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הסביבה החופית והימית בים התיכון

ריכוז הפרויקט:
ד"ר רותי יהל – אקולוגית ימית ,אגף סביבה ,חטיבת מדע
ניר אנגרט – מנהל אגף שטחים פתוחים ,חטיבת תכנון ופיתוח

הפקת מידע גיאוגרפי ועיבודי  – GISמרכז מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת ה:GIS-
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פתח דבר
האינדקס שלפניכם הוא מסמך מטה-דאטה המעגן בתוכו נתונים על המידע הדיגיטלי בנושאים
גיאוגרפיים ,מנהליים ,תכנוניים ,ארכיאולוגיים ואקולוגיים בנושא הים התיכון וחופיו ,המובאים
במסגרת הפצת הנתונים.
מסמך זה מתאר מאפיינים של המידע שאינו מצוי במידע עצמו ,וחשיבותו בתיעוד המידע והידע – על
איכותו ,מועד עדכונו ,מקורו והרזולוציה שבה נאסף .המידע המצורף נוצר ,נאסף ועובד בחמש השנים
האחרונות על ידי רשות הטבע והגנים .חלקו פרי עבודה של הרשות וחלקו עיבוד מידע קיים ממקורות
שונים הפועלים בשיתוף עמנו – ולהם תודתנו.
המידע הגיאוגרפי הווקטורי מובא בפורמט  ,(*.shp) ShapeFileושכבות מידע ראסטריות – בפורמט
 .Tiffלכל שכבת מידע מצורף קובץ  (*.lyr) Layerלשם תצוגה נוחה וקריאה.
המידע המפורט במסמך מתייחס לנושא השכבה ,סוג הישויות המרכיבות אותה ,מקור השכבה ומקור
הנתונים שמהם נוצרה ,קנה המידה שבו נקלט המידע ומועד עדכון המידע האחרון .נוסף על כך,
מפורטים משתנים ייחודיים לכל שכבה ומצורף פירוש הקידוד למשתנים.
בקובץ מידע זה מצויות שכבות מידע שבהן כל הישויות בגבולות הים ,שכבות שבהן כל הישויות בגבולות
היבשה ושכבות שבהן חלק מהישויות בגבולות הים וחלקן ביבשה .על כן ,וכדי למנוע סטיות הנובעות
מחוסר אחידות ברשת הקואורדינטות ,כל שכבות המידע הן ברשת ישראל החדשה ,גם השכבות הימיות
במהותן ,וזאת למרות הנוהג להשתמש ברשת גיאוגרפית בים .מכאן שחישובי האורך נעשו במטרים
וחישובי השטח – במטרים רבועים .יש להביא עובדה זו בחשבון בעת שימוש בנתונים ,ואפשר להמיר
באופן עצמאי את המידע לרשת הקואורדינטות הרצויה ,תוך הכרה בסטיות שייווצרו.
זכויות היוצרים של מידע זה הן של רשות הטבע והגנים אלא אם מצוין אחרת ,ובכל שימוש במידע יש
לציין את רשות הטבע והגנים כמקור המידע הבלעדי .איסוף המידע ועיבודו מצויים בתהליך .מטבע
הדברים האזור הימי והחופי משתנה תדיר ,ואיננו יכולים להבטיח כי הנתונים כולם מעודכנים .על כן
אין בשכבות אלו אסמכתא לקביעת גבולות מדויקים ואין הן מהוות אישור להימצאות פריטים או
שימושים בשטח .במרכז מג"א ,יחידת ה GIS-של רשות הטבע והגנים ,קיים מידע נוסף בנושא החוף
והים שעליו חלות הגבלות שימוש כפי שמפורט בטבלת הסיכום הכללית.
בשנת  2009הופק אטלס מפות למדיניות של רשות הטבע והגנים בסביבה החופית והימית בים התיכון.
מתוכו מצורפים :מפת נחלים ,שבעה גליונות בנושא ארכיאולוגיה ושבעה גליונות בנושא מוצָ אים לים.
כמו כן מצורף טקסט בנושא נחלים של ד"ר אבי אוזן-דולב ,אקולוג בתי גידול לחים של רשות הטבע
והגנים ,וטקסט של ד"ר אהוד גלילי מרשות העתיקות בנושא אתרים ארכיאולוגיים חשובים לאורך
החופים ,טקסט המלווה את שכבות המידע הגיאוגרפיות בנושא.
בימים אלה אנו פועלים להרחיב ולטייב את בסיס הנתונים על הסביבה החופית והימית ,מתוך מטרה
שרשות הטבע והגנים תשמש מרכז מידע וידע עדכני ושמיש בנושא הים התיכון וחופיו .אנו מקווים כי
אינדקס מידע זה יאפשר גישה נוחה אל המידע המרחבי המצורף ,ויתרום לעבודה יעילה ופורייה ברוח
שמירת הטבע והמורשת.
תמר אדרי
מרכז מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS-
אגף תקשוב ומערכות מידע
רשות הטבע והגנים

דברי תודה
אנו מודים לגורמים הרבים ברשות הטבע והגנים שתרמו וסייעו באיסוף נתונים ובייעוץ במחוז צפון
ובמחוז מרכז – לפקחים ,לחטיבה הסביבתית ולחטיבת תכנון ופיתוח – על הסיוע הרב והתרומה
המשמעותית לקידום מיזם זה.
תודתנו למנהלי החטיבות יהושע שקדי ויובל פלד שיזמו ,תמכו והכירו בחשיבות המיזם והשקיעו
זמן ומשאבים בהוצאתו לפועל ,וכן לחברי ועדת ההיגוי אלי שדות ,יובל פלד ,הלל גלזמן ,ניסים קשת,
רזיה זהבי ,זוהר זכאי ומירה אבנרי.
תודה לאבי אוזן ,לאלי דרור וליובל סבר מהיחידה הסביבתית ,ולד"ר צביקה צוק ,ארכיאולוג
הרט"ג ,על תרומתם המקצועית והחשובה; תודה לפקחי החוף אייל מילר וגיא אריאלי על תרומתם;
תודתנו גם לד"ר אליעזר פרקנברג מחטיבת מדע על עצותיו המועילות ועל תמיכתו בפרויקט.
תודה מיוחדת לעובדי אגף מקרקעין ענת יציב ,יהודה רייך ,אילן גוייכמן ואילנית איגל; תודה וברכה
ליניב לוי ,בעזרתה של עדי בראשי ,על שיתוף הפעולה הפורה לאורך כל הדרך; תודה לד"ר דידי קפלן,
טליה אורון ,יפתח סיני ,דותן רותם וד"ר יריב מליחי .עובדים רבים השתתפו במישרין ובעקיפין
בהוצאת המיזם לפועל ואנו מודים לכלל עובדי הרשות על תרומתם – קטנה כגדולה .יישר כוח!
חלק חשוב מהעבודה נעשה בעזרת משרדי התכנון והייעוץ הסביבתי של ד"ר רון פרומקין ,עמית
שפירא ומשה לנר ,שתרמו רבות לאיכות הניתוח והתכנון של המיזם; רוב תודות לפורום המידע
הגיאוגרפי-תכנוני בניהולו המסור של מנחם ארסלן ובסיוע רוית טליאז ,שנרתמה למסור מידע ולעזור.
תודה גם לסשה ורשבסקי ממשרד התשתיות ,לד"ר ג'ון הול ,לרוני שדה ולרני קלבו מהמכון
הגיאולוגי ,יערי גינות מהמשרד להגנת הסביבה ,ולד"ר אביעד הייבורן ממחמל"י .תודה מיוחדת לד"ר
אהוד גלילי מרשות העתיקות ,על תרומתו הנכבדה בהכנת השכבות הארכיאולוגיות .תודות רבות למרכז
למיפוי ישראל ,המרכז לחקר ימים ואגמים ,המכון הגיאולוגי והחברה להגנת הטבע.
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מס"ד1 :
שם השכבה )mikta_yam :(*.shp
שם קובץ שכבה )mikta_yam:(*.lyr
מהות השכבה :מקטעי ההתייחסות של מסמכי המידע
סוג הישויות :פוליגון
מקור השכבה :רשות הטבע והגנים
מקור הנתונים :רשות הטבע והגנים
קנ"מ מקורי :קנ"מ משתנה
מועד עדכון2011 :
רשת גיאוגרפית :רשת ישראל החדשה

הערות:
מקטעי ההתייחסות מהווים בסיס לניתוח במסמכי המידע המצורפים .המקטעים נוצרו על בסיס חלוקה
גיאוגרפית ,אקולוגית או תכנונית תוך התחשבות בשימושים קיימים ובמאפייני ערכיות בהתאם
למקטע ,ומוספרו באותיות וספרות כדי להקל על הקריאה.
המקטעים מוספרו מצפון לדרום לפי המקטעים היבשתיים ,ואילו המקטעים הימיים קיבלו את
המספור של המקטעים היבשתיים המקבילים להם .כשהמקטע הימי גדול ממקבילו היבשתי יצוינו
המקטע היבשתי הצפוני ביותר המקביל והמקטע היבשתי הדרומי ביותר המקביל.
המקטעים חולקו לארבע חטיבות נוף :גליל ,כרמל ,שרון ופלשת ,כשלכל חטיבת נוף קידוד ייחודי
בספרת המאות של קוד המקטע )גליל  ,100כרמל  ,200שרון  ,300פלשת  .(400בתוך כל חטיבת נוף
מוספרו מקטעי החוף מצפון לדרום.
מעבר לכך קיים קידוד באותיות לסיווג המיקום – החלק הימי מקודד באות  ,Aהחלק החופי – ,B
עורף החוף –  Cומתקני תשתית ,צבא ,מרינות ונמלים – .E
נוסף על כך ,קיים תת-סיווג למקטעי הים כשהספרות מסמלות את המרחק מהיבשה A1 .הוא
הקרוב ביותר לקו המים הטריטוריאליים .ככל שיש יותר מקטעים בתווך בין קו החוף לקו המים
הטריטוריאליים המספר יגדל .כלומר A3 ,משמעותו שיש שני מקטעים בינו ובין קו המים
הטריטוריאליים.
לדוגמה ,המקטע  222-285A2משמעותו :מקטע ימי ) ,(Aהשני הקרוב לחוף מקו המים
הטריטוריאליים ) ,(A2בתחום חטיבת הנוף כרמל ) ,(200המקביל למקטעים היבשתיים  222בצפון ו285-
בדרום .שם המקטע :מדף יבשת כרמל.
רח' עם ועולמו  ,3גבעת שאול ירושלים  ,95463טל' 02-5005441 :פקס02-5014861 :

sea.info@npa.org.il
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מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מפה לדוגמה :חלוקה למקטעי הים והחוף באזור חוף הכרמל

המשתנים:
שם השדה
Mikta_num

סוג השדה
Integer

הגדרת השדה
מספר מקטע

הערות
מספור מקטעי היבשה מצפון לדרום :ספרת המאות
מציינת את חטיבת הנוף ) – 100גליל – 200 ,כרמל– 300 ,
שרון – 400 ,פלשת( .בתוך כל חטיבת נוף מוספרו
המקטעים מצפון לדרום .מספור מקטעי הים -לפי סדר
הופעתם במסמך "מקטעי הים".

Sub_mikta

Text

סיווג המיקום

ים ) ,(Aחוף ) ,(Bעורף החוף ) ,(Cמתקני תשתית ,צבא,
מרינות נמלים )(E

Mikta_name
MiktaID

Text
Text

שם המקטע
שם מלא של
המקטעים -מספר
 +אות )+ספרה(

Label

Text

שמות לתוויות

בחלק הימי המספרים מציינים מהו המקטע היבשתי
הצפוני והדרומי שהמקטע הימי נמצא מולו ,האותיות
מציינות את סיווג המיקום ,והספרות )רק באזור הימי( –
את המרחק מקו המים הטריטוריאליים.
ראו טבלת Sub_mikta
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

שדהSub_mikta :
קוד
A

משמעות
ים

B
C
E

חוף
עורף חוף
מתקני תשתית,
צבא ,מרינות
נמלים

הערות
מתחיל בקו המים הטריטוריאליים .ככל שהמקטע קרוב יותר לקו החוף המספר
יגדל:
 – A1הקרוב ביותר לקו המים הטריטוריאליים
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד2 :
שם השכבה )Tchum_haavoda :(*.shp
שם קובץ שכבה )Tchum_haavoda :(*.lyr
מהות השכבה :גבול חיצוני למקטעי ההתייחסות בים ובחוף
סוג הישויות :פוליגון
מקור השכבה :רשות הטבע והגנים
מקור הנתונים :רשות הטבע והגנים
קנ"מ מקורי1:900,000 :
מועד עדכון2010 :
רשת גיאוגרפית :רשת ישראל החדשה

הערות :הגבול בים נקבע כגבול המים הטריטוריאליים .ביבשה באופן כללי ההתייחסות הינה לתחום
הסביבה החופית ,אך באופן פרטני בשטחים פתוחים ההתייחסות היא לרצועת חוף רחבה יחסית ,ואילו
באזורים העירוניים ההתייחסות בדרך כלל רק לרצועת חוף צרה.

