רשות הטבע והגנים
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון -שכבות מידע גיאורגפיות
-2011 -

מס' בדיסק
1

מקטעי ההתייחסות של
מסמכי המידע

Mikta_yam

Mikta_yam

Tchum_haavoda

Tchum_haavoda

פוליגון

3

קו החוף

coast_line

coast_line

קו

4

תחום חוף הים

tchm_hof_hayam

tchm_hof_hayam

מקטעי ההתיחסות מהווים בסיס לניתוח
במסמכי המידע המצורפים .המקטעים נוצרו
פוליגון
על בסיס חלוקה גיאוגרפית ,אקולוגית או
תכנונית בהתאם לאזור

רשות הטבע והגנים

2011

זמין לציבור

3000

גבול חיצוני למקטעי ההתייחסות בים ובחוף

רשות הטבע והגנים

2010

זמין לציבור

4000

המרכז למיפוי
קו החוף  0.75 +מטר ,השלמות ע"י מרכז מידע
ישראל ,רשות הטבע
גיאוגרפי-אקולוגי ,רשות הטבע והגנים
והגנים

2008

זמין לציבור

4001

 2תחום העבודה )"קו כחול"(

מס' סידורי

כותרת

שם השכבה )(*.Shp

שם קובץ שכבה )(ׂ*.Lyr

סוג
יישות

מהות השכבה

מקור הנתונים

מועד
עדכון

פרסום
המידע

רשות הטבע והגנים

2010

זמין לציבור

4002

תחום חוף הים לפי חוק שמירת הסביבה
החופית :תחום של  100מטר מקו החוף לכיוון
פוליגון היבשה ,וכן התחום מקו החוף לכיוון הים עד
לעומק של  -30מטר או מרחק של  1מייל ימי -
הרחוק מבינהם.

רשות הטבע והגנים

2010

זמין לציבור

4003

6

תחום המים
הטריטוריאליים

territorial_waters

territorial_waters

פוליגון

פוליגון המים הטריטוריאליים של ישראל

רשות הטבע והגנים

2010

זמין לציבור

4004

7

שמורות טבע -הסביבה
החופית והימית

reserves_coast

reserves_coast

פוליגון

שמורות טבע בסביבה החופית והימית

אגף מקרקעין -רשות
הטבע והגנים

יונ11-

זמין לציבור

4005

8

גנים לאומיים  -הסביבה
החופית הימית

park_coast

park_coast

פוליגון

גנים לאומיים בסביבה החופית הימית

אגף מקרקעין -רשות
הטבע והגנים

יונ11-

זמין לציבור

4006

9

שמורות הים התיכון-
תקנות הג"ס

Shmurot_hayam_hatichon

Shmurot_hayam_hatichon

פוליגון

שמורות הים התיכון  -מתוך אכרזת גנים
לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים
ואתרי הנצחה )ערכי טבע מוגנים( ,התשס"ה-
 ,2005קובץ התקנות 6369

רשות הטבע והגנים

5

תחום הסביבה החופית

tchom_hasviva_hachofit

tchom_hasviva_hachofit

פוליגון

sea.info@npa.org.il
02-5005441

רשות הטבע והגנים,
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS-

2005

זמין לציבור

עמוד  1מתוך 8

4007

תחום הסביבה החופית לפי חוק שמירת
הסביבה החופית :תחום של  300מטר מקו
החוף לכיוון היבשה ,וכן התחום מקו החוף
לכיוון הים עד סוף מימי החופין.

רשות הטבע והגנים
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון -שכבות מידע גיאורגפיות
-2011 -

מס' בדיסק

שמורות הים התיכון  -מתוך אכרזת גנים
לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים
ואתרי הנצחה )ערכי טבע מוגנים( ,התשס"ה-
 ,2005קובץ התקנות 6369

רשות הטבע והגנים

2005

זמין לציבור

4008

11

שימושים לאורך החוף

usages

usages

נקודה

שימושים לאורך החוף

רשות הטבע והגנים

2008

זמין לציבור

12

חסימות לאורך החוף

access_limits

access_limits

קו

חסימות בקו החוף למעבר הולכי רגל וכלי רכב

רשות הטבע והגנים

2008

זמין לציבור

3002 3001

13

מוצאים

outflow

outflow

המשרד להגנת
מוצאים קיימים עפ"י המשרד להגנת הסביבה
הסביבה ,רשות הטבע
מ ,2006-לאחר סיווג היחידה הסביבתית,
נקודה
והגנים
רשות הטבע והגנים

