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 חשיבותו של המידע

 תכנון1.

 קביעת מדיניות. 2

 מעקב ובקרה. 3

 תחומים בהם נדרש מידע על מערך שימושי הקרקע

מיקום , איכות סביבה, חקלאות וייעור, בינוי, עיור

 תחבורה ועוד, אספקת שירותים, תעשייה ועסקים



 מטרות הפרויקט

 מיפוי ארצי של שימושי הקרקע•

הפקת נתונים רשמיים על שימושי הקרקע במדינת  •

 ישראל

 

 

 

 



 התוצר – 2014שימושי קרקע 

 שכבה ארצית של שימושי קרקע •

 מטרים  100×100בגודל ארצית של תאי שטח רשת •

 לכל תא מספור חד ערכי וערך של שימוש קרקע עיקרי     

 ותכסיותשימושי קרקע  37•

 2013המידע מעודכן לסוף שנת •

  תכסיותלמיפוי מיפוי בהתאם לתקן ארצי אחיד •
 קרקע ושימושי 

שילוב בין מידע ממרשמים מנהליים מעוגנים ומשכבות  •
מידע גאוגרפיות ובין מידע שהופק ממיפוי באמצעות  

 חישה מרחוק    



 דוגמה א – 2014שכבת שימושי קרקע 



 דוגמה ב – 2014שכבת שימושי קרקע 



 שיטות לניתוח שימושי קרקע בעולם -רקע 

 חישה מרחוק באמצעות לוויינים1.

דגימה של שימושי קרקע בנקודות  . 2

 סקרי שדה –נתונות 

שילוב בין ניתוח מרחבי באמצעות  . 3

ובין מקורות    מערכת מידע גאוגרפית

 (מרשמים מנהליים)מידע מנהליים 



 מתודולוגיה

גיבוש תקן ארצי אחיד למיפוי תכסיות : שלב מקדים•

משרדית  -ושימושי קרקע במסגרת הוועדה הבין

ם  "בהתאם לתקן של האו, למערכות מידע גאוגרפיות

 לסיווג תכסית

בחירת שימושי הקרקע שימופו וקביעת סדר היררכי •

 ביניהם

סיווג שכבת המבנים הארצית לפי שימושי קרקע על  •

סמך מרשמים מנהליים ועל סמך מגוון שכבות מידע  

 גאוגרפיות

שימושי   37-ג עבור כל אחד מ"יצירת שכבת ממ •

הקרקע על סמך שכבת המבנים המסווגת בתוספת  

מטרים ועל סמך שכבות מידע   20מעטפת ברוחב 

 גאוגרפיות נוספות



 המשך -מתודולוגיה 

, השכבות לשכבה אחת לפי הסדר ההיררכי 37איחוד •

 שנקבע בין שימושי הקרקע  

טיוב שכבת היערות באמצעות מיון מבוקר של  •

 אורתופוטו בשיטה מתחום חישה מרחוק

התמרה של השכבה הוקטורית שנוצרה לשכבה •

 מטרים לפיקסל 0.5רסטרית 

גודל תא   -( fishnet)בניית רשת תאים וקטורית •

 מטרים  100×100

מתן ערך של שימוש הקרקע העיקרי לכל תא לפי  •

 השכבה הרסטרית



 והסדר ההיררכי ביניהם שימושי הקרקע
 חינוך והשכלה

 בריאות ורווחה

 שירותי דת

 חירום והצלה

 שירותי מנהל ציבורי

 בתי עלמין

 תרבות פנאי וספורט

 מלונאות ואירוח כפרי

 מסחר ומגורים במרכז עירוני

 תחנות תדלוק ושירותי דרך  

 מסחר ומשרדים  

 תעשייה 

 



 והסדר ההיררכי ביניהם שימושי קרקע
 תחבורה מסילתית  

 תחבורה אווירית 

 תחבורה ימית 

 חשמל ותקשורת

 סילוק פסולת  

 תשתיות רטובות סגורות 

 שירות לציבור ללא אפיון  

 מגורים  

 מתחמי גידול בעלי חיים 

 בתי צמיחה

 קטגורית האב –מבנים חקלאיים 

 חניונים ותחנות מרכזיות 

 



