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  תמצית

. ן בכלל"ועל נכסי נדל, מין ומקיף על תוכניות תכנון ובנייה אמידעלציבור הרחב בישראל אין כיום גישה למקור 

לבין , בעבודה זו ניסינו לבדוק את הפער הקיים בין הכלים הטכנולוגיים הפתוחים ברשת האינטרנט לשימוש חופשי

 והגישה לנתונים –מטרתנו היתה לבחון עד כמה יאפשרו הטכנולוגיה מצד אחד . הגישה למידע תכנוני בישראל

 .לטובת כלל הציבורערך בעל ני "של מידע נדלמהימנה ורלוונטית , אינטגרטיביתמערכת מידע  ליצור –ני מצד ש

 בעבודה זו פיתחנו שתי מערכות המהוות תשתית ?רוקרטיםו או בי,תקציביים, טכנולוגיים? מה יהיו החסמים

גילינו . ופתרנו אותם, ודיים לישראלהייח, בתהליך הפיתוח זיהינו חסמים טכנולוגיים. להצגת המידע האינטגרטיבית

  .ופיתחנו מערכות המדגימות זאת, ממוחשב באופן חזותית בצורה ני"נדל מידע של אגרגציהכיצד ניתן לבצע 

 ,טכנולוגיים באמצעים ן"הנדל בתחוםשקיפות הלשפר את אינם מאפשרים מוסדיים אנו מגלים כי חסמים , עם זאת

  .ועירוניים ממשלתיים גופיםעל ידי 

אנו מציעים גישה חדשה , שיתוף הציבור בתכנון ובנייה באמצעות האינטרנטגבילים את המ, הרביםהחסמים נוכח 

, לשם כך הקמנו מערכת המאפשרת להזין מידע באופן פתוח.  ולא הרשויות– שלפיה הציבור הוא ספק הנתונים

  .על ידי כלל הציבור, אינטואיטיבי ונוח להבנהבממשק 

פיתוח ממשק מותאם באמצעות ,  בישראלהוכחת ישימות טכנולוגיתוב, פרקטיקה בעולםסקירת העבודה נפתחת ב

הרבים והחסמים , ן בישראל"סקירה של סוגי המידע בעל הערך הכלכלי בתחום הנדלהשלב השני כולל . לישראל

 שימוש  המידעבטכנולוגיותעושות , לעבד ולשתף בהם, ליצור את הנתוניםנמצא כי רשויות המוסמכות . להשגתם

וכן , המלצות נקודתיות לשיפור זמינות הנתוניםכוללת סקירת המצב הקיים . ולעתים מגביל בכוונה תחילה, מוגבל

  .הצעות לשינויי חקיקה

מבחינה , חלק השני בעבודה עלה נוכח הפער בין הפוטנציאל הטכנולוגי לבין המימוש המקומיבהצורך להעמיק 

המערכת משולה לבקבוק , אלא שבהעדר נתונים, מנו מערכת והיא מוכנה להפעלהאמנם הק. טכנולוגית וניהולית

  .למחקר עתידי, אנו מציעים משתנים מסבירים לבחינת המצב הקיים. יין ריק
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  מבוא
 החלו האחרונות יםבשנ .מגוריהם בסביבת או ,המדינה אזרחי בידי הנמצאים ביותר היקרים מהנכסים הוא ן"נדל

 מציעה בתחום מהחלוצות אחת כל .ובנייה תכנון תהליכי על מידע שלהן האינטרנט באתרי להציג שונות רשויות

 אתרי את שחקר ,קודם במחקר .ועוד מקוונים תהליכים ,טפסים ,אוויר תצלומי ,מפות בהם ,שונים נתונים סוגי

 כמו גדולות ערים כי ,לדוגמה ,נמצא ,)2010 ,פוריאן( בישראל המקומיות רשויותב המידע ומערכות האינטרנט

 יישובים לעומת ,)אדריכלים ,דין עורכי( מקצועי יעד לקהל המיועדות מידע תומערכ טמיעוה וחולון אביב תל ,2חיפה

 מפות בעזרת ,רב כלכלי ערך בעל מידע תושביםה לציבור החושפים ,3יאיר כוכב המקומית המועצה כמו ,קטנים

  .החלטות בקבלת הציבור שיתוףל פתוחים דיונים יוזמים אףו ,וצילומים

   :רבה ן"הנדל ערך להבנת שתרומתם נוספים מידע מקורות לזהות ניתן ,העירוניות לרשויות בנוסף

 מכירה מחירי לגבי מידע המכיל 4המיסים רשות של האתר כגון ,לציבור הנגישים מידע מאגרי דרך ,הרגולטור .1

 .ן"נדל של מדווחים

 של מבוקשים מחירים לגבי ,GIS בתצורת גם ,מידע המספקים Yad2 5-ו WINWIN כגון ,מסחריים ריםאת .2

 .דירות של ורכישה שכירות

 ולדווח לדרג יחסית פשוטים באמצעים ויכולה ,אמצעית בלתי בצורה ן"הנדל את החווה ישותכ ,עצמו הציבור .3

  .הנתפסת איכותו אודות

  .ן"נדל נכסי לגבי ומופה קיים שכבר הרלוונטי המידע כל את ומציג המשקלל יביאינטגרט מידע מקור כיום אין ,ברם

                                                            
  : מערכותמספר באתר של עיריית חיפה יש 2

  http://www1.haifa.muni.il/apps/handasaSys/TikBinyan.asp: תהליך רישוי בניה 
  https://www.citypay.co.il/HandasaFiles/Default.aspx?BuildingNum=351720: מערכת תיקי בניין סרוקים 

 / http://147.236.237.215/haifa:תוכנית בניין עיר ויעודי קרקע 
  http://www.haifa.muni.il/Haifa/municipality/Engineering/Pages/LocalCommity.aspx :הקלטת ישיבות וועדה מקומית

 / http://www1.haifa.muni.il/mitar :תוכנית המתאר החדשה
  
-http://www.kokhav: תושבים להתנגד לתוכנית מתאר מחוזיתראש המועצה קורא ל, לדוגמה 3

yair.muni.il/Openning.asp?Lang=1&#Top 
 4/svInfoNadlan/il.gov.misim.www://https 

5 www.yad2.co.il 

https://www.misim.gov.il/svInfoNadlan/
https://www.misim.gov.il/svInfoNadlan/
https://www.misim.gov.il/svInfoNadlan/


 המחקר תמטר
 בתכנון הציבור שיתוף על המשפיעים והטכנולוגיים הארגוניים מאפייניםה את ולתאר לזהות היא מחקרה תטרמ

  .האינטרנט באמצעות ובנייה

 בירוקרטיים ,טכניים אילוציםוב ,הנתונים שמורים שבו פורמטב ,המידע של בקיומו תלויה מידע מערכת של הקמה

  .אליו גישהה את חוסמים או מסייעיםה נוספים סדייםוומ

 המחקר תושאל
  :העיקרית המחקר שאלת

  ?ערך ובעל חדש מידע יצוריש כך ,שונים ממקורות ני"נדל מידע של סינרגטי שילוב לבצע ניתן כיצד

  :טכנית-הסוציו לגישה בהתאם המוסדיו הטכנולוגי להיבטים המתייחסות ,משנה שאלות

 ?ממוחשב באופן חזותית בצורה ני"נדל מידע של אגרגציה לביצוע היתכנותה מהי ,טכנולוגית מבחינה .1

 טכנולוגיים באמצעים ן"הנדל בתחום השקיפות והגדלת מידע חסמי להסרת ההיתכנות מהי ,מוסדית מבחינה .2

 ?ועירוניים ממשלתיים גופים ידי על

 המחקר בישל
 העבודה שלבי ואת ,הרלוונטי המידע סוגי את נציג מכן ולאחר ,הרצויים הטכנולוגיים הממשקים את נציג תחילה

  .המידע זמינות ומבחינת טכנולוגית במבחינה ,שלב בכל לממצאים בהתאם מחזורים במספר שהתבצעו

 :תכלול הרצויים הטכנולוגיים הממשקים הצגת

 .בעולם עלותפו מערכות של סקירה :בעולם פרקטיקה

  .לישראל מותאם ממשק של פעילות ועקרונות פיתוח תהליך :טכנולוגית ישימות הוכחת

 בתחום הכלכלי הערך בעל המידע סוגי של סקירה נציג. הפעלתה תלויה בזמינות הנתונים, לאחר הקמת המערכת

 לעבד ,הנתונים אתהפיק ל המוסמכיםמשמעותיים  גופים נתמקד בשני :להשגתם והחסמים ,בישראל ן"הנדל

 נקודתיות המלצותכוללת  הקיים המצב סקירת .המידע טכנולוגיותב כך לשם עושים שהם השימושו ,בהם ולשתף

  .הקיים למצב הגורמיםנמליץ לבצע מחקר עתידי על ,  כמו כן.הנתונים זמינות לשיפור

 כיצרן הציבור תפיסת באמצעות, כלומר ;על ידי הציבור, השקיפות הגברתלבכלים השלבים הבאים יתמקדו 

וכן את , אנו סוקרים ומדגימים את השימוש בטכנולוגיה בהקשר זה .הנתונים את ולנהלהמסוגל לעבד , הנתונים

 .הכרוכים בכך חקיקהה שינויי

חסם משמעותי לשיתוף הציבור במידע בעל  ההוובטכנולוגיה מ בישראל הביורוקרטיהדרכי השימוש השונות של 

. אנו מייחסים למידע משמעות ערכית, השירות לעידן מעבר ,)Ahituv, 2000 (שיתופיות לש בעידן. ערך כלכלי



ולהגביל את הגישה אליו במגוון , נדמה שרשויות אינן יכולות להרשות לעצמן ניהול נוקשה של מאגרי המידע

 הבלתי הפער חנוכ עלה, מחזורים חדשים של פיתוח במערכות שונות ולהוסיף, בסקירה להעמיק הצורך. אילוצים

  .וניהולית טכנולוגית מבחינה ,המקומי המימוש לבין הטכנולוגי הפוטנציאל בין שמצאנו לעתים נתפס

  :ריק יין לבקבוק משולה המערכת ,נתונים שבהעדר אלא ,להפעלה מוכנה והיא מערכת הקמנו אמנם

"Infrastructure is to information as a bottle is to wine: the technology is the packaging that allows the 

information to be delivered to end consumers" (Shapiro, 1999: p. 8). 

