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 מטעם המשיבים תגובה מקדמית
 

המשיבים  מתכבדים, ולארכות שניתנו ,4.3.21מיום נ' סולברג השופט בהתאם להחלטת כב'  .1

 לעתירה שבכותרת.להגיש תגובה מקדמית 

 

המורה  ,צו על תנאיבקשת העותרים כי בית המשפט הנכבד יוציא עניינה של העתירה ב .2

מדוע לא יבטלו את מדיניותם לא לתקצב באופן שוויוני למשיבים להתייצב וליתן טעם "

גם שימורם, שחזורם ופיתוחם של אתרי ונכסי מורשת שעיקר חשיבותם למיעוטים, וכן 

מדוע לא יבטלו את הקריטריונים המפלים והלא שוויוניים שקבעו ב"קול קורא" להגשת 

 ".למימון שימורם, שחזורם ופיתוחם של אתרי ונכסי מורשת 2021-2026הצעות לשנים 

 

אין עילה להתערבותו של בית המשפט הנכבד בפעילות משרד  כי אעמדת המדינה הי .3

-ואושרה על הממשלהעל ידי שנקבעה , כפי ירושלים ומורשת, אשר פועל בהתאם לסמכותו

עת של הממשלה בהקמת משרדים ובקביעת שטחי לעמדת המשיבים, שיקול הד. ידי הכנסת

 כלי מרכזי להגשמת מדיניותה. והוא  פעילותם הוא רחב ביותר

 

לצד זאת יובהר כי פעילותו של משרד ירושלים ומורשת אינה ממצה את כלל ההיבטים  .4

משרד ירושלים ומורשת  והמישורים בהם מתקצבת הממשלה אתרי מורשת. פעילות זו של

, בדרכים שונות, עים תקציביםימתקיימת לצד פעילותם של משרדי ממשלה אחרים המשק

 מיעוטים. ה מורשתבשימור 
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, באופנים ובדגשים המבטאים המסורים לוברי, כי כל משרד ממשלתי פועל בשטחי הפעולה 

י אחר לצורך קידום לעניין זה, אף לא נטען כי העותרים פנו לגורם ממשלתאת מדיניותו. 

וממילא התשתית העובדתית שהוצגה בעתירה  ;אחד מנכסי המורשת המצוינים בעתירה

 חלקית ביותר.

 

המשיבים יטענו כי דין העתירה להידחות בהיעדר עילה  על רקע הדברים האמורים, .5

שנמסרו למשרד ירושלים הגדרת שטחי הפעולה להתערבות של בית המשפט הנכבד ב

 . ידי הכנסת-, אשר אושרה עלבהחלטת ממשלה ומורשת

 

 הכל כמפורט להלן. 

 

 התשתית העובדתית
 

 משרד ירושלים ומורשת"תוכנית מורשת" ו

 

"מתווה פעולה לשיקום והעצמת כן לבקשת משרד ראש הממשלה הו 2010בחודש פברואר  .6

 .תשתיות המורשת הלאומית"

 

שכלל עובדי משרד ראש הממשלה ידי צוות יועצים רחב -במתווה הנזכר, אשר גובש על

על . ש"חמיליון  600ים בהיקף העולה על פרויקט 150-, הוצע לטפל בכומומחים חיצוניים

קירוב נכסי מורשת לאומית לאזרחי ישראל ולקהילות  ןוביניה ,מנת להגשים מספר מטרות

 כהגדרתה, 1412 מספרהבסיס להחלטת ממשלה את היווה  המתווההיהודיות בעולם. 

  .להלן

 

 זמין בכתובת:מתווה הפעולה לשיקום והעצמת תשתיות המורשת הלאומית עיקרי צילום 

https://www.gov.il/BlobFolder/pmopolicy/2010_des1412/he/sitecollectiondo

cuments_pmo_government32_des_tamar020310.pdf 

 

משרד ירושלים ומורשת,  טרם הוקםבעוד בהמשך למתווה הפעולה האמור, ו ,21.2.10ביום  .7

תכנית ' –העצמת תשתיות מורשת לאומית שכותרתה " 1412התקבלה החלטת ממשלה 

לשקם ולהעצים תשתיות מורשת לאומית, באמצעות השקעה [ 1]מטרתה: "ו "'מורשת

ממשלתית בשיקום ושימור נכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים, המביאים לידי ביטוי את 

לבצע, במסגרת תכנית רב שנתית, בת שש [ 2] .המורשת הלאומית של עם ישראל בארצו

 ". ]...[תכנית "מורשת"( – )להלן שנים, פעולות לשיקום והעצמת תשתיות מורשת לאומית

 . (, בהתאמהתוכנית מורשתו 1412החלטת ממשלה להלן: ; הח"מ –)ההדגשה הוספה 

  

 .1מש/מצורף ומסומן  21.2.10מיום  1412צילום החלטת הממשלה 
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חשיפה, לשימור, לשחזור, לחידוש תפעל ל" תמורש תוכניתכי  ,קבעה 1412החלטת ממשלה 

ולפיתוח נכסי מורשת לאומית מוחשיים ובלתי מוחשיים; לאצירת תכנים בעלי חשיבות 

היסטורית לאומית והנגשתם לציבור, לרבות באמצעות המרתם לפורמט דיגיטלי; לשמירת 

ם גופים ורשויות העוסקיהמגוון הביולוגי, החי והצומח של ארץ ישראל, לעידוד מעורבות 

להכשרת אנשי מקצוע בתחומי העצמת מורשת; להטמעת תכני מורשת  ;נכסי מורשתב

י צבא ההגנה לישראל; כלה הגבוהה וכן בקרב חיילי ומפקדלאומית במערכת החינוך וההש

וכן פעולות נוספות הנדרשות להעצמת תכני המורשת הלאומית בשיח הציבורי במדינת 

 ". ישראל

 

מיליון ש"ח, סכום אשר  399תעמוד על  למשך שש שנים תוכניתעלות ביצוע הכי  ,צויןכן 

לסכום זה הוספו מאות . , כמפורט בהחלטת הממשלהתקציב המדינהמקורות מ לה יוקצה

גופים אשר בבעלות או בהחזקתם ידי -דרך 'מאצ'ינג' להשקעה הממשלתית על, מיליוני ש"ח

 מורשת. אתרי

 

 תוכניתמשרדית לתכנון -ועדת היגוי בין כי תמונה, 1412 ממשלהת במסגרת החלטנקבע עוד  .7

ועדה זו  בהתאם להחלטה,. (ועדת ההיגוי :)להלן המורשת, לקידומה ולמעקב אחר ביצועה

, בשים לב ל"מתווה הפעולה לשיקום תוכניתגבש קריטריונים להכללת נכסי מורשת בת

והעצמת המורשת לאומית", אשר הוכן לבקשת משרד ראש הממשלה על ידי צוות מומחים. 

כי אם רשימת המלצות עבור  פעולה מחייבת, תוכנית המתווה אינו מהווהכי  ,הובהרעוד 

 , אשר תהא רשאית להוסיף למתווה או לגרוע ממנו בכל עת.ועדת ההיגוי

     

, פורסם קול ובשים לב למתווה הנזכר לעיל 1412בהתאם להחלטת ממשלה  ,2011בשנת  .8

גופים אשר בבעלותם, בניהולם או אשר הזמין קורא מטעם משרד ראש הממשלה, 

 תוכניתבמסגרת השקעה ממשלתית בנכסים אלו לתוכנית להציע אתרי מורשת באחזקתם 

 מורשת. 

 

במסגרת הקול הקורא, נדרש לעמוד במספר תנאי סף המצוינים בו,  לצורך הגשת מועמדות 

. תבחינים אלה לקול הקורא 1, ומצוינים בנספח וכן בתבחינים שאושרו על ידי ועדת ההיגוי

נועדו לשקף את עוצמת הנכס ברמה ההיסטורית והלאומית, נדירותו, ייצוגיות ואותנטיות "

ספקטים הכלכליים הנוגעים ליכולת של של הנכס, את מצבו הפיסי של הנכס, ואת הא

  ".המדינה להפוך את הנכס לנקודת ביקור ולמידה משמעותית

  

 .2מש/מצורף ומסומן  2011צילום הקול הקורא משנת 
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הוקם אגף במשרד ראש הממשלה שהופקד על יישום  1412ממשלה החלטת סמוך לאחר  .9

האגף יישם את החלטת הממשלה תוכנית מורשת לאומית.  ה והפעלה שלהקמההחלטה ועל 

במסגרת הקול הצעות שהוגשו שכלל, בין היתר, בחינה של עמידת הנוהל עבודה בהתאם ל

התאם לתבחינים הקורא ברשימת תנאי סף שפורסמה מראש, דירוג איכות ההצעות ב

להשקעה ממשלתית בהצעות האמורות,  מלצההגשת ה, ושנקבעו, כאמור לעיל מקצועיים

 של התוכנית.היגוי הועדת אישורה של לבהתאם לדירוגן, 

 

כמשרד עצמאי,  משרד ירושלים ומורשתהחליטה ממשלת ישראל על הקמת  31.5.15ביום  .10

 , כדלקמן:31.5.15מיום  46מכוח החלטת ממשלה מספר 

 

 מחליטים:"
 להקים את משרד ירושלים ומורשת ולהעביר שטחי פעולה כדלקמן:

 
 . הקמת משרד ירושלים ומורשת ושינוי חלוקת התפקידים בין השרים1

, ובהתאם לסמכות 19.5.2015מיום  6בהמשך להחלטת הממשלה מס' 
)ג( לחוק יסוד: הממשלה, להקים משרד חדש אשר 31סעיף הממשלה לפי 

 ייקרא: "משרד ירושלים ומורשת".
 

]...[ 
 
 . העברת שטחי הפעולה בענייני ירושלים2
 

]...[ 
 
 העברת שטח הפעולה "התכנית להעצמת תשתיות מורשת לאומית". 3

)ד( לחוק יסוד: הממשלה, 31בהתאם לסמכות הממשלה לפי סעיף 
שטח להעביר ממשרד ראש הממשלה למשרד ירושלים ומורשת את 

 .הפעולה "התכנית להעצמת תשתיות מורשת לאומית"
 
. האחריות למיזם להקמת אתר להנצחת הלוחם היהודי במלחמת 4

אמור התקציב הממשלתי המיועד למיזם כ. ]....[העולם השנייה, 
 .בהחלטות האמורות יאוגם במשרד ירושלים ומורשת

 
העברת התקציבים והתקנים של שטחי הפעולה בענייני ירושלים . 5

אל משרד ירושלים  ובעניין התכנית להעצמת תשתיות מורשת לאומיות
ומורשת תסוכם בין המשרדים הרלוונטיים, אגף התקציבים במשרד 

  ".ימים 14האוצר ונציבות שירות המדינה תוך 

 .3מש/מצורף ומסומן  31.5.15מיום  46צילום החלטת ממשלה מספר 

 

לאישור הכנסת, בהתאם  חלטה על הקמת המשרדהה הממשלה את ההעלת 1.6.15ביום  .11

  יסוד: הממשלה.-)ג( לחוק31לסעיף 
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כיהן כשר המקשר בין הממשלה חבר הכנסת יריב לוין, אשר  הודיעבמסגרת הדיון בכנסת, 

יסוד: הממשלה, להקים -)ג( לחוק31התאם לסעיף בטה כדלקמן: יכי הממשלה החל" לכנסת,

יסוד: -)ד( לחוק31בהתאם לסעיף ; ]...[ משרד חדש אשר ייקרא משרד ירושלים ומורשת

שטח הפעולה של את הממשלה, להעביר ממשרד ראש הממשלה למשרד ירושלים ומורשת 

ברוב  התקבלהוהצבעה בתום הדיון נערכה  ".התוכנית להעצמת תשתיות מורשת לאומית

 .הודעת הממשלה על הקמת משרד ירושלים ומורשת וקביעת השר העומד בראשוקולות 

  

  .4מש/מצורף ומסומן  1.6.15פרוטוקול הכנסת מיום ב החלק הרלוונטי צילום

 

  הפרוטוקול המלא זמין בכתובת:

https://main.knesset.gov.il/Activity/plenum/Pages/Sessions.aspx  

 

להעצמת  תוכניתה ומורשת, פועל המשרד כדי לקדם את יישוםמשרד ירושלים הקמת מאז  .12

 יוניחודש בכך,  .אשר הוגדרה כאגף במשרד ומתוקצבת בהתאם, תשתיות מורשת לאומית

. 2020–2016לשנים  ורא להגשת בקשות למיזמי אגף מורשתקול קפרסם המשרד , 2016

שימור "הינו מורשת במשרד ירושלים ומורשת אגף חזון  כי צויןבמסגרת הקול הקורא, 

ה, העצמתה והנחלת ערכיה, זאת, יהמורשת הלאומית והציונית בארץ ישראל, שיקום נכס

בעניין העצמת תשתיות  1412שנעשתה מכוח החלטת ממשלה מס' בהמשך לפעילות 

 ".המורשת הלאומית

 

ת להיכלל במסגרת הקול הקורא כלל את תנאי הסף שבהם יש לעמוד כדי להגיש מועמדו

פעילות אגף מורשת, וכן את העקרונות המנחים באשר לסוג נכסי המורשת הרלוונטיים 

 אליה. 

