
 

 

 

  לשליחת תוצרים לצורך הצגתם  קול קורא
 בישראל Esriלטכנולוגיית  26-הישראלי ה GIS-הכנס ב

 , מלון הילטון תל אביב7.11.20106, שנייום 
 
 ותישראלי מפות סיפורהשתתפות בתצוגת  .1
 

החלטנו גם השנה  ,(Story Maps) ששלחתםמפות הסיפור תודות ל להצלחה בשנה שעברהבהמשך 
)במקום תערוכת ותחרות  ותישראלימפות סיפור הכנס הישראלי השנתי תצוגה של לערוך במסגרת 

 המפות והפוסטרים(. 
 

מאפשר גם למשתמשים לא מיומנים לבנות ה Esriישום חינמי שפותח על ידי חברת  נההי מפת הסיפור
ארגונים  אתר המעביר בצורה ידידותית ואינטואיטיבית עמדה, מסר או תיעוד של תופעה מסויימת. אלפי

 :מפות סיפורלמידע נוסף על  ברחבי העולם ועשרות ארגונים בישראל כבר אימצו ישום זה.
https://storymaps.arcgis.com/en/ 

 
 כל מסך יהיה הסבר על מהותלצד גדולים שיוצגו במבואה של הכנס, יוצגו על מסכים  מפות הסיפור

שהוצגו בכנס בשנה שעברה בכדי שתוכלו להתרשם  ממפות הסיפורלהלן מקצת  הפרוייקט המוצג.
 ולשאוב רעיונות:

 

 story map URL-נושא ה ארגון

 http://arcg.is/2gaubCj מפת מקלטים עיריית כפר סבא

 http://arcg.is/2fcSKMP ק"למגדלי תצפית אש ביערות ק קרן קיימת לישראל

 http://arcg.is/2fgsIf7 מיפוי החקלאות בישראל משרד החקלאות

 http://arcg.is/2fcXAJU חישוב טמפרטורת מינימום השירות המטאורולוגי

 http://arcg.is/2fajPWb הגן האקולוגי הטכניון

 http://arcg.is/2ga56Yr שטחים למבני ציבור בירושלים המזרחית עמותת 'במקום'

 http://arcg.is/2eTqPpP מרכז מידע לנגב ולגליל תנועת אור תנועת 'אור'

 http://arcg.is/2ftLGfM שינוי גבולות שיפוט וחלוקת הכנסות משרד הפנים

 http://arcg.is/2gae341 תכנית מתאר ארצית אחודה – 1תמ"א  מנהל התכנון

 http://arcg.is/2edReug הגן הבוטני אוניברסיטת תל אביב

 http://arcg.is/1ZPuqCS סיפורן של חיות הבר ברמת הנדיב רמת הנדיב

 
את הפרטים  אנא שילחו. להגשת מועמדות  ת הסיפורמפולהגיש מועמדות לתצוגת  אנו מעודדים אתכם

 הבאים:

  מפת הסיפורשם הארגון שיצר את 

  מפת הסיפורשם 

 ( של  3-4תיאור קצר )הצורך לו ניתנת תשובה /ובכלל זה התועלת העיסקית מפת הסיפורשורות
 .מפת הסיפורת במסגר

 ב לינק למפת הסיפור-ArcGIS Online  + שם משתמש וסיסמא אם המפה מוגנת כדי שנוכל
המפה סרטון קצר עבור התצוגה במסך )ניתן לחילופין לייצר את הסרטון בעצמכם, ראו לייצר מ

 הנחיות למפת סיפור בפורטל(.

 שניות(,  90-שניות  30) סרטון קצריש לשלוח  אם מפת הסיפור היא פנימית בפורטל, אזHD 
  במפת הסיפור.  , המראה שימוש ברור1080*1920

 
לשלב את , אך אנו נעשה מאמץ על מסך אין אנו יכולים להבטיח שכל חומר שישלח אלינו אכן יוצג

 .בדרך כלשהי בכנס החומרים שנקבל
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 או פורטל ArcGIS Onlineמבוססי  GISיישומי שליחת תצלומי מסך מתוך  .2
 

נרצה לשתף את כל באי הכנס גון. באר GIS-והערך של יישומי ההדגש בכנס השנה יהיה על השימושים 
 .ArcGIS Onlineבאופן בו אתם עושים שימוש באפליקציות הרבות והמגוונות המגיעות עם הפורטל ועם 

 
או  ,איש 1,500-במליאת הכנס בפורום של כאותם נבחן ונשלב ודדים אתכם לשלוח לנו חומרים עאנו מ

ל דרך אחרת שתתן במה לעבודה הראויה לציון במסכי הענק שיוצגו במבואה או בכאו , באחד המסלולים
  שאתם עושים.

 
 את הפרטים הבאים: אנא שילחולהגשת מועמדות לשילוב החומרים 

 שם הארגון שיצר את היישום 

 לדוגמא: סקר נגישות( יישוםשם ה( 

 שם ה-app  :לדוגמא(collector ,dashboard ,Insights ,ArcGIS Pro )'וכד 

 ( ש 3-4תיאור קצר )הצורך לו ניתנת תשובה /ובכלל זה התועלת העיסקית היישוםל שורות
 היישום.ת במסגר

 ברזולוציה גבוהה( מתוך היישום צילום מסך( 

  כן, סלפי שלכם!( שמימשו את היישום או שעובדים איתו העובד/הצוותצילום  –אופיונלי( 

  לגבי תרומת היישום + פרטי בעל התפקיד שאמר את הדברים ציטוט –אופציונלי 
 

לתת לחומרים במה אך אנו נעשה מאמץ  ישולב בכנסאין אנו יכולים להבטיח שכל חומר שישלח אלינו אכן 
 כלשהי.

 

 

 
 אם אתה לא שם, אתה לא קיים –חשוף את פעילות ארגונך 

 
 1.10.2017 ת מועמדותמועד אחרון להגש

 (23.10.2017מפת הסיפור ויתר התוצרים עד  אתולשפר )ניתן להשלים 
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 טכנולוגיות חברת סיסטמטיקס
 liati@systematics.co.ilדוא"ל: באמצעות 
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 GIS-השליחת חומרים עבור כנס טופס 

 
)בהתאם לפרטים  יםהמוגש תמונות/צילומי מסך/למפה וצרף אנא מלא את הטופס

 . הקפד/י למלא בכתב ברור.הנדרשים לעיל(
 
 

 
  שם ומשפחה של מגיש 

  הארגוןשם 

  כתובת דוא"ל

  טלפון

  טלפון נייד

  פקס
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 כן  /  לא    - הנני מאשר העלאה ליוטיוב
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