 ארבעה מוצגים זה בגרף .תוכןה מגבלות ביןל מציע הכליש האפשרויות בין מרחקה את מחישמ 1 מספר גרף

 ,Gray and Hovav( טכנולוגיה לניהול וצוות מידע במערכות שימוש בהם שיש לארגונים 2020 לשנת תרחישים

2007: p. 114(. תקינות טכנולוגיות תשתיות בהעדר )reliable telecommunications(, הלימה נשמרת אם גם 

 הוא ,)IT alignment with business and socioeconomic conditions( אקונומיים-הסוציו ולצרכים הארגון למדיניות

 ייקלע ,משופרות אינן הטכנולוגיות התשתיות גםש במצב .)slow growth( איטית מיחהצ של לתרחיש להיקלע עלול

  ).return to dark ages( ביותר הגרוע לתרחיש הארגון

 

  )114 'עמ Gray and Hovav, 2007 מתוך לקוח( בעתיד מידע מערכות לארגוני תרחישים ארבעה : 1 איור



  עולםב פרקטיקה: סקירה
 המאפיינים .הרחב הציבור לשימוש האינטרנט גבי על הפועלות רבות טכנולוגיות תשתיות פותחו האחרונות בשנים

 רבות .ושיתופיות זמינות של הברורה והאידיאולוגיה ,השימוש נוחות הן החינמיות הפלטפורמות של הבולטים

 בפלטפורמות נתמקד זו בעבודה .םאפשריי תרשימים במגוון להצגתם נתונים משיכת מאפשרות מהמערכות

  :לדוגמה .מפות גבי על נתונים להצגת

1.   ‐ Swivel ‐com.ushahidi.www   

 Hagtun( קטסטרופה במקרי בעיקר ,אסונות על מידע לשיתוף נועד )בסווהילית עדות( אושהידי הפרויקט

and Meier, 2010(. ערב במדינות בחירות כמו ,פוליטיים אירועים לקראת גם שימוש בו נעשה ,זאת עם, 

 שמציעים נוספים אתרים .תחריר בכיכר ההפגנות פרוץ עם שאת וביתר ;המהומות תחילת לפני עוד

 .crisscrossed, seeclickfix :דומים גיאוגרפיים יישומים

2.   ‐ 360Data ‐org.360data.www  

 ופרסום לעדכון נוח כלי העולם מכל מידע/תוכן לעורכי מאפשרת ,אליו הנלווית התוכנה ופלטפורמת האתר

  .ונוחה חזותית בצורה ,מידע

 ,האתר צוות ,ממשל גורמי י"ע המעודכנים וחברתיים כלכליים נתונים וכולל מגוון באתר הנתונים ואופי סוג

 .למידע נגישות בעלי ואזרחים

3.   ‐ Tables Fusion Google ‐fusiontables/com.google.www  

Fusion tables נוחה בצורה ,מפה ג"ע מידע הצגת לאפשר שמטרתו גוגל של חדש טכנולוגי מוצר ינוה 

  .למשתמש וברורה

 :שכבות לשתי FT את לחלק ניתן

a. הרשת ג"ע מידע ושמירת עריכת המאפשר ,טבלאי נתונים בסיס – המידע שכבת. 

b. מערכת – ההצגה שכבת GIS לא בין חזותי באופן לקשר ומאפשרת העולם מפת את המציגה 

 .הנתונים שבבסיס המידע

c. או ,סמנים של בצורה נעשית הנתונים הצגת heat maps מגדיר אותם לשדות בהתאם 

  .המשתמש

  

 רובן המיועדות במערכות ,תחומים ובמגוון שונות בדרכים השיתופית הזירה את אימצו ועסקיים ממשלתיים גופים

 תפעולית או עסקית למטרה רק ולא ',וכד החיים איכות ,הסביבה ,החברה :הכלל טובת של משותפת למטרה ככולן

  .מיידי כלכלי לכימות הניתנת ,וממוקדת ישירה

http://www.ushahidi.comswivel/
http://crisscrossed/
http://www.seeclickfix.com/government
http://www.data360.org/
http://www.google.com/fusiontables/public/tour/index.html


  :והמעניינות הבולטות הדוגמאות בין

LA Crime  

crime LA טיימס לס'אנג לוס העיתון של: crime/la‐ingmapp/com.latimes.projects://http  

 

 LA Crime מסך תצלום : 2 איור

 ונתונים קהילתי משתמשים תוכן לצד ,פשיעה מקרי על במידע לשיתוף מפה של ממשק מספקת המערכת

 המבוקש האזור על לחיצה ידי על בעיר )שכונות( אזורים בה לבחור ניתן :לצפייה נוחה המפה .רשמיים דמוגרפיים

  .המפה של העליון בסרגל טאבים באמצעות המידע בשכבת ולבחור ,העיר במפת

 וטכנולוגיה עבודה עקרונות .זמינים נתונים וכן ,לשימוש וחופשיות פתוחות תוכנות בסיס על כולה נבנתה המערכת

  :באתר מוצגים

This site is built entirely with free and open‐source software, including Django, jQuery, 

OpenLayers,Timemap and PostgreSQL. Thank you to all of the community members who have 

contributed to their development. Thanks must go especially to the GeoDjango project, which provides 

an astounding tool for publishing data with a geospatial database. 

Source: http://projects.latimes.com/mapping‐la/about/ 

http://projects.latimes.com/mapping-la/crime
http://www.djangoproject.com/
http://jquery.com/
http://openlayers.org/
http://code.google.com/p/timemap/
http://www.postgresql.org/
http://geodjango.org/
http://projects.latimes.com/mapping-la/about/


6The Omega Group  
 מתוך לציבור המועיל מידע להנגשת ומסחרית טכנולוגית ישימה גישה מייצגת היא שכן במיוחד מעניינת זו דוגמה
  .שלתייםממ מאגרים

 ברשויות מידע וזמינות אגירת בין שנוצר הגדול המרחק את ,קרי ,המידע הנגשת פער את זיהתה אומגה קבוצת
 הציבור צורך בין השווה עמק את מצאה כי ונראה ,זה ממידע תועלת ייצרול אל להגיע הציבור יכולת לבין ,שונות
  .נוחה בצורה המידע את ולהציג להזין טכנולוגית ויכולת ,הפרטיות על בהגנה הצורך ,במידע

 אוטומטי באופן וקצירת כגון ,המידע להשגת אגרסיביים מהלכים מבצעת ואינה שיתופית בגישה פועלת הקבוצה
  .הגנה מנגנוני עקיפת תוך ,ממשלתיים מאתרים

 כך ,עצמם גופים אותם עבור שימושיים כלים הקבוצה יצרה ,לפעולה הממשלתיים הגופים את להניע מנת-על
 ,חינוך לגופי כלים החברה מספקת כרגע כאשר ,הציבור את מאשר פחות לא אותם משרתת המידע שהזנת
  .אש וכיבוי משטרה

 שניתן כפי ,נוכחי פשיעה למצב על חיתוך גם לקבל ניתן בו ,CrimeView הנקרא כלי החברה מייצרת ,כדוגמה
   :הבאה המסך בתמונת לראות

 

 CrimeView Dashboard - 3 איור

  

                                                            
6 www.theomegagroup.com 



   :אחת ובעונה בעת משתמשים סוגי שני מייצגים הממשל מצד הקצה משתמשי ,למעשה

 המזינים אלו הם ,הממשל סוכנויות אנשי של אחריות הם ברובם המידע וטיוב אימות ,הזנת – תוכן עורכי .1

 .גוןהאר של IT-ה ממערכות חלק להיות הופכת המערכת ,למעשה שהלכה כך המערכת את

 בו מהאופן תועלת מייצרים הממשל גורמי ,המידע הזנת לאחר ,הקודם באיור שראינו כפי – צופים .2

 .םברשות נמצא שכבר המידע את מציגה המערכת

 כלים ממשלתיים לגופים מספקת החברה בו ,"חליפין סחר" על מבוססת החברה של העסקית גישתה כי מרול ניתן

 והזנתו המידע מערך מסחרית נהנית החברה בעוד ,בארגון העבודה תזרימ את המשפרים נוחים ויזואליים

  .הסוכנות י"ע המתבצעים

 ינוךח בנושאי מידע בבירור ,כדוגמה ,הציבור של פניות בהיקף פוטנציאלית ירידה הינה ,הממשל עבור נוסף ערך

 המידע העברת ליכולת עברמ( שונים ובחיתוכים בקלות זה מידע להשיג אזרח כל של יכולתו לאור ,אישי בטחון או

  ).טלפוני באופן או שירות בדלפק ,פקיד של

 למידע נוחה בצורה חשוף אשר ,הציבור הינו ,זו מסוג באירוע העיקרי המרוויח ,בראייתנו כי מרול יש ,זאת עם

  .ממשל גורמי י"ע המנוטר אמין

  

 עסקית-הטכנולוגית גישתה פשרתמא אותו מידע לשיתוף נוספות חשובות דוגמאות לראות ניתן הבאים באיורים

  :אומגה קבוצת של

  



 

  חום מפת בתצורת תיכון תלמידי מיקום - 4 איור
  

 

  אזור לפי כיבוי ניידות של תגובה זמן - 5 איור



Recovery plan 7אובמה בממשל   

 

  Recovery Plan - מסך תצלום : 6 איור

 ממשל שהנהיג ההבראה תוכנית במסגרת משאבים הקצאת על במידע לשיתוף מפה של ממשק מספקת המערכת

  .אובמה

 .והוואי אלסקה כולל ,ב"ארה מפת גבי על כנקודות מיוצגים ,חוזים או הלוואות ,מענקים :סוגים משלושה משאבים

  .שונים ממדים לפי לפילוח ניתנים הנתונים

 כלים מגוון באמצעות והצגתם למשיכתם לציבור זמינים רבים נתונים ,הפתוחה הממשל תפיסת במסגרת

  .מפות וכמובן ,טקסט ענן ,פאי ,עמודות גרף :נתונים של לוויזואליזציה

 ציבוריה מהמגזר שחקנים של רבות מקומיות יוזמות פורחות ,רשמיות בהחלטות המעוגנת ,הפדרלית היוזמה לצד

 מרחבב נוכחות יש מגזר לכל ,ניהםבי מובנה עניינים ניגוד למרות ,כלומר .חברתיים ופעילים ותעמות של ,פרטיהו

 כל .המידע של והפצה עיבוד ,עיצוב ,ייצורב המשתתפים פעילים שחקנים יש מגזר לכל ,מכך ויותר ,החדש הציבורי

  .והשיתוף השקיפות אסטרטגיית בתכנון משלו שיקולים מפעיל שחקן

                                                            
 7gov.recovery.www 

http://www.recovery.gov/
http://www.recovery.gov/
http://www.recovery.gov/


-סדנאות בסדרת שגובשו מדיניות קווי פי על מנוהל ,אובמה בממשל ,כיום ב"בארה הזמין הממשל כי לציין יש

 מייסדי בין ).Government Open and Transparency for Memorandum s'Obama( ייל באוניברסיטת מחקר

 של המידע מדיניות את מתווה נובק .הלבן הבית ר"למנמ משנה כיום ,נובק 'בת היתה ייל באוניברסיטת הפרויקט

  .)Noveck, 2009( ושיתופיות מעורבות ,שקיפות :עקרונות שלושה על אובמה ממשל

 אינטרנט אתרי של שלם במערך ביטוי לידי שבא כפי ,הציבורית האדמיניסטרציה ארגון את מנחים אלה עקרונות

  ".פתוח ממשל" של חדשות יוזמות וליצירת לנתונים גישה ומאפשרים עשיר מידע המספקים

 – האלחוטית המהפכה או ,זהות לניהול לאומית אסטרטגיה :כמו בוערות שאלות ציבורי לדיון פתח הממשל ,בנוסף

  .בישראל גם ,והמקומיות הלאומיות ,הרשויות מתמודדות איתן שאלות

 ליישומים והרשויות הממשלה משרדי בין תחרויות הממשל כיום מוביל בייל שפותחו רעיונות בהשראת ,כן על יתר

