כ"ג אלול תשפ"ב
 19ספטמבר 2022
לכבוד:
מנהלות ומנהלי אתרי המורשת

קול קורא :הזמנה להגשת בקשות לשימור ושדרוג
אתרי הביקור באתרי המורשת
.1

תכנית "מורשת  -ציוני דרך" במשרד ירושלים ומורשת ,המועצה לשימור אתרי מורשת
בישראל ומשרד התרבות והספורט ,מזמינים את אתרי המורשת קולטי הקהל להגיש
בקשות לשדרוג ,חיזוק וטיפול באתרי המורשת הלאומית .מטרת תכנית זו היא לקדם את
הפוטנציאל התיירותי של אתרי המורשת ולשפר את חווית המבקר.

.2

אתרי המורשת אשר יכולים להשתתף בפרויקט זה הינם:
א.

אתרים העוסקים בהיסטוריה של ארץ ישראל בעת החדשה.

ב.

אתרים הפעילים מעל לשנתיים ויש בהם תצוגת קבע ,הדרכה והנהלה מסודרת.

ג.

אתרי מורשת קולטי הקהל בהם מינימום  2,000מבקרים בשנה בממוצע במהלך
ארבע השנים האחרונות.

ד.

אתר אשר ביצע סקר תיירותי לאתר על ידי יועץ תיירות המוכר ברשימת היועצים
של משרד התיירות .אתר שלא בוצע בו סקר ,יצטרך להשלים זאת ביוזמתו .ראו
נספח א'.

.3

התכנית הינה דו-שנתית .2022-2023

.4

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

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

ב.

שלב ב' ,מתן אישור תקציבי לביצוע הפרויקט בשנים  2022-2023בהתאם
לזמינות התקציב ,להתקדמות הפרויקטים ,לגודלם של הפרויקטים ולתהליך
התכנון הנדרש להם.

ג.

הועדה משאירה לעצמה את שיקול הדעת לחזור בה מהאישור העקרוני (שלב א'),
זאת בהתאם לשינויים בלתי צפויים בזמינות התקציב ואחרים.

ד.

את הבקשות יש להעביר עד ליום ראשון ,י"ב חשוון תשפ"ג.6.11.2022 ,

.5

המסגרת התקציבית לסיוע לאתר הינה עד  .₪ 60,000עדיפות תינתן לפרויקטים אשר
יקדמו את הפוטנציאל התיירותי של אתר המורשת וישפרו את חווית המבקר.
לא יאושרו תקציבים לפרויקטים מתחום השימור וההצלה.

.6

הפרויקטים השונים יבוצעו על ידי המועצה לשימור אתרים בהתקשרות ישירה מול הספקים
שיבחרו.

.7

תינתן עדיפות גבוהה לבקשות המתייחסות לפעולה מרכזית אחת באתר.

.8

דוגמאות לנושאים שיכולים להיכלל בתוכנית זו:

.9

א.

טיפול במבואות הכניסה לאתרים ובעמדות ממכר.

ב.

הסדרה והאחדה של השילוט באתרים.

ג.

הנגשה פיזית וקוגניטיבית כולל דיגיטלית.

ד.

התאמת חצרות לפעילויות (הצללת נקודות פעילות ,ספסלים ומתקני שתייה).

ה.

הנגשת האתר לתיירות נכנסת (לדוגמה תרגומים ופיתוח תוכן בשפות נוספות).

ו.

פיתוח תוכן בעל השפעה ישירה על הפוטנציאל התיירותי.

אתר שבקשתו תאושר יתבקש לממן ממקורותיו שיעור של לפחות  33%מהעלות הכוללת
של הפרויקט המבוקש.
במקרים בהם האתר נתקל בקושי אמיתי ומוכח לעמוד באמור לעיל ,יש לצרף מכתב
מהגורם המנהל (רשות מוניציפלית ,ועד מנהל) .שיעור ההשתתפות ו/או ביטולו ייבחנו
בוועדת חריגים שתפעל במסגרת הוועדה הציבורית.

 .10הפנייה תבחן ע"י ועדה ציבורית שתעניק ניקוד מצטבר לכל אתר בהתאם לקריטריונים
הבאים:
א.

הצגת יכולת ביצוע בהתאם ללוחות זמנים.

ב.

תרומת הפרויקט לקידום הפוטנציאל התיירותי של אתר המורשת ולשיפור חווית
המבקר.

ג.

רמת השירותיות :קבלת קהל ,נגישות ושעות פתיחה מוסדרות.

ד.

רמת השיווק והמכירה :פעילות ברשתות חברתיות ,פרסום ושיווק.

ה.

מיקומו הגיאוגרפי של האתר ,תינתן עדיפות לאתר בפריפריה בהגדרה.

 .11תת סעיפים ג'-ה' בסעיף  10ינוקדו ע"י הצוות המקצועי בהתאם לנספחים ויובאו לאישור
הוועדה.
 .12נא לציין בפירוט מהות העבודה ,אומדן וזמינות לביצוע.
 .13על האתר להגיש את כלל הנספחים הנלווים במלואם (ראו קובץ "רשימת מסמכים להגשה"
מצ"ב).

 .14הבהרות ושאלות נא להפנות לקרן בדוא"ל edu@shimur.org.il :או בטלפון .03-5086620

את הבקשות יש להגיש על גבי הטופס הרצ"ב ולהעבירן לתחום חינוך ואתרי מורשת במועצה
לשימור אתרי מורשת בישראל.
כל הבקשות יובאו לאישור אגף "מורשת" במשרד ירושלים ומורשת לפני אישורן הסופי.

שלכם,
בהצלחה,
עמרי שלמון
מנכ"ל
מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

יצחק רוגוב
יו"ר הוועדה וחבר הועד המנהל
מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

העתקים:
נתנאל מזא"ה – ראש אגף בכיר מורשת ,משרד ירושלים ומורשת
כלנית שמיר – מנהלת אגף תמיכות וקריטריונים ,ומנהלת תחום שימור אתרים במנהל תרבות,
משרד התרבות והספורט
אלעד בצלאלי – סמנכ"ל מינהל ,מטה ומורשת
אוהד קורן  -מנהל תחום כספים
קרן שרעבי רייש  -מנהלת מחלקת חינוך