המשתנים:
שם השדה

סוג השדה

הגדרת השדה

Area

Double

שטח במטרים רבועים
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד3 :
שם השכבה )coast_line :(*.shp
שם קובץ שכבה )coast_line :(*.lyr
מהות השכבה :קו חוף הים
סוג הישויות :קו
מקור השכבה :רשות הטבע והגנים
מקור הנתונים :המרכז למיפוי ישראל
קנ"מ מקורי1:50,000 :
מועד עדכון2008 :
רשת גיאוגרפית :רשת ישראל החדשה

הערות :קו החוף  0.75 +מטר ,השלמות ע"י מרכז מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,רשות הטבע והגנים.
קו החוף שנקבע בתהליך חקיקת חוק הסביבה החופית פורסם על ידי המרכז למיפוי ישראל ,אך באופן חלקי
ולכן דרש השלמות לקטעים החסרים .השלמות אלו נעשו על סמך מפות בקנה מידה .1:50,000

המשתנים:
שם השדה

סוג השדה

הגדרת השדה

Length
Comment

Double
Text

אורך במטרים
הערות

הערות
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד4 :
שם השכבה )tchom_hof_hayam :(*.shp
שם קובץ שכבה )tchom_hof_hayam :(*.lyr
מהות השכבה :תחום חוף הים על פי חוק שמירת הסביבה החופית
סוג הישויות :פוליגון
מקור השכבה :רשות הטבע והגנים
מקור הנתונים :רשות הטבע והגנים
קנ"מ מקורי1:900,000 :
מועד עדכון2010 :
רשת גיאוגרפית :רשת ישראל החדשה

הערות :לפי הגדרת תחום חוף הים בחוק שמירת הסביבה החופית" :תחום של  100מטרים שיימדד מקו החוף
לכיוון היבשה וכן התחום שיימדד מקו החוף לכיוון הים .לעניין הים התיכון – עד לקו עומק מים של  30מ'
בתוך הים או עד מרחק של  1מייל ימי ,לפי הרחוק מקו החוף שביניהם".

המשתנים:
שם השדה

סוג השדה

הגדרת השדה

Area
Comment

Double
Text

שטח במטרים רבועים
הערות
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד5 :
שם השכבה )tchom_hasviva_hachofit :(*.shp
שם קובץ שכבה )tchom_hasviva_hachofit :(*.lyr
מהות השכבה :תחום הסביבה החופית על פי חוק שמירת הסביבה החופית
סוג הישויות :פוליגון
מקור השכבה :רשות הטבע והגנים
מקור הנתונים :רשות הטבע והגנים
קנ"מ מקורי1:900,000 :
מועד עדכון2010 :
רשת גיאוגרפית :רשת ישראל החדשה

הערות :לפי הגדרת תחום הסביבה החופית בחוק שמירת הסביבה החופית" :תחום של  300מטר שיימדד מקו
החוף של הים התיכון לכיוון היבשה וכן התחום שיימדד מקו החוף של הים התיכון לכיוון הים עד סוף מימי
החופין."...

המשתנים:
שם השדה

סוג השדה

הגדרת השדה

Area
Comment

Double
Text

שטח במטרים רבועים
הערות

רח' עם ועולמו  ,3גבעת שאול ירושלים  ,95463טל' 02-5005441 :פקס02-5014861 :

sea.info@npa.org.il

הערות

12

רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד6 :
שם השכבה )territorial_waters :(*.shp
שם קובץ שכבה )territorial_waters :(*.lyr
מהות השכבה :תחום המים הטריטוריאליים של ישראל
סוג הישויות :פוליגון
מקור השכבה :רשות הטבע והגנים
מקור הנתונים :רשות הטבע והגנים
קנ"מ מקורי :קנ"מ משתנה
מועד עדכון2010 :
רשת גיאוגרפית :רשת ישראל החדשה

משתנים עיקריים:
שם השדה

סוג השדה

הגדרת השדה

Area

Double

שטח במטרים רבועים

הערות
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד7 :
שם השכבה )Reserves_coast :(*.shp
שם קובץ שכבה )Reserves_coast:(*.lyr
מהות השכבה :שמורות טבע הנכללות בסביבה החופית והימית
סוג הישויות :פוליגון
מקור השכבה :רשות הטבע והגנים ,אגף מקרקעין
מקור הנתונים :רשות הטבע והגנים ,אגף מקרקעין
קנ"מ מקורי :קנ"מ משתנה
מועד עדכון :יוני 2011
רשת גיאוגרפית :רשת ישראל החדשה

הערות:
 בכל מקרה יש לבדוק באופן פרטני את הגבולות והסטטוסים עם אגף מקרקעין ברט"ג. שכבה זו מתייחסת רק לתכניות מפורטות.הסבר לסטטוסים של שמורות הטבע:
• שמורת טבע מוכרזת :על פי חוק גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה ,התשנ"ח –
 .1998שמורת טבע מוכרזת או גן לאומי מוכרז הם שטחים שאושרו בתכנית על פי חוק התכנון והבנייה,
ואשר שר הפנים ,לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה ,שר הביטחון ,שר הדתות ושר החינוך ,הכריז
עליהן כעל שמורת טבע או גן לאומי ,ודבר ההכרזה פורסם ברשומות.
בשמורה מוכרזת יש כאמור לרשות הטבע והגנים סמכויות נרחבות בחוק.
• שמורת טבע מאושרת )בתוקף( :בתכנית ,על פי חוק התכנון והבנייה התשכ"ה –  ,1965על תיקוניו .שמורת
טבע/גן לאומי מאושרים הם אלה שעברו את כל תהליכי התכנון הסטטוטורי על פי חוק זה ואושרו כדין,
תוך פרסום האישור בילקוט הפרסומים.
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

יש להבחין בין שני מצבים:
 .1שמורת טבע שאושרה בתכניות מפורטות ואפשר להכריזה.
 .2שמורת טבע מאושרת מתארית ,כלומר בתכנית מחוזית ,ארצית )למעט ארצית מפורטת( או אחרת,
שלא כללה הוראות מפורטות .במקרה זה יש להכין תכנית מפורטת לשמורה לצורך ההכרזה.
יש לציין כי גם בסטטוס של תכנית מאושרת יש לרשות הטבע והגנים סמכויות מתוקף חוק גנים ושמורות
ו/או מהוראות התכנית.
משאושרה תכנית לייעוד שטח כשמורת טבע ,לא תיעשה באותו שטח פעולת בנייה או כל פעולה אחרת
שיש בה ,לדעת רשות הטבע והגנים ,כדי לסכל את ייעודו של השטח כשמורת טבע ,אלא באישור רשות
הטבע והגנים.
• שמורת טבע מופקדת :תכנית לשמורת טבע שמוסד תכנון דן בה והחליט להפקידה ,דבר ההפקדה פורסם
בעיתונות ובילקוט הפרסומים ,והציבור רשאי לעיין בה ולהגיש לה התנגדויות; או שנסתיימה כבר תקופת
ההפקדה אולם התכנית טרם אושרה.
• שמורת טבע מוצעת :סטטוס זה כולל כמה מצבים:
 .1הצעה לשמורת טבע ברמה הרעיונית ,לדוגמה :המלצות לשמורות טבע במסמך המדיניות לסביבה
החופית.
 .2הצעה לשמורות טבע שאושרה לפי נוהל פנימי ברשות הטבע והגנים ,אך טרם קודמה תכנונית.
 .3הצעה לשמורת טבע שהוכנה לה תכנית והוגשה לוועדות התכנון ,קיבלה מספר אך טרם נדונה ,או שנדונה
והוחלט להפקידה בתנאים וטרם הופקדה בפועל.
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

שכבות נוספות לשמורות טבע בסביבה החופית והימית:
תמ"א  – 13/1שמורות וגנים

תמ"מ  – 2/9שמורות וגנים

תמ"א  – 13/3שמורות וגנים

תמ"מ  – 3/21שמורות וגנים

תמ"א  – 35שמורות וגנים

תמ"מ  – 4/14שמורות וגנים

תמ"א  39לאזור ניצנים – שמורות

תמ"מ  – 6שמורות וגנים

תמ"א  – 8שמורות וגנים

שמורות טבע לפי תקנות הג"ס – שמורות הים התיכון

משתנים עיקריים:
שם השדה

סוג השדה

הגדרת השדה

הערות

שם השמורה
Code
מספר תכנית
Akhraza_da
מעמד מפורט

Text
Integer
Text
Text
Text

שם השמורה
קוד השמורה
מספר תכנית
תאריך אכרזה
מעמד סטטוטורי של השמורה

מוכרזת ,מאושרת ,מופקדת ,מוצעת
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד8 :
שם השכבה )Parks_coast :(*.shp
שם קובץ שכבה )Parks_coast:(*.lyr
מהות השכבה :גנים לאומיים הנכללים בסביבה החופית והימית
סוג הישויות :פוליגון
מקור השכבה :רשות הטבע והגנים – אגף מקרקעין
מקור הנתונים :רשות הטבע והגנים – אגף מקרקעין
קנ"מ מקורי :קנ"מ משתנה
מועד עדכון :יוני 2011
רשת גיאוגרפית :רשת ישראל החדשה

הערות:
 בכל מקרה יש לבדוק באופן פרטני את הגבולות ואת הסטטוסים עם אגף מקרקעין ברשות הטבע והגנים. שכבה זו מתייחסת רק לתכניות מפורטות.הסבר לסטטוסים של הגנים הלאומיים:
• גן לאומי מוכרז :על פי חוק גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה ,התשנ"ח –
 .1998שמורת טבע מוכרזת או גן לאומי מוכרז הם שטחים שאושרו בתכנית על פי חוק התכנון והבנייה,
ואשר שר הפנים ,לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה ,שר הביטחון ,שר הדתות ושר החינוך ,הכריז
עליהן כעל גן לאומי ,ודבר ההכרזה פורסם ברשומות.
בגן לאומי מוכרז יש לרשות הטבע והגנים סמכויות נרחבות כאמור בחוק.
• גן לאומי מאושר )בתוקף( :בתכנית ,על פי חוק התכנון והבנייה התשכ"ה –  ,1965על תיקוניו .גן לאומי
מאושר הוא כזה שעבר את כל תהליכי התכנון הסטטוטורי על פי חוק זה ואושר כדין ,תוך פרסום
האישור בילקוט הפרסומים.
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

יש להבחין בין שני מצבים:
.1

גן לאומי שאושר בתכניות מפורטות ואפשר להכריזו.