 והסדר ההיררכי ביניהם שימושי הקרקע

 כרייה וחציבה

 חפירה ארכיאולוגית

 חפור מופר אחר

 כבישים

 גופי מים מלאכותיים

 גופי מים טבעיים

 פארק ציבורי/גינון לנוי

 יער וחורש

 מטעים

 שדות

 שיחים בתה ועשבוני

 אזור סלעי

 קרקע

 



 מקורות המידע

מידע ממרשמים מנהליים מעוגנים. 1  

 מספר התושבים הרשומים בכל  - 2013מרשם האוכלוסין •

 מבנה במדינה מעוגן לטובת איתור ומיפוי של שימוש       

 הקרקע מגורים     

 של   2012מרשם דירות ומבנים מבוסס קבצי ארנונה •

 לטובת  , העיריות והמועצות המקומיות מעוגן לפי מבנה     

 מידע על נכסים למגורים ונכסים  שאינם למגורים       

מרשם ארצי של העסקים עם שיוך     - 2012מרשם עסקים  •

 מעוגן לפי מבנה, לענף כלכלי



 מקורות המידע

,  שכבות מידע גאוגרפיות ממשרדי ממשלה. 2

 ארגונים לא ממשלתיים וגופים פרטיים

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  •

 המרכז למיפוי ישראל •

 "מפה"חברת  •

 הקרן הקיימת לישראל •

 משרד החקלאות •

 משרד האנרגיה •

 משרד החינוך •

 נציבות הכבאות •

 א"מד •

 רכבת ישראל •
 



 מקורות המידע

גיליונות אורתופוטו. 3  

 0.5×0.5גיליונות אורתופוטו ברזולוציה של  •

 2012שנת , מטרים לפיקסל     

 (שימשו לטיוב שכבת היערות)     

 0.5×0.5גיליונות אורתופוטו ברזולוציה של  •

 2014שנת , מטרים לפיקסל     

 (שימשו להשלמת מיפוי של שטחי מגורים ביישובים קטנים)     



 אורתופוטו -היישוב עילוט  –אזור נצרת 



 ל"שכבת יערות קק –היישוב עילוט  -אזור נצרת 



מיון מבוקר של שימושי הקרקע באמצעות שימוש בערכי  

 משטח רסטרי –של האורתופוטו   RGB-ה



של   majority -עם ערך ה 100*100רשת תאי שטח 

 שימוש הקרקע



 ל"שכבת היער הסופית בהשוואה לשכבת יערות קק



 שכבה וקטורית –שימושי קרקע ירושלים 



 מטרים לפיקסל 0.5×0.5משטח רסטרי  -שימושי קרקע ירושלים 



  majority -מטרים עם ערך ה 100×100רשת תאי שטח 

 של שימוש הקרקע



 2013, שימושי הקרקע בישראל

, סלע, קרקע
שיחים ושטח  

 חפור  
64.7% 

 שטח חקלאי
20.0% 

חורש  , יער
 ופארקים  

7.3% 

 שטח בנוי  
5.6% 

 גופי מים
2.4% 



 2013, השטח הבנוי לפי שימושי קרקע

 מגורים
66.0% 

תשתית  
 ותחבורה
14.3% 

שטחי ציבור  
 וקהילה
9.4% 

 תעשייה
5.6% 

מסחר 
 ומשרדים

4.7% 



מטרופולין חיפה 
 וסביבתה



 דוגמה לנתון על שימושי קרקע לפי מחוזות

 פריסת השטח הבנוי על פני המרחב אינה אחידה     

 משטח המדינה 1%-השטח של מחוז תל אביב קטן מ   •

 מהשטח הבנוי במדינה נמצאים במחוז תל אביב 9%     

 משטח המדינה 65%השטח של מחוז הדרום הוא  •

 מהשטח הבנוי במדינה נמצאים במחוז הדרום 19.2%     

 



 דוגמאות לשימוש בנתונים על שימושי הקרקע

   -ר לריסה פליישמן "וד גובמןר יורי "ד•

 אמידת התפלגות שווי דירות מגורים במגזר יהודי       

 עירוני       

מדד הקומפקטיות של עיריות   - ציבלר נטליה "ד•

 ומועצות מקומיות

 הערכת שווי נכסים לא מיוצרים - וינטראובתהילה •

 איתור עתודות קרקע לפיתוח -התכנון  מינהל•

 

