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 הוראות להורדת מפת הר הבית לטלפון
 

 מה המפה מאפשרת? 

ירי של הר הבית. האפליקציה  והמפה מסמנת את גבולות הר הבית ואת מקום העזרה על פני תצלום או 

 דוגמאות:   .המסומן בחץ ביחס למיקום הנוכחי שלך בתצלום מאפשרת בקלות לזהות את מיקום העזרה 

 

 

 לינק למפה: 

https://drive.google.com/file/d/1XRmZKPJU5Jp2KkJgQVGfTMHGQjE6fb4v/view?usp=sharing 

 har52.tifשם הקובץ  הורד את קובץ המפה לטלפון.

 

 . תוכנה להצגת המפה והמיקום שלך על המפהיש צורך ב

 לינק לאפליקציה: . qfieldלאנדרואיד יש תוכנה חינמית ללא פרסומות שנקראת 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.opengis.qfield 

 : לפני ההגעה להרבבית   –והמפה  הי האפליקצ תקנת הוראות לה 

https://drive.google.com/file/d/1XRmZKPJU5Jp2KkJgQVGfTMHGQjE6fb4v/view?usp=sharing
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.opengis.qfield
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פתח את הלינק באמצעות   לעיל.  בלינק למפה מהטלפון השתמש  –הורד את המפה לטלפון  .1

 )הורדה(.  downloadהדרייב, התמונה תופיע בממשק, לחץ על תפריט הנקודות ובחר 

 בלינק לאפליקציה לעיל. מהטלפון . השתמש qfield את האפליקציההתקן   .2

יש לתת לאפליקציה הרשאות של מיקום וקריאת קבצים. כדי לעשות את זה לאחר ההתקנה   .3

יא מיד תבקש את שתי ההרשאות האלה. יש לאשר את הבקשה כמו  נפעיל את האפליקציה וה 

 שמסומן בתמונות הבאות: 

 

 

 

החדשה. אפשר לקרוא ולהתפעל,   האפליקציה תספר על כל הפיצרים החדשים שהותקנו בגרסא .4
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 ואפשר ללחוץ על החץ למעלה כדי להגיע לאפליקציה. 

 

 

להשתמש במידע אנונימי, אתם יכולים   –אפליקציה. עוד בקשה קטנה מהם מסך הראשי הגענו ל .5

 לא יודעים תלחצו על לא )מסומן בכחול(. אם    –להגיד כן או לא 

  מסומן באדום.  – open local fileעכשיו עלינו להכניס את המפה לאפליקציה. לשם כך נלחץ על 

           עלינו ללחוץ על ה"+" בתחתית מימין כדי להגיע לתפריט "יבוא קבצים". בתפריט עלינו לבחור 

“Import dataset” 

 

ת שלכם. הסייר משתנה בשלב הזה יפתח לכם סייר הקבצים של מערכת האנדרואיד הספציפי .6

מטלפון לטלפון, אבל העקרון של כולם דומה. עליכם להגיע לקובץ המפה שהורדתם, לקובץ  

. יתכן  Downloads. הקובץ נמצא בספרית ההורדות של הטלפון שנקראת har52.tifקוראים 

שהסייר מיד יפתח את הספריה הזו, ויתכן שתצטרכו לחפש אותה קצת. בתוך הספריה  

Downloads  יתכן ששלכם יראה אחרת.  –הקליקו על הקובץ של המפה. להלן תמונות לדוגמא 
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" )עמעום  Dim screenיש הגדרה אחת שכדאי עוד לשנות לשם הנוחות. בטלו את האופציה " .7

 על ידי הסטת המתג שמאלה. המתג צריך להפוך מירוק לאפור. המסך( מההגדרות  

 בזאת סיימתם את ההכנה.   .8

 להר התמונה תיעלם ותראו מפה של המקום בו אתם נמצאים.    ץמחו GPSאם תפעילו את ה 

 

 

 להר:  כשמגיעיםהאפליקציה   פעלתה
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 , ומשם בחר את הקובץ שלנו. Imported datasets, ומשם Open local fileבחר  פתח את האפליקציה. 

 , והחץ יסמן לכם היכן אתם נמצאים. GPS-יפעיל את ה  מימין למטה לחיצה על לחצן המיקום 

 ניתן להקטין ולהגדיל את התמונה לפי הצורך. 
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 הערות: 

על פי המאמר של אשר גרוסברג בתחומין כרך טז,    בוצעהתרשים  .1

(g.il/?CategoryID=268&ArticleID=269https://www.zomet.or .) אורך  התרשים מניח ש

 שעדיין מתאים למבנה ההר. )המחמיר( סמ, שזה האורך הגדול ביותר   52.5הוא האמה 

 המפה שורטטה בדיקנות האפשרית. יש לקחת בחשבון אי דיוקים הנובעים מההנחות במאמר.  .2

, והחץ מסמן מיקום  )סטיה של כמה מטרים(   בטלפון אינו מדויק GPSיש לקחת בחשבון שה .3

 כדי למקם עצמכם בדיוק. ובשטח מקורב. העזרו בצילום 

 . 050-3214789הערות ותובנות להפנות ליעקב אזולאי  .4

 

 

 

         
 

https://www.zomet.org.il/?CategoryID=268&ArticleID=269