.2

גן לאומי מאושר מתארית ,כלומר בתכנית מחוזית ,ארצית )למעט ארצית מפורטת( או אחרת ,שלא

כללה הוראות מפורטות .במקרה זה יש להכין תכנית מפורטת לצורך ההכרזה.
יש לציין כי גם בסטטוס של תכנית מאושרת יש לרשות הטבע והגנים סמכויות מתוקף חוק גנים ושמורות
ו/או מהוראות התכנית .משאושרה תכנית לייעוד שטח כגן לאומי ,לא תיעשה באותו שטח פעולת בנייה או
כל פעולה אחרת שיש בה ,לדעת רשות הטבע והגנים ,כדי לסכל את ייעודו של השטח כגן לאומי ,אלא
באישור רשות הטבע והגנים.
• גן לאומי מופקד :תכניות לגן לאומי שמוסד תכנון דן בהם והחליט להפקידן ,ודבר ההפקדה פורסם
בעיתונות ובילקוט הפרסומים והציבור רשאי לעיין בהן ולהגיש להן התנגדויות; או שנסתיימה כבר
תקופת ההפקדה אולם התכנית טרם אושרה.
• גן לאומי מוצע :סטטוס זה כולל שלושה מצבים:
 .1הצעה לגן לאומי ברמה הרעיונית .לדוגמה :המלצות לגנים לאומיים במסמך המדיניות לסביבה
החופית.
 .2הצעה לגן לאומי שאושרה לפי נוהל פנימי ברשות הטבע והגנים ,אך טרם קודמה תכנונית.
 .3הצעה לגן לאומי שבה הוכנו תכניות והוגשו לוועדות התכנון ,קיבלה מספר אך טרם נדונה ,או שנדונה
והוחלט להפקידה בתנאים וטרם הופקדה בפועל.
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

שכבות נוספות לגנים לאומים בסביבה החופית והימית:
תמ"א  – 13/1שמורות וגנים

תמ"מ  – 2/9שמורות וגנים

תמ"א  – 13/3שמורות וגנים

תמ"מ  – 3/21שמורות וגנים

תמ"א  – 35שמורות וגנים

תמ"מ  – 4/14שמורות וגנים

גנים לאומים מוצעים במסמך מדיניות סביבה חופית

תמ"מ  – 6שמורות וגנים

תמ"א  – 8שמורות וגנים

משתנים עיקריים:
שם השדה

סוג השדה

הגדרת השדה

הערות

שם גן לאומי
קוד גן לאומי
מספר תוכנית
Akhraza_da
Instat_tex

Text
Integer
Text
Text
Text

שם הגן הלאומי
קוד הגן הלאומי
מספר תכנית
תאריך אכרזה
מעמד סטטוטורי של הגן הלאומי

מוכרז ,מאושר ,מופקד ,מוצע
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד9 :
שם השכבה )Shmorot_hayam_hatichon :(*.shp
שם קובץ שכבה )Shmorot_hayam_hatichon :(*.lyr
מהות השכבה" :שמורות הים התיכון" – תקנות המשרד להגנת הסביבה
סוג הישויות :פוליגון
מקור השכבה :רשות הטבע והגנים
מקור הנתונים :רשות הטבע והגנים
קנ"מ מקורי1:285,000 :
מועד עדכון2005 :
רשת גיאוגרפית :רשת ישראל החדשה

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

המשתנים:
שם השדה

סוג השדה

הגדרת השדה

Area

Double

שטח במטרים רבועים
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד10 :
שם השכבה )Shmorot_hayam_hatichon_line :(*.shp
שם קובץ שכבה )Shmorot_hayam_hatichon_line :(*.lyr
מהות השכבה" :שמורות הים התיכון" – תקנות המשרד להגנת הסביבה
סוג הישויות :קו
מקור השכבה :רשות הטבע והגנים
מקור הנתונים :רשות הטבע והגנים
קנ"מ מקורי1:285,000 :
מועד עדכון2005 :
רשת גיאוגרפית :רשת ישראל החדשה

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

המשתנים:
שם השדה

סוג השדה

הגדרת השדה

Length

Double

אורך במטרים רבועים
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד11 :
שם השכבה )Usages :(*.shp
שם קובץ שכבה )Usages :(*.lyr
מהות השכבה :שימושים נקודתיים בחוף הים
סוג הישויות :נקודה
מקור השכבה :רשות הטבע והגנים
מקור הנתונים :רשות הטבע והגנים
קנ"מ מקורי :קנ"מ משתנה
מועד עדכון2008 :
רשת גיאוגרפית :רשת ישראל החדשה

הערות :מיפוי השימושים בוצע בסיורי שטח של פקחי רשות הטבע והגנים .בתחום העירוני המיפוי חלקי.

המשתנים:
שם השדה

סוג השדה

הגדרת השדה

Usage
Code
Comment
Intensity

Text
Iinteger
Text
Integer

שימוש
קוד שימוש
הערות
עוצמת השימוש

הערות

שדהCode :
קוד
0
1
2
3
4
5
6
9
13
14
15
16

שימוש
תעלת ניקוז
מרינה  ,מעגנה
מתקן תשתית גדול
מתקן תשתית קטן
מפעל  /תעשייה
בסיס צבא
שטח בנוי אחר
בריכות דגים
גן אירועים
מסעדה  /קיוסק
מועדון שיט  /ספורט ימי
חוף רחצה עירוני )עם שירותי חוף(

קוד
27
28
29
30
31
33
34
35
36
37
38
39

שימוש
שבילי טיול ברגל
דיג חכות
דיג ברשתות הקפה  /עמידה מהחוף
סירות דיג
דיג ברובה צלצלים
פריחה עונתית
חוות הדגרה של צבי ים
חסימה לרכב
מוצא
בריכות מלח
בריכה חפורה עם מים עיליים
שפך נחל
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

17
18
19
20
21
22
23
24
24
25

חוף רחצה כפרי )עם שירותי חוף(
חוף /אזורים של רחצה ללא הסדרה
אתר קמפינג מפותח
לינה – שהייה ארוכת טווח
לינה – יומית
הורדת כלי שיט
שיט מנועי לרבות אופנועי ים
שיט לא מנועי )כולל גלישה(
מועדון שיט  /ספורט ימי
צלילה

40
41
43
44
45
55
60
61
100

כפר נופש  /מלון
אנדרטה
מטווח
החפת כלי שיט
חוף נפרד – דתיים
מועדון צלילה
סוכת מציל לא פעילה
מזבלה ישנה
שבילי טיול ברגל
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד12 :
שם השכבה )Access_limits :(*.shp
שם קובץ שכבה )Access_limits :(*.lyr
מהות השכבה :חסימות בקו החוף למעבר הולכי רגל ו/או כלי רכב
סוג הישויות :קו
מקור השכבה :רשות הטבע והגנים
מקור הנתונים :רשות הטבע והגנים
קנ"מ מקורי :קנ"מ משתנה
מועד עדכון2008 :
רשת גיאוגרפית :רשת ישראל החדשה

הערות :החסימות מתייחסות לתנועה לאורך החוף .יש אתרים שבהם אפשר להיכנס לחוף מהעורף.

המשתנים:
שם השדה

סוג השדה

הגדרת השדה

הערות

Code
Status
Location
Comment
Length

Integer
Text
Text
Text
Double

קוד סטטוס מעבר בקטע החוף
סטטוס מעבר
מיקום
הערות
אורך במטרים

ראו טבלת קידוד
פתוח או סגור להולכי רגל ולכלי רכב

שדהCode :
קוד
12
42
47
48
49
50
51
52
53
54

שימוש
קו חוף ללא חסימות לנסיעה
קו חוף סגור להליכה ,כניסה בתשלום
קו חוף סגור להליכה בשל צבא  /ביטחון
קו חוף סגור להליכה בשל מתקן תשתית
קו חוף סגור להליכה ,כניסה לאחר תיאום
קו חוף סגור להליכה ,כניסה לאחר בידוק
קו חוף סגור להליכה מסיבות בטיחותיות
קו חוף פתוח להולכי רגל ,חסום לנסיעה
קו חוף סגור להליכה בשל חופים נפרדים
קו חוף פרטי סגור להליכה
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד13 :
שם השכבה )outflow :(*.shp
שם קובץ שכבה )outflow :(*.lyr
מהות השכבה :מוצאים פעילים
סוג הישויות :נקודה
מקור השכבה :רשות הטבע והגנים :היחידה הסביבתית ,מרכז מידע גיאוגרפי-אקולוגי
מקור הנתונים :המשרד להגנת הסביבה
קנ"מ מקורי :קנ"מ משתנה
מועד עדכון2009 :
רשת גיאוגרפית :רשת ישראל החדשה

הערות :מוצאים של הזרמות טבעיות ומלאכותיות לים לפי קטגוריות .כולל אתר של חוות דגים בים.

המשתנים:
שם השדה

סוג השדה

הגדרת השדה

Name
DISC
Remark
Code1
Code2
Code3

Text
Text
Text
Double
Double
Double

שם הגזרה
תיאור האתר
הערות
קוד סוג המוצא
קוד סוג המוצא
קוד סוג המוצא

הערות

יש מוצאים בעלי יותר מסיווג אחד

קוד שדותCode1 ,Code2, Code3 :
שם הנושא

קידוד

משמעות הקידוד

נקזים )מי גשם(

1.1

נקז מי גשם

מוצאים )הזרמות(

1.2
1.3
2.1

נקז המשמש מוצא חרום לביוב  /קולחין
מי תהום בשאיבה לים
ברכות דגים  /חקלאות

2.2
2.3

קולחין
מי קירור

2.4

ביוב  /קולחין

2.5
2.6

תעשייה
תמלחות  /התפלה
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

2.7
3.1

ברכות שחייה
נחלים זורמים

3.2

נחלים נושאי זיהום

מוצאים ימיים )לא בקו החוף(

3.3
3.4
4.1

נחלי אכזב /שטפוניים
נחלי אכזב המשמשים מוצא חרום
קולחין  /ביוב

פרויקטים בים

4.2
4.3
5.1

התפלה  /תמלחות
תעשייה
חקלאות ימית

נחלים /תעלות ניקוז
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד14 :
שם השכבה )Pipes :(*.shp
שם קובץ שכבה )Pipes :(*.lyr
מהות השכבה :צינורות בים
סוג הישויות :קו
מקור השכבה :רשות הטבע והגנים ,מרכז מידע גיאוגרפי-אקולוגי
מקור הנתונים :המרכז למיפוי ישראל
קנ"מ מקורי :בהתאם לטבלת מפות ניווט ימיות
מועד עדכון :בהתאם לטבלת מפות ניווט ימיות
רשת גיאוגרפית :רשת ישראל החדשה

הערות :צינורות בים מתוך מפות ניווט ימיות

טבלת מפות ניווט ימיות:
מפות ניווט ימיות
ראש הנקרה–קיסריה
קיסריה–פלמ"חים
חיפה
חדרה
נמל חדרה
הרצליה
תל אביב
אשדוד
אשקלון

מקור הנתונים
מפ"י
מפ"י
מפ"י
מפ"י
מפ"י
מפ"י
מפ"י
מפ"י
מפ"י

קנה מידה

תאריך המפה

1:100,000
1:100,000
1:70,000
1:20,000
1:20,000
1:10,000
1:20,000
1:10,000
1:20,000

12.2008
8.2007
12.1999
7.2004
8.2007
5.2001
1.2006
10.2004
12.2002

המשתנים:
שם השדה

סוג השדה

הגדרת השדה

Location
Type
Length

Text
Text
Double

מיקום הצינור
סוג הצינור
אורך במטרים

הערות
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד15 :
שם השכבה )Ports_line :(*.shp
שם קובץ שכבה )Ports_line :(*.lyr
מהות השכבה :גבולות נמלים
סוג הישויות :קו
מקור השכבה :רשות הטבע והגנים ,מרכז מידע גיאוגרפי-אקולוגי
מקור הנתונים :המרכז למיפוי ישראל
קנ"מ מקורי :בהתאם לטבלת מפות ניווט ימיות
מועד עדכון :בהתאם לטבלת מפות ניווט ימיות
רשת גיאוגרפית :רשת ישראל החדשה

הערות :גבולות נמלים מתוך מפות ניווט ימיות

טבלת מפות ניווט ימיות:
מפות ניווט ימיות
ראש הנקרה–קיסריה
קיסריה–פלמ"חים
חיפה
חדרה
נמל חדרה
הרצליה
תל אביב
אשדוד
אשקלון

מקור הנתונים
מפ"י
מפ"י
מפ"י
מפ"י
מפ"י
מפ"י
מפ"י
מפ"י
מפ"י

קנה מידה

תאריך המפה

1:100,000
1:100,000
1:70,000
1:20,000
1:20,000
1:10,000
1:20,000
1:10,000
1:20,000

12.2008
8.2007
12.1999
7.2004
8.2007
5.2001
1.2006
10.2004
12.2002

המשתנים:
שם השדה

סוג השדה

הגדרת השדה

Name
Length

Text
Double

שם הנמל
אורך במטרים

הערות
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד16 :
שם השכבה )Ports :(*.shp
שם קובץ שכבה )Ports :(*.lyr
מהות השכבה :גבולות נמלים
סוג הישויות :פוליגון
מקור השכבה :רשות הטבע והגנים ,מרכז מידע גיאוגרפי-אקולוגי
מקור הנתונים :המרכז למיפוי ישראל
קנ"מ מקורי :בהתאם לטבלת מפות ניווט ימיות
מועד עדכון :בהתאם לטבלת מפות ניווט ימיות
רשת גיאוגרפית :רשת ישראל החדשה

