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 לכבוד 
 המקומיות  ראשי הרשויות

 שלום רב,

 

 קול קורא לרשויות מקומיות להגשת מועמדות להצטרפות הנדון: 
 לתכנית פיתוח ויישום מדיניות תרבות רב שנתית ברשויות המקומיות 

 

מפעל הפיס בשיתוף מרכז השלטון המקומי, מעוניינים לסייע לרשויות מקומיות 
באמצעות גיבוש  לפעול לפיתוח מדיניות תרבות רב שנתית ברשויות המקומיות,

 תכנית אב אסטרטגית ייעודית וייחודית לכל רשות.

פיתוח התכנית למדיניות תרבות נועד לסייע לרשויות השונות במיתוג עירוני ופיתוח 
תיירותי והנגשתו לקהל הרחב תוך מימוש הפוטנציאל הקיים בכל מקום. התכנית 
תגובש ע"י חברה מקצועית מתמחה בתחום, לאחר תהליך לימוד ומחקר של הישוב, 

 ם, שימור מורשת ומשאבי טבע. תוך התייחסות לנכסים ומשאבים מקומיים ואזוריי

מרכז השלטון המקומי קיים מכרז לבחירת חברות מקצועיות המתמחות בפיתוח 
שלוש  וכתיבת תכנית אב לתרבות ואמנות עירונית וליווי ביצוע התכנית. נבחרו

חברות מקצועיות לצורך ביצוע התכנית הכוללת: מחקר וסקר צרכים של הרשות 
 ית אב וליווי הרשות המקומית בתהליך היישום.  המקומית, גיבוש וכתיבת תכנ

 3תוכל להתקשר,  עם אחת מתוך רשות מקומית שתיבחר לקחת חלק במיזם, 
 120-80מפעל הפיס יקצה תמיכה כספית בגובה  החברות המקצועיות שזכו במכרז.

עבור עבודתה של החברה המקצועית בשלב גיבוש וכתיבת תכנית האב ₪ אלף 
ם התכנית ברשות ע"י החברה המקצועית. עלויות יישום התכנית, ובשלב ליווי יישו

 ככל שתגובש בשיתוף הרשות המקומית, ימומנו מתקציב הרשות המקומית.

 
 תנאי הסף .א

 
רשות מקומית רשאית להגיש מועמדות להשתתפות במיזם, רק אם היא עומדת 

 בכל תנאי הסף הבאים:



 

 

 

ומטה עפ"י דירוג  6הרשות המקומית הינה בדירוג סוציו אקונומי  (1
 הלמ"ס.

 לא המקומית ועד להגשת המועמדות למיזם זה, הרשות 1.6.13  -החל מ  (2
ולא הושלמה כתיבתה  תרבות מדיניות לפיתוח אב תוכנית גיבשה

 .מקצועי )פנימי או חיצוני(  גורם באמצעות

 בניהול קבע דרך העוסק/ת תרבות ת/מועסק/ת מנהל המקומית ברשות (3
 .ברשות התרבות תחום

 תושבים. 100,000תושבים ולכל היותר  20,000לפחות , המקומית ברשות (4

כתב הצהרה והתחייבות, חתום ע"י  -1הרשות צירפה לבקשתה את נספח  (5
 גזבר הרשות וראש הרשות.

 
שתיבחר לקחת חלק במיזם, תחויב לממן בעצמה סך של  מקומית יודגש כי רשות

 תיבת התוכנית. כמו כן, הרשותוכ מתוך עלויות גיבוש )כולל מע"מ( ₪  10,000
 בסיוע שתגובש התכנית ולממן את עלויות יישום תקציב תחויב להקצות המקומית

 .החברה המקצועית

 אופן הגשת הבקשה  .ב
 

 31.7.16את טופס הבקשה וצרופותיו יש לשלוח עד 
   ruthd@masham.org.ilלמייל:

 
והבהרות ניתן לפנות לגב' רות דיין מדר, הממונה על תחום התרבות לשאלות 

 .03-6844219 054-7760770בשלטון המקומי, בטל' 
 

 מסמכים נלווים שיש לצרף לטופס הבקשה
 
 מקצועיים של מנהל מחלקת/אגף התרבות. קורות חיים .1

בנוסח חופשי, חתומה ע"י ראש הרשות המקומית, אודות  הצהרת כוונות .2
כוונתו להוביל את התנהלות הרשות המקומית במסגרת המיזם, האופן שב

 אם וכאשר תיבחר להשתתף במיזם.

)מוסדות וגופי תרבות, מתנס"ים,  אמנותיים-רשימת הנכסים התרבותיים .3
היכלי תרבות, תוכניות תרבות למיניהן וכד'(  הקיימים ופעילים ברשות 

 המקומית. 

חתום ע"י גזבר הרשות  -1ח בנוסח המצורף כנספ  כתב הצהרה והתחייבות .4
 וראש הרשות. 
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 בחירת הרשויות המקומיות המשתתפות במיזם .ג
 

ועדת היגוי, שחבריה הינם נציגי מפעל הפיס ונציגי השלטון המקומי, תבחר את 
הרשויות המקומיות המשתתפות במיזם, בין היתר, על פי העקרונות הבאים: 

המגזרים השונים ובין  הרשויות פריסה גיאוגרפית, שמירה על יחס הולם בין 
השונות, עד כמה שניתן, בהתאמה להיקפם בכלל האוכלוסייה ובכלל הרשויות, 
היקף הניסיון המקצועי של מנהל התרבות ברשות המקומית היקף הנכסים 

 אמנותיים הקיימים ברשות המקומית והפוטנציאל הגלום בהם.-התרבותיים
 

 בברכה,
 

 
 
 
 
 

 העתק:
 מנכ"ל, מרכז השלטון המקומי  -מר שלמה דולברג
 מנהל כללי, מרכז המועצות האזוריות -מר ישראל נדיבי

 ראש מועצת באר טוביה ויו"ר איגוד מנהלי מח' תרבות ברשויות -מר דרור שור
 סמנכ"ל  חינוך וחברה, מרכז השלטון המקומי -גב' מיכל מנקס
 ראש אגף תרבות, מפעל הפיס -גב' דולין מלניק

 ש"ממנהלת מחלקת חברה במינהל חינוך וחברה, מ  -עו"ד רות דיין מדר
 אמנהלת אגף תרבות עיריית ת"יו"ר איגוד מנהלי מח' תרבות ו -גב' איריס מור

 

 ביבס חיים רן קוניק עוזי דיין
 ראש עיריית מודיעין מכבים רעות ראש עיריית גבעתיים יו"ר מפעל  הפיס

 ויו"ר מרכז השלטון המקומי ויו"ר ועדת תרבות וספורט, מש"מ 