,  רשויות מקומיות, משרדי ממשלה: משתמשים במידע

 .חברות פרטיות וחוקרים

 



 קטגוריות של שימושי קרקע 12על בקרה 

 בנוייםמתחמים •

 מכלולי תשתית•

 מבנים חקלאיים•

 חפור מופר•

 גופי מים•

 ציבוריפארק /לנויגינון •

 יער וחורש•

 מטעים•

 גידולי שדה•

 ועשבוניבתה שיחים •

 סלעי  אזור •

 קרקע•

 

הקטגוריות כוללות את כל שימושי 
 הקרקע וכיסויי הקרקע שמופו בשכבה   

תאים מכל קטגוריה 100נדגמו   
 

תאי שטח 1,200כ "סה  



 שימושי קרקע בשטח הבנוי 11בקרה על 

 והשכלהחינוך •

 בריאות ורווחה•

 שירותי דת•

 חירום והצלה•

 ציבורי מינהלשירותי •

 בתי עלמין•

 וספורטפנאי תרבות •

 כפריואירוח מלונאות •

 עירוניומגורים במרכז מסחר •

 מסחר ומשרדים•

 תעשייה•

תאים מכל שימוש קרקע 30נדגמו   
 

תאי שטח 330כ "סה  



 ממצאים -הקטגוריות של שימושי קרקע  12בקרת 

 82.75% -הדיוק הכולל 

 80% -הכולל המשוקלל בגודל הקטגוריה הדיוק 

  Kappa  - 0.81של אינדקס הערך 

 0.75 -משוקלל   Kappaשל אינדקס הערך 

  Kappaפרשנות לערכים של מדד אינדקס 

 ערכי הסכמה גבוהים מעבר להסכמה מקרית 0.61-0.99

 ערכי הסכמה בינוניים 0.21-0.60

 ומטה נחשבים ערכי הסכמה נמוכים 0.20

 מייצג התאמה מושלמת 1הערך 

 תואם להסכמה אקראית 0הערך 

 

  



 ממצאים -שימושי הקרקע בשטח הבנוי  11בקרת 

 71.52% –הדיוק הכולל 

 74% -הכולל המשוקלל בגודל הקטגוריה הדיוק 

  Kappa  - 0.69של אינדקס הערך 

 0.7 -משוקלל   Kappaשל אינדקס הערך 

 

  



 היכן מצוי המידע

 10202תוצר מדף  –2014שכבת שימושי קרקע ארצית •

 :באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה     

   100-נייר העבודה ה –סדרת ניירות עבודה •

 הערכת טיב המיפוי של שימושי  ( 2016)' א, אברהם     

 בלשכה   2014קרקע      

 (אפרת אברהם)המרכזית לסטטיסטיקה      

 בשנתון הסטטיסטי במתכונת החדשה•

 בפרסום השנתי הרשויות המקומיות בישראל  •

 בנושא שימושי הקרקע בישראל בסטטיסטיקל•

 



 החידושים העיקריים בפרויקט
 2014שימושי קרקע   

 מיפוי שימושי הקרקע לפי תקן ארצי אחיד למיפוי    •
 ושימושי קרקע תכסיות     

 שימוש במידע ממרשמים   -מקורות מידע חדשים  •
 מנהליים מעוגנים       
 שילוב בין מידע ממרשמים מנהליים   -שיטה חדשה  •
 ומשכבות מידע גאוגרפיות ובין מידע שהופק ממיפוי       
 באמצעות חישה מרחוק       
 הפקת התוצר כרשת ארצית של תאי שטח שגודלם   •

 מטרים עם ערך של שימוש הקרקע   100×100     
 דבר המאפשר שימוש   ,ומספור חד ערכי לכל תא     
 השוואתי     



של   majority-מטרים ערך ה 100×100רשת תאי שטח 

 שימוש הקרקע



 תודות

 איל מהריאן

ר נועם כהן"ד  

ר רקפת שפרן נתן"ד  

 פולינה בלכמן

 אורן רז



תודה על  
 ההקשבה