2009

זמין לציבור

3003

14

צינורות

pipes

pipes

קו

צינורות בים

מפות ניווט ימיות
סרוקות ,המרכז
למיפוי ישראל

לפי שנת
פרסום
המפה

זמין לציבור

3004

15

גבולות נמלים/יצוג קווי

ports_line

ports_line

קו

גבולות נמלים

מפות ניווט ימיות
סרוקות ,המרכז
למיפוי ישראל

לפי שנת
פרסום
המפה

זמין לציבור

4009

16

גבולות נמלים

ports

ports

פוליגון

גבולות נמלים

מפות ניווט ימיות
סרוקות ,המרכז
למיפוי ישראל

לפי שנת
פרסום
המפה

זמין לציבור

4010

17

שוברי גלים

break_waters

break_waters

פוליגון

שוברי גלים

מפות ניווט ימיות
סרוקות ,המרכז
למיפוי ישראל

לפי שנת
פרסום
המפה

זמין לציבור

3005

18

מקשרים בים )נקודות
עגינה(

anchorages

anchorages

נקודה

נקודות עגינה

מפות ניווט ימיות
סרוקות ,המרכז
למיפוי ישראל

לפי שנת
פרסום
המפה

זמין לציבור

3006

19

שברי ספינות ומכשולים

wrecks

wrecks

נקודה

שברי ספיונת ומכשולים

מפות ניווט ימיות
סרוקות ,המרכז
למיפוי ישראל

לפי שנת
פרסום
המפה

זמין לציבור

3007

Shmurot_hayam_hatichon_line

Shmurot_hayam_hatichon_line

קו

מס' סידורי

כותרת

שם השכבה )(*.Shp

שם קובץ שכבה )(ׂ*.Lyr

סוג
יישות

מהות השכבה

מקור הנתונים

מועד
עדכון

פרסום
המידע

שמורות הים התיכון/יצוג
10
קווי -תקנות הג"ס

sea.info@npa.org.il
02-5005441

רשות הטבע והגנים,
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS-

עמוד  2מתוך 8

רשות הטבע והגנים
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון -שכבות מידע גיאורגפיות
-2011 -

מס' בדיסק

כותרת

שם השכבה )(*.Shp

שם קובץ שכבה )(ׂ*.Lyr

סוג
יישות

מהות השכבה

מקור הנתונים

מועד
עדכון

פרסום
המידע

מס' סידורי

20

שטח הטלת תחמושת

ammunition_dump

ammunition_dump

פוליגון

שטח הטלת תחמושת בים ,לא בשימוש

מפות ניווט ימיות
סרוקות ,המרכז
למיפוי ישראל

לפי שנת
פרסום
המפה

זמין לציבור

3008

21

רכסי כורכר

kurkar_ridges

kurkar_ridges

פוליגון

רכסי כורכר ימיים

רשות הטבע והגנים

מועד עיבוד
הנתונים
2008

זמין לציבור

5000

UNESCO_Akko

UNESCO_Akko

פוליגון

תיחום השטח שנקבע ע"י  UNESCOכאתר
מורשת עולמית בעכו

רשות העתיקות,
אדריכל רענן כסלו

2001

נא לפנות
למקור
הנתונים

4011

23

אתרים ארכיאולוגיים
חופיים וימיים -נקודה

antiquities_partA

antiquities_partA

2008

זמין לציבור

2000

24

מכלולים ארכיאולוגיים
חופיים וימיים -פוליגון

antiquities_partB

antiquities_partB

2008

זמין לציבור

2001

25

המלצות לגנים לאומיים
ימיים

recommendations_parks

recommendations_parks

2008

זמין לציבור

4012

תחומי הכרזת אתר מורשת
22
עולמית -עכו

ד"ר אהוד גלילי,
אתרים ארכיאולוגיים חופיים וימיים חשובים
רשות העתיקות,
נקודה
בהמלצת ד"ר אהוד גלילי ,רע"ת
רשות הטבע והגנים
ד"ר אהוד גלילי,
אתרים ארכיאולוגיים חופיים וימיים חשובים
רשות העתיקות,
פוליגון
בהמלצת ד"ר אהוד גלילי ,רע"ת
רשות הטבע והגנים
ד"ר אהוד גלילי,
המלצות לגנים לאומיים ימיים -ד"ר אהוד
רשות העתיקות רשות
פוליגון
גלילי ,רע"ת
הטבע והגנים