הערות :גבולות נמלים מתוך מפות ניווט ימיות

טבלת מפות ניווט ימיות:
מפות ניווט ימיות
ראש הנקרה–קיסריה
קיסריה–פלמ"חים
חיפה
חדרה
נמל חדרה
הרצליה
תל אביב
אשדוד
אשקלון

מקור הנתונים
מפ"י
מפ"י
מפ"י
מפ"י
מפ"י
מפ"י
מפ"י
מפ"י
מפ"י

קנה מידה

תאריך המפה

1:100,000
1:100,000
1:70,000
1:20,000
1:20,000
1:10,000
1:20,000
1:10,000
1:20,000

12.2008
8.2007
12.1999
7.2004
8.2007
5.2001
1.2006
10.2004
12.2002

המשתנים:
שם השדה

סוג השדה

הגדרת השדה

Name
Area

Text
Double

שם הנמל
שטח במטרים רבועים
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד17 :
שם השכבה )Break_waters :(*.shp
שם קובץ שכבה )Break_waters :(*.lyr
מהות השכבה :שוברי גלים
סוג הישויות :פוליגון
מקור השכבה :רשות הטבע והגנים ,מרכז מידע גיאוגרפי-אקולוגי
מקור הנתונים :המרכז למיפוי ישראל
קנ"מ מקורי :בהתאם לטבלת מפות ניווט ימיות
מועד עדכון :בהתאם לטבלת מפות ניווט ימיות
רשת גיאוגרפית :רשת ישראל החדשה

הערות :שוברי גלים מתוך מפות ניווט ימיות

טבלת מפות ניווט ימיות:
מפות ניווט ימיות
ראש הנקרה–קיסריה
קיסריה–פלמ"חים
חיפה
חדרה
נמל חדרה
הרצליה
תל אביב
אשדוד
אשקלון

מקור הנתונים
מפ"י
מפ"י
מפ"י
מפ"י
מפ"י
מפ"י
מפ"י
מפ"י
מפ"י

קנה מידה

תאריך המפה

1:100,000
1:100,000
1:70,000
1:20,000
1:20,000
1:10,000
1:20,000
1:10,000
1:20,000

12.2008
8.2007
12.1999
7.2004
8.2007
5.2001
1.2006
10.2004
12.2002

המשתנים:
שם השדה

סוג השדה

הגדרת השדה

Location

Text

מיקום שובר הגלים
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד18 :
שם השכבה )Anchorages :(*.shp
שם קובץ שכבה )Anchorages :(*.lyr
מהות השכבה :מקשרים בים )נקודות עגינה(
סוג הישויות :נקודה
מקור השכבה :רשות הטבע והגנים ,מרכז מידע גיאוגרפי-אקולוגי
מקור הנתונים :המרכז למיפוי ישראל
קנ"מ מקורי :בהתאם לטבלת מפות ניווט ימיות
מועד עדכון :בהתאם לטבלת מפות ניווט ימיות
רשת גיאוגרפית :רשת ישראל החדשה

הערות :נקודות ואזורי עגינה מתוך מפות ניווט ימיות

טבלת מפות ניווט ימיות:
מפות ניווט ימיות
ראש הנקרה–קיסריה
קיסריה–פלמ"חים
חיפה
חדרה
נמל חדרה
הרצליה
תל אביב
אשדוד
אשקלון

מקור הנתונים
מפ"י
מפ"י
מפ"י
מפ"י
מפ"י
מפ"י
מפ"י
מפ"י
מפ"י

קנה מידה

תאריך המפה

1:100,000
1:100,000
1:70,000
1:20,000
1:20,000
1:10,000
1:20,000
1:10,000
1:20,000

12.2008
8.2007
12.1999
7.2004
8.2007
5.2001
1.2006
10.2004
12.2002

המשתנים:
שם השדה

סוג השדה

הגדרת השדה

Location

Text

מיקום נקודת העגינה
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד19 :
שם השכבה )Wrecks :(*.shp
שם קובץ שכבה )Wrecks :(*.lyr
מהות השכבה :שברי ספינות ומכשולים
סוג הישויות :נקודה
מקור השכבה :רשות הטבע והגנים ,מרכז מידע גיאוגרפי-אקולוגי
מקור הנתונים :המרכז למיפוי ישראל
קנ"מ מקורי :בהתאם לטבלת מפות ניווט ימיות
מועד עדכון :בהתאם לטבלת מפות ניווט ימיות
רשת גיאוגרפית :רשת ישראל החדשה

הערות :שברי ספינות ומכשולים מתוך מפות ניווט ימיות

טבלת מפות ניווט ימיות:
מפות ניווט ימיות
ראש הנקרה–קיסריה
קיסריה–פלמ"חים
חיפה
חדרה
נמל חדרה
הרצליה
תל אביב
אשדוד
אשקלון

מקור הנתונים
מפ"י
מפ"י
מפ"י
מפ"י
מפ"י
מפ"י
מפ"י
מפ"י
מפ"י

קנה מידה

תאריך המפה

1:100,000
1:100,000
1:70,000
1:20,000
1:20,000
1:10,000
1:20,000
1:10,000
1:20,000

12.2008
8.2007
12.1999
7.2004
8.2007
5.2001
1.2006
10.2004
12.2002

המשתנים:
שם השדה

סוג השדה

הגדרת השדה

הערות

Depth
Comment
Label

Integer
Text
Text

עומק במטרים
סוג המכשול
עומק במטרים

 – 999עומק לא ידוע
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד20 :
שם השכבה )Ammunition_dump :(*.shp
שם קובץ שכבה )Ammunition_dump :(*.lyr
מהות השכבה :שטח הטלת תחמושת בים )לא בשימוש(
סוג הישויות :פוליגון
מקור השכבה :רשות הטבע והגנים ,מרכז מידע גיאוגרפי-אקולוגי
מקור הנתונים :המרכז למיפוי ישראל
קנ"מ מקורי :בהתאם לטבלת מפות ניווט ימיות
מועד עדכון :בהתאם לטבלת מפות ניווט ימיות
רשת גיאוגרפית :רשת ישראל החדשה

הערות :שטח הטלת תחמושת בים )לא בשימוש( מתוך מפות ניווט ימיות

טבלת מפות ניווט ימיות:
מפות ניווט ימיות
ראש הנקרה–קיסריה
קיסריה–פלמ"חים
חיפה
חדרה
נמל חדרה
הרצליה
תל אביב
אשדוד
אשקלון

מקור הנתונים
מפ"י
מפ"י
מפ"י
מפ"י
מפ"י
מפ"י
מפ"י
מפ"י
מפ"י

קנה מידה

תאריך המפה

1:100,000
1:100,000
1:70,000
1:20,000
1:20,000
1:10,000
1:20,000
1:10,000
1:20,000

12.2008
8.2007
12.1999
7.2004
8.2007
5.2001
1.2006
10.2004
12.2002

המשתנים:
שם השדה

סוג השדה

הגדרת השדה

Comments
Area

Text
Double

הערות
שטח במטרים רבועים
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד21 :
שם השכבה )Kurkuar_ridges :(*.shp
שם קובץ שכבה )Kurkuar_ridges :(*.lyr
מהות השכבה :רכסי כורכר ימיים
סוג הישויות :פוליגון
מקור השכבה :משרד התשתיות הלאומיות
מקור הנתונים :משרד התשתיות הלאומיות
קנ"מ מקורי :קנ"מ משתנה
מועד עדכון1999 :
רשת גיאוגרפית :רשת ישראל החדשה

הערות :תיאור סכמטי של רכסי הכורכר

המשתנים:
שם השדה

סוג השדה

הגדרת השדה

Area

Double

שטח במטרים רבועים
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד22 :
שם השכבה )UNESCO_Akko :(*.shp
שם קובץ שכבה )UNESCO_Akko :(*.lyr
מהות השכבה :השטח שקבע  UNESCOכאתר מורשת עולמית בעכו
סוג הישויות :פוליגון
מקור השכבהUNESCO :
מקור הנתונים :רשות העתיקות ,אדריכל רענן כסלו
קנ"מ מקורי :קנ"מ משתנה
מועד עדכון) 2001 :מועד ההכרזה(
רשת גיאוגרפית :רשת ישראל החדשה

הערות :אזור החיץ נוצר על ידי דיגיטציה ממפת ההכרזה.

המשתנים:
שם השדה

סוג השדה

הגדרת השדה

TYPE

Text

חיץ/אזור הליבה

רח' עם ועולמו  ,3גבעת שאול ירושלים  ,95463טל' 02-5005441 :פקס02-5014861 :

sea.info@npa.org.il

הערות

35

רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד23 :
שם השכבה )Antiquities_partA :(*.shp
שם קובץ שכבה )Antiquities_partA:(*.lyr
מהות השכבה :אתרים ארכיאולוגיים חופיים וימיים חשובים – חלק א
סוג הישויות :נקודה
מקור השכבה :ד"ר אהוד גלילי ,רשות הטבע והגנים
מקור הנתונים :ד"ר אהוד גלילי ,רשות העתיקות
קנ"מ מקורי :קנ"מ משתנה
מועד עדכון2008 :
רשת גיאוגרפית :רשת ישראל החדשה

הערות:
אתרים ארכיאולוגיים חופיים וימיים חשובים בהמלצת ד"ר אהוד גלילי ,רשות העתיקות.
שכבות האתרים הארכיאולוגיים החשובים – הנקודתית והפוליגונלית – מהוות למעשה יחידה אחת.
בשל אופי הפורמט ישויות נקודתיות אוחדו לשכבה אחת וישויות פוליגוניות לשכבה אחרת ,אך שתי
השכבות משלימות זו את זו.
שכבת האתרים החופיים והימיים החשובים הוכנה על בסיס תשע מפות סקר ימי של רשות העתיקות.
גבולות מפות הסקר ומספרי המפה מצורפים במטה-דאטה של השכבה.
בשכבה זו קיימת התייחסות לאתרים מוכרזים של רשות העתיקות שעליהם חל חוק העתיקות וחוק
רשות העתיקות .חשוב לציין כי השכבה אינה כוללת את כל האתרים הארכיאולוגיים הקיימים לאורך
החוף ובים ,אלא את האתרים החשובים בלבד .עוד יש להדגיש כי שכבה זו לא נוצרה על בסיס מדידות
מדויקות של האתר ,ולכן נקודות הציון של האתר משוערות בלבד.
שכבת האתרים החופיים והימיים החשובים מכילה מידע פרטני לגבי כל אתר ולגבי כל תת-אתר
)מכלול( .כמו כן ,לכל ישות מצורף מידע מתוך אתרי רשות העתיקות המוכרזים .מספר התת-אתר הוא
ייחודי בכל מפת סקר ,לכן ייתכנו אותם מספרי תת-אתרים כשמדובר במפות סקר שונות.
לכל אתר נקבעו ערכיות מדעית-ארכיאולוגית וחשיבות/פוטנציאל תיירותי – בכל אחד מהפרמטרים
שלוש דרגות .שני פרמטרים אלה מרכיבים את החשיבות הכוללת של האתר .נוסף על כך ,ניתנה התייחסות
מיוחדת לאתרים בעלי ערכיות גבוהה במיוחד בקטגוריה אחת ונמוכה באחרת .באתרים אלה ,כשהציון
המשוקלל אינו מבטא נאמנה את החשיבות הכוללת של האתר ,ניתן לו ציון יתר .ציון  6הוא בעל החשיבות
הגבוהה ביותר ,וציון  2הוא הציון המינימלי.
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

בקובץ ה LAYER-מופיעות תוויות המציגות את מספר מפת הסקר ואת מספר המכלול .כלומר,
הכיתוב  2-11משמעותו מספר מפת סקר  2ומספר מכלול .11
המשתנים:
שם השדה
Code Survey
Name
Subname
Michlol_no
NumHachraza
NameHachraza
Science
tourism
Overall

סוג השדה
Integer
Text
Text
Integer
Text
Text
Integer
Integer
Integer

הגדרת השדה
מספר מפת סקר
שם האתר
שם התת-אתר
מספר מכלול
מספר הכרזה
שם ההכרזה
חשיבות מדעית
חשיבות תיירותית
חשיבות כוללת

Factor

Integer

האם ניתן פקטור לציון כולל

Hachsite2

Text

Comment
Comment_ud

Text
Text

האתר נמצא בתוך פוליגונים
נוספים של הכרזות של רשות
העתיקות
הערות של ד"ר גלילי
המשך הערות של ד"ר גלילי

Muchraz

Text

האם כל האתר נמצא בשטח
המוכרז על ידי רשות העתיקות

SITE_NUM
MEH_ID
ATA_SHEM

Text
Integer
Text

מספר האתר
מספר מחוז הפיקוח
שם האתר

STUTUS
HEB_DESC

Double
Text

אתר ראשי/תת-אתר
תיאור האתר

הערות
סקר ימי – רשות העתיקות

מספר תת-אתר בתוך מפת הסקר הרלוונטית
 – 9999אין הכרזה
דירוג 1-3
דירוג 1-3
סיכום חשיבות תיירותית ומדעית ,אלא אם
יש צורך בדירוג יתר.
 =1ניתן
אתרים בעלי חשיבות גבוהה שהחשיבות
הכוללת אינה מבטאת נכונה את הערכיות
שלהם ,קיבלו דירוג יתר.
כשהאתר נמצא ביותר מאתר מוכרז אחד
יצוינו מספרי ההכרזה הנוספים.