 

 .5מש/מצורף ומסומן  2020–2016צילום הקול הקורא לשנים 

 

פורסם קול קורא נוסף מטעם משרד ירושלים ומורשת, עבור מיזמי  2020בחודש דצמבר  .13

. חזון אגף מורשת המצוין בקול הקורא, והעקרונות 2026–2021מורשת לאומיים לשנים 

  .2016 משנת הקורא לקול זהים נותרוהמנחים באשר לסוג נכסי המורשת הרלוונטיים, 

 

 .6ש/ממצורף ומסומן  2026-2021צילום הקול הקורא לשנים 

 

 למשרד ירושלים ומורשת עותריםהפניות 

 

כי מעיון  וציינמטעמם  הבפניי .אל משרד ירושלים ומורשת עותריםה ו, פנ4.6.20ביום  .14

מרבית אתרי המורשת אשר מקבלים תמיכה תקציבית מהמשרד, באתר המשרד, עולה כי "

שאינם רבים אתרי מורשת . זאת, בעוד ש"בעיקרם להיסטוריה היהודית והציוניתקשורים 

 , מצב בלתי שוויוני. כנטעןבאופן שיוצר,  ,אינם מתוקצביםיהודיים או ציוניים 
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פעולות  כי צוין, מכתב זהב. עותריםפניית ה, השיב משרד ירושלים ומורשת ל20.7.20ביום  .15

, אשר הגדירה 1412 בין היתר לאור החלטת ממשלה מספר התבצעורשת במשרד אגף מו

, מונו למשרד 35-עוד הוסבר כי לאור השבעת הממשלה ה מורשת. תוכניתאת מטרות 

למוד את תחומי האחריות של ירושלים ומורשת שר ומנכ"ל חדשים, אשר יהיה עליהם ל

צפויים להידרש גם ם והמשימות העומדות לפתחם בתקופה זו, ובכלל זאת ההמשרד 

  .עותריםה ולסוגיה שהעל

 

, על וציינ ומורשת. בפניה זואל משרד ירושלים  פעם נוספת עותריםה ו, פנ7.10.20ביום  .16

הגדרת מטרת משרד ירושלים ומורשת אינה "כי  סמך לשונית "אודות" באתר המשרד,

להקצות בפועל גם  המשרד עלכן על , ו"מייחדת אותו למורשת יהודית וישראלית בלבד

חשיים של מורשת שאינה נכסים מוחשיים ובלתי מו תקציבים לצורך שימור ושיקום

תקציב  שיוקצההעותרים דרשו כהתחלה לתיקון התנהלותו של המשרד,  .יהודית ולאומית

 לשיקום ושימור המורשת הערבית הבנויה של העיר חיפה. 

 

 על רטופ במענה מטעמו. עותריםד ירושלים ומורשת לפניית ההשיב משר, 17.11.20ביום  .17

הגשת ההצעות במסגרת הקולות הקוראים  לווה אתמשאודות ההליך התחרותי 

תמוהה בעינינו דרישת מרשיך להקצות תקציב כי: " ןיו, וצשמתפרסמים על ידי המשרד

יה בהיעדר נפרד לשיקום ושימור נכסים מוחשיים בעיר חיפה דווקא, דרישה שעצם מילו

קיום הליך תחרותי ומקצועי מכל סוג שהוא, מהווה פגיעה בשוויון והעדפה פסולה של העיר 

כי למיטב ידיעת האגף, עוד צוין, " "חיפה הן בראייה כלל ארצית והן בראייה פנים מגזרית

מתגבשת בימים אלו במשרד לשוויון חברתי תכנית חומש ייעודית למגזר הערבי בלבד. ככל 

אינם מעוניינים להמתין לפרסום הקול הקורא של משרדנו, הנכם מוזמנים לפנות שמרשיך 

למשרד לשוויון חברתי ולבקש לשלב את התכנית עבור אתרי המורשת של העיר חיפה 

 . "בתכנית המתגבשת על ידם

 

אם  ללא דיחוילהבהיר " ולמשרד ירושלים ומורשת, וביקש עותריםה ובאותו היום השיב .18

, בשים לב לכך שההחלטה עוסקת 1412גם ה"קול קורא" החדש יתבסס על החלטת ממשלה 

המורשת בהשקעה ממשלתית בשיקום ושימור נכסים המביאים לידי ביטוי את " אך ורק

 .(ההדגשות במקור)" הלאומית של עם ישראל בארצו

 

עקרונות הקול הקורא והבהיר כי " ,עותריםומורשת ל, השיב משרד ירושלים 29.12.20ביום  .19

אך לא  21.2.2010מיום  1412אמנם התבססו על החלטת הממשלה מספר  2016-2021לשנים 

להשקעה  םלהגיש את הצעת םכי ביכולת עותריםפני הבדגש ו. כמו כן, ה"עליהם בלבד

 בנכסי העיר חיפה במסגרת הקול הקורא. 
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להורות  וורשת, וביקשמשרד ירושלים ומ ענה מטעםלמ עותריםה ועוד באותו היום השיב .20

די של מסמכי הקול הקורא כך שיאפשרו לבחון על פי קריטריונים שוויוניים על תיקון מי

עם ישראל גם אתרי ונכסי מורשת של מיעוטים, שלא קשורים לתולדות הציונות ולמורשת "

הגשת ובחינת הצעות במסגרת להורות על הקפאת ההליך ל עותריםה וביקש. כן "בארצו

 הקול הקורא, וזאת עד לתיקונו. 

 

מיום  עותריםבדבר פניית ה למשרד ירושלים ומורשת נשלחה תזכורת, 20.1.21ביום  .21

29.12.20 . 

 

כי המשרד  ,דגשוה . בתשובהעותריםת הי, השיב משרד ירושלים ומורשת לפני23.2.21ביום  .22

שלהם להשקעה.  תל המגזרים להתמודד ולהציע את מיזמי המורשלמאפשר לכל הפונים מכ

במטרה לשמר את המורשת הלאומית והציונית מורשת הוקם  אגףכי "דגש והיתרה מכך, 

אשר  ואינו אמון על הנצחת המורשת והזיכרון של כל נושא וערך אחריםבארץ ישראל 

אלו נמצאים  ;רבות לא: מורשת עדות שונות, שפות וכו'(המדינה משקיעה בהם תקציב )ל

. בנסיבות אלה בהתאם לדין בתחומי האחריות של משרדים ויחידות ממשלתיות אחרות

רשאי להשתתף בקול הקורא ובלבד שמיזם  מורשת למיזם זיקה בעלמודגש כי אזרח/גוף 

ועונה לתכלית  עליהם אמון שהאגף העשייה בתחומי נכללהמורשת שבניהולו/בבעלותו וכו' 

 . הח"מ( –)ההדגשה הוספה  "הקול הקורא כאמור

 

 7 כנספחצורפה לבין משרד ירושלים ומורשת,  עותריםצילום ההתכתבות המלאה בין ה

 . לעתירה

 

 עמדת המשיבים

 

של בית המשפט  ו, בהיעדר עילה להתערבותיבים היא כי דין העתירה להידחותעמדת המש .23

 הנכבד. 

 

במסגרת העתירה נטען, בתמצית, כי הגדרת מטרת המשרד אינה מייחדת אותו למורשת  .24

יהודית וישראלית בלבד. בהתאם לכך, ולעיקרון השוויון, מחובתו להקצות תקציבים 

 ולא היא. לצורך שיקום ושימור נכסי מורשת של מיעוטים.

 

, אשר אושרה 46נקבעו במסגרת החלטת ממשלה מספר וסמכויותיו המשרד תכליתו של  .25

 ידי הכנסת כאמור.-על

 

העתירה, בכל הנוגע לשיקום ושימור נכסי מורשת, הועבר לאחריות המשרד שבמוקד לעניין  

תוכנית המורשת , קרי, שטח הפעולה "התכנית להעצמת תשתיות מורשת לאומית"

תקציב  היהאגף מורשת ל שהוקצההתקציב  גםכך,  .1412שנקבעה בהחלטת ממשלה 

 .בהתאם וקצבתתמאז ומ מורשתאגף ל הפכה, אשר לימים תוכנית המורשת ליישום
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לשקם " , היא:1412כאמור לעיל, מטרת תוכנית המורשת, כפי שנקבעה בהחלטת ממשלה  .26

ולהעצים תשתיות מורשת לאומית, באמצעות השקעה ממשלתית בשיקום ושימור נכסים 

המורשת הלאומית של עם ישראל מוחשיים ובלתי מוחשיים, המביאים לידי ביטוי את 

בהתאם, משרד ירושלים ומורשת  .וזו בהתאמה מטרת אגף המורשת במשרד – "בארצו

אינו פועל לקידום ערכים ונושאים אשר אין בהם כדי לקדם את השימור וההנחלה של 

מורשת העם היהודי בארצו, אף אם יש בהם נגיעה למורשת העם היהודי בכלל, כדוגמת 

 הנצחת מורשת יהדות התפוצות וכו'.

 

להחלטות  , העתירה מבקשת להרחיב את שטח הפעולה של המשרד, בניגודהלכה למעשה .27

 .הממשלה ואישור הכנסת

 

לא  2021–2016עקרונות הקול הקורא לשנים ביחס למענה שנמסר מטעם המשרד לפיו  

אינם חורגים מאמות הקריטריונים בלבד, יובהר, כי  1412התבססו על החלטת ממשלה 

מביאים לידי ביטוי את הדגש שביקש , אלא עו בהחלטות הממשלהשנקבוהעקרונות המידה 

להחזקת המיזם לאורך כלכלית  היתכנותובכלל זה, המיזמים המוגשים המשרד לשים על 

 ועוד.  ,במיזםבכלים דיגיטאליים  המיזם באמצעות שילוב תכנית הנגשההעצמת שנים, 

 

קדמת את מטרות לנוכח כל האמור, לעמדת המדינה לא נפל כל פגם בפעילות המשרד, המ .28

כי זו  הובהראשר במסגרת העתירה  ,1412, כפי שנקבעו בהחלטת ממשלה תוכנית המורשת

מורשת הלאומית שעוסקת רק ב' 1412את החלטת ממשלה אינה מבקשת לערער או לבטל "

 .(3)סעיף  "'של עם ישראל בארצו

 

ירושלים ומורשת ולהעביר אליו ההחלטה להקים את משרד כי למעלה מן הצורך יודגש,  .29

את שטח הפעולה של "התכנית להעצמת תשתיות מורשת לאומית", כמו גם הקמת 

לקבוע את סדרי העדיפויות הממשלה של  הביטוי להפעלת סמכות אעצמה, הי תוכניתה

הפעלת סמכות הממשלה להקמת המשרד וקביעת שטח פעילותו נעשתה  .ההראויים לגישת

לעמדת המשיבים, משלה, ואושרה במליאת הכנסת, כאמור לעיל. יסוד המ-בהתאם לחוק

שיקול הדעת של הממשלה בהקמת משרדים ובקביעת שטחי פעילותם, הוא רחב ביותר. 

 ה להתערבותו של בית המשפט הנכבד.אם כן, לעמדת המדינה אף במישור זה, אין כל עיל

 

אוכלוסיות השקעה גם באתרי מורשת הכדי לשלול את חשיבות  אמוראין בכי , יובהר .30

משקיעים , אחריםשלה משרדי מממשרד ירושלים ומורשת, פעילותו של לצד , ואכן. מיעוט

 יפורט להלן. שמיעוטים, כפי מורשת באתרי  גםתקציבים 

 

מטבע הדברים, הפעילות של כל משרד ממשלתי מתמקדת בשטחי הפעולה יודגש, כי  .31

בהתאם, גם שימור  .אחריותו ומתבצעת בדרכים שונות, בהתאם למדיניותוהמצויים תחת 

 מורשת נעשה באופנים שונים ובדגשים שונים.
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כלכלי קידום בין היתר, בעל פי הנמסר, המטפל, שוויון חברתי, את המשרד ל נציין בתוך כך, .32

הרשות לפיתוח כלכלי  כך פועלת במשרד לשוויון חברתי .מיעוט בישראלהאוכלוסיות של 

)להלן:  15.2.07מיום  1204מכוח החלטת ממשלה מספר  הוקמהאשר , של מגזר המיעוטים

הן להביא של הרשות מטרותיה העיקריות המשרד לשוויון חברתי, על פי הנמסר מ. (הרשות

המיעוטים, לעודד את הפעילות הכלכלית  אוכלוסייתלמיצוי הפוטנציאל הכלכלי של 

. ם בכלכלה הלאומית הרחבהבלפעול לשילו בתוך מגזר המיעוטים כמו גםהעסקית ו

-פיתוח החברתילתה החלטות כלכליות חשובות הרשות קידמה במשך שנות פעילובהתאם, 

  כלכלי בחברה הערבית.

 

בעניין "פעילות הממשלה לפיתוח כלכלי  922למשל, החלטת ממשלה מספר  ,כך

 1440מספר , והחלטת ממשלה 31.12.15מיום " 2020-2016באוכלוסיית המיעוטים בשנים 

חברתי של היישובים הבדואים בצפון -בעניין "תכנית ממשלתית להעצמה ולחיזוק כלכלי

מורשת ו מתייחסות, בין היתר, להיבטי תרבותאשר , 2.6.16מיום " 2016-2020לשנים 

 .אוכלוסיות מיעוט

 

 : יםהבא יםבקישור ותזמינהחלטות הממשלה 

https://www.gov.il/he/Departments/policies/2015_des922 

https://www.gov.il/he/Departments/policies/2016_des1480 

 

בימים אלו הרשות פועלת לקדם גיבוש תכנית רב שנתית מעודכנת אשר תובא , כי עוד נמסר 

י מול לאישור הממשלה. במסגרת זו עומלת הרשות, בין היתר, גם על קידום שיח מקצוע

משרדי הממשלה הנוגעים בדבר כך שיקצו במסגרת התוכנית תקציבים ויעדים לטובת 

קידום מורשת ותרבות עבור אוכלוסיית המיעוטים, והכל בכפוף לאישורים שיינתנו לנושא, 

 ככל שיתקבלו. 