1000

 27תמ"א  - 13/1שמורות וגנים

tma_13_1

tma_13_1

פוליגון

4016

שמורות וגנים בתמ"א 13

משרד הפנים -מנהל
התכנון

מועד עיבוד
הנתונים
2008

זמין לציבור

 28תמ"א  - 13/3שמורות וגנים

tma_13_3

tma_13_3

שמורות וגנים בתמ"א  13/3לחופי חיפה וטירת משרד הפנים -מנהל
פוליגון
התכנון
הכרמל

מועד עיבוד
הנתונים
2008

זמין לציבור

4017

בתי גידול ייחודיים לעופות
בקרבת החוף לפי
26
קריטריונים

Bird_area

Bird_area

פוליגון

בתי גידול באזור החוף בעלי חשיבות לעופות
לפי קריטריונים של ארגון "BirdLife
"International

רשות הטבע והגנים

sea.info@npa.org.il
02-5005441

רשות הטבע והגנים,
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS-

עמוד  3מתוך 8

רשות הטבע והגנים
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון -שכבות מידע גיאורגפיות
-2011 -

מס' בדיסק

כותרת

שם השכבה )(*.Shp

שם קובץ שכבה )(ׂ*.Lyr

סוג
יישות

מהות השכבה

מקור הנתונים

מועד
עדכון

פרסום
המידע

מס' סידורי

29

תמ"א  - 35שמורות וגנים

tma_35_RP

tma_35_RP

פוליגון

שמורות וגנים בתמ"א 35

משרד הפנים -מנהל
התכנון

מועד עיבוד
הנתונים
2008

זמין לציבור

4018

tma_35_michlol_nof

tma_35_michlol_nof

משרד הפנים -מנהל
פוליגון תמ"א  - 35מכלולים נופיים שנוגעים בקו החוף
התכנון

מועד עיבוד
הנתונים
2011

זמין לציבור

4033

31

תמ"א  - 35מרקמים
שנוגעים בקו החוף

tma_35_mirkamin

tma_35_mirkamin

פוליגון

המרקמים שנוגעים בקו החוף בתמ"א 35

משרד הפנים -מנהל
התכנון

מועד עיבוד
הנתונים
2008

זמין לציבור

4019

32

תמ"א  - 8שמורות וגנים

tma_8

tma_8

פוליגון

שמורות ,גנים ושמורות ונוף בתמ"א 8

משרד הפנים -מנהל
התכנון

מועד עיבוד
הנתונים
2008

זמין לציבור

4020

33

תמ"א 22

tma_22

tma_22

פוליגון

תמ"א  22ליער ויעור

פורום מידע גיאוגרפי-
תכנוני ,משרד הפנים

03/06/2003

יש לפנות
למקור
הנתונים

4030

34

תמ"א  -39שמורות

tma_39

tma_39

פוליגון

שמורות הנכללות בתמ"א  39לאזור ניצנים

פורום מידע גיאוגרפי-
תכנוני ,משרד הפנים

2008

יש לפנות
למקור
הנתונים

4032

 35תמ"מ  - 2/9שמורות וגנים

tmm_2_9

tmm_2_9

פוליגון

שמורות וגנים בתמ"מ 2/9

משרד הפנים -מנהל
התכנון

מועד עיבוד
הנתונים
2008

זמין לציבור

4021

 36תמ"מ  - 3/21שמורות וגנים

tmm_3_21

tmm_3_21

פוליגון

שמורות וגנים בתמ"מ 3/21

משרד הפנים -מנהל
התכנון

מועד עיבוד
הנתונים
2008

זמין לציבור

4022

תמ"א  - 35מכלולים נופיים
30
שנוגעים בקו החוף

sea.info@npa.org.il
02-5005441

רשות הטבע והגנים,
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS-

עמוד  4מתוך 8

רשות הטבע והגנים
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון -שכבות מידע גיאורגפיות
-2011 -