נמצא במלואו בשטח מוכרז
נמצא בחלקו בשטח מוכרז
נמצא בשטח שאינו מוכרז
מספר מחוז הפיקוח ברשות העתיקות
שם האתר כפי שמופיע בהכרזת רשות
העתיקות
 – 1אתר ראשי – 0 ,תת-אתר
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד24 :
שם השכבה )Antiquities_partB :(*.shp
שם קובץ שכבה )Antiquities_partB :(*.lyr
מהות השכבה :אתרים ארכיאולוגיים חופיים וימיים חשובים – חלק ב
סוג הישויות :פוליגון
מקור השכבה :ד"ר אהוד גלילי ,רשות הטבע והגנים
מקור הנתונים :ד"ר אהוד גלילי ,רשות העתיקות
קנ"מ מקורי :קנ"מ משתנה
מועד עדכון2008 :
רשת גיאוגרפית :רשת ישראל החדשה

הערות:
אתרים ארכיאולוגיים חופיים וימיים חשובים בהמלצת ד"ר אהוד גלילי ,רשות העתיקות
שכבות האתרים הארכיאולוגיים החשובים – הנקודתית והפוליגונלית – מהוות למעשה יחידה אחת.
בשל אופי הפורמט ישויות נקודתיות אוחדו לשכבה אחת וישויות פוליגוניות לשכבה אחרת ,אך שתי
השכבות משלימות זו את זו.
שכבת האתרים החופיים והימיים החשובים הוכנה על בסיס תשע מפות סקר ימי של רשות העתיקות.
גבולות מפות הסקר ומספרי המפה מצורפים במטה-דאטה של השכבה.
בשכבה זו קיימת התייחסות לאתרים מוכרזים של רשות העתיקות שעליהם חל חוק העתיקות וחוק
רשות העתיקות ,אך המטרה ביצירת השכבה הייתה למקד את אתרי רשות העתיקות הבנויה כמרובעים
סביב אתרים ולנסות לדמות את התצורה בשטח.
חשוב לציין כי השכבה אינה כוללת את כל האתרים הארכיאולוגיים הקיימים לאורך החוף ובים ,אלא
את האתרים החשובים בלבד .עוד יש להדגיש כי שכבה זו לא נוצרה על בסיס מדידות מדויקות ,ולכן
גבולות האתר משוערים בלבד.
שכבת האתרים החופיים והימיים החשובים מכילה מידע פרטני לגבי כל אתר ולגבי כל תת-אתר
)מכלול( .כמו כן ,לכל ישות מצורף מידע מתוך אתרי רשות העתיקות המוכרזים .מספר התת-אתר הוא
ייחודי בכל מפת סקר ,לכן ייתכנו אותם מספרי תת-אתרים כשמדובר במפות סקר שונות.
לכל אתר נקבעה ערכיות מדעית-ארכיאולוגית וחשיבות/פוטנציאל תיירותי – בכל אחד מהפרמטרים
שלוש דרגות .שני פרמטרים אלה מרכיבים את החשיבות הכוללת של האתר .נוסף על כך ,ניתנה התייחסות
מיוחדת לאתרים בעלי ערכיות גבוהה במיוחד בקטגוריה אחת ובעלי ערכיות נמוכה בקטגוריה אחרת.
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

באתרים אלה ,כשהציון המשוקלל אינו מבטא נאמנה את החשיבות הכוללת של האתר ,ניתן לו ציון יתר.
ציון  6הוא בעל החשיבות הגבוהה ביותר ,וציון  2הוא הציון המינימלי.
בקובץ ה LAYER-מופיעות תוויות המציגות את מספר מפת הסקר ואת מספר המכלול .כלומר,
הכיתוב  3-39משמעותו מספר מפת סקר  3ומספר מכלול .39
המשתנים:
שם השדה
CodeSurvey
Name
Subname
Michlol_no

סוג השדה
Integer
Text
Text
Integer

הגדרת השדה
מספר מפת סקר
שם האתר
שם התת-אתר
מספר מכלול

NumHachraza
NameHachraza
Science
tourism
Overall

Text
Text
Integer
Integer
Integer

מספר הכרזה
שם ההכרזה
חשיבות מדעית
חשיבות תיירותית
חשיבות כוללת

Factor

Integer

האם ניתן פקטור לציון כולל

Hachsite_2

Text

Comment
Comment_ud
Muchraz

Text
Text
Text

האתר נמצא בתוך פוליגונים
נוספים של הכרזות של רשות
העתיקות
הערות של ד"ר גלילי
המשך הערות של ד"ר גלילי
האם כל האתר נמצא בשטח
המוכרז על ידי רשות העתיקות

SITE_NUM
MEH_ID
ATA_SHEM

Text
Integer
Text

מספר האתר
מספר מחוז פיקוח
שם האתר

STUTUS
HEB_DESC

Double
Text

אתר ראשי/תת-אתר
תיאור האתר

הערות
סקר ימי – רשות העתיקות

מספר תת-אתר בתוך מפת הסקר
הרלוונטית
 – 9999אין הכרזה
דירוג 3–1
דירוג 3–1
סיכום חשיבות תיירותית ומדעית,
אלא אם יש צורך בדירוג יתר.
 = 1ניתן
אתרים בעלי חשיבות גבוהה
שהחשיבות הכוללת לא מבטאת את
נכונה את הערכיות שלהם ,קיבלו
דירוג יתר.
כשהאתר נמצא ביותר מאתר מוכרז
אחד יצוינו מספרי ההכרזה הנוספים.

נמצא במלואו בשטח מוכרז
נמצא בחלקו בשטח מוכרז
נמצא בשטח שאינו מוכרז
מספר מחוז פיקוח ברשות העתיקות
שם האתר כפי שמופיע בהכרזת רשות
העתיקות
 = 1אתר ראשי = 0 ,תת-אתר
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד25 :
שם השכבה )recommendations_parks :(*.shp
שם קובץ שכבה )recommendations_parks :(*.lyr
מהות השכבה :המלצות לגנים לאומיים ימיים
סוג הישויות :פוליגון
מקור השכבה :ד"ר אהוד גלילי ,רשות הטבע והגנים
מקור הנתונים :ד"ר אהוד גלילי ,רשות העתיקות
קנ"מ מקורי :קנ"מ משתנה
מועד עדכון2008 :
רשת גיאוגרפית :רשת ישראל החדשה

הערות :המלצות לגנים לאומיים ימיים – ד"ר אהוד גלילי ,רשות העתיקות
ההמלצות הן מההיבט הארכיאולוגי בלבד

המשתנים:
שם השדה

סוג השדה

הגדרת השדה

Name
Source
Area

Text
Text
Double

שם הגן הלאומי הימי המוצע
מקור הנתונים
שטח במטרים רבועים
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד26 :
שם השכבה )Bird_area :(*.shp
שם קובץ שכבה )Bird_area :(*.lyr
מהות השכבה :בתי גידול בעלי חשיבות לעופות באזור החוף
סוג הישויות :פוליגון
מקור השכבה :רשות הטבע והגנים
מקור הנתונים :רשות הטבע והגנים
קנ"מ מקורי :קנ"מ משתנה
רשת גיאוגרפית :רשת ישראל החדשה

הערות :שטחים בסביבה החופית שבהם יש חשיבות יתרה לשימור כבית גידול לעופות )" .("IBAשטחים
אלה נותחו על ידי אוהד הצופה ,אקולוג רשות הטבע והגנים ,לפי קריטריונים של ארגון " BirdLife
 ,"Internationalונמצאו עומדים באחד או יותר מהקריטריונים האלה:
•

השטח תומך ,על בסיס קבוע ,בכמויות משמעותיות של מין הנמצא בסיכון ברמה עולמית או של מינים
אחרים שיש עניין עולמי לשמרם ,או מאכלס אותם.

•

השטח תומך בחלק משמעותי של אותם מינים בעלי תחום תפוצה מוגבל ,או מאכלס אותם.

•

השטח תומך בקבוצת מינים בעלת גודל והרכב משמעותיים ,שאזור התפוצה )קינון( שלהם מוגבל
לשטח גיאוגרפי מוגדר ,או מאכלס אותם.

•

השטח תומך ,על בסיס קבוע ,ב 1% ≤ -מהאוכלוסייה הביוגיאוגרפית של עופות ים או יבשה
מתקהלים ,או מאכלס אותה.

•

השטח תומך ,על בסיס קבוע ,ב 1% ≤ -מהאוכלוסייה העולמית של עופות ים או יבשה מתקהלים ,או
מאכלס אותה.

•

השטח תומך ,על בסיס קבוע ,ב 20,000 ≤ -עופות מים או ≤  10,000זוגות עופות ים ממין אחד או יותר,
או מאכלס אותם.

•

השטח מהווה "צוואר בקבוק" שבו חולפים לפחות  20,000חסידות )חסידאיים( ,דורסים )דורסי-יום(
או עגורים )עגוריים( דרך קבע בנדידת האביב או הסתיו.

•

השטח תומך ב 1% ≤ -ממסלול נדידה או באוכלוסייה מוגדרת אחרת של מין עוף מים נתון ,או מאכלס
אותו.

•

השטח תומך ב 1% ≤-מאוכלוסייה מוגדרת של מין עוף ים נתון ,או מאכלס אותה.
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

•

השטח מהווה "צוואר בקבוק" שבו יותר מ 5,000-חסידות או יותר מ 3,000-דורסים או עגורים עוברים
דרך קבע בנדידת האביב או הסתיו.

•

האתר הוא אחד מחמשת האתרים החשובים ביותר במדינה/מחוז עבור מין עם מצב שימור בעייתי
במזרח התיכון )בסיכון או במגמת ירידה בכל או בחלק מתחום תפוצתו באזור(.