 

משרד התיירות.  ואלאתרי מורשת למיעוטים, ה תחום עיסוקו רלוונטימשרד נוסף אשר  .33

תקציב להקמת תשתית  משרדהבחמש השנים האחרונות אישר ר, כי ממשרד התיירות נמס

 ים. יתיירותית ציבורית ביישובים ערב

 

מיליון ש"ח בפיתוח רחבת התכנסות בסמוך  2הושקעו  2015בשנת  כי למשל,נמסר, כך 

ך מיליון ש"ח בהסדרת דר 3הושקעו  2016לכניסה לאתר עתיקות ביישוב מעיליא; בשנת 

מיליון ש"ח לצורך המשך פרויקט  3הוקצו  2020בשנת כפר העתיק של כפר כנא; הכנסיות ב

 4הוקצו  2016תאורת החג בעיר נצרת, בהמשך למיליון ש"ח שהושקעו באותה שנה; בשנת 

הקמת דרך הדתות המחברת בין בית כנסת, כנסייה, חלווה ומסגד בעיר מיליון ש"ח ל

בכאבול. כמו כן, נעשות  אנטיליהבבאר אלף ש"ח  500וכן הושקעו  בשפרעם; העתיקה

השקעות נרחבות מטעם המשרד בערים מעורבות, דוגמת חיפה, יפו, ירושלים ועכו. בעכו 

שווארדה. -בשימור חאן א ש"חמיליון  5.5 ,2017–2014בין השנים למשל, השקיע המשרד 

מיליון ש"ח לצורך פיתוח העיר נצרת, והמשרד עומד בקשר רציף  12הוקצה תקציב של כן, 

 עם עיריית נצרת על מנת לקבוע את הפרויקטים שנכון לבצע במסגרתו. 
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השקעה נוספת באתרי מורשת אוכלוסיות מיעוט מגיעה ממשרד התרבות והספורט, אשר  .34

 בין השאר, תוכנית לשימור מורשת המגזר הערבי.  תומך במועצה לשימור אתרים המפעילה,

, 2021–2019במסגרת התוכנית, הושקעו בשנים ממשרד התרבות והספורט נמסר, כי 

מיליון  6כמיליון ש"ח בבאר אנטיליה בכאבול; כמיליון ש"ח בבית הספר המנדטורי בזמר; 

 100-אלף ש"ח במסגד העות'מאני בכפר שעב; כ 20ש"ח בבית יד לבנים בדלית אלכרמל; 

אלף  23-אלף ש"ח במעיין במג'דל שמס; כ 300-הצ'רקסי בכפר כמא; כאלף ש"ח במוזיאון 

אלף  145-אלף ש"ח בבית הספר הישן בקלנסווה; כ 120ש"ח בבית הספר המנדטורי ברהט; 

 אלף ש"ח בשידרוג מצודת דאהר אלעומר בשפרעם ועוד.  45ש"ח במבנה אלסראיא בנצרת; 

 

, 2007-את חוק המרכז למורשת הדרוזים, התשס"ז יןיש לצילא מוחשית,  בקשר למורשת .35

תקציב נהנה מזה מרכז  .מיליון ש"ח 30-אשר מכוחו הוקם המרכז למורשת הדרוזים ב

ש"ח, אשר נועד לבניית בית יון לימ 30ומתקציב פיתוח של  מיליון ש"ח בשנה 3 שוטף של

 .מורשת העדה

 

קבועה בתחומי תמיכה נמסר, כי הוא מקיים משרד התרבות והספורט מאלה,  לעבנוסף 

התרבות הערבית, התרבות הדרוזית והתרבות הצ'רקסית, הכוללת בין היתר תמיכה 

ותמיכה בגופים  1945-א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה3במוסדות תרבות לפי סעיף 

: תקנת תרבות , וכוללת גם שימור מורשתעלתה באופן ניכר בשנים האחרונותאחרים ש

תקנת  ;2020ש"ח בשנת יון לימ 40-ל 2014ש"ח בשנת יון לימ 11.7-ערבית לדוגמא גדלה מ

כמו גם תמיכה  ;2020שנת ש"ח ביון לימ 6-ל 2014בשנת  3.2-תרבות דרוזית גדלה מ

ברשויות המקומיות של מגזרי המיעוטים, במסגרת תוכנית סל"ע. במסגרת זו, נתמכים 

 אוכלוסיות אלה.מיזמים ופרויקטים רבים המהווים חלק ממורשתם התרבותית של 

 

-בכ 2020–2019לדוגמא, ניתן לציין את מרכז מורשת סכנין, אשר נתמך בשנים נמסר, כך, 

-אלף ש"ח; את גלרית זרקשה לאמנות קלאסית ומודרנית, שנתמכה בשנים אלה בכ 532

אלף ש"ח; ואת מוזיאון ג'ו אלון לתרבות הבדואים, שנתמך בשנים אלה בסכום של  415

 . ש"חלף א 263

 

מספר משרדי ממשלה אשר מקצים  ניתן למנותהנה כי כן, לצד משרד ירושלים ומורשת,  .36

ברי, כי כל משרד פועל בתחום  מיעוטים.ה קום, שימור ופיתוח של מורשתתקציבים לשי

אחריותו, בהתאם לתכניות המבטאות את מדיניותו והתקציבים העומדים לרשותו. 

 וכפי שהודגם,אתרי מורשת" שהם מקשה אחת שימור בנסיבות אלה, קשה לדבר על "

משרדי ממשלה שונים מטפלים בהיבטים שונים של האתרים העומדים במוקד עניינה של 

 העתירה. 

 

לא נטען כי העותרים פנו לגורם ממשלתי אחר לצורך אף במסגרת העתירה , נוסף על כך .37

  .קידום אחד מנכסי המורשת המצוינים בעתירה
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בפעילות  בנסיבות אלה, לעמדת המדינה, אין כל עילה להתערבותו של בית המשפט הנכבד .38

 ימשרד ירושלים ומורשת, הפועל בהתאם לתחום הפעולה שהוקצה לו, או בפעילות משרד

 הממשלה האחרים, בהעדר תשתית עובדתית ומיצוי הליכים כנדרש.

 

כפועל יצא מכל האמור, יטענו המשיבים כי אין כל עילה למתן צו הביניים המבוקש  .39

 במסגרת העתירה. 

 

 סוף דבר
 

, והבקשה למתן צו ביניים לאור הדברים האמורים, המדינה תטען כי דין העתירה .40

, תוך חיוב העותרים בשל היעדר עילה להתערבות בית המשפט הנכבדלהידחות,  במסגרתה,

 .בהוצאות

 

ת בתצהיר של ונתמכ הנוגעות למשרד ירושלים ומורשת, ,תגובה זוהעובדות המפורטות ב .41

 .ראש אגף מורשת במשרד ירושלים ומורשתמר נתנאל מזאה, 

 

 ' באלול תשפ"אא היום, 

 2021באוגוסט  09 

 

  

 יובל שפיצר, עו"ד    דניאל מארקס, עו"ד 

 עוזר במחלקת הבג"צים            ממונה על ענייני בג"צים          

 בפרקליטות המדינה                                              בפרקליטות המדינה             
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 משרד ראש הממשלה

 

 בתכנית העצמת תשתיות המורשת הלאומיתקול קורא להגשת בקשות להיכלל 

אשר בבעלותם, בניהולם או  גופיםלהעצמת המורשת הלאומית במשרד ראש הממשלה מזמינה  התוכנית
נדרשים ואשר  )להלן "הנכס"( לאומית מורשת נכסי להיחשב הראויים אתרים )להלן:"הפונים"( חזקתםאב

 תשתיות העצמת תוכנית במסגרתבנכסים אלו  ממשלתית להשקעה תוכניות להציעלשדרוג, פיתוח והעצמה, 
 .הלאומית המורשת

 
 :כללי .א

 קבעהאשר , לאומיתה מורשתה תשתיות העצמת בעניין 1412' מס ממשלה החלטת התקבלה 21.2.10 ביום .1
 ושימור בשיקום ממשלתית השקעה באמצעות, לאומיתה מורשתה תשתיות ולהעצמת לשיקום פעולה מתווה

תוכנית : "להלן) הלאומית המורשת את ביטוי לידי המביאים, מוחשיים ובלתי מוחשיים נכסים 150-כ
 המלצות רשימת המהווה בלבד ראשוני פעולה מתווה על התבססה ההחלטה"(.  התוכנית" או" מורשת
 . עניין של לגופו פעולה כל מאשרת אשר( "ההיגוי"ועדת )להלן:  בינמשרדית היגוי לוועדת

 
לחשיפה, לשימור, לשחזור, לחידוש ולפיתוח נכסי מורשת  תוכניות להוביל :ה של תוכנית המורשתיתומטר .2

והנגשתם לציבור, לרבות לאומית מוחשיים ובלתי מוחשיים; אצירת תכנים בעלי חשיבות היסטורית לאומית 
עידוד מעורבות  שמירת המגוון הביולוגי, החי והצומח של ארץ ישראל; באמצעות המרתם לפורמט דיגיטלי;

הכשרת אנשי מקצוע בתחומי העצמת מורשת; הטמעת תכני מורשת  גופים ורשויות העוסקים בנכסי מורשת;
א ההגנה לישראל; וכן פעולות נוספות לאומית במערכת החינוך וההשכלה הגבוהה וכן בקרב חיילי צב

 .הנדרשות להעצמת תכני המורשת הלאומית בשיח הציבורי במדינת ישראל
 
ועדת ההיגוי בבחירת הנכסים שייכללו בתוכנית מורשת ובגיבושה של תוכנית העבודה, ועל מנת לסייע ל .3

תכנית אסטרטגית כוללת ורב שנתית )להלן: פועל לקידומה של  משרד ראש הממשלה )להלן: "המשרד"( 
 לרשימת הנכסים שבמתווהבין היתר (. התכנית האסטרטגית תיכתב בשים לב "התכנית האסטרטגית"

יבוצעו בנכסי המורשת. התכנית יכללו וותציע מסגרת רעיונית כללית שתעמוד מאחורי הפרויקטים ש המקורי
 דרכי היישום והביצוע.את תקצוב המיזמים השונים, ו המטרות,ואת תגדיר היטב את היעדים האסטרטגית 

 
או אתרים  נכסיםכאמור במסמך זה, מידע מפורט לגבי מתאימים  פוניםמעוניין לקבל מהמשרד לאור זאת, 

התאים להיכלל במסגרת התוכנית האסטרטגית עשויים לאו בהחזקתם ואשר  , בניהולםהמצויים בבעלותם
  ולהוות חלק מתוכנית המורשת

 
המופיעים בנספח  אסטרטגית, אשר תתייחס בין היתר לתבחיניםהתוכנית התבוצע במסגרת  נכסיםחינת הב .4

 .ההיגוי ועדת ידי על אושרו אשר, 1
 
 

 :הנכסשל תכונותיו ומאפייניו  -תנאי סף   .ב
 :במצטבר הבאים םבתנאיהנכס המוצע לעמוד  על .1

 וייחודי.מייצג סיפור היסטורי לאומי הנכס המבטא ערך לאומי  .א
 .הפונהשל חזקתו אאו ב או בניהולו נכס נמצא בבעלותוה .ב
 .לנכס מוצעת פרוגראמה להשקעה בו .ג

 .גבוהה  נכסבהפרוגראמה וע צמינות ביז .ד

 
  -לחלופין

 
 .הצלה פעולות בו לבצע ויש כליה או אבדון בסכנת נמצא ואשר לאומי ערך המבטא נכס .2

 
 

 על הבקשה לכלול  .ג
 .לעניין זה רלוונטייםלרבות צירוף מסמכים ניהול או אחזקת הנכס  ,הצהרה בדבר בעלות .1
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: תחקיר היסטורי, תכנים הכוללים את המסמכים הבאים , הנכסנתונים מפורטים ומלאים אודות  .2
, ניתוח תשתיות טוטורי, בעלויות, סביבה תיירותיתוממצאים, מצב פיסי קיים, מיקום וסביבה, מצב סט

 .לנכסונגישות 

 ,גיבוש מסרים עיקריים, אופי ומהות התצוגה הפרוגראמה,: הגדרת יעדי המוצעים התכניםעיקרי  .3
 שימוש העתידי בנכס.ה

קליטה קהל ומסלול הביקור, הגדרת  נפח וחללי תצוגה, טחים ופונקציות: גבולות התכנית,מת שאפרוגר .4
 מוצע.לנכס הכל זאת במידה ורלוונטי  פעילויות נלוות לתצוגה.

תפעוליים: כוח אדם קיים ונדרש, מודל ארגוני לתפעול, תחזוקה ושיווק, תחזיות הוצאות מאפיינים  .5
 .התפעול

  .הפעילות בנכס המוצענתונים לגבי לוח זמנים ריאלי הכולל את כל שלבי  .6

 אומדן תקציב נדרש לתכנון, ביצוע ותפעול; מקורות למימון משלים. .7

לרבות פרטי התקשרות עם הפונה  נכס המוצע,בבחינת הפירוט נוסף אשר עשוי לסייע מידע רלוונטי וכל  .8
 .)טלפון, כתובת, פקס ודואר אלקטרוני(

 או הנובע ממנו. נכס המוצעכל הערה והצעה רלבנטיים בקשר עם ה .9

 , בלבד.1,5,6,7סעיפים המסמכים הנדרשים  ביש לצרף את  -במידה ומדובר בנכס הנמצא בסכנת אבדון .10

 .התכנון המוצע בווהנכס את המסמכים יש לצרף גם בפורמט דיגיטלי על  דיסק שעליו רשום שם  .11
 

 שונות .ד
 שיקול לפי יחפוץ בו צורך לכל, תמורה ללא מהפוניםרשאי להשתמש במידע שיתקבל  המשרד .1

 אדם ולכל ליועציו המידע את ולהעביר, דרישות מסמך או מפרט כתיבת לרבות, הבלעדי דעתו
 סוד בגדר שהם מרכיבים כולל ההגשה במסגרת שנמסר שהמידע ככל. לדין בהתאם לקבלו הזכאי

 .החסוי החלק ציון תוך, במפורש הדבר יצוין, הפונה של מקצועי או מסחרי
 

 היתכנות בדיקת לצורך וזאת מידע לקבל נועדה זו בקשה כי, בזאת ומודגש מובהר, ספק הסר למען .2
, או למתן תמיכה כלשהי חוזית להתקשרות הצעה או הזמנה מהווה אינה והיא, בלבד וכדאיות

כלשהי, ואין היא בגדר מכרז או הליך מחייב אחר ואין היא יוצרת התקשרות או מערכת יחסים 
 .וניםמשפטית אחרת בין המשרד לבין מי מהפ

 
או  פרויקטים לבצע לחייבו בה אין זה ובכלל, שהוא עניין בכל המשרד את לחייב כדי זו בבקשה אין .3

 או מכרז לפרסם או בתוכנית הנכללים מורשת כנכסי כלשהם בנכסים לבחור או כלשהם מיזמים
 להמשיך או הימנו חלק כל אומיזם או לתמיכה במיזם   לביצוע בהצעה מהמשתתפים מי אל לפנות
 גיבוש בעת כלשהי העדפה או יתרון זה בהליך הפונים יקנו לא, בהתאם.  כלשהו בהליך לפעול

 בהגשת ואין, בתוכנית הנכללים הנכסים קביעת ובעת ביישומה/או ו האסטרטגית התוכנית
 .המשרד של כלשהי מחויבות ליצור כדי ידם על בקשות

 
או כל חלק ממנו, או  שהוא נכסלתמוך בכל  או, המשרד שומר לעצמו את הזכות שלא לבצע בהתאם .4

לשם קביעת  נוסף או אחר הליך כלאו עם אף לא אחד מהם, או לקיים  פוניםלהתקשר עם חלק מה
 בקשר טענה כל תהיה לא פוניםלפי שיקול דעתנו הבלעדי ול והכלהנכסים הנכללים בתוכנית, 

 .לכך
 
כדי ליצור מעמד או ציפייה כלשהם  זה קורא לקול במענה בקשה בהגשת אין, ספק הסר למען .5

 או בכל עניין אחר. התוכניתבקשר עם 
 

, יידרש לעמוד בכל בתוכנית ללכילה כמתאים שיימצא לנכס ביחס בקשה יגישאשר  מהפונים מי .6
 .הפועל אל תוכניתה להוצאת כתנאי כך לשםהתנאים שייקבעו 

 
 

 המבוקש המידע של והגשה הכנה, באיסוף הכרוכות כספיות בהוצאות יישא ולא יחויב לא המשרד .7
בלבד שבשום מקרה לא יהיה  הפונה על יחולו אשר, זה ולהליך למידע הקשורה אחרת פעולה ובכל

 זכאי להחזר או פיצוי כספי בגין הוצאותיו כאמור.
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, לנכון שיראה ככל זו בבקשה שינויים לערוך והבלעדית המלאה הזכות את לעצמו שומר המשרד .8

וכן רשאי יהיה לקיים הליך  מידע למסירת המועדים ודחיית המפורטות בדרישות שינויים לרבות
 או הליכים נוספים לאיסוף מידע, כפי שימצא לנכון.

