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 מפהתון  -הנחיות לסדנת מיפוי במהלך הכנס

 המטרה שלכם/ן לחשוב על שכבת אינפורמציה שתרצו להוסיף למפה. 
 אם אפשר שגם יהיה רלבנטי לתכני הכנס, עדיף. 

 
OSM (Open Street Maps) Mapathon 
Nava Sheer,  Urban Planner, Bimkom – Planners for Planning Rights 

 

https://www.openstreetmap.org/#map=7/31.438/35.074 

map/-the-on-themselves-put-women-https://blogs.timesofisrael.com/palestinian 

 mkom.org/https://bi  'תכנוןעמותת 'במקום, מתכננים למען זכויות 

 

 תון ה פרויקט המפ 

This project is designed to map Palestinian communities in Area C of the West Bank. It םwill 
enhance recognition of the communities in their current locations, discourage dislocation, 
promote infrastructure like electricity and water and services like clinics and schools, and 
pave the way to sustainable development.  
In recent years there has been an intensification of demolitions and confiscations of 
Palestinian structures of unrecognized Area C Palestinian communities. In the shadow of 
escalating threats of displacement, we seek to advance virtual recognition of Area C 
communities that both raises awareness of these communities’ visibility and substantiates 
their legitimate claim to their territorial and spatial use. 
The mapping of the villages will also assist NGO's and development organizations to further 
understand the needs of the population. 

 
בגדה המערבית. הפרויקט יגביר את ההכרה   C למפות קהילות פלסטיניות בשטחהתחיל במטרה פרויקט ה 

ה, יקדם תשתיות כמו חשמל ומים ושירותים כמו מרפאות ובתי  בקהילות במיקומן הנוכחי, ימנע העברה בכפיי
בשנים האחרונות חלה עלייה במספר ההריסות וההפקעות של   ספר, ויסלול את הדרך לפיתוח בר קיימא.

. בצל האיומים ההולכים וגוברים על עקירת  C מבנים פלסטיניים ביישובים פלסטיניים בלתי מוכרים בשטח
, על מנת להעלות את המודעות לניראות  C דם הכרה וירטואלית בקהילות שטחהקהילות, אנו מבקשים לק 

מיפוי הכפרים יסייע גם לארגונים   הקהילות הללו ולביטוי טענתן הלגיטימית לשימוש הטריטוריאלי והמרחבי.
 לא ממשלתיים לקדם את צרכי האוכלוסייה. 

ון הוא הזדמנות עבור הציבור הרחב  . מפהתOpenStreetMap -במפהתון נפגשים ומוסיפים יחד נתונים ל
 לעדכן ולשפר את המידע המקוון במפות באזור שלהם, כמו גם במקומות אחרים ברחבי העולם. 

חזק המאפשר   Wi-Fi כלל מתקיימים בתוך חדרים, בעזרת תמונות לוויין, תוך הסתמכות על-מפהתונים בדרך
המשתתפים אינם נדרשים    קיים מפהתון בשטח.בתנאים מסוימים ניתן גם ל גלישה בו זמנית ועדכון מידי.

 במפהתון אחד בלבד!  למיומנות או מומחיות מיוחדת. כולנו יכולים להפוך לממפים
 

 

 

https://www.openstreetmap.org/#map=7/31.438/35.074
https://blogs.timesofisrael.com/palestinian-women-put-themselves-on-the-map/
https://bimkom.org/

