvia.net

www.medva-gis.com
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