4023

38

תמ"מ  - 6שמורות וגנים

tmm_6

tmm_6

שמורות וגנים בתמ"מ  .6תמ"מ  6אינה תוכנית משרד הפנים -מנהל
פוליגון
התכנון
מאושרת

מועד עיבוד
הנתונים
2008

זמין לציבור

4024

39

תמ"מ  - 6חוף מוגן

tmm_6_coast

tmm_6_coast

פוליגון

חוף מוגן בתמ"מ  .6תמ"מ  6אינה תוכנית
מאושרת

משרד הפנים -מנהל
התכנון

מועד עיבוד
הנתונים
2008

זמין לציבור

4025

מתקני התפלה מאושרים
 40תמ"א /34ב 2/של מנהל
התכנון

tma_34_b_2

tma_34_b_2

פוליגון

מתקני התפלה מאושרים תמ"א /34ב 2/של
מנהל התכנון

משרד הפנים -מנהל
התכנון

2004

זמין לציבור

4026

פוסטר בתימטריה של הים
41
התיכון בצפון ישראל

Poster_bathy

Poster_bathy

ראסטר

High Resolution Bathymetry of the
Mediterranean Sea off Northern Israel

המכון הגיאולוגי,
המרכז לחקר ימים
ואגמים ,המרכז
למיפוי ישראל

2006

פוסטר החזר מהקרקעית
של הים התיכון בצפון
42
ישראל

Poster_ backscatter

Poster_ backscatter

המכון הגיאולוגי,
המרכז לחקר ימים
ואגמים ,המרכז
למיפוי ישראל

2006

זמין לציבור

5002

נופי תרבות לאורך החוף

cultural_landscape

cultural_landscape

פוליגון

נופי תרבות לאורך החוף

רשות הטבע והגנים

2010

זמין לציבור

3050

בתימטריה  -רווח אנכי 10
44
מטר

קו

בתימטריה  -רווח אנכי  10מטר

 ,DTMהמכון
הגיאולוגי

מועד עיבוד
הנתונים
2008

יש לפנות
למקור
הנתונים

5003

בתימטריה  -רווח אנכי 5
מטר

קו

בתימטריה  -רווח אנכי  5מטר

 ,DTMהמכון
הגיאולוגי

מועד עיבוד
הנתונים
2008

יש לפנות
למקור
הנתונים

5004

מס' בדיסק

מס' סידורי

tmm_4_14

tmm_4_14

פוליגון

שמורות וגנים בתמ"מ 4/14

משרד הפנים -מנהל
התכנון

מועד עיבוד
הנתונים
2008

זמין לציבור

כותרת

 37תמ"מ  - 4/14שמורות וגנים

43

45

sea.info@npa.org.il
02-5005441

Acoustic Backscatter at 95 kHz from the
Mediterranean Seafloor off Northern
ראסטר
Israe

רשות הטבע והגנים,
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS-

זמין לציבור

עמוד  5מתוך 8

5001

שם השכבה )(*.Shp

שם קובץ שכבה )(ׂ*.Lyr

סוג
יישות

מהות השכבה

מקור הנתונים

מועד
עדכון

פרסום
המידע

רשות הטבע והגנים
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון -שכבות מידע גיאורגפיות
-2011 -

מס' בדיסק

כותרת

פרסום
המידע

מס' סידורי

46

בתימטריה  -רווח אנכי 1
מטר

קו

יש לפנות
למקור
הנתונים

5005

47

בתימטריה -שיפועים

ראסטר

בתימטריה -שיפועים .רזולוציה 25*25

יש לפנות
למקור
הנתונים

5006

48

בתימטריה -הצללה

ראסטר

בתימטריה -הצללה .רזולוציה 25*25

המכון הגיאולוגי

יש לפנות
למקור
הנתונים

5007

49

חופי רחצה

פוליגון

חופי רחצה

פורום מידע גיאוגרפי-
תכנוני ,משרד הפנים

01/09/2008

יש לפנות
למקור
הנתונים

3009

50

שטחי אש ימיים

פוליגון

שטחי אש ימיים

פורום מידע גיאוגרפי-
תכנוני ,אגף תכנון,
צה"ל

2010

יש לפנות
למקור
הנתונים

3010

פוליגון

יחידות מיפוי גיאומורפולוגי-ליתולוגי של
רצועת החוף של ישראל .נלווה לאטלס
גיאומורפולוגי.

המכון הגיאולוגי

2006

יש לפנות
למקור
הנתונים

5008

פוליגון

אתרי רשות העתיקות

פורום מידע גיאוגרפי-
תכנוני ,רשות
העתיקות

10.2008

יש לפנות
למקור
הנתונים

2002

 53אתרי רשות העתיקות -סיווג

נקודה

אתרים ארכיאולוגיים מוכרזים מסווגים לפי
סוג אתר ראשי

פורום מידע גיאוגרפי-
תכנוני ,רשות
העתיקות

2004

מוגבל

2003

שימושים ונקודות ציון -
 54מתוך אטלס רגישות חופי
ישראל לזיהומי שמן

פוליגון רגישות מקטעים חופיים על פי אינדקס רגישות רשות הטבע והגנים

2010

מוגבל

1001

 51ליתולוגיה של רצועת החוף

52

אתרי רשות העתיקות

sea.info@npa.org.il
02-5005441

שם השכבה )(*.Shp

שם קובץ שכבה )(ׂ*.Lyr

סוג
יישות

מהות השכבה

מקור הנתונים

מועד
עדכון

בתימטריה  -רווח אנכי  1מטר

משרד התשתיות

1999

המכון הגיאולוגי

2008

2008

רשות הטבע והגנים,
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS-

עמוד  6מתוך 8

רשות הטבע והגנים
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון -שכבות מידע גיאורגפיות
-2011 -