 תחת ,)dashboard( חזותיים באמצעים ולשימוש ,לנתונים הנגישות להגדלת טכנולוגיות של ושאפתניים חדשניים

  .ושיתופיות שקיפות של היסוד עקרונות

 והפצת לעיצוב כלים ואף ,לנתונים נוחה גישה המאפשרות מפות מבוססותו פתוחות מערכות שסקרנו לאחר

  .לישראל המותאם טכנולוגי ממשק של פיתוח באמצעות הידע יישום את נבחן ,האינטרנט גבי על ,נתוניםה

 טכנולוגית ישימות הוכחת: 1חלק 
 הפלטפורמה את מציגים אנו זה בשלב .לישראל מותאםה ממשק של טכנולוגי פיתוח תהליך נתאר כעת

 ושל ,רשויות של מידע ממאגרי אוטומטית נתונים תמשיכ של אפשרויות נציג ,בהמשך .הנתונים ללא ,הטכנולוגית

 .משתמשים ידי על נתונים תהזנ

  .הפיתוח בתהליך שעלו השאלות את מכן ולאחר ,שפותח כפי והממשק הפעילות עקרונות את נציג תחילה

 באופן קיים מידע של הצגה שתאפשר אינטראקטיבית שכבתית-רב מפה תהווה העיקרי המערכת ממשק את

 הפקטורים מגוון את להבין באמצעותה יוכל במערכת משתמש .מיקום בסיס על חדש מידע והזנת ,חזותי

  .זמן של כפונקציה ן"הנדל ערך ווןכי את לראות כן וכמו ,מבוקש ן"נדל נכס על המשפיעים

 ישראל של אינטראקטיבית מפה המציגה מסך מונתת :7 איור הנראית ,בסיסית תכנותיה הוכחת נכתבה למערכת

 עם ,המפות ממשקמ נשלפת המפה .נתונים בסיס דרך מידע שכבות להוסיף ניתן אליה ,)"אתר"ב הראשי הדף(

  ).חלוטיןל פונקציונלית המפה( אביב תל על התמרכזות

http://www.whitehouse.gov/the_press_office/TransparencyandOpenGovernment
http://www.whitehouse.gov/open/around


 

  נתונים בסיס דרך מידע שכבות להוסיף ניתן אליה מפה :מסך תצלום - 7 איור

  :הבאים העיקריים הרכיבים עם ,פתוח קוד חבילות על מתבססת ככולה רובה המערכת

8  .קהילתי מפות שירות ,Waze של ממשק על מבוסס ,אינטראקטיבית מפה אובייקט .1

 .OpenLayers9 של API-ה דרך מתקדם פותמ בממשק תמיכה .2

 .MySQL10 פתוח נתונים בסיס .3
11PHP.   - באינטרנט שרת-צד לפיתוח סקריפטים שפת .4

  .APACHE אינטרנט שרת .5

  הפיתוח בתהליך אתגרים

   :הבא באופן Geocoding נגדיר ,הראשון האתגר תאור לפני

Geocoding is "the process of associating an address record with a point on a map – and to perform 
spatial queries on the result" (Ratcliffe, 2001: 473). 
 

 למשל הנדרש( Geocoding-ב תמיכה ,משתמש ממשק המכילים כאלו בוודאי ,אוגרפייםיג יישומים עבור ,כלומר

  .הכרחי ראשון צעד הינו ,)כתובת חיפוש בעת

                                                            
8 www.waze.co.il  

9 www.openlayers.org 
10 www.mysql.com 

11 www.php.net  



 ומפותחות( המפותחות הארצות רוב עבור חינם ומסופקת טריוויאלית שהינה ,תזא תמיכה כי גילינו ,לצערנו

  .ראשון אתגר מהווה ,)פחות

  בישראל geocoding :ראשון אתגר

 Google Maps, Yahoo כגון המובילים המפות ממשקי בכל geocoding-ב תמיכה העדרמ סובלת ישראל כי מסתבר

Maps, Bing maps הזה בנושא נתמכת לא ישראל דווקאש לסיבה משמעית וחד רשמית אינדיקציה מצאנו לא .'וכו 

 ).מישראל פחות ומפותחות קטנות נידחות למדינות נתונים נםיש כאשר( הגדולות המפות מספקיות אחת באף

 שמורות השימוש זכויות - 12עסקית היא העיקרית הסיבה כי נראה אך ,ביטחונית היא לכך הסיבות אחתש ייתכן

  .מסחרית לחברה

 פתרון בהחלט – AtlasCT חברת היא ישראל של ומיפוי Geocoding-ב טובה תמיכה שמספקת היחידה החברה

  .גבוהה בעלות מסחרי בפתרון מדובר אך ,אפשרי

 מאותן סובלים ואינם ,משתמשים י"ע שנוצרו וממשקים במידע שימוש י"ע לבעיה אפשריים מעקפים מספר מצאנו

 מפה אובייקט גם וכולל Waze חברת י"ע המוצע ממשק הינו ,שבהם הראשון .לכן קודם שהכרנו רישוי בעיות

   .GeoCoding שאילתות לבצע המאפשר )API( מתכנתים ממשק וגם אינטראקטיבי

  .זה פתרון על מבוסס ,לעיל שנראה 7 איור

 ניתן בהם ,םפתוחי תוכנה פתרונות מהווים שניהם ,OpenStreetMaps את כן-וכמו OpenLayers13 את גם לציין יש

  .בישראל GIS יישומי לטובת להשתמש

 Google-ש כך ,נתונים / התוכנה שכבת לבין ,ההצגה שכבת בין הפרדה לבצע לנוויכ ,טכנולוגית מבחינה ,בנוסף

Maps ש בעוד ,בלבד ההצגה ממשק את יהווה-Waze התוכנה ממשק את מספקת/GeoCoding.  

  נתונים בסיסי טיוב :שני אתגר

  .הנתונים פורמט נושא הינו ,זיהינו אותו מעותימש שני אתגר

 I"נדל נתוני נמצאים בה התצורה ברם ,טכנולוגית מבחינה "פתורה בעיה" מהווים נתונים בסיסי כי ספק אין ,מחד

  .GIS ליישומי המתאימות רוחב/אורך רדינטותוכקוא ולא ,חלקה/גוש תצורת לרוב הינה

 נע האפשריים הפתרונות סל – חישובית מבחינה יעילה בצורה השניים בין להמיר אמצעי נצטרך כי זה בשלב הבנו

 סטטית טבלה דרך ,שכזה אתגר קיים כלל אם חקרנו לא עוד זה בשלב כאשר ,אתר של דינאמי תשאול בין

  .השניים בין המקשרת לחלוטין

                                                            
 12664=id?detail/issues/issues-api-gmaps/p/com.google.code://http –ת מפתחי הקוד של גוגל בו יש תגובה של  דיון בקהיל

  ).Licensing(המציינת כי הנושא קשור לרישוי שימוש , עובדת גוגל
13 An open source javascript library to load, display and render maps from multiple sources on web pages 

  .Waze עליו מתבסס ממשק התוכנה של –

http://code.google.com/p/gmaps-api-issues/issues/detail?id=664
http://code.google.com/p/gmaps-api-issues/issues/detail?id=664
http://code.google.com/p/gmaps-api-issues/issues/detail?id=664


 בסיס מתוך ידעמ והציג 14נתונים בסיס תשאל אשר ,ישראל של מעודכן מפה אובייקט ליצור הצלחנו ,לסיכום

  .אינטרנט שרת מתוך מורץ "אתר"ה כאשר ,המפה על זה נתונים

 ,המפה על מרקרים עם לסמן אפשרות עם ,)WAZE API-ב שימוש של sample( שימוש דוגמת מספק "אתר"ה

 קבועים מסוימים מיקומים של הוקית-אד הצגה מספק ,כאמור 7 איור .פוליגונים שכבת להציג כן-וכמו

 להיקף משמעות אין ,מעלויות נתעלם אם ,שכן ,משמעי חד באופן טכנולוגית תכנותיה הוכחנו ,כלומר.מראש

 ,זאת עם.זה מידע להציג אורטיתיהת הטכנולוגית היכולת על ,רשומות מספר או שכבות מספר בהיבט אם ,המידע

 בחלק ,כך על .'דכו משתמשים שיתוף ,מתקדמות חיפוש תיואפשרו ,סקלבילי DB -ל לחיבור הדרך ארוכה עדיין

  .העבודה של הבא

  

  ציבורי ומידע נתונים זמינות: 2חלק 
 .לישראל המתאימות מיפוי למערכות ממשק פיתחנוו המיפוי להיבט מענה נתנו טכנולוגיתה תכנותיהה בדיקתב

 .המידע אינטגרציית היבט את נבחן כעת

 כלל את מרכזת 1 טבלה .מגוריהם בסביבת או ,המדינה אזרחי בידי הנמצאים ביותר היקרים מהנכסים הוא ן"נדל

  .הכלכלי הערך לאומדן הרלוונטיים המידע מקורות

  ן"הנדל בתחום מידע מקורות .1 טבלה

  העבודה מסגרת  המידע  מידע מקור

 ,ע"תב :עירוני תכנון ;קרקעות היצע  מקומיות רשויות

 שירותי ,בנייה רישוי ,בנייה זכויות

  קהילה

 הזמינים הנתונים של כללית קירהס

 ;מקומיות ובמועצות גדולות ברשויות

  .אביב בתל יסודית סקירה

 הכנסות מינהל – האוצר משרד

  המדינה

  .המסים רשות של האתר סקירת  מכירה מחירי

  .העבודה למסגרת מחוץ  מבוקשים שכירות מחירי  מסחריים אתרים

  .העבודה של השני בחלק יידון  אזורי דירוג ,חופשי טקסט  הציבור

  

                                                            
  ובר במספר שורות מידע סטטיותבשלב הוכחת ההתכנות ד 14



 ,השגתם תאפשרת לא שבהם במקרים ,לכן .בעבודה משמעותי אתגר מהווה ומראש ודאית אינה לנתונים הגישה

  .דומה תרומה בעל מידע ליצירת חלופיות דרכים ותציע ,החסמים סוגי את ותגדיר תאפיין עבודהה

  קומיותמ תויושר

 בישרה לא ,חיפה כגון מתקדמותל נחשבותה באלו כולל ,ותמקומי רשויות במספר הזמין המידע של כללית סקירה

  .ההדיוט למשתמש ידידותית ולא ברורה לא בצורה ומוצג קוטלגמ הוא ,זמין המידע כאשר גם .טובות

  .מוגש הוא בו בפורמט והן לציבור הנגיש המידע באופי הן ,הרשויות בין אחידות אין

 ,פוריאן( בישראל המקומיות רשויותב המידע ומערכות טהאינטרנ אתרי את שחקר ,קודם מחקר ,כן על יתר

 תומערכ טמיעוה וחולון אביב תל ,15חיפה כמו גדולות ערים ,לדוגמה .הרשויות בין גדולים הבדלים מצא ,)2010

 כוכב המקומית המועצה כמו ,קטנים יישובים לעומת ,)אדריכלים ,דין עורכי( מקצועי יעד לקהל המיועדות מידע

