
טכנולוגיות חישה מרחוק לשמאות חקלאית

לעשות שימוש בכלי  כיצד אנו יכולים 
מרחוק חישה 

לטובת שמאות חקלאית

ג"וממתכנון סביבתי –תמה –דפנה גלזר , ישראל טאובר

info@thema-gis.com, 050-7260052

mailto:info@thema-gis.com


?מי אנחנו 

מה ,טבעמשאביבניהולהחלטותלקבלתפתרונותמספקתתֵּ

מערכתבאמצעותסביבתייםחירוםומצביסביבתיתכנון,חקלאות

ניתוחיםמבצעתהחברה.מרחוקוחישה(ג"ממ)גיאוגרפימידע

,מרחוקחישהבאמצעותתופעותוזיהוילניטוריכולתבעלת,מרחביים
,אלהכל–בענןקומפקטיותגיאוגרפיותמידעמערכותומקימהמייעצת

.החלטותבקבלתותמיכהמורכבתמציאותהבנתלצורך



אפשרויות חישה מרחוק זמינות

לוויין
oכיסוי שטח רחב

o  ניתן לנתח את

המידע

oזול יחסית

o מצב עכשווי  )זמין

רחפן(ונתוני ארכיון
oכיסוי שטח צר

o  יכולת ניתוח

מוגבלת

oיקר

oאין נתוני ארכיון

צילום ממטוס 
oכיסוי שטח בינוני

o  יכולת ניתוח

מוגבלת

oיקר יחסית

o  נתוני ארכיון

חלקיים



אפשרויות–חישה מרחוק 
,  מטרII ,10סנטינל •

(ימים5כל )חינם 

,  מטר3, פלאנט•

(כל יום)בתשלום 

,  מטר, פלאידס•

הזמנה  , בתשלום

מיוחדת

כיסוי שטח רחב•

זמינות גבוהה•

נתוני עבר•

שטח\מחיר זול•

רזולוציה •

נמוכה\בינונית

צילום לוויין

הזמנת צילום•

פעם  –י "נתוני מפ•

בשנה

י"ארכיון מפ•

חברות פרטיות•

כיסוי שטח רחב•

זמינות בינונית•

נתוני עבר חלקיים•

יקר יחסית•

רזולוציה גבוהה•

צילום אוויר  

ממטוס

הזמנה מיוחדת•
כיסוי שטח נמוך•

זמינות נמוכה•

יקר•

רזולוציה גבוהה•

צילום רחפן



מדד צומח–יכולות עיבוד תמונה 

מלמד אותנו כמה כיסוי הצומח ירוק  NDVIמדד 

(רמת הכלורופיל בעלים)