 
 

, הבקשה הניבה פירות אילו לפונים להודיע או, שיוגש החומר כל את לבחון מתחייב אינו המשרד .9
 .דרך בכל תוצאותיה היו מה או, בכלל אם

 

ראש התחום המורשת המוחשית במשרד ראש  ,אלדן בארי ליאורה' אדרל להגיש יש הבקשות את .10
בבירור "בקשה להיכלל בתוכנית  ייכתב, בירושלים. על גבי המעטפה 3הממשלה, ברח' קפלן 

 להעצמת תשתיות המורשת הלאומית".
 

 .02-5605046 בטלפון למשרד לפנות ניתן החומר להגעת באשר ובירורים לפרטים .11
 

 

 :1נספח -הלאומיתקול קורא תכנית העצמת תשתיות המורשת 

 תבחינים להכללת נכסי מורשת בתוכנית מורשת 

 

ישמשו להכללתם של "נכסי מורשת" בתכנית נקבעו ואושרו על ידי ועדת ההיגוי ונספח זה מפרט את התבחינים ש
 21מיום  1412"(, עליה הוחלט בהחלטת ממשלה מספר מורשת תוכניתהעצמת תשתיות מורשת לאומית )"

 (. "החלטת הממשלה") 2010בפברואר 

מטרת התבחינים היא להנחות אלו  נכסי מורשת ראויים להיכלל בתוכנית המורשת וכן פעולות השיקום 
 וההעצמה שיבוצעו בהם. 

( אתרי מורשת ההתיישבות 2( אתרים ארכיאולוגיים; )1התבחינים עוסקים בנכסים בחמישה תחומים שונים: )
( אמנות פלסטית. הניקוד 5( ארכיונים; )4ים ואתרי ביקור מוזיאליים; )( מוזיאונ3(; )1470הבנויה )החל משנת 

והבחירה של כל נכס תיעשה ביחס לשאר הנכסים באותו התחום. כך לדוגמא, ארכיון ידורג באופן יחסי לשאר 
 הארכיונים בלבד, ולא מול מוזיאונים. 

, נדירותו, ייצוגיות ואותנטיות של כלל התבחינים נועדו לשקף את עוצמת הנכס ברמה ההיסטורית והלאומית
הנכס, את מצבו הפיסי של הנכס, ואת האספקטים הכלכליים הנוגעים ליכולת של המדינה להפוך את הנכס 

 לנקודת ביקור ולמידה משמעותית. 

 

 התבחינים 

 

 הערך ההיסטורי והלאומי המיוחס לנכס  .א

  :תתבסס, בין היתר, על הדמויות  חשיבות ועוצמת הסיפור ההיסטורי. הערכה זואתר ארכיאולוגי
ההיסטוריות הקשורות באתר, הייחוד של האתר בתיאור תקופה או אירוע מסוים, האזכור של 

 האתר במקורות הכתובים ואפשרות זיהויו עם אתר קדום הידוע מן המקורות.

  :חשיבות ועוצמת הסיפור ההיסטורי. הערכה זו תתבסס, בין אתר מתקופת ההיסטוריה הציונית
יתר, על הדמויות ההיסטוריות הקשורות באתר, הייחוד של האתר בתיאור תקופה או אירוע ה
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הלאומיתהתוכנית להעצמת המורשת   

 

 

 

 

 משרד ראש הממשלה

 

מסוים או הקשר של האתר לדמות מרכזית בתולדות הציונות, או היות האתר חלק משלים ממכלול 
 אתרים המשלים למוצר מורשת כולל )אשכול אתרים(.

 :ערכו ההיסטורי, החינוכי והאמנותי חשיבות התוכן המורשתי מוזיאון, ארכיון, אמנות פלסטית ,
 של נכס המורשת.

   - נדירות וייצוגיות של נכס המורשת .ב

הערכה זו תתבסס על מופע וממצאים נדירים ביחס למצאי הקיים בישראל לנכסים מסוגו, לרבות,  -נדירות 
 נדירות ארכיטקטונית, נדירות פונקציונאלית ונדירות תרבותית. 

הנכס או ממצאיו הינם "מייצגים", לרבות ייצוג תופעה, סגנון בנייה, שימוש שרווח באותה  –ייצוגיות 
 התקופה וכו'.   

ההשקעה הנדרשת הינה לשיקום ולשימור ממצאים אותנטיים או שחזורים  – אותנטיות של נכס המורשת .ג
 וביצוע פעולות התורמות להעצמת הסיפור של האתר .

בחינת אפשרויות התכנון, הביצוע, הפיתוח והמימון של הנכס, דרך  -בנכס  רמת התכנון הביצוע והמימון .ד
הצגת הנכס והממצאים בו, יכולת מינוף הכסף הממשלתי ממקורות חוץ ממשלתיים ויכולת הניהול 

 והתחזוקה  של הנכס. 

ר הציון מהווה יחס הפוך למצב השימור של נכס המורשת ויחס יש –דחיפות פעולת השימור להצלת הנכס .ה
 לצורך בהצלת הנכס מפני הידרדרות, אובדן, הכחדה והעלמות ממצאים. 

  :הערכה של מצב נכס המורשת, ובמיוחד רמת ההשתמרות של השרידים אתר ארכיאולוגי
 הרלוונטיים לתכנית, ואפשרות שרידותו והשתמרותו על פני זמן.

 :ב הנכס ותכולתו, קצב הערכה של מצ אתר מתקופת הציונות, מוזיאון, ארכיון, אמנות פלסטית
 הבלאי, קצב ההרס והעלמות ממצאים ותכולה.

תועלת אשר -קביעת יחס עלות -והגדלת החשיפה אליו  ההשקעה הנדרשת למימוש פוטנציאל נכס המורשת .ו
יבוא לידי ביטוי בחישוב סכום השקעה הממשלתית מתוך כלל ההשקעה בנכס המורשת בהתחשב בתוספת 

 ין השאר, במספר המבקרים המתווספים בשנה. לתרומה לביקוש, המתבטאת, ב

, עד כמה הנכס מיוחד ובולט, אופייני או הנוכחות החזותית והאיכות האסתטית של הנכס על רקע סביבתו .ז
סתמי מבחינה אדריכלית ביחס לסביבתו ולמבנים מסוגו ומתקופתו. עד כמה יתרום האתר לאסתטיקה 

 הסביבתית. 

: תבחין זה נועד לעודד יצירת מסה קריטית של קבץ אתרי מורשתהאפשרות לחבר את נכס המורשת למ .ח
מוקדי משיכה לציבור המבקרים בחבל ארץ מסוים. בנוסף לרצון ליצור מסה קריטית של מקבצים של נכסי 

 מורשת.

: הציון מבטא את פוטנציאל הקשר של נכס המורשת עם הקהילה, ביחס לגודלה. ככל סמיכות לקהילה .ט
מזדהה עם הנכס, כך פוטנציאל המבקרים גדול יותר והקשר לקהילה מועצם. יש שקהילה גדולה יותר 

חשיבות בהיותו של נכס מורשת חלק מקונטקסט יומיומי של קהילה מסוימת ושל מערכת החינוך בקהילה 
זו. הקשר לקהילה יכול לבוא לידי ביטוי בצפייה בנכס המורשת, ביקור בו, מחקר אודותיו, טיפול ומעורבות 

הניקוד בסעיף זה ייקבע בהתאם למיקומו הגיאוגרפי של הנכס וגודל   ונו, בשימורו, בהשמשתו ועוד.בתכנ
 הקהילה שבקרבה הוא שוכן.

 .העדפת נכסי מורשת בירושלים ובאזורי העדיפות הלאומית -עדיפות לפריפריה ולירושלים  .י
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החלטות ממשלה

הקמת משרד ירושלים ומורשת והעברת שטחי פעולה

מספר החלטה:  46

החלטה מספר  46 של הממשלה מיום 31.05.2015

נושא ההחלטה:

הקמת משרד ירושלים ומורשת והעברת שטחי פעולה

מחליטים:

להקים את משרד ירושלים ומורשת ולהעביר שטחי פעולה כדלקמן:

1. הקמת משרד ירושלים ומורשת ושינוי חלוקת התפקידים בין השרים 

בהמשך להחלטת הממשלה מס' 6 מיום 19.5.2015, ובהתאם לסמכות הממשלה לפי סעיף 31(ג) לחוק יסוד: הממשלה, להקים משרד חדש אשר ייקרא: "משרד ירושלים

ומורשת".

בהתאם לסמכות הממשלה לפי סעיף 31(א) לחוק יסוד: הממשלה למנות את השר זאב אלקין לשר ירושלים ומורשת, בנוסף על תפקידו כשר העלייה והקליטה. 

להביא את ההחלטות בסעיף זה לאישור הכנסת בהתאם לסעיפים 31(ג) ו-31(א) לחוק יסוד: הממשלה.

2. העברת שטחי הפעולה בענייני ירושלים

א. בהתאם לסמכות הממשלה לפי סעיף 31(ד) לחוק יסוד: הממשלה, להעביר ממשרד ראש הממשלה למשרד ירושלים ומורשת את שטחי הפעולה בענייני ירושלים, ובכלל

זה את האחריות לרשות לפיתוח ירושלים, את כל התכניות וההחלטות המנויות בסעיף 2 להחלטת הממשלה מס' 74 מיום 28.4.2013, לרבות שינויים ותוספות להחלטות

האמורות שאושרו על ידי הממשלה, את החלטת הממשלה מס' 97 מיום 5.5.2013 בעניין הקמת מרכז קונגרסים בירושלים וכן כל החלטת ממשלה אחרת שמהותה בענייני

ירושלים, שהייתה בתחום הפעילות של משרד התפוצות, כמי שהיה אמון גם על ענייני ירושלים, עובר להחלטת ממשלה מס' 6 מיום 19.5.2015.

ב. לקבוע שבכל מקום בהחלטות ממשלה כאמור בסעיף (א) לעיל שבו מוזכר "מנכ"ל משרד ראש הממשלה" או "משרד ראש הממשלה" יבוא במקומם: "מנכ"ל משרד

ירושלים ומורשת" או "משרד ירושלים ומורשת" בהתאמה. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל לערוך את התיקונים הבאים בהחלטות הממשלה המנויות להלן:

(1) בהחלטת הממשלה מס' 3238 מיום 29.05.2011, בסעיף 6(א), להוסיף את המילים: "נציג משרד ראש הממשלה".

(2) בהחלטת הממשלה מס' 4651 מיום 20.05.2012, בסעיף 5, להוסיף את המילים: "נציג משרד ראש הממשלה".

(3) בהחלטת הממשלה מס' 98 מיום 5.5.2013, בסעיף 1 להוסיף לצוות את "מנכ"ל משרד  ירושלים ומורשת". מנכ"ל משרד ראש הממשלה או נציגו יוסיף לעמוד בראש

הצוות.

(4) בהחלטת הממשלה מס' 1605 מיום 18.5.2014, בסעיף ב', לקבוע כי הרכב הצוות יהיה כדלקמן: מנכ"ל משרד ראש הממשלה או נציגו – יו"ר; מנכ"ל משרד ירושלים

ומורשת או נציגו, נציב שירות המדינה  או נציגו, הממונה על התקציבים במשרד האוצר או נציגו, מנהל מינהל הדיור הממשלתי או נציגו ומנכ"ל הרשות לפיתוח ירושלים או

נציגו. בסעיף ח' לקבוע כי משרד ירושלים ומורשת יהיה אמון על המעקב אחר יישום ההחלטה.

(5) בהחלטת הממשלה מס' 1775 מיום 29.6.2014, בסעיף 2 שעניינו פיתוח כלכלי חברתי, בפרק א' (מתווה התכנית לפיתוח חברתי-כלכלי) בסעיף 3(א) להוסיף את

המילים: "מנכ"ל משרד ירושלים ומורשת"; בפרק ג' (ניהול התכנית לפיתוח כלכלי חברתי) בסעיף 1 להוסיף את המילים: "מנכ"ל משרד ירושלים ומורשת, יו"ר משותף

לוועדה"; ובסעיף 4 בפרק ג' יתווספו המילים: "משרד ירושלים ומורשת".

(6) בהחלטת הממשלה מס' 8 מיום 19.05.2015, בסעיף 2, במקום המילים: "מנכ"ל משרד ראש הממשלה ירכז" יבואו המילים: "מנכ"ל משרד ראש הממשלה ומנכ"ל משרד

ירושלים ומורשת ירכזו".