 פתוחים דיונים יוזמים אףו ,וצילומים מפות בעזרת ,רב כלכלי ערך בעל מידע תושביםה לציבור פיםהחוש ,16יאיר

  .החלטות בקבלת הציבור שיתוףל

 תכנון תהליכי על מידע שלהן האינטרנט באתרי להציג )17וחולון חיפה בהן( שונות רשויות החלו האחרונות בשנים

 מקוונים תהליכים ,טפסים ,אוויר תצלומי ,מפות בהם ,שונים נתונים סוגי מציעה בתחום מהחלוצות אחת כל .ובנייה

  .ועוד

 יםרלוונטיה ,בנייה זכויות על ומידע ע"תב כמו למסמכים גישה להיות אמורה המקומיות הרשויות של אתריםב

 את בדקנו ,העבודה את למקד כדי .ובנייה לתכנון הציבור מצד התנגדות או הציבור שיתוף של הראשונים לצעדים

 ,לא/כן ,ספציפי נכס על תוכנית הופקדה האם :ובנייה תכנון בתהליכי הראשון בשלב לאזרח הדרוש המידע זמינות

 באתרים .בנייה זכויות כולל ,בנייה להיתר מידע תיק )/ע"תב( עיר בניין תוכנית ;הזמינים והנתונים המסמכים םומה

 עיריית של באתר והנתונים המסמכים את נציג זו עבודהב ).לעיל הסקירה( זמין היה לא המידע רבות רשויות של

  .אביב תל

  אביב תל עיריית

 לחוק בהתאם בעיר הבנייה על ולבקרה לרישוי אחראי ,ההנדסה במינהל ,הבנייה על ופיקוח לרישוי האגף

 :האגף תפקידי .התכנון ועדות ולהחלטות

                                                            
  : באתר של עיריית חיפה יש כמה מערכות15

  http://www1.haifa.muni.il/apps/handasaSys/TikBinyan.asp: תהליך רישוי בניה 
  https://www.citypay.co.il/HandasaFiles/Default.aspx?BuildingNum=351720: מערכת תיקי בניין סרוקים 

 / http://147.236.237.215/haifa:ויעודי קרקע תוכנית בניין עיר 
  http://www.haifa.muni.il/Haifa/municipality/Engineering/Pages/LocalCommity.aspx :הקלטת ישיבות וועדה מקומית

 / http://www1.haifa.muni.il/mitar :תוכנית המתאר החדשה
  

-http://www.kokhav: מתאר מחוזיתראש המועצה קורא לתושבים להתנגד לתוכנית , לדוגמה 16
yair.muni.il/Openning.asp?Lang=1&#Top 

  20100709skira=ElementId?jhtml.article/tmc/com.themarker.www://http_1178692: כתבה 17

http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=skira20100709_1178692


o טיפול ,בכתב למידע בבקשות טיפול ,ובכתב פה בעל - והשבחה בניה לזכויות בנוגע תכנוני מידע מתן 

 ).מידע תיקי( להיתר מידע בבקשות

o בניה רישוי לתחום הקשור בכל לציבור מענה. 

o התכנון ועדות החלטות פי על הרישוי בהליכי וטיפול חורגים לשימושים בנייה להיתר בקשות בדיקת. 

o וגמר אכלוס באישורי וטיפול חוקית בניה על פיקוח. 

o סקירות באמצעות בה וטיפול והבניה התכנון לחוק בהתאם ,העיר בתחום המתבצעת חוקית בלתי בנייה איתור 

 .אוויר תצלומי ובדיקת ,אזרחים תלונות פי על בניה תכניות בדיקת ,בשטח

o גורמים של יןיהבנ שבתיקי במסמכים העיון הסדרת .יןיהבנ בתיקי ותיוקם שונות ובתכניות במסמכים טיפול 

 .םותושבי עירוניים פנים

  :הנדסה בנושאי הבאים המדורים נמצאו אביב תל עיריית של באתר

o זכויות על מידע ובו בנייה להיתר מידע תיק קבלת ,חלקה גוש איתור ,בניה זכויות בדיקת :תכנוני מידע מרכז 

 ,בתשלום כרוך השירות .חורג שימוש /היבני היתר קבלת לצורך ומחייב ראשון שלב הינו זה שלב .בנכס הבניה

 מקוון טופס הב למלא ,תוכנה להוריד יש האינטרנט אתר באמצעות למידע הבקשה להגשת .יותר או ₪ 182

  .בנייה להיתר למידע בקשה להגשת התוכנה להורדת :בנייה לרישוי למחלקה במייל אותה ולשלוח

 שימוש שיש למרות ,דבר של בסופו כלומר ,הדואר דרך קשיח בעותק המידע בקבלת מסתיים זה תהליך

 .במלואו דיגיטלי אינו התהליך ,בטכנולוגיה מסוים

o התנגדות הגשת תהליך כולל .בנייה רישוי 

o כאן( ההנדסה ועדות יפרוטוקול:(  

o ופיקוח רישוי( ובנייה לתכנון המשנה עדתו( 

o עסקים רישוי( ובנייה לתכנון המשנה ועדת( 

o עיר בניין תוכנית – )ע"תב( ובנייה לתכנון המשנה ועדת 

o שימור ועדת 

o עיר בניין תוכנית – )ע"תב( המקומית הועדה מליאת  

o הרישוי רשות  

  GIS: /iview/il.gov.aviv‐tel.gis://http רכתמעל אקספלורר בדפדפן גישה יש כאן גם ,אחרות רבות ברשויות כמו

http://www2.tel-aviv.gov.il/tlvForms/Infrastructures/InfoRightsNew/Search.aspx
https://www2.tel-aviv.gov.il/TlvForms/Infrastructures/IturGushHelkaNew/Search.aspx
http://www.tel-aviv.gov.il/Tolive/Infrastructures/Pages/PermitInfo.aspx?tm=2&sm=24&side=405
http://www.tel-aviv.gov.il/Download/Rishui.zip
http://www.tel-aviv.gov.il/Tolive/Infrastructures/Pages/FilingObjections.aspx?tm=&sm=&side=471
http://www.tel-aviv.gov.il/Tolive/Infrastructures/Pages/EngProtocols.aspx?tm=2&sm=24&side=363
http://gis.tel-aviv.gov.il/iview/


  :אביב תלב הבאות המידע שכבות את וכן GIS-ה מערכת את בחנו ,הקיים המידע מתוך

  .לשדות להפריד קשה אך אוטומטית למשוך ניתן .html קובץ ).כאן( מוקדם מידע – בנייה זכויות .1

  .אנושי משתמש דורש .ומסובך יקר ליךתה ).כאן( מידע תיק – בנייה זכויות .2

  .הכתובות פיל אוטומטית למשוך ניתן לא ).כאן( )ופיקוח רישוי( ובנייה לתכנון המשנה ועדת של פרוטוקולים .3

 עיריית של האינטרנט באתר ונתונים למידע הטכנולוגי הממשק שיפורל המלצותנציג ו קייםה מצבכעת נתאר את ה

  .אביב תל

  GIS מערכת

 חברת של ArcIMS על הנראה ככל מבוססת מערכתה כי מראה באתר המשתמש לצד החשוף בקוד עיון :קיים מצב
18ESRI 2002-ל מתועד אחרון עדכון עם.  

 על בהתמקדות קל שינוי כל .חדשים GIS לפתרונות ביחס למשתמש נוח לא והממשק מיושן המערכת יצובע

  .שניות מספר האורכת ,המפה של מחודשת לטעינה גורם המוצג מידעב או ,המפה

 המערכת כי ההתרשמות .הרחב לציבור ולא מקצוע לאנשי ,במקור לפחות ,נועדה שהמערכת נראה העיצוב לפי

 הרלוונטית הדרישה לפי מידע ולעבד ,מיקום פר מידע לסנן יכולת מהעדר נובעת הביתי למשתמש עדתמיו אינה

  .לאזרח

 כתובת עבור ומהיר דינאמי באופן ,המידע כלל את לקבל היכולת חסרהו רוחבי מידע עבור מוכוון הממשק ,כלומר

  ).קיים המידע שכן ,בלבד ממשק( יתספציפ אחת

 את הופכות מידע של שכבות עשרות - שבה המרשים המידע עושר על המערכת את לחיוב נציין ,זאת עם

  .רב פוטנציאל לבעלת המערכת

 אלא ,ן"הנדל מתחום מקצוע לאנשי הרלוונטי במידע ורק אך מדובר לא כי מראה הזמין במידע מקרוב עיון

  .בעיר החיים של מגוונים לאספקטים הרלוונטיות מידע שכבות ותמסופק

 אזורי של מדיניות גם סים"ומתנ חופים ,מלון לבתי מעבר למצוא ניתן ,"ופנאי תיירות" העל-שכבת תחת ,כדוגמה

  .ליליים בילוי

 כבר העירייה כי ,מכך ויותר ,דיגיטלי בפורמט זמין המידע כי יתמשמע חד הוכחה מהווה המערכת ,מבחינתנו

  .הגשתו צורת ילגב השגות לנו יש אם גם ,לציבור מלא באופן זה מידע חושפת למעשה

  

                                                            
 ArcGIS-י החברה והוחלף ב"מוצר זה אינו נתמך עוד ע18

https://www2.tel-aviv.gov.il/tlvForms/Infrastructures/InfoRightsNew/Search.aspx
http://www.tel-aviv.gov.il/Tolive/Infrastructures/Pages/PermitInfo.aspx?tm=2&sm=24&side=405
http://www.tel-aviv.gov.il/Tolive/Infrastructures/Pages/PermitBuildLicenseCommittee.aspx?tm=2&sm=24&side=365


  עיקריות המלצות

 כלל וריכוז ספציפית כתובת על מיקוד המאפשרת ,אזרח מוכוונת גישה ולהטמיע לתכנן יש – ממשק .1
 .שאילתא בכל המפה של מחודשת טעינה ללא ,זו לכתובת נושאים י"עפ הרלוונטי המידע

 .)המסים רשות( בעיר ן"נדל של מדווחים מכירה מחירי למשל – נוספים ממקורות מידע שילוב .2

 .מודרניים דפדפנים של היכולות בכלל המשתמש מודרני למנוע לעבור יש – GIS מנוע .3

 .יותר נוח וממשק ,יותר נמוכים טעינה בזמני יתבטא זה מעבר ,דבר של בסופו

 פתיחת יהיה הנראה ככל המידע להנגשת ביותר החשוב הצעד )Web API( אינטרנטי תוכנה ממשקי .4
 ,משלהם אפליקציות באמצעותו ולבנות למידע להתחבר שיוכלו ,מפתחים עבור ,)בדבל לקריאה( המידע
 .העירייה ושיתוף התערבות ללא

 לאחר .אוטומטי באופן מידע את לקבל מ"ע המערכת אל להתחבר ניסינו העבודה במסגרת כי לציין חשוב
  .)ESRI( התוכנה ספק של באתר לחפש פנינו ,אביב-תל עיריית באתר כזו לאפשרות תיעוד כל מצאנו שלא

 הצלחנו לא אך ,חיצוניים ממשקים לספק מסוגלת אכן ESRI י"ע שנכתבה כפי ,המקורית המערכת כי התברר

 .א"ת עיריית של GIS-ה במערכת אלו ממשקים של בפועל מימוש לאתר

  

