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תיקי שטח ממוחשבים  

,  מפעלים, ליישובים למרחבי תעשייה

,,  קניונים, בתי מלון ;מקומות הומי אדם

.  מבני ציבור ובתי ספר, מוסדות

מסלולי , פארקים–לאזורי סכנה 

.מקומות בילוי אתגריים, טיולים ונחלים

מתקנים/תיק שטח

ממוחשב

מציל חיים



למה אנחנו 
כאן

יש לנו ביד מערכת איכותית  
ייחודית ובלעדית  , וממוחשבת

העונה לדרישות כוחות 
הביטחון וההצלה ולמגוון תאי  

.שטח
מועצות  , עיריות)מקומיות רשויות 

מתקנים ( ,אזוריות ומקומיות
אזורי , מפעלים, בתי ספר)שונים 

, בתי מלון, מפעלים, תעשייה
(מרכזי קניות מתקנים חשובים

מסלולי טיולים ועוד, פארקים



מציג לכל מבנה שבמתקן תמונה ברורה  
,  פתחי מילוט במקלטים, של פתחי חירום

.  אולמות, מסדרונות

,  דרכי הגעה, מציג את אזור הפגיעה
ציוד עזרה ראשונה וציוד  , ה"כבמערכות 

.מציל חיים

מיגון חיצוני  , כניסות חרום, מציג מבנים שולטים
,  מציג כל קומה, קישור למצלמות במקום. ופנימי

.אגף וחדר כל חדר בצילום או סרטון 

אירוע שריפה

התקפת טילים  

אירוע טרור

רעידת אדמה

אירוע מסכן חיים

תיק שטח ממוחשב

נותן מענה מיטבי  

למצבי חרום



יתרונות  
המערכת

 אחידהשפה

עדכניות

זמינות

את אותם הנתונים בשפה  אמיתיכל גופי ההצלה רואים בזמן 
.  אין גרסאות שונות-התיקלכולם אותו . ובמונחים זהים

הצילומים מעודכנים כל שנה ויותר במידת , המידע, הנתונים
.  העדכונים על פי מערכת הרשאות נשלטת. הצורך

.  עתזמינים בכל . או בענןהארגונית  התיקים נמצאים על הרשת 
.ל"ניתן להפיק קבצים למשלוח בדוא. פרינטניתן להפיק עותק 



יתרונות  
המערכת

מענה מערכתי כולל

נוחה למשתמש

עשירה בשכבות מידע רלוונטיות  ,
בתמונות ובסרטונים

יכולים להשתמש בתיק השטח בהתאם לצרכים כל גופי ההצלה 
.  כל אחד בהתאם לתפישה המבצעית והתפעולית שלו. המבצעיים

כל אחד יכול להשתמש בה לאחר הדרכה  –מערכת פשוטה 
.פשוטה של חצי יום

ותצלומי אוויר  מרחפןכולל תמונות וסרטונים , סרטונים, תמונות
בהתאם לצורך



אז מה יש לנו 
בתיק מתקן 

ממוחשב

 אורטופוטוהבסיס מפת  /
.  א"תצ

תיאור ופרוט כל בנין וקומה.

 וסרטוניםתצלומים תמונות.

 שוניםאחזור מידע בחתכים.

אבטחה ברגיעה ובמצבי חרוםמ"פק..



מספר שוהים במתקן  
.  בחתך שעות



.  תיאור כללי של המתקן
רחבות  , כולל צילומי מבנים

.תמונות וסרטונים. וחצרות



ירידה לפרטים בתמונה שלפנינו  
.גדרות וסורגים



לחיצה על  
התמונה  
מגדילה  
אותה 
למסך  
מלא



תיאור כל קומה  
בנפרד 



תיאור כל חדר בנפרד



לחיצה עם הסמן  

על חץ  

פותחת תמונה 

מכיוון זווית  

הראייה של החץ

למשל לחיצה על  

חדר מורות  

להמחשה יש 

לעבור לתיק  

"חי"דינאמי 





לאזורי סכנהתיק שטח 

מסלולי טיולים , פארקים
מקומות בילוי  , ונחלים

אתגריים

 אורטופוטוהבסיס מפת  /
.  א"תצ

 מוסתרים לפי / שכבות מידע המוצגים 100מעל
.בחירה

 וסרטוניםתצלומים תמונות.

 שוניםאחזור מידע בחתכים.

שרטוטים ממוחשבים הנותנים מענה לאירועי טרור.



תיק שטח 
בסיסי  

וסביבתו

האתר                      תעודת זהות של –פותח מסך . 1
.א"תצ/ג רקע של מפה"ע
נתונים תשתית ונתונים פיזיים  מסך . 2

.  של האתרכמותיים 
כולל , שבילים, כבישים: הגעהדרכי . 3

'עבירות וכותנאי 
.וכלי טייס אחרים, מסוקיםמנחתי . 4
.ומקומות מסתור אפשרייםמערות .  5
ו                              מיפוי אזורי קליטה –תקשורת . 6

.שאין קליטהאזורים 
מאהלי בדואים , חוות בודדיםמיקום . 7

.ואחרים



שכבות  
מידע  

רלוונטיות

,  רוחב, אורך) נתונים-הנחלאפיק . 1
כולל תמונות וסרטונים  ,  מיוחסגובה 

בהתאם  לקטעי מסומנים                                           
.  א"גבי תצעל 

מכשולים ומעברים מסוכנים  . 2
.ובעייתיים

עם סולמות חבלים מקומות . 3
.שקובעו לאורך הנחלואחרים 

.  מבנים, עצים, של צמחיהתכסית. 4
.בבורות מים, צלנקודות 

.חשמל, גז, מיםצנרת . 5



נתונים 
ומידעים
משתנים

.בדואיםמאהלי . 1

.מים פעיליםבורות . 2

.שעות זריחה שקיעה בהתאם לחודשי השנה.  3

.אנשי מפתחרשימת . 4

.רשימת גופי הצלה וסיוע אזוריים.  5

.רדיו רלוונטייםתדרי . 6

(' וכו, בלוני תקשורת, רחפנים) ומיקומם מיוחדים אמצעים . 7

. (עמודי תאורה, גנרטורים) תאורה ניידים אמצעי . 8

.אמצעי חילוץ וגרירה. 9

.ציוד רפואי ועזרה ראשונה. 10



נקודות חשובות–מפת הנחל 



תמונות מוגדלות–מפת הנחל 



השורה 
התחתונה

תיק שטח ממוחשב 
מציל חיים 

0542499000שמאי גולן   