ג. האחריות על הקרן למורשת הכותל תישאר בידי משרד ראש הממשלה ולא תועבר במסגרת העברת שטחי הפעולה כאמור.

ד. בהתאם לסעיף 1 לחוק הרשות לפיתוח ירושלים, התשמ"ח-1988, לקבוע כי שר  ירושלים ומורשת יהיה השר הממונה על חוק זה, נוסף לשר האוצר הממונה לפי הוראות

החוק.

ה. בהתאם לסעיף 6(3) לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, לקבוע כי שר  ירושלים ומורשת יהיה השר האחראי לחברה לפיתוח מזרח ירושלים בע"מ.

3. העברת שטח הפעולה "התכנית להעצמת תשתיות מורשת לאומית" 

בהתאם לסמכות הממשלה לפי סעיף 31(ד) לחוק יסוד: הממשלה, להעביר ממשרד ראש הממשלה למשרד ירושלים ומורשת את שטח הפעולה "התכנית להעצמת תשתיות

מורשת לאומית".

4. האחריות למיזם להקמת אתר להנצחת הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה, המבוצע בהתאם להחלטות הממשלה מס' 1827(ע/17) מיום 16.5.2002, מס' 1873 מיום

9.5.2004, מס' 1004 מיום 7.1.2007, מס' 3482 מיום 17.7.2011 ומס' 2375 מיום 26.12.2014, תועבר ממשרד ראש הממשלה למשרד ירושלים ומורשת. התקציב

הממשלתי המיועד למיזם כאמור בהחלטות האמורות יאוגם במשרד ירושלים ומורשת.

5. העברת התקציבים והתקנים של שטחי הפעולה בענייני ירושלים ובעניין התכנית להעצמת תשתיות מורשת לאומיות אל משרד ירושלים ומורשת תסוכם בין המשרדים

הרלוונטיים, אגף התקציבים במשרד האוצר ונציבות שירות המדינה תוך 14 ימים.

6. בהתאם לסעיף 9(א)(11) ו-(ב) לחוק הממשלה, התשס"א-2001, על העברת שטחי הפעולה כאמור בהחלטה זו תימסר הודעה ליושב ראש הכנסת, והיא תובא לידיעת

הכנסת.

מזכירות הממשלהיחידה:

הממשלה ה- 34, בנימין נתניהוממשלה:

31.05.2015תאריך פרסום:
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הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה.

הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות.

החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.
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 מיזמי אגף מורשת 

  2020-2016   קול קורא להגשת בקשות 

 

אשר בבעלותם, בניהולם או  גופים ןמזמי (האגף -)להלן  ירושלים ומורשתבמשרד  אגף מורשת

נדרשים ( ואשר הנכס - )להלן לאומית מורשת נכסי להיחשב הראויים נכסים( הפונים - באחזקתם )להלן

 .פעילות האגף בנכסים אלו במסגרת ממשלתית תוכניות להשקעה להציע, לשדרוג, פיתוח והעצמה

 כללי .1

, הלאומית המורשת תשתיות והעצמת שיקום אמון על מורשת במשרד ירושלים ומורשת אגף .1.1

 המביאים, מוחשיים ובלתי מוחשיים נכסים ושימור ממשלתית בשיקום השקעה באמצעות

 . המורשת את ביטוי לידי

 העצמתה, נכסיה שיקום, ישראל בארץ והציונית הלאומית המורשת שימורהאגף הינו חזון  .1.2

 העצמת בעניין 1412' מס ממשלה החלטת, זאת, בהמשך לפעילות שנעשתה מכח ערכיה והנחלת

 .הלאומית המורשת תשתיות

 : המפורטות להלןחזון האגף בא לידי ביטוי במטרות  .1.3

 המורשת את המהווים ולרעיונות לתכנים, לנכסים המודעות הגברת: והזדהות מודעות .1.3.1

 .בפרט העתיד דור ובקרב בכלל היהודי בעם אליהם הזיקה והעמקת הלאומית

 היסטורי ערך בעלי מוחשיים ובלתי מוחשיים מורשת נכסי בשימור השקעה: שימור .1.3.2

 .הבאים הדורות למען, לאומי ותרבותי

 החוויה ולהעמקת לשדרוגם, הלאומית המורשת נכסי לשיקום פעולות ביצוע: פיתוח .1.3.3

 .בהם הטמונה

 הקשר וביסוס רחבה ארצית פריסה באמצעות הלאומית המורשת נכסי הנגשת: הנגשה .1.3.4

 .ומטיילים שונות קהילות לרבות, בתפוצות היהודי העם עם

 מהות הפניה .2

או אתרים המצויים  כאמור במסמך זה, מידע מפורט לגבי נכסים ,מעוניין לקבל מפונים אגףה .2.1

, וכן הצעת מורשת במסגרת פעילות אגףואשר עשויים להתאים להיכלל בניהולם  או בבעלותם

  .תוכנית להשקעה ממשלתית בנכסים או אתרים אלו, כמפורט להלן

עקרונות המנחים ה תנאי הסף, המפורטת להלן ולאור רשימת תתבצע לפי נכסיםבחינת ה .2.2

 .1נספח ב המפורטים

 תכונותיו ומאפייניו של הנכס -ף תנאי ס .3

 :במצטבר בתנאים הבאיםהנכס המוצע לעמוד  על

 מייצג סיפור היסטורי לאומי וייחודי.המקומי \נכס המבטא ערך לאומי .3.1

 .הפונהשל או באחזקתו  או בניהולו נכס נמצא בבעלותוה .3.2
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 להשקעה בו. מפורטת שנעשתה על ידי אנשי מקצוע מהתחום לנכס מוצעת פרוגראמה .3.3

  זמינות ביצוע הפרוגראמה בנכס גבוהה. .3.4

 .תב"ע בתוקף המאפשרת ביצוע הפרוייקט )במידת הצורך( .3.5

 .זמן לאורך האתר ותפעול ניהול המבטיחים התנאים קיימים -קיימות .3.6

 לחלופין

 הצלה. פעולות בו לבצע ויש כליה או אבדון בסכנת נמצא ואשר לאומי ערך המבטא נכס

 כלול תהבקשה  .4

 הצהרה בדבר בעלות, ניהול או אחזקת הנכס לרבות צירוף מסמכים רלוונטיים לעניין זה. .4.1

: )ככל שרלוונטי( נתונים מפורטים ומלאים אודות הנכס, הכוללים את המסמכים הבאים .4.2

מיקום וסביבה, מצב סטטוטורי,  ,תחקיר היסטורי, תכנים וממצאים, מצב פיסי קיים

 .לנכסבעלויות, סביבה תיירותית, ניתוח תשתיות ונגישות 

 :המיזםעיקרי  .4.3

גיבוש מסרים עיקריים, אופי ומהות  הפרוגראמה,הגדרת יעדי  :המוצעים התכנים .4.3.1

 שימוש העתידי בנכס.ה ,התצוגה

קהל ומסלול קליטה  נפח וחללי תצוגה, : גבולות התכנית,מת שטחים ופונקציותאפרוגר .4.3.2

 .(במידה ורלוונטי לנכס המוצע) הביקור, הגדרת פעילויות נלוות לתצוגה

: כוח אדם קיים ונדרש, מודל ארגוני לתפעול, תחזוקה ושיווק, מאפיינים תפעוליים .4.3.3

 .תחזיות הוצאות התפעול

 נתונים לגבי לוח זמנים ריאלי הכולל את כל שלבי הפעילות בנכס המוצע.  .4.4

 תכנון, ביצוע ותפעול; מקורות למימון משלים.אומדן תקציב נדרש ל .4.5

נכס המוצע, לרבות פרטי פירוט נוסף אשר עשוי לסייע בבחינת המידע רלוונטי וכל  .4.6

 .התקשרות עם הפונה )טלפון, כתובת, פקס ודואר אלקטרוני(

 כל הערה והצעה רלבנטיים בקשר עם הנכס המוצע או הנובע ממנו. .4.7

בסעיפים  יש לצרף את המסמכים הנדרשים -דון בבמידה ומדובר בנכס הנמצא בסכנת א .4.4

 בלבד. 4.7, 4.6, 4.5, 4.1

שעליו רשום שם הנכס והתכנון און קי את המסמכים יש לצרף גם בפורמט דיגיטלי על  דיסק  .4.9

  shimrita@pmo.gov.ilלתיבת הדואר האלקטרונית הבאה:  משלוחאו באמצעות  המוצע בו

 .02-6547149 בטלפון אגףל לפנות ניתן החומר להגעת באשר ובירורים לפרטים

 שונות .5

 שיקול לפי יחפוץ בו צורך לכל, תמורה ללא מהפוניםרשאי להשתמש במידע שיתקבל  האגף .5.1

 ולכל ליועציו המידע את ולהעביר, דרישות מסמך או מפרט כתיבת לרבות, הבלעדי דעתו
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 מרכיבים כולל ההגשה במסגרת שנמסר שהמידע ככל. לדין בהתאם לקבלו הזכאי אדם

 .החסוי החלק ציון תוך, במפורש הדבר יצוין, הפונה של מקצועי או מסחרי סוד בגדר שהם

, נוסף ומידע הבהרות לקבל בבקשה, חלקם או כולם, הפונים אל לפנות רשאי יהא האגף .5.2

 מענה שיגישו הפונים את להזמין האגף רשאייהיה , השאר בין. שיידרש ככל פה ובעל בכתב

 .מצידו מחויבות וללא, דרך בכל בשאלות אליהם לפנות או לכנס או למפגש, זו לבקשה

 בדיקת לצורך וזאת מידע לקבל נועדה זו בקשה כי, בזאת ומודגש מובהר, ספק הסר למען .5.3

, או כלשהי חוזית להתקשרות הצעה או הזמנה מהווה אינה והיא, בלבד וכדאיות היתכנות

למתן תמיכה כלשהי, ואין היא בגדר מכרז או הליך מחייב אחר ואין היא יוצרת התקשרות 

 .וניםלבין מי מהפ אגףהאו מערכת יחסים משפטית אחרת בין 

 לבצע לחייבו בה אין זה ובכלל, שהוא עניין בכל האגף את לחייב כדי זו בבקשה אין .5.4

פעילות ב שיכללו מורשת כנכסי כלשהם בנכסים לבחור או כלשהם פרויקטים או מיזמים

מיזם או לתמיכה  לביצוע בהצעה מהמשתתפים מי אל לפנות או מכרז לפרסם או האגף

 בהליך הפונים יקנו לא, בהתאם .כלשהו בהליך לפעול להמשיך או מנומי חלק כל אובמיזם 

 בהגשת ואין, בפעילות האגף הנכללים הנכסים קביעת בעת כלשהי העדפה או יתרון זה

 .האגף של כלשהי מחויבות ליצור כדי ידם על בקשות

או כל חלק  שהוא נכסלתמוך בכל  אושומר לעצמו את הזכות שלא לבצע  אגף, הבהתאם .5.5

 או אחר הליך כלאו עם אף לא אחד מהם, או לקיים  פוניםממנו, או להתקשר עם חלק מה

 פוניםלפי שיקול דעתו הבלעדי ול והכל, שיכללו בפעילות האגף לשם קביעת הנכסים נוסף

 .לכך בקשר טענה כל תהיה לא

כדי ליצור מעמד או ציפייה  זה קורא לקול במענה בקשה בהגשת אין, ספק הסר למען .5.6

 או בכל עניין אחר. האגףכלשהם בקשר עם 

 ,, ואשר יוחלט ביחס אליה כי הנכס, נשוא הבקשהלנכס ביחס בקשה יגישאשר  מהפונים מי .5.7

התאם וכי תיושם תוכנית להשקעה ממשלתית בו )ב ,בפעילות האגף להיכלל כמתאים נמצא

ולהשלים את כלל ההליכים,  כך לשם, יידרש לעמוד בכל התנאים שייקבעו (לקביעת האגף

 .הפועל אל התוכנית להוצאת כתנאיהמתחייבים על פי כל דין ונוהל, וזאת, 

 המידע של והגשה הכנה, באיסוף הכרוכות כספיות בהוצאות יישא ולא יחויב לא האגף .5.4

 .בלבד הפונה על יחולו אשר, זה ולהליך למידע הקשורה אחרת פעולה ובכל המבוקש

 שיראה ככל זו בבקשה שינויים לערוך והבלעדית המלאה הזכות את לעצמו שומר אגףה  .5.9

וכן רשאי יהיה  מידע למסירת המועדים ודחיית המפורטות בדרישות שינויים לרבות, לנכון

 לקיים הליך או הליכים נוספים לאיסוף מידע, כפי שימצא לנכון.

 הניבה פירות אילו לפונים להודיע או, שיוגש החומר כל את לבחון מתחייב אינו אגףה .5.10

 .דרך בכל תוצאותיה היו מה או, בכלל אם, הבקשה
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 מורשת בפעילות אגףלהכללת נכסי מורשת  עקרונות מנחים –א'  נספח

 

נכסי מורשת ראויים להיכלל  אלו ביחס לשאלה את הפונים להנחות נההי העקרונות המנחיםמטרת 

עקרונות מנחים אלו אושרו בוועדת פעולות השיקום וההעצמה שיבוצעו בהם. ביחס לוכן  פעילות האגףב

 ההיגוי של תכנית מורשת.

( אתרי 2( אתרים ארכיאולוגיים; )1תחומים שונים: )ה שלושבעוסקים בנכסים  העקרונות המנחים

 . מוזיאונים ואתרי ביקור מוזיאליים( 3(; )1470מורשת ההתיישבות הבנויה )החל משנת 

  .הניקוד והבחירה של כל נכס תיעשה ביחס לשאר הנכסים באותו התחום

נדירותו, ייצוגיות  נועדו לשקף את עוצמת הנכס ברמה ההיסטורית והלאומית, העקרונות המנחיםכלל 

ואותנטיות של הנכס, את מצבו הפיסי של הנכס, ואת האספקטים הכלכליים הנוגעים ליכולת של 

 המדינה להפוך את הנכס לנקודת ביקור ולמידה משמעותית. 