 

  אביב-תל עיריית של GIS-ה מערכת - 8 איור

  )מוקדם מידע( בנייה זכויות

 זכויות" כאשר ,העירייה שבאתר "מקוונים ישומים" תפריט דרך לעבור עלינו ,זה מידע לקבל מנת-על :קיים מצב

  .עצמאי כיישום מוגדר ,"מוקדם מידע -בניה



  .html בפורמט נשלף המידע ,חלקה/גוש או כתובת הזנת לאחר

 שיאפשר באופן מאורגן אינו ,רבים נתונים הכולל ,הפלט אך נוספים ביישומים שימוש להמשך נוח הפורמט אמנם

  .פלט לדוגמת 1 נספח ראה – )הנכס של מדויק מיקום או זמנים לוח לפי ,לדוגמה( ונוחה קלה התמצאות

  עיקריות המלצות

 .למשתמש ערך בעל יהיה שהמידע כך ,משמעות בעלי שדות יצירת .1

 .הדיוטות עבור מקוצר סיכום יצירת .2

  .חיצוניים מיישומים המידע אל אוטומטית גישה שיאפשר )Web API( תוכנה ממשק פתיחת .3

  )מידע תיק( בנייה זכויות

  :הבאות הפעולות סדרת את לבצע יש מידע תיק להזמין כדי :קיים מצב

 .בנייה היתר על למידע בקשה להגשת טופס תוכנה להוריד .1

 .זו תוכנה באמצעות טופס למלא .2

 .במחשב asc כקובץ הטופס את לשמור .3

 .לבקשה הרלוונטיים נוספים קבצים בצרוף ,אימייל באמצעות ובץהק את לשלוח .4

  .דיגיטלי באופן שמור אינו המידע רוב כאשר ,כחודש אורך – תשובה לקבלת להמתין .5

  עיקריות המלצות

 .מלא מקוון תהליך שיאפשר בקשה טופס העלאת .1

 קיים כבר רב חומר אך ,דיגיטלי כקובץ שמורים אינם רבים מסמכים אמנם :עצמם המידע לתיקי באשר  .2
 על מעיד בעולם הניסיון .משתמשים ידי על מסמכים עלאתה לאפשר היא ההמלצה לכן ,תושבים בידי

  part_take_to_how/org.galaxyzoo.www://http :דוגמהל ,זה מסוג שיתופיות ביוזמות הצלחה

 .מלאה דיגיטציה לקראת התהליך את לקדם מ"ע המשתמשים בקהל עזרילה ליציםממ אנו ,כלומר

  .חיצוניים מיישומים המידע אל אוטומטית גישה שיאפשר )Web API( תוכנה ממשק פתיחת .3

  )ופיקוח רישוי( -  ובנייה לתכנון המשנה ועדת של פרוטוקולים

 ,עקביות ללא ,שונים בפורמטים העירייה תרבא להורדה זמינים השונות הוועדות של הפרוטוקולים :קיים מצב 

  .אוטומטית לשליפה אפשרות וללא

http://www.galaxyzoo.org/how_to_take_part


 ופיקוח רישוי המשנה בוועדת ,ולעומתן ,לאתר הועלו ואז pdf-ל word-מ הומרו המסמכים שבהן ועדות יש

  .pdf בפורמט לאתר והועלו נסרקו ואז הודפסו המסמכים

 כאשר טכנולוגי אתגר המציב ,דומות וועדות שתי בין יטליהדיג המסמכים בפורמט אחידות חוסר זיהינו ,כלומר

  .זה מידע על עתידיים אוטומטיים לעיבודים מתייחסים

  עיקריות המלצות

  חיצוניים מיישומים המידע אל אוטומטית גישה שיאפשר )Web API( תוכנה ממשק פתיחת .1

 קפיצת הן גם יהווש הבאות האפשרויות את לשקול ניתן ,מלא WEB ממשק לממש ניתן ולא במידה .2
 :הקיים המצב מול אל מדרגה

a. ניתוחים וביצוע ,כולו הנתונים בסיס הורדת קרי( מקוונת לא שליפה המאפשר נתונים בסיס 
 ).זה נתונים בסיס של הסטנדרטיים העבודה כלי באמצעות

b. שונות בעמודות והחלטות כתובות לתוכו שיוקלדו אקסל קובץ. 

c. קובץ word שדות בו שיוגדרו.  

 הפשוטים מהפתרונות באחד בוחרים אם בוודאי ,רבות אדם בשנות כרוך אינו אלו המלצות יישום כי עוד יןנצי

  .שהצענו

 המאפשרות אינטרנטיות למערכות העירייה מאתר נתונים וחוקי אוטומטי באופן למשוך ניתן לא ,דבר של בסיכומו

 דיגיטלית לעירייה אב תוכנית בתכנון החלה רייההעי הנהלת ,זאת עם .לעיל שהוצגו כפי ,נתונים של ויזואליזציה

 העירייה נציג ,העירוני GIS-ה בנושא .לנתונים גישה ויאפשרו וניהוליות טכנולוגיות תשתיות ישופרו שבמסגרתה

 ,קידוד לפי העירוני GIS-ל להתחבר שנוכל כך ,באינטרנט זמינותה ,GIS-ה שכבות קודי את לידינו להעביר הציע

 עמדתנו כי אם ,הצורך את מספק זה פתרון אם לבדוק כדי לידינו התקבלו לא עדיין הקודים .םשוני בחיתוכים

  .מלאה אוטומציה לצורך מספק אינו כנראה זה מידע כי גורסת ,ראשונית בדיקת לאחר הנוכחית

  המדינה הכנסות מינהל – האוצר משרד
 את לחשוף מתמשך סירוב לאחר .המסים שותלר מדווחים ,למגורים דירות כולל ,ן"נדל נכסי של המכירה מחירי

 בעקבות לציבור המידע את פתחה המסים רשות – רב וציבורי כלכלי ערך בעלי נתונים – בפועל ן"הנדל מחירי

 ,בלום אורה ד"עו ידי על בירושלים המחוזי המשפט לבית שהוגשה ,המידע חופש חוק פי על מינהלית עתירה

 לארכיטקטורה מהפקולטה שחר בן דני ר"ד של בשמם ,אביב תל ברסיטתבאוני למשפטים בפקולטה הקליניקות

  .אביב תל באוניברסיטת בהיותו ן"לנדל גלוב גזית כצמן מכון מנהלת ,טולקובסקי אפרת ר"וד בטכניון

 באתר .תוכנה ממשקל זמין אינו ן"נדל של בפועל מכירה מחירי לגבי המיסים רשות של אתרב המידעש אלא

 פעולות לעצור הנועד Captcha תגנה .זה למידע אוטומטית גישה למנוע מנת לע Captcha הגנת הותקנה

 להגברת אקטיביים צעדים בוצעו שלא רק לא כלומר .למידע לגשת הבקשה את צרוי אנוש-שבן ולוודא אוטומטיות

  .זו נגישות המגבילים מנגנונים בפועל יושמו אלא ,למידע הנגישות



 המשתמש .ואיטית מסורבלת אך חוקית ;ידנית קצירה היא הנתונים את ולהוריד המחסום על להתגבר חוקית דרך

 למשיכת עקיפות דרכים קיימות .captcha למלא יצטרך כניסה ובכל ,זה אחר בזה חלקה/גוש פרטי להזין ייאלץ

  .םחוקיות לגבי שאלה סימני שיש אלא ,המידע

  ):harvesting ,וניםנת קצירת( אוטומטית נתונים למשיכת שונות דרכים קיימות

o בין קצרה המתנה עם ,זו אחר בזו שליפה פעולות סדרת ידי על ,מראש המידע כל קצירת :סטטית קצירה 

  ).denial of service( המערכת את שיפיל עומס ליצור לא כדי הכניסות

o מעובד המידע ,הבקשה יצירת עם .משתמש מצד חיפוש לפעולת בתגובה ,אמת בזמן רק :דינמית קצירה 

 בחירה לאחר .כתובת י"עפ חיפוש משתמש יבצע ,ני"נדל למידע אגרגציה מערכת במסגרת ,לדוגמה .ומשוגר

 את ותתשאל המדינה הכנסות מינהל מערכות אל התקשרות המערכת תבצע ,מדווח מכירה מחיר על במידע

 .אמת-בזמן זו לכתובת הרלוונטי המידע

o חוקיות אינן( נוספות קצירה אפשרויות(: 

o  ה תוכנת חזקה כמה תלוי ,האלגוריתם של הפריצ-captcha. בדקנו לא ,החוקיות שאלת בשל כאשר 

 .המסים רשות באתר התוכנה את

o אחרים באתרים ידנית להזנה השדות הטמעת ידי על ,ידיעתם ללא משתמשים של פעולתם ניצול. 

 הם ידיעתם ללא כאשר ,אחרים לשירותים כניסה לשם captcha-ה סיסמת את ממלאים המשתמשים

  ).פורנו והימורים אתרי של בשימוש לרוב היא זו טכניקה( captcha-ה למעבר ככלי עבורנו משמשים

 הכניסה מנגנון אילוצי תחת אבל ,בחינם המסים רשות של מהאתר מידע למשוך ניתן זה בשלב אמנם ,לסיכום

 הזמן בחלון .בתשלום הנראה ככל ,םפילוחי לפי ,נתונים של מסודרת משיכה תתאפשר בעתיד כי ייתכן .המסורבל

 ביותר הזריזים ,לנו הידוע ככל .תשלום עליהם לגבות במטרה ,מהאתר הנתונים את למשוך לויחתה יזמים ,החינמי

 .הנתונים למשיכת יותר נוחה פלטפורמה עם ,מסחרי יישוםכ )il.co.hamapa://http( "המפה" השירות את וקיהש

 לכל גישה המספק מנוי לרכוש או ,תשלום ללא פעולות חמש עד לבצע ניתן יום מדי :שלהם העסקי המודל

  .הנתונים

 ברור לא ולכן ,הרחב לציבור זמין להיות אמור המידע :המסים רשות באתר נתוניםה זמינותל עיקריות המלצות

 יכולה המערכת ,טכנולוגית מבחינה .ופתוח חופשי להיות ורשאמ למידע הגנה מנגנון קיים מלכתחילה מדוע

  .חיצוניים ליישומים נוח ממשק לאפשר

  נוספים קורותמ
 כמו מסחריים באתרים או ,בסיסי לנסח ₪ 10-כ בעבור המשפטים משרדב לרכישה ניתן :טאבו נסח 

 מקרקעי מינהלל שייכת מסוימת חלקה אם לדעת ניתן טאבו נסח פי על .יותר גבוה בסכום ביזפורטל

 ).י"ממ( ישראל

http://hamapa.co.il/


 יצחק לוי( עסקאות מחירי על מידע ;שכירותול לקנייה מודעות לוחות :מסחריים אינטרנט אתרי(. 

 המקומיות התכנון ועדותלו גישה כלל בדרך יש המקומיות הרשויות באתרי :התכנון מינהל ,הפנים שרדמ. 