•

האתר הוא אחד מחמשת האתרים החשובים ביותר במדינה/במחוז עבור מין שמצב השימור שלו

במזרח התיכון טוב ,אלא שתפוצתו העולמית מרוכזת בעיקר במזרח התיכון.
אין בהגדרת אזורים אלה סיבה להפחית בחשיבותה של הסביבה החופית כולה כאזור המהווה בית גידול
חשוב עבור מגוון רחב של מיני עופות בכלל ,ומורפולוגיות שונות לאורך החוף כגון איי החוף ,שפכי נחלים
ורכסי הכורכר בפרט.
המשתנים:
שם השדה

סוג השדה

הגדרת השדה

Bird_name
Area

Text
Double

שם האזור
שטח במטרים רבועים
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד27 :
שם השכבה )tma_13_1 :(*.shp
שם קובץ שכבה )tma_13_1 :(*.lyr
מהות השכבה :שמורות וגנים בתמ"א  13לחוף הים התיכון
סוג הישויות :פוליגון
מקור השכבה :רשות הטבע והגנים
מקור הנתונים :מינהל התכנון ,משרד הפנים
קנ"מ מקורי1:10,000 :
רשת גיאוגרפית :רשת ישראל החדשה

המשתנים:
שם השדה

סוג השדה

הגדרת השדה

Type
Type_Code
Area

Text
Integer
Double

סוג האזור השמור
קוד האזור השמור
שטח במטרים רבועים

הערות

שדהType_Code :
קוד
613
614
615
616
617
618
619
620

משמעות
שמורת חוף
שמורת טבע מוכרזת
שמורת טבע בתוקף
שמורת טבע מוצעת
גן לאומי מוכרז
גן לאומי בתוקף
גן לאומי מוצע
שמורת נוף
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד28 :
שם השכבה )tma_13_3 :(*.shp
שם קובץ שכבה )tma_13_3 :(*.lyr
מהות השכבה :שמורות וגנים בתמ"א  13/3לחופי חיפה וטירת הכרמל
סוג הישויות :פוליגון
מקור השכבה :רשות הטבע והגנים
מקור הנתונים :מינהל התכנון ,משרד הפנים
קנ"מ מקורי :קנ"מ משתנה
רשת גיאוגרפית :רשת ישראל החדשה

המשתנים:
שם השדה

סוג השדה

הגדרת השדה

Type
Type_Code
Area

Text
Integer
Double

סוג האזור השמור
קוד האזור השמור
שטח במטרים רבועים

הערות

שדהType_Code :
קוד
540
530

משמעות
שמורת טבע בים
שמורת טבע  /גן לאומי
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד29 :
שם השכבה )tma_35_RP :(*.shp
שם קובץ שכבה )tma_35_RP :(*.lyr
מהות השכבה :שמורות וגנים בתמ"א 35
סוג הישויות :פוליגון
מקור השכבה :רשות הטבע והגנים
מקור הנתונים :מינהל התכנון ,משרד הפנים
קנ"מ מקורי :קנ"מ משתנה
רשת גיאוגרפית :רשת ישראל החדשה

המשתנים:
שם השדה

סוג השדה

הגדרת השדה

Type
Type_Code
Area

Text
Integer
Double

סוג האזור השמור
קוד האזור השמור
שטח במטרים רבועים

הערות

שדהType_Code :
קוד
865

משמעות
שמורות וגנים
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד30 :
שם השכבה )tma_35_michlol_nof :(*.shp
שם קובץ שכבה )tma_35_michlol_nof :(*.lyr
מהות השכבה :המכלולים הנופיים הנוגעים בקו החוף בתמ"א 35
סוג הישויות :פוליגון
מקור השכבה :רשות הטבע והגנים
מקור הנתונים :מינהל התכנון ,משרד הפנים
קנ"מ מקורי :קנ"מ משתנה
רשת גיאוגרפית :רשת ישראל החדשה

המשתנים:
שם השדה

סוג השדה

הגדרת השדה

name
Area

Text
Double

שם המרקם
שטח במטרים רבועים
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד31 :
שם השכבה )tma_35_mirkamin :(*.shp
שם קובץ שכבה )tma_35_mirkamin :(*.lyr
מהות השכבה :המרקמים הנוגעים בקו החוף בתמ"א 35
סוג הישויות :פוליגון
מקור השכבה :רשות הטבע והגנים
מקור הנתונים :מינהל התכנון ,משרד הפנים
קנ"מ מקורי :קנ"מ משתנה
רשת גיאוגרפית :רשת ישראל החדשה

המשתנים:
שם השדה

סוג השדה

הגדרת השדה

Type
Type_Code
Area

Text
Integer
Double

סוג המרקם
קוד המרקם
שטח במטרים רבועים

הערות

שדהType_Code :
קוד
831
834
835

משמעות
מרקם עירוני
מרקם שמור משולב
מרקם חופי
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד32 :
שם השכבה )tma_8 :(*.shp
שם קובץ שכבה )tma_8 :(*.lyr
מהות השכבה :גנים לאומיים ,שמורות טבע ושמורות נוף בתמ"א 8
סוג הישויות :פוליגון
מקור השכבה :רשות הטבע והגנים
מקור הנתונים :מינהל התכנון ,משרד הפנים
קנ"מ מקורי1:100,000 :
מועד עדכון1981 :
רשת גיאוגרפית :רשת ישראל החדשה

הערות :ייתכנו הבדלים בין שכבה זו לשכבת תמ"א  8במשרד הפנים.

פורסם על ידי משרד הפנים ,מינהל התכנון :תמ"א  :8תכנית המתאר הארצית לגנים לאומיים ,שמורות
טבע ושמורות נוף .אושרה על ידי הממשלה ופורסמה לתוקף באוקטובר .1981
כ 20-שנה לפני כן ,בשנת  ,1963נחקק "חוק גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי
הנצחה" ,שלפיו הוקמו רשות הגנים הלאומיים ורשות שמורות הטבע .שתי הרשויות החלו ליזום ,לאתר
ולתכנן גנים לאומיים ושמורות טבע ברחבי הארץ ,שקודמו כתכניות במוסדות התכנון וחלקם אף הוכרזו.
תמ"א  8כוללת את כל אותם גנים לאומיים שהיו מוכרזים ,מאושרים או מופקדים ,או מוצעים על ידי
שתי הרשויות הללו בעת הכנת התמ"א ,ואף סימנה שטחים נוספים לשימור כגנים לאומיים ,כשמורות
טבע או כשמורות נוף.
עורכי התמ"א ראו בה תכנית "דינאמית" שתתעדכן כל העת בהתאם להתקדמות התכניות בשלבים
הסטטוטוריים .לכן ,סימנו בתשריט התמ"א הבחנה צבעונית בין הסטטוסים השונים ,כך שכל סימון
אפשרן לשנות מצבע בהיר לצבע כהה ומתיחום בקו מקווקו לתיחום בקו רציף.
אולם ,משאושרה התמ"א ונחתמה ,שוב לא התאפשר לערוך בה שינויים ומצב הדברים נותר כמו שהיה
ביום אישורה.
חשוב להדגיש כי למרות האבחנה במצב הסטטוטורי בתשריטי התמ"א ,כל האיתורים בתמ"א מיום
שאושרה ,הריהם מאושרים ברמת המתאר הארצית.
בכל מקרה של תכנית המבקשת הקלה מתמ"א  8יש להתייחס לגודל השטח כפי שקובעת תמ"א 8
)לעניין ה) (1/3-פברואר .(2006
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

המשתנים:
שם השדה

סוג השדה

הגדרת השדה

Type
Name
Tma8_No
Area

Text
Text
Text
Double

סוג האזור השמור )לפי הצבעים בתשריט המקורי(
שם הרשומה לפי התמ"א
מספר הרשומה לפי התמ"א
שטח במטרים רבועים
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד33 :
שם השכבה )tma_22 :(*.shp
שם קובץ שכבה )tma_22 :(*.lyr
מהות השכבה :תמ"א  22ליער ולייעור
סוג הישויות :פוליגון
מקור השכבה :קק"ל
מקור הנתונים :קק"ל
רשת גיאוגרפית :רשת ישראל החדשה
קנ"מ מקורי :קנ"מ משתנה
מועד עדכון :יולי 2007

המשתנים:
שם השדה

סוג השדה

הגדרת השדה

AREA
TY_NUM
SYMBOL
GILAYON

Float
Long
Long
Long

MEANING

String

TY_NAME

String

שטח במטרים רבועים
מספר תחום יער
קוד ייעור ,שטח תמ"א
גיליון ממפת ,1:50,000
נקודה דרום-מערבית
פירוש קוד הסמל של
הייעוד בתמ"א
שם תחום יער בקק"ל

הערות

לקודים בשטחי התמ"א יש קוד  0או 101
רשת ישראל הישנה
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד34 :
שם השכבה )tma_39 :(*.shp
שם קובץ שכבה )tma_39 :(*.lyr
מהות השכבה :שמורות בתמ"א  39לאזור ניצנים
סוג הישויות :פוליגון
מקור השכבה :קק"ל
מקור הנתונים :רשות הטבע והגנים
רשת גיאוגרפית :רשת ישראל החדשה
קנ"מ מקורי :קנ"מ משתנה
מועד עדכון :מאי 2008

המשתנים:
שם השדה

סוג השדה

הגדרת השדה

type
Area

Text
Double

סיווג סטטוטורי של השמורות
שטח במטרים רבועים
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד35 :
שם השכבה )tmm_2_9 :(*.shp
שם קובץ שכבה )tmm_2_9 :(*.lyr
מהות השכבה :שמורות וגנים בתמ"מ 2/9
סוג הישויות :פוליגון
מקור השכבה :רשות הטבע והגנים
מקור הנתונים :מינהל התכנון ,משרד הפנים
קנ"מ מקורי1:50,000 :
מועד עדכון1999 :
רשת גיאוגרפית :רשת ישראל החדשה

הערות :תכנית מתאר מחוזית – מחוז צפון ,תיקון מספר  – 9גנים לאומיים ושמורות טבע

המשתנים:
שם השדה

סוג השדה

הגדרת השדה

Type
Area

Text
Double

סוג האזור השמור
שטח במטרים רבועים
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד36 :
שם השכבה )tmm_3_21 :(*.shp
שם קובץ שכבה )tmm_3_21 :(*.lyr
מהות השכבה :שמורות וגנים בתמ"מ 3/21
סוג הישויות :פוליגון
מקור השכבה :רשות הטבע והגנים
מקור הנתונים :מינהל התכנון ,משרד הפנים
קנ"מ מקורי :קנ"מ משתנה
רשת גיאוגרפית :רשת ישראל החדשה

המשתנים:
שם השדה

סוג השדה

הגדרת השדה

Type
Type_code
Area

Text
Integer
Double

סוג האזור השמור
קוד האזור השמור
שטח במטרים רבועים

הערות

שדהType_Code :
קוד
303012
303013
303014
303023
305001

משמעות
שמורת טבע
גן לאומי
שמורת נוף
שמורת חוף
שמורה ימית
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד37 :
שם השכבה )tmm_4_14 :(*.shp
שם קובץ שכבה )tmm_4_14 :(*.lyr
מהות השכבה :שמורות וגנים בתמ"מ 4/14
סוג הישויות :פוליגון
מקור השכבה :רשות הטבע והגנים
מקור הנתונים :מינהל התכנון ,משרד הפנים
קנ"מ מקורי1:100,000 :
רשת גיאוגרפית :רשת ישראל החדשה

המשתנים:
שם השדה

סוג השדה

הגדרת השדה

Type
Type_code
Area

Text
Integer
Double

סוג האזור השמור
קוד האזור השמור
שטח במטרים רבועים

הערות

שדהType_Code :
קוד
1
2
3

משמעות
שמורת טבע
שמורת נוף
גן לאומי
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד38 :
שם השכבה )tmm_6 :(*.shp
שם קובץ שכבה )tmm_6 :(*.lyr
מהות השכבה :שמורות וגנים בתמ"מ 6
סוג הישויות :פוליגון
מקור השכבה :רשות הטבע והגנים
מקור הנתונים :מינהל התכנון ,משרד הפנים
קנ"מ מקורי1:50,000 :
רשת גיאוגרפית :רשת ישראל החדשה

הערות :שמורות מוצעות ,שמורות טבע ,גנים לאומיים ושמורות נוף בתמ"מ 6
תמ"מ  6אינה תכנית מאושרת.

המשתנים:
שם השדה

סוג השדה

הגדרת השדה

Type
Area

Text
Double

סוג האזור השמור
שטח במטרים רבועים
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד39 :
שם השכבה )tmm_6_coast :(*.shp
שם קובץ שכבה )tmm_6_coast:(*.lyr
מהות השכבה :חוף מוגן בתמ"מ 6
סוג הישויות :פוליגון
מקור השכבה :רשות הטבע והגנים
מקור הנתונים :מינהל התכנון ,משרד הפנים
קנ"מ מקורי1:50,000 :
רשת גיאוגרפית :רשת ישראל החדשה

הערות :תמ"מ  6אינה תכנית מאושרת.

