
 

 
 

 בישראל GIS -המפגש השנתי של קהיליית ה
 בישראל ארבעעשרים וה ESRIכנס 

 
 , מלון הילטון תל אביב4.11.2015', דיום 

 
 

 בנושא תחרות מפות ותערוכת פוסטרים קול קורא
 

 לקוחות, חברים יקרים,
 

אחרי שנה שדילגנו על תחרות המפות ותערוכת הפוסטרים, אנחנו חוזרים למסורת עתיקת 
 . היומין

 ArcGIS Online -נכון. אנחנו כבר מזמן בעידן הדיגיטלי ולחלקכם כבר יש מצאי מפות מכובד ב
 המפות בפורמט הקשיח עדיין שובות את העין. אבל אם נודה על האמת,

בנובמבר יתקיים הכנס השנתי שלנו. במסגרתו תיערך  4 -בקיצור ובלי ללכת סחור סחור. ב
 תערוכת פוסטרים ותחרות מפות.

 להשתתף!נו פונים אל כל מי שמעוניין להציג ולשתף...א
 

  .בין המפות שמגישיהן מעוניינים בכך במסגרת התערוכה תתקיים תחרות מפות
 ניתן להציג מפות שלא במסגרת התחרות!

 
הפוסטרים והמפות יוצגו גם במליאה. לשם כך, יש להקפיד על דרישות ההגשה המפורטות 

 בהמשך.
 

 רות?מי יכול להשתתף בתח
 

  .ESRI בתוכנות מביתהשתתפות בתחרות פתוחה לכל המשתמשים 
 ההשתתפות אינה הכרוכה בתשלום.

 
 
 

 משתתפים? כיצד
 

 ) מהי מפהלתערוכה ניתן לשלוח מפות (
map.pdf-is-content/uploads/what-http://www.systematics.co.il/wp  

 
  ).מהו פוסטרפוסטרים (

poster.pdf-is-content/uploads/what-http://www.systematics.co.il/wp  
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 .אך התחרות תכלול מפות בלבדבתערוכה יוצגו כלל המפות והפוסטרים, 
 

  :/ פוסטריםאופן הגשת המפות
 

o  רתה, שיטת העבודה, אודות נושא המפה, מט בפורמט דיגיטליתקציר  -מפות בלבד
הכלים (תוכנות) שנעשה בהם שימוש בתהליך ההפקה מתחילתו (מקליטת המידע ועד 

 תקציר זה או חלקו יוצגו לצד המפה בתערוכה.ההדפסה), 
o  בגודל מלא, בגודל  בעותק קשיחאת המפות יש להגישA0  בלבד. במידה ואין ביכולתו

 עזרה. יפנה נא אלינו לקבל –של המגיש לבצע את ההדפסה 
o של המפה/ פוסטר בפורמט  עותק דיגיטליTiff  300ברזולוציהdpi  בגודל שלA4. 
o  5.10.2018עד לתאריך המפות/ פוסטרים יוגשו למשרדי סיסטמטיקס. 

 
 פוסטרים שיוצגו בתערוכה יכללו את הפריטים הבאים:

מה נושא הפרויקט / עבודה / מחקר, מי  בצורה ברורה המצהיר - הפוסטר כותרת •
 מטרים לפחות. 5על הטקסט להיות קריא ממרחק   .המחברים ומי היה מעורב בביצועו

 2. הטקסט צריך להיות קריא ממרחק אופן ביצוע, ממצאים עיקריים ,מטרות – תקציר •
 מטרים לפחות.

  ט.יקמאפיינים, מטרות ויעדי הפרו ,פתרון, הכולל מידע על הבעיה - הקדמה •
  .הביצוע של הפרויקט / מחקר חלק ובו הסבר על הכלים ואופן - מתודולוגיה •
יזואלית בעזרת גרפים ו/או מוצג בצורה ו -הפרויקט / מחקר  ממצאי / תוצאות - ממצאים •

 את הממצאים המרכזיים.  רק רצוי לבחור ,טבלאות
 דלעתי סיכום, המלצות, מסקנות וכיוונים •
 .רלוונטיאם  - רשימה ביבליוגרפית •

צריך להיות קריא ממרחק חצי  והממצאים המתודולוגיה, ההקדמהגודל הגופן עבור 
 מטר לפחות.

 
 השיפוט

 
צוות שופטים ימנה אנשי מקצוע בתחום הפקת מפות/ כרטוגרפיה/ גרפיקה. הצוות יעבור בעת 

 מראש: התערוכה על פני המפות המוצגות ויעניק ציונים על פי אמות מידה ופרמטרים מוגדרים 
o ;('מקרא, חץ צפון, קנ"מ וכו) קיומם של האלמנטים המתחייבים במפה 
o ;מידת היצירתיות והחדשנות 
o .אסתטיות של הצגת הנתונים ועיצוב המפה 

 
 

 יזכו בפרסים בתחרות המפותשלושת המקומות הראשונים 
 
 

 ESRIלזוכים במקומות הראשון והשני תנתן האפשרות לקחת חלק בצוות השיפוט בכנס 
 .2016בשנת  חמשעשרים וה
 

 ** מצורף טופס השתתפות בתערוכת המפות / תערוכת הפוסטרים
 



 

 
 

 
 לכבוד

 03-7660103, טלפון ליאת אילוז
 טכנולוגיות חברת סיסטמטיקס

 
  03 -7660121באמצעות פקס: 

 liati@systematics.co.ilאו דוא"ל: 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 בתערוכת מפות / תערוכת פוסטרים טופס השתתפות
 

 למפה המוגשת. הקפד/י למלא בכתב ברור. וצרף אנא מלא את הטופס
 
 

 אבקשכם להציג מפה במסגרת תחרות המפות כן
 

 פוסטר במסגרת תערוכת הפוסטרים אבקשכם להציג לא
 

   
 

 
  שם ומשפחה של מגיש המפה/ הפוסטר

  שם החברה מטעמה הופקה המפה/ הפוסטר
  כתובת דוא"ל

  טלפון
  טלפון נייד

  פקס
 

 
 כן  /  לא    -באתר סיסטמטיקס  / הפוסטרהנני מאשר הצגת המפה

 
 _____________: __________________לשילוט נא לרשום את שם הארגון

 
 שם המפה/ הפוסטר עבור השילוט: _____________________נא לרשום את 
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