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 הנדון: קול קורא להגשת בקשות סיוע עבור הכנת סקר אתרי מורשת עבור מועצות אזוריות
 

 

 בשיתוף ומורשת ירושלים במשרד מורשת לשימאגף המועצה בישראל מורשת אתרי (ר"ע)ור

להגישבקשהלעריכתסקרשימורבתחומןלמועצותאזוריותקוראים הסקרייערךבכלהשטח.

המצורפותנחיותהפה"סקרהשימורייערךע.כוללהשטחיםהפתוחים,המוניציפאלישלהרשות

.(יידרשוקורותחיים)בתחוםיעורכיסקרישימורמומחים"ע

והאתריםהמוצעיםלשימורסטורייםהיםאלהוותרשימתמצאישלאתריימטרתסקרהשימורה

קדםהרשימהתשמשבהמשךבכדיל.יצוררשימתאתריםראוייםלשימורלבכדיז"מואבתחוםה

האתרים של הפיזי השימור את את, ולהשמיש ציבורלייעד לצרכי לכך המתאימים ,האתרים

למינוףתיירות ל, תכניותמתארקביעתהאתריםלשימורבחיזוקהזהותוהגאווההמקומיתוכן

 .שלהרשות(GIS)אוגרפית־תכנוניתכניותמפורטותוהטמעתםבמערכתהגות

 

 .4244..2..1,ב"דאיירתשפ"י: תאריך אחרון להגשה (1

 .להלן2כללהמועצותהאזוריותהעומדותבתנאיסעיף:להגיש בקשה זכאיםהגופים ה (4

  :הקורא תיאור הקול (3

תיעודוסקריםשלמסלולמסגרתב,מורשתבמשרדירושליםומורשתאגףבהובלתקולקורא

.המועצהלשימוראתרימורשתבישראל

וכרטיס('וכדאזור,שכונה,מושב,קיבוץ)כרטיסלמתחםעם,כרטיסיםכחוברתוהסקריבנה

 (Excel,כרטיסלדוגמהבקישור).נכסלכלאתרשזוהה

:יכלולסקראתרימורשתבמועצהאזורית

 (:בטקסטחופשימלווהבמפותותצלומים)רקעכלליעלהמועצההאזורית .א

 סטטוטורי, 

 היסטורי-גיאוגרפי 

 תקצירהרקעהכללימאורגןבכרטיסמתחםעםהערכהתרבותיתכללית 

בטקסטחופשימלווהבמפות)ז"אזורבמוא/שכונה/רקעספציפילכליישוב .ב

 (:ותצלומים

 סטטוטורי, 

 היסטורי-גיאוגרפי 

 עםהערכהתרבותיתכלליתתקצירהרקעהכללימאורגןבכרטיסמתחם 

יכלולמידעמהקטגוריותאזורש/שכונה/כרטיסלכלאתרשזוההבתחומיהיישוב .ג

 :הבאות

 שימושיםבעבר,סוג,צ"מיקוםכמוכתובתונ,כוללשם:זיהויהנכסותיאור
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'סקירההיסטוריתוכד,ובהווה

 'כוללבעליענייןוכד:קניינייםנתונים

 .טקסטחופשיהמפרטאתערכיהנכסוההקשריםשלו:הערכהתרבותית

 'וכדאיומים,כוללמצבפיזי:הערכתסיכונים

 המלצהלשימורוכד:שקלולוהמלצות' 

אתרשזוההבדומה/סקירהשלאתריםבשטחיםהפתוחיםעםכרטיסלכלמתחם .ד

 .לעיל'לסעיףג

שלGISלהעלאהלמערכתה)שלהם.צ.טבלתאקסלהכוללתאתכלהאתריםונ .ה

 .עםמיקוםשלכלהאתריםGISובנוסףקובץ(ז"המוא



 : תנאי סף (2

 .המסמכיםהנדרשיםכלהשאלוניםוצרוףכלמילוי.א

הכוללכרטיסיםלכללמפורטהמגישהינומועצהאזוריתשטרםנערךבהסקראתרים .ב

למאגףמורשתבמשרד"עבורסקרכנלא קיבלה עדיין השקעה תקציביתהאתריםואשר

 .ירושליםומורשתאומהמועצהלשימוראתרימורשתבישראל

 :בקשותעבורבמסגרתהקולהקוראניתןלהגיש .ג

בתחומיהמועצה1702ועד1022שלכלהאתריםהמתוארכיםביןסקר מלא .א

 .האזורית

להכללתכללמועצה אזוריתשלסקרשנערךעבורתכניתמתארכוללניתהרחבה .ב

והשטחיםהפתוחיםשאינםכלוליםבמשבצותהאתריםברמתהיישובהבודד

.הכנתכרטיסיאתרלכלהאתריםכןוהיישובים

 