  .הנתונים נותזמי בעיית את להגדיר ברצוננו ,העבודה של זה שלב לסיכום

 כך ,לציבור זמינים להיות שאמורים הנתונים אל טכנולוגיה הממשק .טריוויאלית בבעיה מדובר ,טכנולוגית מבחינה

 ,כלומר .נוספות בעלויות כרוך אינו ולרוב לשימוש קל הוא ,שונות בצורות אותם ולהציג לעבד יהיה שניתן

 רבות פתוחות פלטפורמות .הממשק ויישום לתכנון זמן שומותת יידרשו היותר ולכל ,קיימות הטכנולוגיות התשתיות

 ממשקה כלל בדרך .אחרים עם אותו ולשתף ,מפה גבי על ,ברורה ויזואלית בצורה מידע להציג מאפשרות

 בצורה נתונים הצגת מאפשרות המערכות .אחרים ידי על ולעריכה לשיתוף פתוח ואף ,נוח אחרות טכנולוגיותל

 אין .התכנותי החלק את מייתרים בכךו – מסוים בפורמט הנתונים את שמכניסים ברגע ,מטיאוטו באופן ויזואלית

 סטטית כמפה embedded להטמיע ,לשתף ,מידע שכבות לייצר פשוט אפשר ,מורכבים בפיתוחים סקריפט צורך

  .מיידית היא הרשת בעידן השיתוף פונקציונאליות כאשר ,בבלוג או אינטרנט באתר דינמית או

 על ,לדוגמה ,לציבור הדיווח ולשיפור ניהוליות החלטות בקבלת לתמיכה לסייע יכולה נתונים של אליזציהויזו

 באתרים קורה לא זה מדוע .ועוד )תשתיות ,בריאות ,חינוך( תחומים /דמוגרפי פילוח /אזורים לפי תקציבים הקצאת

  ?בישראל ממשלה משרדי ושל ,מקומיות רשויות של

  . בנושאקודמים מחקרים על ובהתבססתיאורטיים  במונחים,  השאלות האלו במחקר עתידיאנו מציעים לבחון את

 .המסים ורשות אביב תל עיריית של האינטרנט מאתרי נתונים במשיכת הרבים הקשיים את תיארנו זה במחקר

 סףבנו ,פעולותיהם של וחברתיות אתיות השלכות לשקול נדרשים ארגונים ,בשקיפות הדוגל מרושתה בעולם

   .הישירה הפרגמטית לתועלת

 של הבא בחלק ?חיובי עיצוב ומעריכים מודדים וכיצד ?חיובי באופן הטכנולוגיות המערכות את לעצב ניתן כיצד

  .הציבור באמצעות ,השאר בין ,השקיפות להגברת עקרונות נציג העבודה



   בידי הציבורהשקיפות להגברת עקרונות: 3חלק 

 תפיסת באמצעות ,השאר ובין ,טכנולוגיים ,משפטיים באמצעים שקיפותל רוםלת נציע העבודה של זה בחלק

 ולא הציבור באמצעות הציבור שיתוף של למצב הקיים המצב בין הפער צמצום ,כלומר .הנתונים כיצרן הציבור

  .בהמשך המפורטים חקיקה בשינויי כרוכה זו תפיסה .הנתונים את ולנהל ליצור המוסמכים הגופים באמצעות

 social( חברתיים שחקנים כאל המשתמשים אל גם מתייחסים אנו העבודה של זה בחלק ,תיאורטית חינהמב

actors(, סביבתם בעיצוב תפקיד הממלאים )Lamb and Kling, 2003.( הציבור אל נתייחס ,פרקטית מבחינה 

 קיבלו השונים השיתוף יוסוג ,זה מסוג ביוזמות הצלחה על מעיד בעולם הניסיון .המידע והזנת לייצור כשותף

  .crowd sourcing או open innovation כמו ומונחים הגדרות

  :בולטות שתיים נזכיר ,הציבור לשיתוף בעולם הדוגמאות מגוון מתוך

בפרויקט זה עושים . part_take_ot_how/org.galaxyzoo.www://http :הגלקסיות של הקלסיפיקציה פרויקט

לפי (י תמונה "שימוש בכוח המשותף של משתמשי האתר על מנת לבצע ניתוח וקלסיפיקציה של גלקסיות עפ

לכל משתמש . )בני אנוש טובים משמעותית ממחשבים בפתרון בעיית קלסיפיקציה מסוג זה, מפתחי הפרויקט

שמטרתן לקבוע מאפיינים חזותיים ,  שאלות באופן סדרתיוהוא נשאל מספר, מוצגת סדרת תמונות של גלקסיות

  .הנוגעים לגלקסיה שבתמונה

 .moderation_creation_content/tour/com.mturk.requester://https :אמזון של המכאני הטורקי מערכות

  :מערכת זו מאפשרת לרתום את כוח ההמונים לטובת השלמת פרויקט באופן הבא

 משתמש מגדיר פרויקט. 

 לק למשימות קטנות ומוגדרות היטבוהפרויקט מח. 

 פי יכולתם ומגישים אותן לבקרה ל משתמשי האתר מקבלים על עצמם משימות ע)review (לאחר ביצוע. 

 במידה והוגדר כפרויקט בתשלום(משים מקבלים תשלום ומשת, מפרסם הפרויקט מאשר משימות פרטנית(.  

 ,קיימים נתונים ממאגרי אוטומטים משיכה לצד ,משתמשים ידי על הזנה המאפשרת מערכת פתחל יש ,כך לשם

  .הציבור ידי על וניהולו המידע לייצור אלא ,הציבור שיתוףל לא מערכת להקים ,כלומר .כזאת אפשרות תעלה אם

  :ופלטפורמה מידע סוגי ,משתמש ממשק בין המשלבות ,הבאות השאלות את מעלה זו החלטה

 לשאלה שמוביל מה .וידידותי נוח ממשק לתכנן יש ?מידע להעלות לציבור לאפשר איך :משתמש ממשק 

  .הבאה

http://www.galaxyzoo.org/how_to_take_part
https://requester.mturk.com/tour/content_creation_moderation


 בניין תיק תוכניותב נמצאים ביותר החשובים הנתונים ,המידע ערך מבחינת ?מידע איזה :המידע ערך 

 .דיגיטלי גיבוי להם שאין ,גדולים נייר בגיליונות מדובר .אביב תל עיריית של נדסההה מינהלב השמורות

 .מסמכים את ולצלם להגיע ,הנדסה במינהל פגישה לתאם צריכים בניין תיק להוציא המעוניינים תושבים

 על קובץה תשמיר ,דיגיטלי קובץ ליצירת המסמכים סריקת :שלבים שלושהב כרוכה תהיה לאתר העלאתם

 כמו ,נוח משתמש ממשק .מסורבל בתהליך מדובר ,כלומר .למערכת הלינק והזנת ,לינק וקבלת חינמי תשר

 מידע .בניין תוכניות על יותר כללי מידע של ניהול יאפשר ,האתר גבי על ,מראש שנגדיר לשדות נתונים הזנת

 שיאפשרו שדות מוגדרים לא בקובץ ,לעיל שתואר כפי .html בקובץ העירייה מאתר כיום למשוך ניתן זה מסוג

 .יותר רחבה משמעות בעל מידע לקבלת הנתונים של עיבוד

 אפשרויות שתי ?מערכת איזו: 

o  כהוכחת במגבלותיה מכירים אנו כאשר ,זו עבודה במסגרת שנבנתה המערכת על התבססל 

 .בלבד התכנות

o  יישומים בין יותר קלה אינטגרציה שתאפשר פלטפורמה על חדש אתר להקים.  

  .שהצגנו לבעיות מענה לתת יכולה ,ESRI19 ידי-על המפותחת פלטפורמה ,וגמהלד

  פתוחות תשתיות אינטרנטיות

   למימוש מערכת שיתוף מידע מבוסס מפהGoogle Fusion Tables-שימוש ב

 ,שלבים מספר כלל התהליך .גוגל של הפלטפורמות גבי על מערכת ליישום טכנולוגית היתכנות בדקנו זה בשלב

  :גוגל של מתמיד טכנולוגי לשיפור הודות ,פיתוח כדי תוך נפתרו נתקלנו בהם תגריםאמה לקח כאשר

 .blogspot ,גוגל של הבלוגים פלטפורמת על :אתר הקמת .1

 הכוללת ,נתונים של לוויזואליזציה גוגל של פלטפורמה גבי-על מקומיות רשויות על ממחקר נתונים הזנת .2

  .)Fusion Tables( ,מפות ממשק גם

 רשויות 160-ל רוחב/אורך נקודות איתור של )ידנית( עבודה נדרשה ,הנתונים הצגת מהירות בתלטו

 .המידע מיקום כשדה לטבלה והזנתן )אזוריות מועצות כולל לא( מקומיות

 .הפלטפורמה באמצעות הנתונים של ויזואליזציה .3

  .מפות כאובייקטי לאתר הויזואליים הנתונים העלאת .4

  

                                                            
19 www.esri.com  



 למעשה בונה data שדה .data הנקרא ושדה רוחב ,אורך ,חלקה ,גוש ,מכתובת ורכבתמה טבלה יצרנו ,בנוסף

 "מוקדם מידע" והצגת ישיר לינק של התכנות לבדוק מנת-על ,אביב-תל עיריית של "מוקדם מידע" שירות אל לינק

   .זה ממשק דרך

 זו מערכת בניית תהליך של מלא תאור .www.ronitpurian.blogspot.com-ב בפעולה המערכת את לראות ניתן

  .פורט להלןמ

  ייבוא הנתונים

כאשר נתמכים פורמטים טבלאיים , את הנתונים טוענים אל תוך השירות באמצעות ממשק משתמש גרפי
  .CSV-ביניהם אקסל ו, פופולאריים רבים

ל י השם המופיע בטבלת האקס"כאשר המערכת מייצרת את העמודות עפ, העלאת הנתונים אורכת מספר דקות
  ). טקסטואלי לעומת נומרי, למשל(י הנתונים "ומנסה להתאים סוג עמודה עפ

  ויזואליזציה

שתיים אם (מנת לקבל תמיכה בויזואליזציה של הנתונים יש לסמן את אחת מהעמודות כעמודת מיקום -על
  ).רוחב/משתמשים בקווי אורך

  :ומפה ראשונית התקבלה בצורה הבאהנפתחה האפשרות לויזואליזציה , לאחר שסימנתי את שם הרשות כמיקום

  

 מועצה –שתיים מהרשומות תורגמו בצורה שגויה למיקומים באירופה , י הסימון בעיגול"כפי שניתן לראות עפ
  .אזורית שפיר ומועצה אזורית ברנר

  .להפנות אל הישוב הרלוונטי, ניתן לעבור אל כל רשומה באופן ידני ותוך שימוש בממשק מפה, לשם תיקון



  ).אין נתונים מחוץ לישראל כפי שצפוי(לאחר התיקון , פה הבאה מראה את כלל היישובים על המפההמ

  

  .ל מאפשרת לנו לראות את המידע השמור ברשומה"לחיצה על כל אחד מהאייקונים הנ, וללא עיבוד נוסף, כעת



  :אביב כפי שמופיע במפה- בתמונה הבאה ניתן לראות מידע על תל, למשל

  
  