 

  :םעקרונות המנחיהפירוט 

 -הערך ההיסטורי והלאומי המיוחס לנכס .1

ההיסטורי. הערכה זו תתבסס, בין היתר, על חשיבות ועוצמת הסיפור  :אתר ארכיאולוגי  .1.1

הדמויות ההיסטוריות הקשורות באתר, הייחוד של האתר בתיאור תקופה או אירוע מסוים, 

 האזכור של האתר במקורות הכתובים ואפשרות זיהויו עם אתר קדום הידוע מן המקורות.

כה זו תתבסס, חשיבות ועוצמת הסיפור ההיסטורי. הער :אתר מתקופת ההיסטוריה הציונית .1.2

בין היתר, על הדמויות ההיסטוריות הקשורות באתר, הייחוד של האתר בתיאור תקופה או 

אירוע מסוים או הקשר של האתר לדמות מרכזית בתולדות הציונות, או היות האתר חלק 

 משלים ממכלול אתרים המשלים למוצר מורשת כולל )אשכול אתרים(.

 ערכו ההיסטורי, החינוכי והאמנותי של נכס המורשת.: חשיבות התוכן המורשתי, מוזיאון .1.3

 -נדירות וייצוגיות של נכס המורשת .2

הערכה זו תתבסס על מופע וממצאים נדירים ביחס למצאי הקיים בישראל לנכסים  :נדירות .2.1

 מסוגו, לרבות, נדירות ארכיטקטונית, נדירות פונקציונאלית ונדירות תרבותית. 

הנכס או ממצאיו הינם "מייצגים", לרבות ייצוג תופעה, סגנון בנייה, שימוש שרווח  :ייצוגיות .2.2

 באותה התקופה וכו'.   

ההשקעה הנדרשת הינה לשיקום ולשימור ממצאים אותנטיים או  -אותנטיות של נכס המורשת .3

 שחזורים וביצוע פעולות התורמות להעצמת הסיפור של האתר .

בחינת אפשרויות התכנון, הביצוע, הפיתוח והמימון של הנכס,  -בנכסהביצוע והמימון  ,רמת התכנון .4

בו, יכולת מינוף הכסף הממשלתי ממקורות חוץ ממשלתיים ויכולת שדרך הצגת הנכס והממצאים 

 הניהול והתחזוקה  של הנכס. 

הציון מהווה יחס הפוך למצב השימור של נכס המורשת  -דחיפות פעולת השימור להצלת הנכס .5

 לצורך בהצלת הנכס מפני הידרדרות, אובדן, הכחדה והעלמות ממצאים.  ויחס ישר
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: הערכה של מצב נכס המורשת, ובמיוחד רמת ההשתמרות של השרידים אתר ארכיאולוגי .5.1

 הרלוונטיים לתכנית, ואפשרות שרידותו והשתמרותו על פני זמן.

הבלאי, קצב ההרס : הערכה של מצב הנכס ותכולתו, קצב אתר מתקופת הציונות, מוזיאון .5.2

 והעלמות ממצאים ותכולה.

-קביעת יחס עלות -והגדלת החשיפה אליו ההשקעה הנדרשת למימוש פוטנציאל נכס המורשת .6

תועלת אשר יבוא לידי ביטוי בחישוב סכום השקעה הממשלתית מתוך כלל ההשקעה בנכס המורשת 

 ם המתווספים בשנה. בהתחשב בתוספת לתרומה לביקוש, המתבטאת, בין השאר, במספר המבקרי

עד כמה הנכס מיוחד ובולט,  -הנוכחות החזותית והאיכות האסתטית של הנכס על רקע סביבתו .7

אופייני או סתמי מבחינה אדריכלית ביחס לסביבתו ולמבנים מסוגו ומתקופתו. עד כמה יתרום 

 האתר לאסתטיקה הסביבתית. 

זה נועד לעודד יצירת מסה  תבחין -האפשרות לחבר את נכס המורשת למקבץ אתרי מורשת .8

קריטית של מוקדי משיכה לציבור המבקרים בחבל ארץ מסוים. בנוסף לרצון ליצור מסה קריטית 

 של מקבצים של נכסי מורשת.

הציון מבטא את פוטנציאל הקשר של נכס המורשת עם הקהילה, ביחס לגודלה.  -סמיכות לקהילה .9

ככל שקהילה גדולה יותר מזדהה עם הנכס, כך פוטנציאל המבקרים גדול יותר והקשר לקהילה 

מועצם. יש חשיבות בהיותו של נכס מורשת חלק מקונטקסט יומיומי של קהילה מסוימת ושל 

הילה יכול לבוא לידי ביטוי בצפייה בנכס המורשת, ביקור בו, מערכת החינוך בקהילה זו. הקשר לק

הניקוד בסעיף זה ייקבע  מחקר אודותיו, טיפול ומעורבות בתכנונו, בשימורו, בהשמשתו ועוד.

 בהתאם למיקומו הגיאוגרפי של הנכס וגודל הקהילה שבקרבה הוא שוכן.

 .אזורי העדיפות הלאומיתהעדפת נכסי מורשת בירושלים וב -עדיפות לפריפריה ולירושלים .10
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 עבור מיזמי מורשת לאומית מוחשייםקול קורא 

 רשויות מקומיות, גופים סטטוטוריים, חברות ממשלתיות ל

 , ארצייםוגופים המנהלים מיזם או מיזמים 

  2026-2021לשנים הגשת בקשות לצורך 
 

 

רשויות מקומיות, גופים סטטוטוריים,  ןמזמי (האגף -)להלן  ירושלים ומורשתבמשרד  אגף מורשת

אשר בבעלותם,  ,(הפונים -)להלן  ארצייםמיזם או מיזמים  המנהלים גופיםאו  חברות ממשלתיות

 אגף פעילות במסגרתעשויים להתאים להיכלל שאו נכסים  או ביוזמתם מיזמיםבאחזקתם בניהולם, 

תכניות  להציע, והעצמהשדרוג, פיתוח  , מצריכים פעולות הצלה, שימור, תיעוד, הנגשהואשר מורשת 

 .(הנכס אוהמיזם  –)להלן  פעילות האגף אלו במסגרת במיזמים ממשלתית להשקעה

 

 כללי .1

, הלאומית המורשת תשתיות והעצמת שיקום אגף מורשת במשרד ירושלים ומורשת אמון על .1.1

 המביאים, מוחשיים ובלתי מוחשיים נכסים ושימור ממשלתית בשיקום השקעה באמצעות

 המורשת בכלים פיזיים ודיגיטליים. את ביטוי לידי

 ,ארץ ישראל, שיקום נכסיה, העצמתהחזון האגף הינו שימור המורשת הלאומית והציונית ב .1.2

בהמשך לפעילות שנעשתה מכח החלטת  , זאתוהנגשתה לחברה הישראלית הנחלת ערכיה

 .עניין העצמת תשתיות המורשת הלאומיתב 1412ממשלה מס' 

 הגדרות .1.3

תכנית ארצית לקידום המורשת או  פיזיים נכסים מקבץאו  פיזי נכס – מורשת מיזם .1.3.1

 .אחרים או תיירותיים, חינוכיים, דיגיטליים, פיזיים באמצעיםהלאומית 

או יותר שונים מגזרים  שני ביןלפחות  המשלבמיזם מורשת  –מגזרי  רב מורשת מיזם .1.3.2

 (.שלישי ומגזר פילנתרופיהציבורי, עסקי, )

מספר מיזמי מורשת במרחב  מתכללתהתפישה מרחבית בעלת תכנית  – מרחבית מורשת .1.3.3

 מיזמי ביןאו אחרים(  דיגיטליים, ומייצרת קשרים מגוונים )פיזיים, םמסויגאוגרפי 

 .מרחבאותו ב המורשת

 חזון האגף  .1.4

 :לקול הקורא נספח א'בבא לידי ביטוי במטרות להלן ובאופן מפורט חזון האגף 

 ערך בעלי מוחשיים ובלתי מוחשיים מורשת נכסיותיעוד  בשימור השקעה: ותיעוד שימור .1.4.1

 .הבאים הדורות למען, לאומי ותרבותי היסטורי

 ולהעמקת לשדרוגם, הלאומית המורשת נכסיוהעצמה של  לשיקום פעולות ביצוע: פיתוח .1.4.2

 .ופיתוח תשתית דיגיטלית וטכנולוגית להעצמת נכסים אלו בהם הטמונה החוויה
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 ולרעיונות לתכניםלערכים, , לנכסים הציבור מודעותהיכרות ו הגברת: מודעותהיכרות ו .1.4.3

 דור ובקרב בארץ ובעולם אליהם הזיקה והעמקת הלאומית המורשת את המהווים

 . בפרט העתיד

לקחת אחריות על תכני המורשת קהילות שונות : חיבור ועידוד קהילות מעורבות .1.4.4

 פיתוח, הצלהעידוד קהילות לתיעוד המורשת,  האליהן ובכלל ז יםהלאומית הנוגע

. הקהילה חיי לבין המורשת בין מגוונים קשרים ויצירת הלאומיתוהנכחה של המורשת 

 קהילהאו גיאוגרפית,  קהילה, המוצא קהילתלהתייחס ל יכול"קהילה"  המינוח

 .    יםיגילאעדיפות ליצירת קשרים קהילתיים רב  מתןמקצועית, תוך 

ה ובאמצעים רחב ארצית פריסה באמצעות הלאומית המורשת נכסי הנגשת: הנגשה .1.4.5

 עם הקשר וביסוסדיגיטליים. יצירת מסגרת גג משותפת לנכסי המורשת הלאומית, 

  ומבקרים. שונות קהילות

 הפיסי במרחב ת,הישראלי החיים בשגרת שילוב נכסי וערכי המורשת :רלוונטיות .1.4.6

 הווירטואלי.ו

 שונים מגזרים המשלבת, קיימא בת מורשת ניהול תפישת קידום: מורשת ניהול .1.4.7

 ניהול כלכלי מיטבי, תוך שמירה על ערכי המורשת.  לשם בנכס מגוונים ושימושים

 המורשת על שמירהיים באמצעים חדשניים ויצירת: שילוב ויצירתיות חדשנות .1.4.8

 .בישראל החברה עתיד למען, ההווה עם העבר את שיחבר באופן והעצמתה

 

 מהות הפניה .2

מיזמי או נכסי מורשת  כאמור במסמך זה, מידע מפורט לגבי ,האגף מעוניין לקבל מפונים .2.1

, באחזקתם או שבכוונת הפונים בניהולם, המצויים בבעלותם )כהגדרתם בקול קורא זה(

 במסגרת פעילות אגףאשר עשויים להתאים להיכלל  כחלק ממענה לקול קורא זה,ליזום 

 .להלן כמפורט, אלו במיזמים או בנכסים ממשלתית להשקעה תכנית הצעת וכן, מורשת

הפונים רשאים לצרף להצעתם תכנית משותפת עם חברות טכנולוגיה על פי שיקול דעתם  .2.2

באמצעות מיזמים טכנולוגיים חדשניים המקצועי ובמטרה להעצים את הנכסים המוחשיים 

 ומקוריים. 

תנאי הסף, המפורטת להלן,  רשימת תתבצע לפילהשקעה במיזם או בנכס  הצעותבחינת ה .2.3

 א'.נספח ב עקרונות המנחים המפורטיםה ולאור

 

 תכונותיו ומאפייניו של המיזם -ף תנאי ס .3

 במצטבר: בתנאים הבאיםהמוצע לעמוד המיזם  על

 .בעלת חשיבות מיוחדת או מורשת לאומית, מייצג או מנגיש ערך לאומי המבטא מיזם .3.1

או שהפונה מבקש ליזום מיזם חדשני  הפונהשל או באחזקתו  בניהולו ,נמצא בבעלותו המיזם .3.2

 על פי עקרונות קול קורא זה. 
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 .או לחילופין תב"ע בתהליכי אישור )במידת הצורך(המיזם תב"ע בתוקף המאפשרת ביצוע  .3.3

במיזם, במטרותיו או בפעילות הפונים משום שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה אין  .3.4

 .יהודית ודמוקרטית או הסתה לגזענות

 לחלופין

 בסכנת נמצא ואשראו מורשת לאומית בעלת חשיבות מיוחדת  לאומי ערך המבטא מיזם

 הצלה. פעולות בו לבצע ויש כליה או אבדון

 

 כלוללהבקשה על  .4

ים את המסמכים הבאים )ככל שרלוונטי , הכולליםומלאים אודות המיזם נתונים מפורטים .4.1

מיקום וסביבה, מצב  ,: תחקיר היסטורי, תכנים וממצאים, מצב פיסי קיים(למיזם המוצע

 פיסיות ניתוח תשתיותתשתית ניהולית קיימת, סטטוטורי, בעלויות, סביבה תיירותית, 

 .לנכסונגישות 

 לרבות צירוף מסמכים רלוונטיים לעניין זה. המיזם אחזקתניהול או , בדבר בעלות הצהרה .4.2

  :תכני המורשת המוצעים במיזם .4.3

 הנוספים ובנכסים בנכס יםהעתידי יםשימושה, המיזםהגדרת יעדי  :תכנון עקרונות .4.3.1

 .המוצעת בתכנית או, )ככל שישנם( המרחבית המורשת תפישת את המרכיבים

התוכן והחוויה המוצעים במיזם ומגוון כלי  אמצעיהגדרת  :ראשונית המסרה תכנית .4.3.2

 ההנגשה וההמסרה שישמשו את המיזם לשם העברת ערכי המורשת לקהל המבקרים. 

או  גבולות התכנית , או מאפייני התכנית המוצעת:פרוגרמת שטחים ופונקציות .4.3.3

בנכס  קהל ומסלול הביקור תקליט נפח וחללי תצוגה, ,התשתית לרבות ההקשר המרחבי

שרלוונטי ככל )הגדרת פעילויות נלוות דרישות הנגשה, , הספציפי ובמרחב המורשת

 .; לחילופין, מאפייני התכנית הארצית המוצעתלמיזם  המוצע(

מספר מיזמי מורשת בין  המשלבתתפישה מרחבית המיזם כולל : מרחבית מורשת תפישת .4.4

 מיזמי בין( אחרים או דיגיטליים)פיזיים,  מגוונים קשרים ומייצר, יםמסובמרחב גאוגרפי 

 .במרחב המורשת

: פירוט אודות היכולות וישימות הטכנולוגיות )ככל שרלוונטי( עליהן ישימות טכנולוגית .4.5

 מבוסס המיזם או חלקים ממנו והשיפורים והשדרוגים הטכנולוגיים המוצעים בנכס. 

