
 

 

 ' תשרי תשפ"בז

 2021ספטמבר  13

 קול קורא

 אתרי מורשת בפעילות  הזנקפרויקט ל

, מזמינים את אתרי הביקור התרבותהמועצה לשימור אתרי מורשת בישראל ומשרד  .1

לקדם פרויקטים בעלי פוטנציאל  מטרת תכנית זו .םאתרילפיתוח הוהמורשת להגיש בקשות 

 .זו הומספר המבקרים בתקופ הפעילות חשיפת האתר והגדלת נפח להגדלת

-דמויות ואירועי מפתח בהיסטוריה של ארץ ישראל ב" כלל ההצעות ייסובו סביב נושא מרכז .2

השנים האחרונות". הנושא יכלול דמויות מופת, חלוצות וחלוצים פורצי דרך בתחומם  150

ק ו/או אירועי מפתח בעלי חשיבות לחברה הישראלית. הנושא יכול לבוא לידי ביטוי ר

 .בפעילויות שיש להן השפעה ישירה על הגברת חשיפת האתר והגדלת מספר המבקרים בו

אתרי המורשת אשר יכולים להשתתף בפרויקט זה הינם אתרים קולטי קהל העוסקים  .3

ה בהיסטוריה של ארץ ישראל בעת החדשה. אתרים הפעילים מעל לשנתיים ויש בהם תצוג

 , הדרכה והנהלה מסודרת. העוקב מוזאלית

 ועדה ציבורית תדון בכלל הבקשות שיעלו מן האתרים ותאשר את הפרויקטים בשני שלבים:  .4

 שלב א', מתן אישור עקרוני לביצוע הפרויקט המבוקש על ידי האתר.   .א

בהתאם  ,2021עד סוף שנת שלב ב', מתן אישור תקציבי לביצוע הפרויקט  .ב

 ש להם.לתקציב, להתקדמות הפרויקטים, גודלם ותהליך התכנון הנדר

הועדה משאירה לעצמה את שיקול הדעת לחזור בה מהאישור העקרוני )שלב א'(,  .ג

 .הביצוע בפועל מותנה בזמינות התקציב הממשלתי

 .2021 באוקטובר 14, ב"פתש ח' חשוון, חמישיליום את הבקשות יש להעביר עד  .ד

 . ₪ 00065, עדהמסגרת התקציבית לסיוע לאתר הינה  .5

מהסכום המבוקש  25%לממן ממקורותיו שיעור של עד  אתר שבקשתו תאושר, יתבקש

  .הפרויקט בעבור

במידה ויבקשו מספר אתרים לקדם נושא דומה ובעל מאפיינים רוחביים, כזה שיאפשר  .6

עבודה מול ספק אחד במספר אתרים, תשקול הועדה להעניק לפרויקט עדיפות ולקדמו 

 .ובסכום גבוה יותר בעדיפות גבוהה יותר

 .עומדים במסגרת תנאי הסף המופיעים במסמך זהשאינם  ויקטיםפרלא יאושרו  .7

 :צריכים לכלול אחד או יותר מהנושאים הבאים הז בפרויקטנושאים הכלולים  .8

 .העוסקות בדמויות מופת מתוות דרך ח תכניות חינוכיותפיתו .א



 

 

ה )כלים המאפשרים סיור עצמאי באתר, לתקופ יםמותאמ חינוכיים םכליח פיתו .ב

הוספת תוכן טכנולוגי לסיורים הקיימים, לסיורים וירטואליים, , וסיור וירטואלי, ועוד(

 .video maping, צילומי רחפן, 360, צילומי VRועוד, כדוגמת 

פעולות שימור ושיפוץ באתרים, מוצגים ואנדרטאות התואמות לנושא המרכז  .ג

 כמפורט במסמך זה.

 .כות ותצוגות חדשות המתאימות לנושא המרכזתערו .ד

, ולהתייחס להגיש את כלל הטפסים הנלווים במלואם )ראו רשימת מסמכים(צריך אתר כל  .9

 .מצבם בתקופת הקורונהל

יש לבחור בפרויקט אחד אותו ניתן נא לציין בפירוט מהות העבודה, אומדן וזמינות לביצוע.  .10

 לבצע על ידי ספק אחד.

 וג הועדה:קריטריונים לדיר .11

 – ו הגדלת מספר המבקרים\השפעת הפרויקט על הגדלת חשיפת האתר או מידת .א

 נקודות 15

 נקודות 15 – חיבור לנושא המרכז .ב

 נקודות 10 –פרויקט רוחבי הכולל מספר אתרי מורשת  .ג

 נקודות 12 – לפריפריה וירושלים תינתן עדיפות .ד

  . 5086620-03או בטל'  lelad@shimur.org.iנא להפנות בדוא"ל:  -הבהרות ושאלות  .12

 

את הבקשות יש להגיש על גבי הטופס הרצ"ב  ולהעבירן לתחום חינוך במועצה לשימור אתרי 

 מורשת בישראל. 

 לפני אישורן הסופי. התרבותכל הבקשות יובאו לאישור משרד 
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 בהצלחה,

 עמרי שלמון

 מנכ"ל

 אלעד בצלאלי

 מנהל תחום פיתוח וחינוך

 תרי מורשת בישראלמועצה לשימור א
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 : העתקים

 יו"ר הוועדה הציבורית וחבר הוועד המנהל של המועצה לשימור אתרים -יצחק רוגוב 

מנהלת אגף תמיכות וקריטריונים, ומנהלת תחום שימור אתרים במנהל תרבות,  –כלנית שמיר 

 משרד התרבות והספורט

 משנה למנכ"ל ואחראי מטה לפרויקט -שלמה קופל 

 מנהל תחום שימור ארצי -ארנון חפץ 

 מנהל תחום כספים -אוהד קורן 

 מנהלת מחלקת חינוך - קרן רייש

 מנהלי המחוזות

 


