למבנים ואתרים היסטוריים
תשע"ח 2018
מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל מכריזה בזה על הגשת הצעות לעבודות שימור מבנים ,אתרים,
מתחמים ,גנים בעלי ערך היסטורי  -שאינם בגדר עתיקות ,ובוצעו בישראל.
מטרת "אות השימור" להוקיר את עבודות השימור שהושלמו בחמש השנים האחרונות ולחשוף פעילות זו
בפני הציבור הרחב ,וכן לעודד רשויות ,יזמים וגורמים פרטיים לשמר מבנים ואתרים היסטוריים.
אות השימור יוענק לעבודות שימור אשר יעמדו
בתנאים הבאים:
 מבנים שנבנו בין השנים 1960-1700 מתחם/מבנה/אתר/גן ששימורו הושלם ,והפועללאחר השימור במשך שנתיים לפחות

קריטריונים לשיפוט:
 נאמנות למקור – עבודות השימור/שיקום של המתחם/המבנה/אתר מביאה לידי ביטוי את הערכים השימורים
מבחינה ארכיטקטונית ,טכנולוגית וחומרית
 התרומה החברתית והתרבותית של הפרויקט :ניהולהאתר ,שילוט ,אפשרויות ביקור ,הדרכה ,פרסום,
מעורבות הציבור ,התנעת תהליכי התחדשות
 איכות וטיב הביצוע חדשנות – בטכנולוגיה ,במתודולוגיה שימורית אובהיבט אחר
 -עבודות השימור נעשו על פי תיק תיעוד.

העבודות יוגשו עד ולא יאוחר מיום  1בפברואר 2018
 החומר שיוגש לוועדת השיפוט ישאר ברשות מועצהלשימור אתרי מורשת בישראל ,וישמש להצגה ודיון
 הזוכים באות השימור יידרשו להגיש צילומים ותרשימיםנוספים של הפרויקט לצורך תצוגה ופרסום
 כתובת למשלוח :חומי נובנשטרן ,סמנכ"לית מועצהלשימור אתרי מורשת בישראל ,בית הספר החקלאי ,מקוה
ישראל  .5891000כמו כן ניתן לשלוח את החומר בדוא"ל
 humi@shimur.org.ilכקבצים מצורפים או בהעברת
קבצים גדולים .לינקים לא יתקבלו.
 לא יוגשו עבודות שימור שתוכננו ו/או בוצעו על ידיצוות התכנון וצוותי הביצוע של מועצה לשימור אתרי
מורשת בישראל

פורמט הגשת המועמדות:

 העבודות יוגשו במצגת  Power Pointבהחסן נייד(דיסק און קי) בהיקף שלא יעלה על  10מסמכים כולל
תכניות ,צילומים לפני השימור ואחריו ,תיאור מילולי אשר
יתאר את הפרויקט ויפרט את הנימוקים לזכאות לאות.
כמו כן ניתן להגיש את הפרויקט ע"ג  2פנלים בגודל של
 A1בליווי מידע כתוב ,שלא יעלה על  3עמודי טקסט A4
ויכלול מידע חזותי שיאפשר לצוות השיפוט לקבל תמונה על
הפרויקט ,דברי הסבר מפורטים.
בכל צורת הגשה יש לציין את שם המגיש ,דרכי תקשורת,
שם הרשות/הגוף המזמין/יזם ,הקבלן המבצע.

חברי וועדת השיפוט:
אדריכל גבריאל קרטס ,יו"ר
פרופ' מיכה לוין
ד"ר אדריכל גיל גורדון
אדריכלית מיכל קוציק
אינג' יעקב שפר
גב' גלית גאון