(NDVI)משמעות מדד צומח 



מערכת מידע גיאוגרפי

העולם הפיזי והתכנוני מיוצג  
על ידי שכבות נושאיות

:קואורדינטותמערכת 
צ.לכל נקודה בשטח יש כתובת נ



נתונים השוואתיים–חישה מרחוק 



שימוש במדד צימוח על רקע גושים וחלקות

•NDVI גבוה

=  בחדשי הקיץ 

שטח מושקה

הצלבה עם  •

–גושים וחלקות 

למיקוד כל לקוח 

של אגודת המים

שימוש  , במקרה זה

(  קדסטר)בנתוני רקע 

,  במערכת מידע גיאוגרפי

איפשרה להצביע על  

חקלאים שהשקו את  

חלקותיהם בחדשי הקיץ



נתונים השוואתיים–חישה מרחוק 

אוירצילום

מ"בכטב

אוירצילום

ממטוס לווייןצילום

+++ +++ ++ (איכות צילום)מרחביתרזלוציה

++ + +++ (יכולת עיבוד תמונה)ספקטרליתרזולוציה

+ ++ +++ זמני צילום וארכיון-טמפורליתרזולוציה

+ ++ +++ בזמןהצילוםבביצועדאותוהורמת



11

ש הרי מגידו"גד–ניתוח מקרה 



12

תעלות ניקוז

נקז פנימי לחלקה

ש הרי מגידו"גד–ניתוח מקרה 



13

ש הרי מגידו"גד–ניתוח מקרה 



תחילת אפריל–זריעה ●

(6עד עלה )בעיות בצמיחה ראשונית של  הגידול ●

במיוחד בחלק הדרומי בחלקה●

(מדי)באיזור הדרומי קרקע רטובה מאוד 10/4●

מסתבר כי הנקז של החלקה סתום בנקודת היציאה והחיבור עם  ●

.התעלה המוליכה לתעלת הניקוז האיזורי

.למניעת השקיית יתר, פתחו הנקז וסגרו שלוחות לאיזור המוצף●

.התאזן השטח10/6עד ●

סיפור המעשה



מיפוי שריפות מרעה

חישוב השטח השרוף❑

, שטחי אש: הצלבה עם נתוני בעלות❑

.'חכירה למרעה וכד



ניתוח התנהגות השריפה–מיפוי שריפות מרעה 

בחינת התנהגות השריפה על פי ❑

נתוני מזג אוויר

יכולת להעריך את נקודת תחילת ❑

השריפה



פיענוח שריפות בזמן אמת



צילום הלוויין אינו מספיק, לעיתים

תביעת נזק בשטח חקלאי מהנחת צינור מים

צילומי אוויר–צילום אוויר מארכיון חברת אופק 



צילום הלוויין אינו מספיק, לעיתים

ארכיון הצילומים של המרכז למיפוי ישראל, 1944, צילום אוויר



לעיתים צילום האוויר אינו מספיק

השלמת נתונים מלוויין  

לצורך חישוב נזק לכרמים 

עקב הקמת טורבינות רוח



ואפשרויות ניתוח נוספות של צילום הלוויין



הערכת הנזקים באירוע זיהום הנפט בעברונה



הערכת הנזקים באירוע זיהום הנפט בעברונה  
חישוב נפח ערימת קרקע מזוהמת



system:time_s

tartNDVIbarley

system:time

_startNDVIwheat

Jan 1, 20171,8870.1887Jan 1, 20171,4940.1494

Jan 17, 20171,9620.1962Jan 17, 20171,7940.1794

Feb 2, 20172,0010.2001Feb 2, 20172,0000.2

Feb 18, 20171,9960.1996
Feb 18, 

20171,7830.1783

Mar 6, 20172,3560.2356Mar 6, 20172,2770.2277

Mar 22, 20174,5380.4538

Mar 22, 

20174,5470.4547

Apr 7, 20176,1870.6187Apr 7, 20174,7860.4786

Apr 23, 20175,8880.5888Apr 23, 20175,1370.5137

May 9, 20175,5940.5594May 9, 20174,2210.4221

May 25, 20172,6210.2621

May 25, 

20172,6920.2692

Jun 10, 20172,4400.244Jun 10, 20172,2920.2292

Jun 26, 20172,0420.2042Jun 26, 20171,7830.1783

Jul 12, 20172,1510.2151Jul 12, 20172,0150.2015

Jul 28, 20171,7440.1744Jul 28, 20171,5570.1557

Wheat _____
Barley ______

Planting & 

germination

Spring – Max 

green 

biomass

Yellowing & 

harvest

NDVI

time

שימוש בסדרות זמן–אן 'מיפוי חיטה ושעורה באזרבייג



אן'מיפוי חיטה ושעורה באזרבייג



סיכום
?מה ניתן לזהות באמצעות אלגוריתמים של חישה מרחוק

oמצב השטח לפני ואחרי אירוע נזק: בדיקה השוואתית

oשונות בתוך חלקה או בין חלקות, הצפות, התייבשות: נזקים

oיער וכד, חלקות חקלאיות, מרעה: שריפות'

o(ומתי)האם שטח היה מעובד או לא : היסטוריה

oזיהום קרקע וכד, זיהום מים, סוגי צומח: זיהוי'

oנפח, מרחקים, חישובי שטחים

oחלקות משרד החקלאות, קדסטר: חיתוך עם נתונים אחרים  ,

'משבצות חקלאיות וכד



תודה רבה

ֵעץ ָשתּול ַעל יֹו ִייֵתן  -וָהָיה כְּ ר ִפרְּ ֵגי ָמִים ֲאשֶׁ ַפלְּ

ָעֵלהּו לֹא ִעתֹו וְּ ר-בְּ ֹכל ֲאשֶׁ ִליחַ -ִיבֹול וְּ ה ַיצְּ ַיֲעשֶׁ

'ג', תהלים א

Israel@thema-gis.com–ישראל טאובר 

info@thema-gis.com–תמה תמיכה 

mailto:Israel@thema-gis.com
mailto:info@thema-gis.com