 והציבור קהילתית למעורבותתכנית המיזם יכלול  במיזם: והקהילה הציבור שותפות תכנית .4.6

 .וחינוך תיירות באמצעות לרבות ,התפעול בשלב והן ההקמה בשלב הן הרחב

המבוססים על  לרבות התייחסות לתכני מורשת בלתי מוחשייםתכנית הנגשה דיגיטלית,  .4.7

 :הנכס הפיזי

אשר  מיזם שתהא משולבת בתכנית ההמסרה המוצעת,הנגשה דיגיטלית של הלתכנית  .4.7.1

 , במהלך ולאחר הביקורלפנימידע כללי, סיור וירטואלי, הרחבת הידע  :תכלול, בין היתר

 דיגיטלית. באמצעים מגוונים ומדיה 
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וחומרי  לנכס המוחשי מפורטת לדיגיטציה של החומרים הארכיוניים הרלוונטיים תכנית .4.7.2

ע את , וכן הצהרה בדבר התחייבות לבצ(שרלוונטי ככל)עצמו  המיזםהתיעוד של 

המשרד ולהעביר עותק של התוצרים  שלהדיגיטציה בהתאם להנחיות המקצועיות 

 הדיגיטליים למשרד לצורכי שימור והנגשה )בכפוף למגבלות משפטיות(. 

ומנגנון מוצע  פנייהבהגופים והמגזרים השותפים  רשימת: מגזרית הרב השותפות ניימאפי .4.8

 מיזם של השוטף הניהול לשלב והן ההקמה לשלב הןלניהול השותפות הרב מגזרית, 

להעצמת הנכס או המיזם  יהטכנולוגת שיתוף פעולה בין הפונים לבין חברות לרבו, המורשת

 באמצעים טכנולוגיים. 

  : נתונים לגבי לוח זמנים ריאלי הכולל את כל שלבי הפעילות במיזם המוצע.זמנים לוח .4.9

שתוגש , מקורות למימון משליםותפעול , : תכנון, ביצועשתכלול למיזם תקציבית תכנית  .4.10

 .או באישור של יועץ כלכלי המלווה את הפרויקט באישור רו"ח

תכנית פיתוח ומינוף כלכלי להפעלת המיזם, : המיזםלהמשך הפעלת  כלכלית תכנית .4.11

 המתייחסת לטווח הזמן הקצר הבינוני והארוך, בראיה בת קיימא. התכנית תכלול את

היחסי כמרכיב בתוך תפישת המורשת המרחבית )ככל  וחלק כן את, ומוצעמיזם הה

   .או באישור של יועץ כלכלי המלווה את הפרויקט שתוגש באישור רו"ח ,(שרלוונטי

: כח אדם קיים ונדרש, מודל ארגוני לתפעול, תחזוקה ושיווק, תחזיות מאפיינים תפעוליים .4.12

 .הוצאות התפעול

 ההקמה ולשלב תפעול המיזם.: לזמן המיזם ופרסום שיווק, מיתוג תכנית .4.13

מיזם המורשת בהתאם הצלחת  ובחינת להערכת מדדיםמנגנון ולל הצעה: הערכה מדדי .4.14

מידע כל  וכמותיים(. כנייםותלמטרות וליעדים המוגדרים בקול קורא זה )לרבות יעדים 

התקשרות עם  המיזם המוצע, לרבות פרטיפירוט נוסף אשר עשוי לסייע בבחינת רלוונטי ו

 .ודואר אלקטרוני( הפונה )טלפון, כתובת

 כל הערה והצעה רלוונטיים בקשר עם הנכס המוצע או הנובע ממנו. .4.15

יש לצרף את  -: במידה שמדובר בנכס פיזי או אחר הנמצא בסכנת אבדון נכס בסכנה .4.16

 בלבד. 4.15, 4.10, 4.9, 4.2, 4.1המסמכים הנדרשים בסעיפים 

 

 שונות .5

 שיקול לפי יחפוץ בו צורך לכל, תמורה ללא מהפוניםרשאי להשתמש במידע שיתקבל  האגף .5.1

 לכלו ליועציו המידע את ולהעביר, דרישות מסמך או מפרט כתיבת לרבות, הבלעדי דעתו

 כולל ההגשה במסגרת שנמסר שהמידע ככל. המיזם בדיקת לצורך יחליט משרדהש גורם

 החלק ציון תוך, במפורש הדבר יצוין, הפונה של מקצועי או מסחרי סוד בגדר שהם מרכיבים

 .החסוי

, נוסף ומידע הבהרות לקבל בבקשה, חלקם או כולם, הפונים אל לפנות רשאי יהא האגף .5.2

 מענה שיגישו הפונים את להזמין האגף יהיה רשאי, השאר בין. שיידרש ככל פה ובעל בכתב

 .דומצ מחויבות וללא, דרך בכל בשאלות אליהם לפנות או לכנס או למפגש, זו לבקשה
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 בדיקת לצורך וזאת מידע לקבל נועדה זו בקשה כי, בזאת ומודגש מובהר, ספק הסר למען .5.3

, או כלשהי חוזית להתקשרות הצעה או הזמנה מהווה אינה והיא, בלבד וכדאיות היתכנות

התקשרות למתן תמיכה כלשהי, ואין היא בגדר מכרז או הליך מחייב אחר ואין היא יוצרת 

 .וניםלבין מי מהפ אגףאו מערכת יחסים משפטית אחרת בין ה

פרויקטים  לבצע לחייבו בה אין זה ובכלל, שהוא עניין בכל האגף את לחייב כדי זו בבקשה אין .5.4

 או בפעילות האגף שיכללו מורשת כנכסי כלשהם בנכסים לבחור או כלשהם או מיזמים

 כל אומיזם או לתמיכה במיזם  לביצוע בהצעה מהמשתתפים מי אל לפנות או מכרז לפרסם

הפניה במסגרת הליך זה לא תקנה , בהתאם. כלשהו בהליך לפעול להמשיך או ממנו חלק

 בהגשת ואין, בפעילות האגף הנכללים הנכסים קביעת בעת כלשהי העדפה או יתרון פוניםל

 .האגף של כלשהי מחויבות ליצור כדי ידם על בקשות

או כל חלק  שהוא נכסלתמוך בכל  אועצמו את הזכות שלא לבצע שומר ל אגף, הבהתאם .5.5

 או אחר הליך כלאו עם אף לא אחד מהם, או לקיים  פוניםממנו, או להתקשר עם חלק מה

 פוניםלפי שיקול דעתו הבלעדי ול והכל, שיכללו בפעילות האגף לשם קביעת הנכסים נוסף

 .לכך בקשר טענה כל תהיה לא

כדי ליצור מעמד או ציפייה כלשהם  זה קורא לקול במענה בקשה בהגשת אין, ספק הסר למען .5.6

 או בכל עניין אחר. האגףבקשר עם 

לנכס, ואשר יוחלט ביחס אליה כי הנכס, נשוא הבקשה,  ביחס בקשה יגישאשר  מהפונים מי .5.7

כנית להשקעה ממשלתית בו )בהתאם בפעילות האגף, וכי תיושם ת להיכלל כמתאים נמצא

ולהשלים את כלל ההליכים  כך לשם, יידרש לעמוד בכל התנאים שייקבעו לקביעת האגף(

 .הפועל אל מיזםה להוצאת המתחייבים על פי כל דין ונוהל, וזאת, כתנאי

 המידע של והגשה הכנה, באיסוף הכרוכות כספיות בהוצאות יישא ולא יחויב לא האגף .5.8

 .בלבד הפונה על לויחו אשר, זה ולהליך למידע הקשורה אחרת פעולה ובכל המבוקש

לדעת הוועדה תגלה יככל ש האגף שומר לעצמו את הזכות המלאה לבטל את הדיון בבקשה .5.9

 זמנים לביצוע שהוצג במסגרת הבקשה.משמעותי ביחס ללוח החוסר סבירות 

 שיראה ככל זו בבקשה שינויים לערוך והבלעדית המלאה הזכות את לעצמו שומר האגף .5.10

וכן רשאי יהיה  מידע למסירת המועדים ודחיית המפורטות בדרישות שינויים לרבות, לנכון

 לקיים הליך או הליכים נוספים לאיסוף מידע, כפי שימצא לנכון.

 הניבה פירות אילו לפונים להודיע או, שיוגש החומר כל את לבחון מתחייב אינו האגף .5.11

 .דרך בכל תוצאותיה היו מה או, בכלל אם, הבקשה

דיגיטלי באמצעות משלוח לתיבת הדואר האלקטרונית  PDFאת המסמכים יש לצרף גם בפורמט  .6

 לאגף לפנות ניתן החומר להגעת באשר ובירורים לפרטים moreshet@pmo.gov.il הבאה:

 .6587127-02 בטלפון

 בחצות, 11.3.2021, א"תשפ אדרב ז"כ ,חמישי יום הינו הצעות להגשת האחרון התאריך .7

 .ההצעות להגשת המועד את להאריך הזכות את לעצמו שומר המשרד. (24:00)
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 מורשת בפעילות אגף לאומית מוחשיים להכללת נכסי מורשת עקרונות מנחים –א'  נספח
 

 מיזמיעל פי אילו אמות מידה ייבחרו  ביחס לשאלה פוניםלסייע ל נההי העקרונות המנחיםמטרת 

 במסגרת מענה לקול קורא זה.  פעילות האגףראויים להיכלל במוחשיים המורשת 

 .התחום באותו המיזמים לשאר ביחס תיעשה מיזם כל של והבחירה הניקוד

, נדירות; את ההלאומית מיזם המורשת וחשיבותונועדו לשקף את עוצמת  העקרונות המנחיםכלל 

ו של המיזם לספק תשתית את יכולת ;את מצבו הפיסי של הנכס ס;אותנטיות של הנכהייצוגיות וה

התכנים ואופני  איכותאת להנגשת המורשת הלאומית לציבור הרחב; את חדשנות ויצירתיות המיזם; 

ולציבור  ות שונותלייצר קשר בין מיזם המורשת לקהיל האפשרותאת  ;המוצעים במיזם ההמסרה

הנכס או תשתית המורשת המיזם, את האספקטים הכלכליים הנוגעים ליכולת להפוך את ב והרח

 בר קיימא.לאורך שנים ובאופן ביקור ולמידה משמעותית  לחוויית

 
  :םעקרונות המנחיהפירוט 

 

 -נק'(  10בהתאם למיזם המוצע )  חשיבות ומרכזיות ערכי המורשת הלאומית במיזם .1

ועוצמת הסיפור ההיסטורי. הערכה זו תתבסס, בין היתר, על חשיבות  :אתר ארכיאולוגי  .1.1

הדמויות ההיסטוריות הקשורות באתר, הייחוד של האתר בתיאור תקופה או אירוע מסוים, 

 האזכור של האתר במקורות הכתובים ואפשרות זיהויו עם אתר קדום הידוע מן המקורות.

הערכה זו תתבסס, בין היתר, חשיבות ועוצמת הסיפור ההיסטורי.  :מהעת החדשהאתר או  .1.2

על הדמויות ההיסטוריות הקשורות באתר, הייחוד של האתר בתיאור תקופה או אירוע 

 ערכו. כן תיבחן שאלת או הקשר של האתר לדמות מרכזית בתולדות הציונותמסוים 

 לתפישתחלק ממכלול אתרים המשלים  והתרבותי, החינוכי והאומנותי של האתר, או היות

 .חביתהמר המורשת

 התכניתהמקודם במסגרת  : חשיבות תוכן המורשתאו תכנית ארצית לקידום המורשת .1.3

 החינוכי והאמנותי. התרבותי, , ערכו ההיסטורי,המוצעת

איכות תכנית ההמסרה הערכה זו תתבסס על  - (נק' 5) של מיזם המורשת ההמסרהתכנית  .2

 ;רעיון ושליחות ;התצוגהשל ו המיזםשל  מרכזייםה נושאיםהו מטרותההמוצעת ובכלל זאת: 

מתן פירוט בעניין  ;בדיקה השוואתית ביחס למיזמים רלוונטייםביצוע  ;ניתוח קהלים

 ;אמצעים דיגיטליים לרבות, המוצעים האמצעי ההמסר הכוללת את ת ההמסרהיאסטרטגי

 . התנסות וחווית המבקר או המשתמש

 -נק'(  5) המורשת מיזםשל ואותנטיות ייצוגיות  ,נדירות .3

הערכה זו תתבסס על מופע וממצאים נדירים ביחס למצאי הקיים בישראל לנכסים  - נדירות .3.1

 מסוגו, לרבות, נדירות ארכיטקטונית, נדירות פונקציונלית ונדירות תרבותית. 
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או ממצאיו הינם "מייצגים", לרבות ייצוג תופעה, סגנון בנייה,  נכס המורשת - ייצוגיות .3.2

 .   דומהשימוש שרווח באותה התקופה וכ

ההשקעה הנדרשת הינה לשיקום ולשימור ממצאים  - המורשתמיזם אותנטיות של  .3.3

  סיפור המורשת. ת התורמות להעצמתוביצוע פעולו ,שחזורים אותנטיים או

שילוב תכנית הנגשה  - (נק' 15) מצעיים טכנולוגייםוהעצמת הנכס בא דיגיטלית תכנית .4

או שיפור  הקשורים במיזם יםדיגיטלית במיזם, לרבות התייחסות לתכני מורשת בלתי מוחשי

 בנכס המוחשי באמצעים  טכנולוגיים.

הציון מהווה יחס הפוך למצב השימור של נכס  -נק'(  8המיזם )דחיפות פעולת השימור להצלת  .5

 המורשת ויחס ישר לצורך בהצלת הנכס מפני הידרדרות, אובדן, הכחדה והעלמות ממצאים. 