  אינטרנט תרבא הטמעה

אך כעת נתפנה לצורך הטמעת המפה , בשלב מאוחר יותר נשוב לאופציות מתקדמות יותר של ויזואליזציה
  .כך שתתאפשר הצגה נוחה ואינטואיטיבית לציבור, האינטראקטיבית הבסיסית באתר אינטרנט

תובת תחת הכ, blogger: פתחנו חשבון משתמש חדש בשירות האתרים החינמי של גוגל, לצורך כך

/com.blogspot.ronitpurian://http  

  .בפוסט הראשון שכלל את המפה הבסיסית שלנו לא נתקלנו בבעיות מיוחדות

  ).request timed outהחזיר ( ניסיוני לא נטען כלל Intensity mapשכלל , הפוסט השני לעומתו

ולאחר שינויים ידניים עלה ,  google אותו מספקת URL-מסקנה כי יש באג מסוים בהביאה ל) ארוכה(בדיקה 
  ):טפסים מקוונים פר רשות(בהצלחה הדף עם התמונה הבאה 

  

דבר . כשדה המיקום" שם רשות"הבעיה כעת הייתה זמן טעינה ארוך ביותר הנובע מהעובדה כי סימנו את שדה 
 הרשויות בכל פעם שטוענים את 160-רוחב עבור כל אחת מ/אורךזה גורם לכך שגוגל מבצעת המרה לנקודת 

  :הוספתי שתי עמודות לטבלה, מ ליעל את התהליך"ע, לכן. ל"המפה הנ

1. Latitude. 

2. Longtitude. 

http://ronitpurian.blogspot.com/


עבור כל , כלומר. ונעשה זאת באופן ידני למחצה, כעת יש להוסיף נתונים אלו עבור כל אחת מהרשויות המקומיות
אותם נעתיק לעמודות החדשות , רוחב/רות המפות של גוגל ונקבל משם את נתוני האורךנאתר אותה בשי, רשות

  .בטבלה

  :פעולה זו ביצענו עבור כל רשות באופן הבא

  ":עכו ישראל"נחפש את , לדוגמה, google mapsי הקלדת שמה בשירות "איתור משוער של הרשות ע

  
ובמידה ולא נבצע , כי אכן מדובר ברשות הרלוונטיתלאחר שקיבלנו נקודה משוערת על המפה נבצע וולידציה 

  .תיקונים עד לקבלת התוצאה הרצויה

  :נפעיל את הסקריפט הבא מתוך שורת הכתובת של הדפדפן, לאחר שהתמקמנו בצורה מדוייקת

javascript:void(prompt('',gApplication.getMap().getCenter()));.  

  :באופן הבא, מדוייקת ממרכז התמונהרוחב ה/נקבל את נקודת האורך, באופן זה

  

של הרשות , ובדוגמה דנן(נעתיק באופן ידני אל השורה המתאימה , את נתוני האורך רוחב הללו שהתקבלו
  . אותם הגדרנו קודם לכןLatitude- וLongtitudeלשדות , ) עכו–המקומית 

ון את העמוד ללא המתנה לתהליך חישוב הנתונים והצגתם באתר האינטרנט מתבצעת במהירות וניתן לטע, כעת
   .Geocoding20של 

                                                            
  .היה מתרחש בכל טעינה של העמוד,  ללא התהליך שביצענו–על המפה . צ.התהליך בו מתרגמים שם מקום לנ 20



מוצג האתר , המתייחס למספר תהליכים מקוונים פר רשות,  לדוגמהIntensity Mapולאחר הוספת , בשלב זה
  :באופן הבא

  

  

  הצגת הנתונים 

  :ביצענו שני שינויים , לטובת נוחות הצגת הנתונים במפה הראשית

) FT) Configure Stylesביצענו באמצעות ממשק , יות גדולות יבלטומ שרשו" ע–אייקונים לפי קריטריון .1
 .י גודל"בחירת אייקון דינאמית המחלקת רשויות עפ

  .קיבלו אייקון בולט לעומת הרשויות האחרות, 200,000רשויות עם מספר תושבים העולה על 
 .ניתן לשנות מספר זה בכל רגע נתון והמפה תתעדכן מיידית, כמובן

 FTשיניתי את הצורה בה , מ שאתר הרשויות יהיה נגיש מהמפה האינטראקטיווית" ע–רשויות הצגת אתר ה .2
 .כך שיופיע כקישור, מתייחסת לנתון זה ומציגה אותו למשתמש



  שיתוף נתונים גנרי

תוך שימוש , י הציבור"ע, מבוסס מיקום, נבחן את האפשרויות העומדות לרשותנו בהיבט שיתוף מידע גנרי, כעת
  .FTורמת בפלטפ

  :בהתבסס על נקודת ציון ולכן הגדרנו טבלה באופן הבא, ברצוננו לאפשר להציג כל פריט שהוא, למעשה

 ).Latitude, Longtitude. (צ.נ .1

 . לטובת קריאות לבן אנוש–כתובת  .2

 )אופציונאלי(חלקה /גוש .3

 .הנוכחי. צ. אל הנ לינק אל נתון שניתן להציגו באמצעות דפדפן אינטרנט ומייצג מידע הרלוונטי–מידע  .4

  : הזנו רשומה באופן הבא, כדוגמה

 )32.090238,34.776563. (צ.נ .1

 7 בזל –כתובת  .2

 ).88/ 6956(חלקה /גוש .3

tel.gis://http‐: אביב- קישור אל דף המידע המוקדם של כתובת זו בעיריית תל–מידע  .4

internet=iriaMode&88=helka&6956=gush?asp.main_meda_fr/asp_fr/medamukdam/il.gov.aviv  

  

  : ג המפה תראה באופן הבא "הצגה של נתון זה ע, כעת

 

בלחיצה על פריט המידע יתייחס הדפדפן אל וגמהלאחר הטבלה שהגדרנו והזנת רשומת ד,  ממשק המפה- 9 איור

  :מה שיביא למסך הבא, הקישור בצורה הסטנדרטית ויפתח אותו בחלון חדש

http://gis.tel-aviv.gov.il/medamukdam/fr_asp/fr_meda_main.asp?gush=6956&helka=88&iriaMode=internet
http://gis.tel-aviv.gov.il/medamukdam/fr_asp/fr_meda_main.asp?gush=6956&helka=88&iriaMode=internet


 

   עמוד האינטרנט אליו הופננו באמצעות קישור המידע- 10 איור

  

  .י סריקתו והעלאתו לרשת"ע, יחלמשל תיק מידע המגיע כעותק קש, נוכל להציג פריטים מסוג אחר, בצורה דומה

  .ל"אביב במקרה הנ-עיריית תל, "בעלי המידע"כי תהליך זה לא כלל התערבות כלשהי מצד , יש לשים לב

  ממשק להזנת הנתונים

רצינו לבדוק כיצד נוכל לאפשר לציבור רחב של הדיוטות גישה נוחה לממשק הזנת נתונים אל מערכת , בשלב זה

  .שכזו

אך אנו חשים כי המערכת אינה , )הזנה טבלאית, כלומר( מספק FTק ברירת המחדל של יש שיאמרו כי ממש

  .מספקת בבחינת הגנה על שלמות המידע ממחיקה אקראית של משתמש לא זהיר

  

 

  להזנת נתוניםFustion Tables ממשק - 11 איור



  

ידנו -אוטומטי על. צ.למשל איתור נ,  הכנסתם לטבלהבעתיד נרצה לעבד את הנתונים הגולמיים לפני, בנוסף

  .ולכן אנו מעוניינים בשכבת ביניים' התאמת מידע לשכבה רלוונטית וכו, י משתמש"בעקבות כתובת המוזנת ע

המכיל שני שדות קלט המיועדים לקהל גולשים , Google Spreadsheets-י שימוש ב"הגדרנו טופס חדש ע, לשם כך

  :פוטנציאלי באתר

 תובתכ .1

 לינק למידע .2

ולכן לא נרצה להלאות את המשתמש בהזנת , אנו מניחים כי את שאר הנתונים נדע לתרגם באופן אוטומטי בעתיד

  .'חלקה וכו/נתוני גוש

  .הטמענו באתר וכך הנגשנו אותו לציבור הגולשים העתידי, את הטופס שיצרנו

 

  ronitpurian.blogspot.comמוטמע באתר ) דוםמסומן בא( הטופס החדש - 12 איור

  

 Post (מאוחר-תתעדכן טבלה אליה אנו נגישים ואשר עליה נבצע עיבוד, י גולש"לאחר הזנת נתונים ע, כעת

Processing( ,לפני הזנה אל טבלת ה-FTויזואליזציה של הנתונים,  הראשית ועקב כך.  



וך שימוש בכלים פתוחים וחינמיים מערכת המאפשרת מחד ת, הצלחנו להוכיח כי ניתן לבנות, לסיכום שלב זה

בצורה ויזואלית נוחה ונגישה ) או אחר(ומאידך הצגת מידע זה , י הציבור ועיבוד אוחר של המידע"הזנת נתונים ע

  .למשתמש

  אפשרויות נוספות ליצירת נתונים

 :שכירות על נתונים סוףאי ,לדוגמה .ףמשות מידע בסיס יצירתל טכנולוגית כפלטפורמה בטוויטר שימוש .1

tlvapartments/com.twitter://https קלינגר יהונתן: praxis/org.jk2://http   

 קמים בישראל ושכונות יישובים בהרבה .וימיםמס בתחומים מידע שכבותל קהילתי crowd sourcing יצירת .2

 נפגשים שונים מיישובים פעולה ועדי .הוק-אד ולעתים ,וחברתיות תכנוניות ,סביבתיות למטרות פעולה ועדי

 גופיםה מול מגעיםה ניהול אופן על ולומדים ,ניסיון-למודי פעילים עם חדשים פעילים ,הדרכה ולקבל להתייעץ

 מסוג ליוזמות הרלוונטיים המסמכים .)הפנים משרד של תכנון ועדות ,משפט בתי ,עירייה ,משטרה( השונים

  .'וכד תכנון ועדות ,משפט בתי של פסיקות ,פרוטוקולים כלל בדרך הם זה

 ולספק ,אוטומטי בממשק לא ,בעצמו למפה המסמכים את להזין יכול שכונהב פעולה ועד ,זה מסוג בממשק

 .שכונה בכל ממנה שהוועד לעורכים הרשאות כלולל היהי צריך שהמנגנון ייתכן .הסבר

 מבחינה ביותר החשובים הצעדים אחד הוא המידע חופש חוק תיקון .פרלמנטרית פעילותו חקיקה תיקוני .3

 ,פתוח בממשל נתונים לניהול עקרונות לניסוח הביאה לתחום מומחים של דיונים סדרת ,ב"בארה .משפטית

 :הבאים העקרונות בהם

Data must be machine processable (reasonably structured to allow automated processing of it), non‐

proprietary and license‐free (Source: http://www.opengovdata.org/home/8principles/annotations). 