המשתנים:
שם השדה

סוג השדה

הגדרת השדה

Type
Area

Text
Double

סוג האזור השמור
שטח במטרים רבועים
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד40 :
שם השכבה )tma_34_b_2 :(*.shp
שם קובץ שכבה )tma_34_b_2 :(*.lyr
מהות השכבה :תמ"א 34ב 2למתקני התפלה
סוג הישויות :פוליגון
מקור השכבה :מינהל התכנון ,משרד הפנים
מקור הנתונים :מינהל התכנון ,משרד הפנים
קנ"מ מקורי1:10,000 :
מועד עדכון :אוגוסט 2004
רשת גיאוגרפית :רשת ישראל החדשה

המשתנים:
שם השדה

סוג השדה

הגדרת השדה

ייעוד
אתר
סוג
Area

Text
Text
Text
Double

ייעוד השטח
שם האתר
סוג המתקן
שטח במטרים רבועים
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד41 :
שם השכבה )Poster_bathy :(*.shp
שם קובץ שכבה )Poster_bathy :(*.lyr
מהות השכבה :פוסטר בתימטריה של הים התיכון בצפון ישראל
סוג הישויות :ראסטר
מקור השכבה :המכון הגיאולוגי ,המרכז לחקר ימים ואגמים ,המרכז למיפוי ישראל
מקור הנתונים :המכון הגיאולוגי ,המרכז לחקר ימים ואגמים ,המרכז למיפוי ישראל
קנ"מ מקורי1:50,000 :
מועד עדכון2006 :
רשת גיאוגרפית :במקור  ,UTM 36Rמעוגן ברשת ישראל החדשה

הערות:
רשימת המשתתפים אשר לקחו חלק במיזם " High Resolution Bathymetry of the Mediterranean
:"Sea off Northern Israel
Aharon (Ronnie) Sade1,4, John K. Hall1, Arik Golan2, Gideon Amit2,
Limor Gur-Arie3, Gideon Tibor2, Zvi Ben-Avraham4, Christian Hübscher5, and Eyal BenDor4.
1
Geological Survey of Israel, Jerusalem
2
Israel Oceanographic & Limnological Research Ltd., Haifa
3
Survey of Israel, 1 Lincoln Street, Tel Aviv
4
Tel Aviv University, Ramat Aviv, Tel Aviv
5
Institut für Geophysik, Universität Hamburg, Germany
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
GIS - יחידת ה,אקולוגי-מרכז מג"א מידע גיאוגרפי
2011 ,מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון

42 :מס"ד
Poster_backscatter :(*.shp) שם השכבה
Poster_backscatter :(*.lyr) שם קובץ שכבה
 פוסטר החזר מקרקעית הים התיכון בצפון ישראל:מהות השכבה
 ראסטר:סוג הישויות
 המרכז למיפוי ישראל, המרכז לחקר ימים ואגמים, המכון הגיאולוגי:מקור השכבה
 המרכז למיפוי ישראל, המרכז לחקר ימים ואגמים, המכון הגיאולוגי:מקור הנתונים
1:50,000 :קנ"מ מקורי
2006 :מועד עדכון
 מעוגן ברשת ישראל החדשה,UTM 36R  במקור:רשת גיאוגרפית

:הערות
High Resolution Bathymetry of the Mediterranean " רשימת המשתתפים אשר לקחו חלק במיזם
:"Sea off Northern Israel
Aharon (Ronnie) Sade1,4, John K. Hall1, Arik Golan2, Gideon Amit2,
Limor Gur-Arie3, Gideon Tibor2, Zvi Ben-Avraham4, Eyal Ben-Dor4,
Luciano Fonseca5, Brian R. Calder5, Larry A. Mayer5, and Christian P. de Moustier5
1
Geological Survey of Israel, Jerusalem
2
Israel Oceanographic & Limnological Research Ltd., Haifa
3
Survey of Israel, Lincoln Street, Tel Aviv
4
Tel Aviv University, Ramat Aviv
5
Center for Coastal & Ocean Mapping, University of New Hampshire, Durham, NH, USA
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד43 :
שם השכבה )cultural_landscape :(*.shp
שם קובץ שכבה )cultural_landscape :(*.lyr
מהות השכבה :נופי תרבות לאורך החוף
סוג הישויות :פוליגון
מקור השכבה :רשות הטבע והגנים
מקור הנתונים :רשות הטבע והגנים
קנ"מ מקורי :קנ"מ משתנה
מועד עדכון2010 :
רשת גיאוגרפית :רשת ישראל החדשה

הערות :בשכבה מצויים שטחים באזור החופי ,שהוגדרו בעלי חשיבות מיוחדת לשימור כ"נופי תרבות".
איתור "נופי התרבות" נעשה ברשות הטבע והגנים והוועד הישראלי לאונסק"ו ,בעזרת צוות חשיבה של
אנשי מחקר .בהגדרת השטחים יש אבחנה בין כמה קטגוריות:
•

נוף מעוצב

•

נוף אורגני מתמשך

•

שרידי נוף אורגני

•

נוף אסוציאטיבי

המשתנים:
שם השדה

סוג השדה

הגדרת השדה

NAME
AREA
type

Text
Double
Text

שם המתחם
שטח במטרים רבועים
קטגוריה לפי אופי חשיבות למורשת תרבות
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד44 :
שם השכבה ):(*.shp
שם קובץ שכבה ):(*.lyr
מהות השכבה :בתימטריה – רווח אנכי  10מ'
סוג הישויות :קו
מקור השכבה :רשות הטבע והגנים
מקור הנתונים – DTM :המכון הגיאולוגי
קנ"מ מקורי25*25 :
מועד עדכון2008 :

המשתנים:
שם השדה

סוג השדה

הגדרת השדה

Name
Layer
Elevation

Text
Text
Integer

עומק במטרים
סוג הקונטור
עומק במטרים

הערות
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד45 :
שם השכבה ):(*.shp
שם קובץ שכבה ):(*.lyr
מהות השכבה :בתימטריה – רווח אנכי  5מ'
סוג הישויות :קו
מקור השכבה :רשות הטבע והגנים
מקור הנתונים – DTM :המכון הגיאולוגי
רשת גיאוגרפית :רשת ישראל החדשה
קנ"מ מקורי25*25 :
מועד עדכון2008 :

המשתנים:
שם השדה

סוג השדה

הגדרת השדה

Name
Layer
Elevation

Text
Text
Integer

עומק במטרים
סוג הקונטור
עומק במטרים

הערות

רח' עם ועולמו  ,3גבעת שאול ירושלים  ,95463טל' 02-5005441 :פקס02-5014861 :

sea.info@npa.org.il

62

רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד46 :
שם השכבה ):(*.shp
שם קובץ שכבה ):(*.lyr
מהות השכבה :בתימטריה – רווח אנכי  1מ'
סוג הישויות :קו
מקור השכבה :רשות הטבע והגנים
מקור הנתונים :משרד התשתיות )חברת אוקיאניה(1999 ,
רשת גיאוגרפית :רשת ישראל החדשה
מועד עדכון :מרץ 2003

המשתנים:
שם השדה

סוג השדה

הגדרת השדה

Elevation
Length
Elev_minus

Double
Double
Double

עומק במטרים בערך מוחלט
סוג הקונטור
עומק במטרים
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד47 :
שם השכבה ):(*.shp
שם קובץ שכבה ):(*.lyr
מהות השכבה :בתימטריה – שיפועים
סוג הישויות :ראסטר
מקור השכבה :רשות הטבע והגנים
מקור הנתונים – DTM :המכון הגיאולוגי
קנ"מ מקורי25*25 :
מועד עדכון2008 :
רשת גיאוגרפית :רשת ישראל החדשה

הערות :בתחום המים הטריטוריאליים של ישראל
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד48 :
שם השכבה ):(*.shp
שם קובץ שכבה ):(*.lyr
מהות השכבה :בתימטריה – הצללה
סוג הישויות :ראסטר
מקור השכבה :רשות הטבע והגנים
מקור הנתונים – DTM :המכון הגיאולוגי
קנ"מ מקורי25*25 :
מועד עדכון2008 :
רשת גיאוגרפית :רשת ישראל החדשה

הערות :בתחום המים הטריטוריאליים של ישראל .הגזמה אנכית *3
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד49 :
שם השכבה ):(*.shp
שם קובץ שכבה ):(*.lyr
מהות השכבה :חופי רחצה
סוג הישויות :פוליגון
מקור השכבה :משרד הפנים
מקור הנתונים :משרד הפנים
רשת גיאוגרפית :רשת ישראל החדשה
קנ"מ מקורי :קנ"מ משתנה
מועד עדכון2007 :

המשתנים:
שם השדה

סוג השדה

הגדרת השדה

Azimuth
Sub_Area
Hof
Mahoz
Length
Sea
Mutar
Yeod
Hof_short

Double
Text
Text
Text
Double
Text
Text
Text
Text

זווית החוף לעומת קו החוף
אזור
שם החוף
מחוז
אורך במטרים
שם הים
מותר/אסור לרחצה
ייעוד החוף לאוכלוסייה
שם החוף – מקוצר
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד50 :
שם השכבה ):(*.shp
שם קובץ שכבה ):(*.lyr
מהות השכבה :שטחי אש ימיים
סוג הישויות :פוליגון
מקור השכבה :אגף תכנון – צה"ל
מקור הנתונים :אגף תכנון – צה"ל
רשת גיאוגרפית :רשת ישראל החדשה
קנ"מ מקורי :קנ"מ משתנה
מועד עדכון2010 :

המשתנים:
שם השדה

סוג השדה

הגדרת השדה

FZ_NAME
FZ_NUMBER
NOTE
UPDATE_LYR
AREA

Text
Text
Text
Text
Double

שם שטח האש
מספר שטח האש
הערות
תאריך עדכון
שטח במטרים רבועים
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד51 :
שם השכבה ):(*.shp
שם קובץ שכבה ):(*.lyr
מהות השכבה :מיפוי גיאומורפולוגי-ליתולוגי של רצועת החוף
סוג הישויות :פוליגון
מקור השכבה :המכון הגיאולוגי
מקור הנתונים :המכון הגיאוגלוגי
רשת גיאוגרפית :רשת ישראל החדשה
קנ"מ מקורי :קנ"מ משתנה
מועד עדכון :ספטמבר 2006

הערות :נלווה לאטלס מיפוי גיאומופרולוגי-ליתולוגי של רצועת החוף של ישראל .מאת :עזרא זילברמן,
שמעון אילני ,חנה נצר-כהן ,רן קלבו .בהוצאת משרד התשתיות הלאומיות והמכון הגיאולוגי ,עבור המשרד
להגנת הסביבה.

המשתנים:
שם השדה

סוג השדה

הגדרת השדה

הערות

ID
ET_ID

Integer
Integer

יחידות המיפוי

לפי טבלה מצורפת מתוך הערות ודברי ההסבר למפה
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

יחידות מיפוי – הסבר לשדה ID
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד52 :
שם השכבה ):(*.shp
שם קובץ שכבה ):(*.lyr
מהות השכבה :אתרי רשות העתיקות
סוג הישויות :פוליגון
מקור השכבה :רשות העתיקות
מקור הנתונים :רשות העתיקות
רשת גיאוגרפית :רשת ישראל החדשה
קנ"מ מקורי :קנ"מ משתנה
מועד עדכון2010 :

המשתנים:
שם השדה

סוג השדה

הגדרת השדה

Site_NUM
XOID
MEH_ID
SAI_SHEM
ATA_SHEM
SW_X
SW_Y
NE_X
NE_Y
STATUS
HEB_DESC

String
Double
Short
String
Text
Double
Double
Double
Double
Long
Text

מספר אתר
מזהה מחשב ייחודי
מספר מחוז פיקוח
מספר מפה ארצית
שם האתר
נקודת ציון :רשת ישראל הישנה
נקודת ציון :רשת ישראל הישנה
נקודת ציון :רשת ישראל החדשה
נקודת ציון :רשת ישראל החדשה
מגדיר האם האתר הוא תת-אתר
תיאור העתיקות באתר

הערות

שדהSTATUS :
קוד
1
0

משמעות
תת-אתר
אתר ראשי
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד53 :
שם השכבה ):(*.shp
שם קובץ שכבה ):(*.lyr
מהות השכבה :אתרי רשות העתיקות – סיווג
סוג הישויות :נקודה
מקור השכבה :רשות הטבע והגנים
מקור הנתונים :רשות העתיקות
רשת גיאוגרפית :רשת ישראל החדשה
קנ"מ מקורי :קנ"מ משתנה
מועד עדכון2004 :

הערות :עיבוד לאתרי העתיקות המוכרזים של רשות העתיקות .נקודת ציון מרכזית לריבועי ההכרזה
ליצירת שכבה נקודתית .נוסף על כך קודדו הנקודות לפי סוג אתר על פי טבלת קודים של אתרים
ארכיאולוגיים שנוצרה על ידי יהודה דגן מרשות העתיקות וגילה ציונית מרשות הטבע והגנים.
את פירוט הקודים בשדה קוד אתר TYPE/אפשר לקבל לפי דרישה ברט"ג.

