
 

 

 "ז חשון תשפ"אט

 2020נובמבר  03

 :לכבוד

 מנהלי אתרי המורשתמנהלות ו

 

 הזמנה להגשת בקשות לשימור ושדרוג

 אתרי הביקור באתרי המורשת

, בהמשך ליוזמת תכנית ומשרד התרבות והספורט המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל .1

יקור והמורשת להגיש ציוני דרך" במשרד ירושלים ומורשת, מזמינים את אתרי הב -"מורשת 

בקשות לשדרוג, חיזוק וטיפול באתרי המורשת הלאומית. מטרת תכנית זו היא לקדם 

 נושאים חשובים הראויים לטיפול באתרים. 

אתרי המורשת אשר יכולים להשתתף בפרויקט זה הינם אתרים קולטי קהל העוסקים  .2

ים ויש בהם תצוגת בהיסטוריה של ארץ ישראל בעת החדשה. אתרים הפעילים מעל לשנתי

 קבע, הדרכה והנהלה מסודרת. 

 . 2020-2121שנתית -התכנית הינה דו .3

 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 לתקציב,  2020-2021 -ב שלב ב', מתן אישור תקציבי לביצוע הפרויקט .ב

 להתקדמות הפרויקטים, גודלם ותהליך התכנון הנדרש להם.

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

 .ואחרים זאת בהתאם לשינויים בלתי צפויים בזמינות התקציב

 .2020בנובמבר  29, א"פתש בחשוון י"גאת הבקשות יש להעביר עד  .ד

. עדיפות תינתן לפרויקטים שהטיפול ₪ 50,000 עדהמסגרת התקציבית לסיוע לאתר הינה  .5

ולאתרים בהם הפעולה והסיוע  ,באתרומספרי המבקרים בהם יסייע להגדלת ההכנסות 

 .ישפר את חוויית המבקר במקוםישפרו משמעותית את פעילות האתר ואשר שדרוגו 



 

 

 

פור חווית הביקור וכן לא יאושרו תקציבים לא יאושרו תקציבים שאינם במסגרת שי .6

 לפרויקטים מתחום השימור וההצלה.

במידה ויבקשו מספר אתרים לקדם נושא דומה ובעל מאפיינים רוחביים, כזה שיאפשר  .7

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

 בעדיפות גבוהה יותר.

 ת זו ראוי שיהיו:נושאים הכלולים בתוכני .8

 הנגשה פיזית וקוגניטיבית. .א

 הצטיידות, חידוש ציוד אור קולי ומערכות מולטימדיה ואלקטרוניקה. .ב

 פיתוח עזרי הדרכה ותוכניות חינוכיות., טיפול פיזי ותכני בתצוגות .ג

 טיפול במבואות הכניסה לאתרים. .ד

 פעילות לעידוד הקיימות הכלכלית של האתר. .ה

מהעלות הכוללת של  50%אתר שבקשתו תאושר, יתבקש לממן ממקורותיו שיעור של עד  .9

 הפרויקט המבוקש.

במקרים בהם האתר נתקל בקושי אמיתי ומוכח לעמוד באמור לעיל, שיעור          

 ייבחן בוועדת חריגים שתפעל במסגרת הוועדה הציבורית. -ההשתתפות ו/או ביטולו 

שתעניק ניקוד מצטבר לכל אתר בהתאם לקריטריונים  תבוריהפנייה תבחן ע"י ועדה צי .10

 הבאים:

 

 רם השתתפו בפרויקט.ט*   עדיפות מסוימת תינתן לאתרים ש

 *   דחיפות ונחיצות הפעולה ביחס למצב האתר .

 לפרט.יש  –*   תרומת הפעולה להגדלת מספר מבקרים 

               *   שנת הקמת האתר או התצוגה הרלוונטית.

                                                                                    חשיבותו הערכית של האתר.  * 

 .בהגדרה *   מיקומו הגיאוגרפי של האתר, תינתן עדיפות לאתר בפריפריה

 *   מיקומו של האתר/מוזאון במבנה או מתחם היסטורי.

                       .זמינות מידית לביצוע  *

נא לציין בפירוט מהות העבודה, אומדן וזמינות לביצוע. תינתן עדיפות גבוהה לבקשות  .11

 המתייחסות לפעולה מרכזית אחת באתר. 



 

 

 (.רשימת מסמכיםעל האתר להגיש את כלל הטפסים הנלווים במלואם )ראו  .12

   .03-5086620או בטל'  elad@shimur.org.ilנא להפנות בדוא"ל:  -הבהרות ושאלות  .13

 

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

 מורשת בישראל. 

 במשרד ירושלים ומורשת לפני אישורן הסופי. "מורשת"כל הבקשות יובאו לאישור אגף 

 

 שלכם,

 בהצלחה,

 עמרי שלמון

 מנכ"ל

 מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

 

 : העתקים

 ראש אגף בכיר מורשת, משרד ירושלים ומורשת –מזא"ה נתנאל 

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

 משרד התרבות והספורט

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

 לפרויקט משנה למנכ"ל ואחראי מטה -שלמה קופל 

 מהנדס ראשי -אהרון לויתן 

 מנהל תחום שימור ארצי -ארנון חפץ 

 מנהל תחום כספים -אוהד קורן 

 מנהל תחום פיתוח וחינוך -אלעד בצלאלי 

 מנהלת מחלקת חינוך - קרן רייש

 זותומנהלי המח