 ציבורי מידע מאגר המפעילה רשות לפיה ,החוק לתיקון הצעה טיוטת נוסחה אלה לעקרונות בהתאם

  :הבאות בדרישות תעמוד

a. המאפשר ממשק ,"פתוח יישומים תכנות ממשק" באמצעות המידע למאגר גישה תאפשר הרשות 

  .המחשבים חוק פי על כהגדרה תוכנה כל ידי על מידע ממאגר נתונים אחזור

b. שישנן ומבלי עלות ללא לציבור הזמין פורמט ,"פתוח תסדיר"ב ממוחשבה מידעה את סםתפר רשותה 

  .והגבלות תנאים ,רישיון דמי לרבות ,בו השימוש על מגבלות כל

c. לאחזור הניתן נתונים מסד הכולל פורמט ,"לוגי תסדיר"ב ממוחשבה מידעה את תפרסם רשותה 

  .ואיתור חיפוש ,למיון ניתן בו ומהרש שכל באופן

d. אינו שמקורו מידע ממוחשב באופן המתעד פורמט ,"מתעד תסדיר"ב מידע מתפרסמ רשותה אם 

 לו איןש אחר באמצעי או מסרטה ,יד בכתב ,כתיבה במכונת שהופקו מסמכים ,לדוגמה( לוגי בתסדיר
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http://2jk.org/praxis
http://www.opengovdata.org/home/8principles/annotations


 לו מקור ששימש הלוגי התסדיר את לצרף עליה ,)שלו הלוגי המקור את לאתר ניתן שלא או לוגי מקור

  .)לוגי בתסדיר קיים אינו שהמקור או המקור את הל אין אם אאל(

  .2 בנספח כמתואר ,חוק והצעות דיונים האחרונות בשנים הניבה בתחום הפרלמנטרית הפעילות

  סיכום
 אינטרנטי ממשק להפעלת טכנולוגית היתכנות הוכחנו ובכך ,במידע לשיתוף מערכות שתי הקמנו זו בעבודה

 חופשי לשימוש הפתוחות ,חינמיות בפלטפורמות שימוש עשינו המערכות בשתי .ראלביש ,מפה מבוסס ,שיתופי

 ידי על נפתרו הבעיות לעתים .טכנולוגי תחכום שדרשו טריוויאליות לא בבעיות נתקלנו ,זאת עם .הרחב הציבור של

  .נתונים הזנת של רוטינית בעבודה עליהן התגברנו לעתים ,הטכנולוגיה ספקיות

 מערכות על והן פתוחות מערכות על הן המבוססות( בעולם כאלו למערכות מספור רבות וכחותה ראינו ,בנוסף

  .הקיים המצב במסגרת זו עבודה בתחילת שנסקר כפי ,)מסחריות

 או ,נתונים בהעדר .ממנה משמעותי לחלק הפך אבל – מהעבודה כחלק הוגדר לא בישראל הביורוקרטיה ניתוח

 ושיתוף שקיפות .בעולם רבות במדינות שנעשה כפי טכנולוגיה מאימוץ וקהרח ישראל ,לנתונים גישה בהעדר

 מציגה בפרק נידונו לכך האפשריות הסיבות .ממימוש רחוקיםש עקרונות הם החלטות ובקבלת במידע הציבור

  .מידע ומערכות ,הפסיכולוגיה ,המנהיגות מתחום תיאוריות

 יכולה האינטרנט רשת .ערכית משמעות למידע יחסיםמי אנו ,השירות תפיסת את המחליף ,השיתופיות בעידן

  :למידע מיידית גישה לספק

The value of the Web lies in its capacity to provide immediate access to information. Using the Web, 

information suppliers can distribute up‐to‐date information dynamically from databases and other 

repositories (Shapiro, 1999: p. 9). 

 של ובכישוריהם ביכולתם תלוי הציבור ,כלומר .להפיץ מה ואין לנהל מה אין ,הרשמיים מידעה ספקי בלי אמנם

 סוכנים של נדלה בלתי אוסףל להפוך יכול עצמו הציבור אבל .בארגונם חברתיים למנהיגים להפוך תפקידים בעלי

 את מבטלת ,רשת היותה ,האינטרנט של המבנית התכונה וכך ,המשתמשים להיות יכולים המידע יצרני .חברתיים

 כשחקנים ,המשתמשים של מצדם יותר דמוקרטית תרבות של צמיחה ומאפשרת מלמעלה מידע בזרימת התלות

  .חברתיים
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  חקיקה :2 נספח
  19981-ח"התשנ ,המידע חופש חוק

htm.info_freedom/heb/special/laws/il.gov.knesset.www://http  

  חוק הצעות

 מינהל את הופך ן"נדל( המקומיות ברשויות ן"בנדל השקיפות יוזמת את לזרז אמורות שהיו ,ייהובנ לתכנון הנוגעות חוק הצעות
  ).שקיפות בו שנדרשת לגוף הארץ במרכז ברשויות ההנדסה

  2006-ו"שסהת ,)אינטרנט אתר הקמת חובת( המקומיות הרשויות חוק הצעת - פרטיים חוקים :ניקוב'מיסז סטס

  :ברכה ומוחמד סוייד חנא ,חנין דב של חוק הצעת

  2007-ז"התשס ,)באינטרנט הודעות פרסום חובת – תיקון( והבניה התכנון חוק הצעת – פרטיים חוקים

rtf./285617/data/privatelaw/il.gov.knesset.www  

  נוספות חוק הצעות

  2006-ו"התשס ,)אינטרנט אתר הקמת חובת( המקומיות הרשויות חוק הצעת - פרטיים חוקים

  2006-ו"התשס ,)התכנון ועדת דיוני שקיפות - תיקון( והבניה התכנון חוק הצעת - פרטיים חוקים

  2006-ו"התשס ,)מקומית ועדה ידי על פרוטוקול ניהול - תיקון( והבניה התכנון חוק הצעת - פרטיים חוקים

 בינואר 3 ,המידע חופש תקנות יישום ,ובריאות לסביבה )עבודה-פנים( המשותפת הועדה מטעם לעיתונות הודעה
2011. htm.b11-1-3/Messages/IL-he/pnim5com/il.gov.knesset.portal://http  

 "מהציבור מידע המונעים חסמים עם להתמודד חייבים:"המשפטים לשר יפנה חנין דב ר"ד כ"ח
 המידע חופש תקנות ביישום היום דנה ,חנין דב ר"ד כ"ח בראשות ,ובריאות יבהלסב )עבודה-פנים( המשותפת הועדה

  .המידע חופש בחוק המנויות הציבוריות הרשויות ידי על סביבתי מידע פרסום המחייבות

 הייתה בעקבותיו שפורסמו והתקנות )המידע חופש לחוק 3 תיקון( החוק תיקון מטרת כי חנין כ"ח הזכיר ,הדיון בפתח

 עבור לשלם ואף המידע את לדרוש צריך היה האזרח החוק תיקון עד אם .המידע חופש חוק של הפרדיגמה את להפוך

 .שברשותם הסביבתי המידע את ,קטיביא באופן ,לפרסם הרשויות על חובה חלה החוק תיקון שלאחר הרי ,אגרה המידע

 כשלים לאתר .ב .2010 בספטמבר לתוקף שנכנסו והתקנות החוק יישום מידת על .א :ללמוד חנין כ"ח ביקש ,בדיון

  .המידע חופש בחוק נוספים לתיקונים רעיונות ולבחון המידע חופש בחוק נוספים וחסמים

   

 של ההיסטוריה את תיארה ,החוק מיוזמי ,בגליל סביבה למען םאזרחי עמותת של שותפה מנהלת ,אמיתי ליאורה 'גב

 את בחן הסקר .והצפון חיפה במחוזות החוק יישום מידת את שבחן סקר העמותה הכינה 2010 בדצמבר כי וציינה החוק

 82( רבות ברשויות כי הראו הסקר ממצאי .הסביבתי המידע תקנות יישום ואת המידע חופש חוק לפי ממונים של קיומם

 הסביבתי המידע את עדיין מפרסמת אינה רשות אף וכי המיד חופש חוק על ממונה עדיין אין )וערביות יהודיות רשויות

 'גב .רלוונטי מידע לפרסם שהחל )אשדוד הסביבה לאיכות ערים איגוד כגון(בודדות רשויות מספר ישנן .התקנות פי על

 וקיבלו במרכז דומה סקר קיימו הם כי ציינה ,א"בת בעהט להגנת בחברה "המועצה משמר" רכזת ,נויגרטן תמר

 לדעתו כי אמר ,המידע לחופש התנועה ל"מנכ ,פלד רועי מר .מיושמות אינן המידע חופש תקנות – דומים ממצאים

 נוסף לדיון ראוי האגרות נושא כי גם ציין הוא .מידע לקבל בניסיונותיו נשחק והאזרח פרוצדורלית היא העיקרית הבעיה

 בעיית כי בתגובה ציין חנין כ"ח .סבירות ולא מאד גבוהות לאגרות לעיתים נדרשים האזרחית החברה או האזרח ןשכ

 רשויות יש זאת לעומת .המידע חופש חוק את הפנימו לא שכלל רשויות יש .חלקים לשני מתחלקת המידע חופש

  .שימוש בו תלעשו יוכל שהאזרח באופן המידע את מפרסמות אינן אך החוק את שמכבדות

  :המידע חופש בחוק המרכזיים לחסמים התייחסה ,ודין טבע אדם מעמותת, הלפרין קרן ד"עו

  גבוה ובתשלום ממושכת בהמתנה ,מסורבל בהליך כרוכה לציבור חיוני מידע קבלת .1

  .מהציבור מוסתר שכזה ובתור "מסחרי סוד" בגדר נכנס מידע מדי יותר .2

  .מפורסם אינו ,להסתרתו יטחוניתב הצדקה שאין סביבתי מידע .3
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  .לסביבה נפלט או שנשפך לאחר רק מתפרסם סביבתי מידע .4

  .לכן קודם בו לעיין אפשר ואי התכנית הפקדת בעת – מאוחר בשלב רק מפורסם תכנוני מידע .5

  .סנקציה לכל חשופות אינן ,לדין בניגוד מידע ממסירת שנמנעות רשויות .6

 מפורטת המלצות קיימות ,אליו משתייכת שישראל ,OECD -ל כי ציינה ,לוועדה משפטית יועצת ,גולדברג מיכל ד"עו

 דגש עם אלו המלצות יישום על כיום עמל הסביבה להגנת המשרד ידיעתה ולמיטב הסביבתי המידע לחופש באשר מאד

 להגנת שהמשרד תהפעולו את ציינה ,הסביבה להגנת מהמשרד ,שחל נעמה ד"עו .לציבור והנגשתו המידע עיבוד על

  .התקנות ליישום משאבים הקצאת לשקול ראוי כי והוסיפה בתקנות לעמוד כדי מקיים הסביבה
 לחסמים ליבו תשומת את ויפנה המשפטים שר אל בכתב יפנה כי ,הועדה ר"יו ,חנין דב כ"ח אמר הדיון בסיכום
 תהיה המקומיות לרשויות כי ויציע מקומיה השלטון ר"ליו יפנה כי אמר חנין כ"ח .המידע חופש בחוק כיום הקיימים

 בהקמת ניסיונו את יציע הסביבה להגנת המשרד כי הציע עוד .שלהן הסביבתי המידע יפורסם בה ארצית פלטפורמה
 לבחון מנת על נוסף מעקב דיון הועדה תקיים הקרובים בחודשים .המקומיות לרשויות מידע והנגשת אינטרנט אתרי
  .המידע חופש חוק את לתקן פשרותהא ואת התקנות יישום את
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