המשתנים:
שם השדה

סוג השדה

הגדרת השדה

הערות

שם האתר
תיאור האתר

Text
Text

קוד
האתרTYPE/
סוג אתר ראשי
מספר האתר

Text

שם מקובל לאתר
פירוט תכולת האתר – תקופות
וממצאים בולטים
לפי טבלת קידוד לאתרים

קבלת הקידוד לפי דרישה

Text
String

סיווג שמי
קידוד נומרי של רשות העתיקות

לפי טבלת קידוד האתרים
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד54 :
שם השכבה ):(*.shp
שם קובץ שכבה ):(*.lyr
מהות השכבה :שימושים ונקודות ציון מתוך אטלס חופי ישראל לזיהומי שמן
סוג הישויות :נקודה
מקור השכבה :המשרד להגנת הסביבה
מקור הנתונים :המשרד להגנת הסביבה
רשת גיאוגרפית :רשת ישראל החדשה
קנ"מ מקורי :קנ"מ משתנה
מועד עדכון2006 :

הערות :שימושים נקודתיים ונקודות ציון לאורך החוף מתוך אטלס ישראל לזיהומי שמן בהוצאת המשרד
להגנת הסביבה .לקבלת הסבר למשתנים בשדה " "TYPEיש לפנות למקור הנתונים.

המשתנים:
שם השדה

סוג השדה

הגדרת השדה

SHORT_NAME
TYPE

Text
Short

שם האתר
יש לפנות למקור הנתונים להסבר
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד55 :
שם השכבה ):(*.shp
שם קובץ שכבה ):(*.lyr
מהות השכבה :מד זרם אשדוד
סוג הישויות :נקודה
מקור השכבה :המרכז לחקר ימים ואגמים
מקור הנתונים :המרכז לחקר ימים ואגמים
רשת גיאוגרפית :רשת ישראל החדשה
קנ"מ מקורי :קנ"מ משתנה
מועד עדכון2008 :

המשתנים:
שם השדה

סוג השדה

הגדרת השדה

remark
x
y

Text
Long
Long

שם האתר
קו אורך
קו רוחב

הערות
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד56 :
שם השכבה ):(*.shp
שם קובץ שכבה ):(*.lyr
מהות השכבה :עליות צבי ים
סוג הישויות :נקודה
מקור השכבה :רשות הטבע והגנים
מקור הנתונים :רשות הטבע והגנים
רשת גיאוגרפית :רשת ישראל החדשה
קנ"מ מקורי :קנ"מ משתנה
מועד עדכון2009 :
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד57 :
שם השכבה ):(*.shp
שם קובץ שכבה ):(*.lyr
מהות השכבה :רגישות חופים לעליות צבי ים
סוג הישויות :פוליגון
מקור השכבה :רשות הטבע והגנים
מקור הנתונים :רשות הטבע והגנים
רשת גיאוגרפית :רשת ישראל החדשה
קנ"מ מקורי :קנ"מ משתנה
מועד עדכון2010 :

הערות :שכבה זו קיימת בפועל ,אך עוברת תהליכי עדכון.
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד58 :
שם השכבה ):(*.shp
שם קובץ שכבה ):(*.lyr
מהות השכבה :חוות הדגרה של צבי ים
סוג הישויות :נקודה
מקור השכבה :רשות הטבע והגנים
מקור הנתונים :רשות הטבע והגנים
רשת גיאוגרפית :רשת ישראל החדשה
קנ"מ מקורי :קנ"מ משתנה
מועד עדכון2008 :

המשתנים:
שם השדה

סוג השדה

הגדרת השדה

remark
Label_er

Text
Text

שם האתר
שם האתר באנגלית
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד59 :
שם השכבה ):(*.shp
שם קובץ שכבה ):(*.lyr
מהות השכבה :ניתוח קו החוף בתכניות מתאר שונות
סוג הישויות :קו
מקור השכבה :רשות הטבע והגנים
מקור הנתונים :רשות הטבע והגנים ,משרד הפנים
רשת גיאוגרפית :רשת ישראל החדשה
קנ"מ מקורי :קנ"מ משתנה

הערות :חיתוך של קו החוף עם תכניות מתאר שונות )מפורטות ,מחוזיות ,ארציות( .השכבה בתהליכי
עדכון
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד60 :
שם השכבה ):(*.shp
שם קובץ שכבה ):(*.lyr
מהות השכבה :מפה ניווט ימית – ראש הנקרה עד קיסריה
סוג הישויות :ראסטר
מקור השכבה :המרכז למיפוי ישראל
מקור הנתונים :המרכז למיפוי ישראל
רשת גיאוגרפית :רשת ישראל החדשה
קנ"מ מקורי1:100,000 :
מועד עדכון :דצמבר 2008
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד61 :
שם השכבה ):(*.shp
שם קובץ שכבה ):(*.lyr
מהות השכבה :מפה ניווט ימית – קיסריה עד פלמחים
סוג הישויות :ראסטר
מקור השכבה :המרכז למיפוי ישראל
מקור הנתונים :המרכז למיפוי ישראל
רשת גיאוגרפית :רשת ישראל החדשה
קנ"מ מקורי1:100,000 :
מועד עדכון :אוגוסט 2007
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד62 :
שם השכבה ):(*.shp
שם קובץ שכבה ):(*.lyr
מהות השכבה :מפה ניווט ימית – חיפה
סוג הישויות :ראסטר
מקור השכבה :המרכז למיפוי ישראל
מקור הנתונים :המרכז למיפוי ישראל
רשת גיאוגרפית :רשת ישראל החדשה
קנ"מ מקורי1:70,000 :
מועד עדכון :דצמבר 1999
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד63 :
שם השכבה ):(*.shp
שם קובץ שכבה ):(*.lyr
מהות השכבה :מפה ניווט ימית – חדרה
סוג הישויות :ראסטר
מקור השכבה :המרכז למיפוי ישראל
מקור הנתונים :המרכז למיפוי ישראל
רשת גיאוגרפית :רשת ישראל החדשה
קנ"מ מקורי1:20,000 :
מועד עדכון :יולי 2004
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד64 :
שם השכבה ):(*.shp
שם קובץ שכבה ):(*.lyr
מהות השכבה :מפה ניווט ימית – נמל חדרה
סוג הישויות :ראסטר
מקור השכבה :המרכז למיפוי ישראל
מקור הנתונים :המרכז למיפוי ישראל
רשת גיאוגרפית :רשת ישראל החדשה
קנ"מ מקורי1:20,000 :
מועד עדכון :אוגוסט 2008
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד65 :
שם השכבה ):(*.shp
שם קובץ שכבה ):(*.lyr
מהות השכבה :מפה ניווט ימית – הרצליה
סוג הישויות :ראסטר
מקור השכבה :המרכז למיפוי ישראל
מקור הנתונים :המרכז למיפוי ישראל
רשת גיאוגרפית :רשת ישראל החדשה
קנ"מ מקורי1:10,000 :
מועד עדכון :מאי 2001
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד66 :
שם השכבה ):(*.shp
שם קובץ שכבה ):(*.lyr
מהות השכבה :מפה ניווט ימית – תל אביב-יפו
סוג הישויות :ראסטר
מקור השכבה :המרכז למיפוי ישראל
מקור הנתונים :המרכז למיפוי ישראל
רשת גיאוגרפית :רשת ישראל החדשה
קנ"מ מקורי1:20,000 :
מועד עדכון :ינואר 2006
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד67 :
שם השכבה ):(*.shp
שם קובץ שכבה ):(*.lyr
מהות השכבה :מפה ניווט ימית – אשדוד
סוג הישויות :ראסטר
מקור השכבה :המרכז למיפוי ישראל
מקור הנתונים :המרכז למיפוי ישראל
רשת גיאוגרפית :רשת ישראל החדשה
קנ"מ מקורי1:10,000 :
מועד עדכון :אוקטובר 2004
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד68 :
שם השכבה ):(*.shp
שם קובץ שכבה ):(*.lyr
מהות השכבה :מפה ניווט ימית – אשקלון
סוג הישויות :ראסטר
מקור השכבה :המרכז למיפוי ישראל
מקור הנתונים :המרכז למיפוי ישראל
רשת גיאוגרפית :רשת ישראל החדשה
קנ"מ מקורי1:20,000 :
מועד עדכון :דצמבר 2002
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד69 :
שם השכבה ):(*.shp
שם קובץ שכבה ):(*.lyr
מהות השכבה :תמ"א 37א 2לתשתיות גז טבעי
סוג הישויות :קו
מקור השכבה :משרד התשתיות
מקור הנתונים :משרד התשתיות
רשת גיאוגרפית :רשת ישראל החדשה
קנ"מ מקורי1:50,000 :
מועד עדכון :אוגוסט 2007
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד70 :
שם השכבה ):(*.shp
שם קובץ שכבה ):(*.lyr
מהות השכבה :תמ"א /37א 1/2/צינור הגז – מכלול ימי
סוג הישויות :קווית
מקור השכבה :משרד התשתיות
מקור הנתונים :משרד התשתיות
רשת גיאוגרפית :רשת ישראל החדשה
קנ"מ מקורי :קנ"מ משתנה
מועד עדכון :דצמבר 2008

הערות :עדכון לתוואי צינור הגז ,תמ"א  37א2/
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד71 :
שם השכבה ):(*.shp
שם קובץ שכבה ):(*.lyr
מהות השכבה :מוצאים לים
סוג הישויות :נקודה
מקור השכבה :המשרד להגנת הסביבה
מקור הנתונים :המשרד להגנת הסביבה
רשת גיאוגרפית :רשת ישראל החדשה
קנ"מ מקורי :קנ"מ משתנה
מועד עדכון2006 :

המשתנים:
שם השדה

סוג השדה

הגדרת השדה

DISC

Text

שם המוצא

remark

Text

הערות ומיקום מדויק
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד72 :
שם השכבה ):(*.shp
שם קובץ שכבה ):(*.lyr
מהות השכבה :תצפיות על בעלי חיים )ללא דולפינים(
סוג הישויות :נקודות
מקור השכבה :מחמל"י
מקור הנתונים :מחמל"י
רשת גיאוגרפית :רשת ישראל החדשה
קנ"מ מקורי :קנ"מ משתנה
מועד עדכון2008 :

הערות :השכבה מכילה תצפיות כלליות בתחום השטח הימי ,על פי רוב ללא פירוט סיסטמתי מדויק ברמת
המין ,מהשנים .2008–2000

המשתנים:
שם השדה

סוג השדה

הגדרת השדה

GPS_Time
Encounter
Hebrew_Enc

Date
Text
Text

תאריך התצפית
שם המין באנגלית
שם המין בעברית
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רשות הטבע והגנים
אגף תקשוב ומערכות מידע
מרכז מג"א מידע גיאוגרפי-אקולוגי ,יחידת הGIS -
מרכז מידע וידע לסביבה החופית והימית בים התיכון2011 ,

מס"ד73 :
שם השכבה ):(*.shp
שם קובץ שכבה ):(*.lyr
מהות השכבה :תצפיות על בעלי חיים וצמחים
סוג הישויות :נקודות
מקור השכבה :רשות הטבע והגנים
מקור הנתונים :רשות הטבע והגנים
רשת גיאוגרפית :רשת ישראל החדשה
קנ"מ מקורי :קנ"מ משתנה
מועד עדכון2011 :

הערות :בסיס הנתונים של רשות הטבע והגנים מכיל נתונים איכותיים רבים הכוללים תצפיות מפורטות
ומעודכנות בבעלי חיים וצמחים ,בישראל בכלל ובסביבה החופית בפרט .לרוב המוחלט של התצפיות יש
קואורדינטות .לקבלת נתונים אלה אפשר לפנות ללינדה וויטקר ,רכזת נתונים מדעיים.
דוא"לlinda.whittaker@npa.org.il :
טלפון02-9932940 :
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