מס' בדיסק

4027

60

מפת ניווט ימית ,ראש
הנקרה  -קיסריה

ראסטר

מפת ניווט ימית ,ראש הנקרה  -קיסריה

המרכז למיפוי ישראל

12.2008

מוגבל

3012

מס' סידורי
1004

59

ניתוח קו החוף בתוכניות
מתאר שונות

קו

ניתוח קו החוף בתוכניות מתאר שונות
)מפורטת ,מחוזיות ,ארציות(

רשות הטבע והגנים

2008

זמין בדרישה

ראסטר

מפת ניווט ימית ,קיסריה  -פלמחים

המרכז למיפוי ישראל

8.2007

מוגבל

3013

3011

58

חוות הדגרה של צבי ים

נקודה

חוות הדגרה של צבי ים

רשות הטבע והגנים

2008

זמין בדרישה

62

מפת ניווט ימית ,חיפה

ראסטר

מפת ניווט ימית ,חיפה

המרכז למיפוי ישראל

12.1999

מוגבל

3014

1002

פוליגון

רגישות חופים לעליות צבי ים

רשות הטבע והגנים

63

מפת ניווט ימית ,חדרה

ראסטר

מפת ניווט ימית ,חדרה

המרכז למיפוי ישראל

7.2004

מוגבל

3015

2010

בתהליך
עדכון

56

עליות צבי ים

נקודה

נתוני עליות צבי ים

ראסטר

מפת ניווט ימית ,נמל חדרה

המרכז למיפוי ישראל

8.2007

מוגבל

3016

רשות הטבע והגנים

2008

מוגבל

55

מד זרם אשדוד

נקודה

מפת ניווט ימית ,הרצליה

ראסטר

מפת ניווט ימית ,הרצליה

המרכז למיפוי ישראל

5.2001

מוגבל

3017

מד זרם אשדוד

המרכז לחקר ימים
ואגמים

2008

נא לפנות
למקור
הנתונים

כותרת

 66מפת ניווט ימית ,תל אביב

ראסטר

מפת ניווט ימית ,תל אביב

המרכז למיפוי ישראל

1.2006

מוגבל

3018

סוג
יישות

מהות השכבה

מקור הנתונים

מועד
עדכון

פרסום
המידע

רגישות חופים לעליות צבי
57
ים

מפת ניווט ימית ,קיסריה -
61
פלמחים

 64מפת ניווט ימית ,נמל חדרה
65

sea.info@npa.org.il
02-5005441

שם השכבה )(*.Shp

שם קובץ שכבה )(ׂ*.Lyr

רשות הטבע והגנים,
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS-

עמוד  7מתוך 8

רשות הטבע והגנים
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון -שכבות מידע גיאורגפיות
-2011 -

מס' בדיסק

כותרת

פרסום
המידע

מס' סידורי

67

מפת ניווט ימית ,אשדוד

ראסטר

מוגבל

3019

68

מפת ניווט ימית ,אשקלון

ראסטר

מפת ניווט ימית ,אשקלון

מוגבל

3020

69

צינור הגז -מכלול ימי
תמ"א /37א2/

קו

תווי צינור הגז בים בתמ"א /37א2/

פורום מידע גיאוגרפי-
תכנוני ,משרד
התשתיות

יש לפנות
למקור
הנתונים

4028

70

צינור הגז -מכלול ימי
תמ"א /37א1/2/

קו

תווי צינור הגז בים בתמ"א /37א1/2/

פורום מידע גיאוגרפי-
תכנוני ,משרד
התשתיות

26/11/2003

יש לפנות
למקור
הנתונים

4029

71

מוצאים

נקודה

מוצאי הזרמות לים

המשרד להגנת
הסביבה

2006

נא לפנות
למקור
הנתונים

3021

נקודה

תצפיות על בע"ח בים )ללא דולפינים(

מחמל"י

2008

נא לפנות
למקור
הנתונים

1005

תצפיות על בע"ח בים )ללא
72
דולפינים(

sea.info@npa.org.il
02-5005441

שם השכבה )(*.Shp

שם קובץ שכבה )(ׂ*.Lyr

סוג
יישות

מהות השכבה

מקור הנתונים

מועד
עדכון

מפת ניווט ימית ,אשדוד

המרכז למיפוי ישראל

10.2004

המרכז למיפוי ישראל

12.2002

26/11/2003

רשות הטבע והגנים,
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS-

עמוד  8מתוך 8