  מלבד כל  לקידום ולכלול הבמסגרת הקול הקורא להיות בשל תהמוגש הבקשה לסקרעל

 : השאלונים והמסמכים המפורטים בהמשך

 (ב"רצהצעת מחיר בקשת ל נוסח עקרוני)הצעותמחירשלעורכיסקר .א

 הרשותהמקומיתליווירפרנטמטעםהגדרתו .ב

 

 :קהל יעד (5

 מועצותאזוריות

 :מימון (6

 המאושרותהסקרמהוצאות2%.בשיעורשלעדתינתןהשקעהתקציבית .א

 הרשותצריכהלהתחייבלמימוןיתרתהעלות .ב

ניתןלבקשהקלותבמסגרתועדתחריגים .ג

 :אופן הגשת הבקשה (7
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.PDFבפורמטל"דואההגשהלקולהקוראתתבצעדרך

 :(קישור לשאלון למילוי) הבאים פרטיםעל הבקשה לכלול את ה (8

 .(פ.מספרח,ועדתשימור,ראשהמועצה)פרטיםעלהמועצההאזורית .א

אם)מספרהיישובים,גודלהאוכלוסייה,מיקוםבארץ-רקעכלליעלהרשות .ב

 (רלוונטי

 (עבורכליישוב)שנתהקמה .ג

 בתחוםהרשות(קולטיקהל)רשימתאתריהמורשתהפעילים .ד

 טנטטיבית/רשימתשימורקיימת .ה

 רשימתתכניותבנייןעירהכוללותאתריםלשימור .ו

 האםמצוייםאתריםהיסטורייםידועיםבסיכון .ז

 רפרנטלענייןהקולהקורא .ח

 :הבאים מסמכיםעל הבקשה לכלול את ה (9

 8המבוקשים בסעיף מסמך עם כל הפרטים  .ט

נוסח ) גזברהמועצההאזוריתלמימוןיתרתהעלות/מהנדס/מסמךהתחייבותראש .י

 (ב"מצ

 (ב"רצ נוסח) וןמוכחבסקריאתרימורשתהצעותמחירשלעורכיסקריםבעליניסי .יא

 (ב"נוסח מצ) מסמךויתורעלזכויותהשימושבמסמכיהבקשה .יב

 

 :קריטריונים לבחינת הבקשות (01

 עמידהבתנאיהסף .א

 המועצההאזוריתהמדדהחברתיכלכלישל .ב

 האזוריתבמועצהמידתההתייחסותהקיימתלשימור .ג

עד,4244..2..1ב"דאיירתשפ"יעד לתאריך PDFל בפורמט "ות בדואניתן להגיש בקש (00

  23:59השעה

 :לפרטים ויצירת קשר (01

 5086631-03: טלפון  avner@shimur.org.il : ל"דוא

י שיהבקשות ציבורית ועדה ידי על בחנו אגף ידי על ומורשתתמונה ירושלים במשרד ,מורשת

ירושליםומורשתו משרד נציג מורשתבישראל,תכלול המועצהלשימוראתרי נציגי מרכז, נציג

.המועצותהאזוריותונציגציבור

לקבל את  יםמתחייב והמועצה לשימור אתרים אינם אגף מורשת במשרד ירושלים ומורשת

 . ביותר או כל הצעה שהיאההצעה הנמוכה ביותר או בעלת הניקוד הגבוה 

אגף מורשת במשרד ירושלים לשמורות  ,במסגרת הקול קורא שיםוגהמ םהזכויות במסמכי כל

 .והם רשאים לעשות בהם כל שימוש בלבד לשימור אתרי מורשת מועצהלו ומורשת



 ,בהצלחה
 אגף מורשת במשרד ירושלים ומורשת 
 מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
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