ות של השרידים : הערכה של מצב נכס המורשת, ובמיוחד רמת ההשתמראתר ארכיאולוגי .5.1

 ואפשרות שרידותו והשתמרותו על פני זמן. הרלוונטיים לתכנית

: הערכה של מצב הנכס ותכולתו, קצב הבלאי, קצב ההרס והעלמות החדשהמהעת אתר  .5.2

 ממצאים ותכולה.

 מוביל או משתלב בתפישתמיזם ה שבותתייחס לאופן  הבחינה - (נק' 10) מרחבית מורשת .6

 תפישת וליכולת היישום בהיבטי תכנון ומימון של התפישה המוצעת. מרחביתהמורשת ה

. ואחרים תיירותיים, חינוכיים, דיגיטליים, פיזיים בכלים להתבצע יכולה המרחבית המורשת

מתחם, רחוב,  -לסיפור המורשת נטירלוו מידה קנה כלהמרחב הגיאוגרפי המוצע יכול להיות ב

 שכונה, עיר, מועצה אזורית או אשכול רשויות.  

חיי  של מיזם המורשת עם הקשר לפיתוחהבחינה תתייחס  - (נק' 10) לקהילה המורשת בין קשר .7

בשלב  ציבורמיזם לבין ה השילוב יבחןיהציבור הרחב. ו קהילות שונות הקהילה המקומית,

ביקור בו, מחקר אודותיו, ו, שלב הפעלתב, שלו והשימור התכנון בהליכי בהשתתפות ו,הקמת

קשרים רב  ויצירתמערכת החינוך  שילוב לרבות, שלו בתשתיות מגוונים שימושים בפיתוח

 . ועוד גילאיים

כלים ו יצירתיות תפישותמיזם משלב ה בו לאופן תתייחס הבחינה - (נק' 10) ויצירתיות דשנותח .8

כמו כן, הבחינה  בעידן הנוכחי. תהישראלי בחברהנטיות של המורשת ווחדשניים להגברת הרל

 תכלול התייחסות לחדשנות הטכנולוגית המוצעת כחלק מהמיזם. 

 שותפות להוביל המיזםבמסגרת  הפונהתתייחס להצעת  הבחינה - (נק' 10) תרב מגזרי שותפות .9

, ומשאבים ניסיוןידע,  איגום תוך, שלו התפעול בשלב והן המיזם הקמת בשלב הן מגזרית רב

לאורך זמן. שותפות רב מגזרית ובר קיימא באופן מיזם הניהול  הבטחתושילוב בעלי ענין לשם 

 ניהול. (שלישי ומגזר פילנתרופיהציבורי, עסקי, )שני מגזרים או יותר  לפחות בין שילובתכלול 

יובהר  .לפנייה, או על ידי גורם אחר השותף הפונההשותפות הרב מגזרית יכול להיעשות על ידי 

כי שיתוף פעולה בין הפונה לבין חברות טכנולוגיות עבור העצמת הנכס באמצעיים טכנולוגיים 

 עונה על קריטריון זה. 

, המיזם של הכלכלית הפיתוח תכניתיישימות ל תתייחס הבחינה - (נק' 15תכנית כלכלית למיזם ) .10

 הממשלתית ההשקעה של המינוף ליכולת להתייחס יש. התפעול בשלב והן ההקמה בשלב הן
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 לאורך החזקתו הכלכלית וליכולת המיזם לרווחיות(, משלים)מימון  ממשלתיים חוץ מקורותל

 .זמן

 לתכנית תתייחס הבחינה - (נק' 5הערכה של המיזם ) ומדדי, שיווק, פרסום מיתוגתכנית ל .11

בזמן התפעול, באופן שיגביר את  הןבזמן ההקמה ו הן המיזם ופרסום שיווק, למיתוג המוצעת

עצמו  במיזם הן ,קהילהעם ה המורשת מיזם של הממשק את ויגדיל הרחב ציבורלחשיפת המיזם 

 מיזםובחינת  להערכת למדדיםלמנגנון ו להצעה הבחינה תתייחס כן כמו  .הווירטואלי במרחב והן

 וכמותיים(. כנייםות)לרבות יעדים  זה קורא בקול המוגדרים וליעדים למטרות בהתאם המורשת

 .(נק' 5) ארצי או רוחבי לאומית מורשת נושאהצעה ל .12

העדפת נכסי מורשת בירושלים  -נק'(  5) ולירושלים חברתית גיאוגרפית עדיפות לפריפריה .13

 .)כהגדרתם על ידי הממשלה(  העדיפות הלאומית ובאזורי

המורשת באופן  במיזםהבחינה תתייחס להכללת שימושים מגוונים  - (נק' 7עירוב שימושים ) .14

יקדם  ומאידך, לאורך זמן ניהול בר קיימא באמצעותחשיפת הציבור למיזם  את מחדשיגביר 

 המורשת.  ערכי ועל המיזםעל  רביתימ שמירה
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 עבור מיזמי מורשת לאומית "בלתי מוחשיים" קול קורא

 רשויות מקומיות, גופים סטטוטוריים, חברות ממשלתיות המיועד ל 

 , ארצייםוגופים המנהלים מיזם או מיזמים 

  2026-2021לשנים הגשת בקשות לצורך 
 

 

רשויות מקומיות, גופים סטטוטוריים,  ןמזמי (האגף -)להלן  ירושלים ומורשתבמשרד  אגף מורשת

אשר בבעלותם,  ,(הפונים -)להלן  ארצייםמיזם או מיזמים  המנהלים גופיםאו  חברות ממשלתיות

עשויים להתאים להיכלל שמיזמים או נכסים "בלתי מוחשיים"  ביוזמתםאו באחזקתם , בניהולם

 שדרוג, פיתוחמצריכים פעולות הצלה, שימור, תיעוד, הנגשה, ואשר מורשת  אגף פעילות במסגרת

 אוהמיזם  –)להלן  פעילות האגף אלו במסגרת במיזמים ממשלתית תכניות להשקעה להציע, והעצמה

  .(הנכס

 

 כללי .1

, הלאומית המורשת תשתיות והעצמת שיקום אמון על מורשת במשרד ירושלים ומורשת אגף .1.1

 המביאים מוחשיים ובלתי מוחשיים נכסים ושימור ממשלתית בשיקום השקעה באמצעות

 . בכלים פיזיים ודיגיטליים המורשת את ביטוי לידי

, העצמתה, נכסיה שיקום, ישראל בארץ והציונית הלאומית המורשת שימורחזון האגף הינו  .1.2

זאת בהמשך לפעילות שנעשתה מכח החלטת  והנגשתה לחברה הישראלית, ערכיה הנחלת

 בעניין העצמת תשתיות המורשת הלאומית.  1412ממשלה מס' 

  הגדרות .1.3

: נכס פיסי שאינו נכס המורשת הבנויה )ובכלל זה חפץ, מסמך, תצלום וחומר נכס מורשת .1.3.1

ויזואלי( המבטא או מייצג את המורשת הלאומית, המתאים להמרה למדיה -אודיו

   גשה באמצעים דיגיטליים.דיגיטלית או להנ

: מיזם לשימור, איסוף, תיעוד או הנגשה של המורשת הלאומית באמצעים מיזם מורשת .1.3.2

 דיגיטליים או פיתוח אמצעים דיגיטליים חדשניים להנגשתה.

  האגף חזון .1.4

 לקול הקורא: 'א נספחבובאופן מפורט  להלן במטרות ביטויבא לידי חזון האגף 

 ערך בעלי מוחשיים ובלתי מוחשיים מורשת נכסיותיעוד  בשימור השקעה: ותיעוד שימור .1.4.1

 .הבאים הדורות למען, לאומי ותרבותי היסטורי

 ולהעמקת לשדרוגם, הלאומית המורשת נכסיוהעצמה של  לשיקום פעולות ביצוע :פיתוח .1.4.2

  ופיתוח תשתית דיגיטלית וטכנולוגית להעצמת נכסים אלו. בהם הטמונה החוויה
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 ולרעיונות לתכניםלערכים, , לנכסים הציבור מודעותהיכרות ו הגברת: מודעותהיכרות ו .1.4.3

 דור ובקרב בארץ, בעולם אליהם הזיקה והעמקת הלאומית המורשת את המהווים

 בפרט.  העתיד

: חיבור ועידוד קהילות שונות לקחת אחריות על תכני המורשת מעורבות קהילות .1.4.4

לתיעוד המורשת, הצלה, פיתוח  הלאומית הנוגעים אליהן, ובכלל זה עידוד קהילות

והנכחה של המורשת הלאומית ויצירת קשרים מגוונים בין המורשת לבין חיי הקהילה. 

קהילה  ס לקהילת המוצא, קהילה גיאוגרפית אוהמינוח "קהילה" יכול להתייח

     מקצועית, תוך מתן עדיפות ליצירת קשרים קהילתיים רב גילאיים.

ה ובאמצעים רחב ארצית פריסה באמצעות הלאומית המורשת נכסי הנגשת: הנגשה .1.4.5

 עם הקשר וביסוסדיגיטליים. יצירת מסגרת גג משותפת לנכסי המורשת הלאומית, 

  ומבקרים. שונות קהילות

במרחב הפיסי  ,שילוב נכסי וערכי המורשת בשגרת החיים הישראלית :רלוונטיות .1.4.6

 והווירטואלי.

: קידום תפישת ניהול מורשת בת קיימא, המשלבת מגזרים שונים מורשת ניהול  .1.4.7

 ושימושים מגוונים בנכס לשם ניהול כלכלי מיטבי, תוך שמירה על ערכי המורשת. 

ם ויצירתיים בשמירה על המורשת י: שילוב אמצעים חדשניויצירתיות חדשנות .1.4.8

 והעצמתה באופן שיחבר את העבר עם ההווה, למען עתיד החברה בישראל.

 

 מהות הפניה .2

מיזמי או נכסי מורשת כאמור במסמך זה, מידע מפורט לגבי  ,האגף מעוניין לקבל מפונים .2.1

בניהולם, באחזקתם או שבכוונת הפונים  ,בבעלותםהמצויים  )כהגדרתם בקול קורא זה(

 במסגרת פעילות אגףלהתאים להיכלל עשויים  אשר ,ליזום כחלק ממענה לקול קורא זה

  מיזמים אלו, כמפורט להלן.ב, וכן הצעת תכנית להשקעה ממשלתית בנכסים או מורשת

הפונים רשאיים לצרף להצעתם תכנית משותפת עם חברות טכנולוגיה על פי שיקול דעתם  .2.2

המקצועי ובמטרה לייצר מיזמים טכנולוגיים חדשניים ומקוריים שתכליתם העצמתם תחום 

 . נספח א'בהמורשת הבלתי מוחשית, כמפורט 

 ,רשימת תנאי הסף, המפורטת להלן תתבצע לפי או בנכס ההצעות להשקעה במיזםבחינת  .2.3

 .'אנספח ב ולאור העקרונות המנחים המפורטים

 

 או המיזם תכונותיו ומאפייניו של הנכס -תנאי סף  .3

 :במצטבר בתנאים הבאיםהמוצע לעמוד  הנכס או המיזם על

בעלת חשיבות  או מורשת לאומית, מייצג או מנגיש ערך לאומי המבטא מיזםנכס או  .3.1

 .מיוחדת
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הפונה או שהפונה מבקש ליזום של או באחזקתו  בניהולו ,נמצא בבעלותו הנכס או המיזם .3.2

 .מיזם חדשני על פי עקרונות קול קורא זה

שלילת קיומה של מדינת ישראל אין בנכס או במיזם, במטרותיו או בפעילות הפונים משום  .3.3

 כמדינה יהודית ודמוקרטית או הסתה לגזענות.

 לחלופין

 בסכנת נמצא ואשראו מורשת לאומית בעלת חשיבות מיוחדת  לאומי ערך המבטא נכס או מיזם

 .הצלה פעולות בו לבצע ויש כליה או אבדון

 
 

 על הבקשה לכלול  .4

)ככל  הבאיםההיבטים , הכוללים את נתונים מפורטים ומלאים אודות הנכס או המיזם .4.1

, מצב ההנגשה הדיגיטלית , מצב פיסי קייםקשוריםתחקיר היסטורי, תכנים  :שרלוונטי(

  הקיימת.

לרבות צירוף מסמכים רלוונטיים  ,הצהרה בדבר בעלות, ניהול או אחזקת הנכס או המיזם .4.2

 .לעניין זה

 :)ככל שרלוונטי( הבאיםההיבטים הכוללים את  ,המוצעים והמוצר המוצע עיקרי התכנים .4.3

התוצר הדיגיטלי אופי ומהות  ,והצורך שהמיזם בא לתת לו מענה המיזם המוצעהגדרת יעדי 

 מסרים עיקריים,שימושים צפויים בנכסים הדיגיטליים ובתוצר הדיגיטלי הסופי,  ,הסופי

ניתוח קהלי יעד, מאפייני שותפות הציבור ותכנית לרתימת מעורבות הציבור במיזם )לרבות 

 לאיסוף חומרים ומידע מהציבור(.   crowd sourcing אמצעותב

עליהן מבוסס המיזם או השיפורים והשדרוגים  פירוט אודות היכולות וישימות הטכנולוגיות .4.4

 . או במיזם בנכס

, הכוללת את ההיבטים הבאים )ככל שרלוונטי(: לתוצר הדיגיטלי מפורטת תכנית שיווק .4.5

(, מערכי seoשיווקית, קידום אתרים )ניתוח השוק והלקוחות הרלוונטיים, אסטרטגיה 

 חינוך ופעילויות תרבות.

הנגשה פתוחה של תוצרי ו שימוש ביחס לאפשרות פירוט סטאטוס הזכויות המשפטיות .4.6

 וביחס לתוצר הדיגיטלי הסופי. המיזם הדיגיטליים

הצהרה בדבר נכונות לבצע את הדיגיטציה במסגרת המיזם בהתאם להנחיות המקצועיות  .4.7

להעביר עותק של התוצרים הדיגיטליים למשרד לצורכי שימור והנגשה )בכפוף ו של המשרד

 למגבלות משפטיות(. 

הצעה למנגנון ולמדדים להערכת ובחינת הצלחת המיזם בהתאם למטרות  מדדי הערכה: .4.8

 לרבות יעדים תוכניים וכמותיים(.)לעיל  4.3ף וליעדים שהוגדרו בסעי

 .אדם קיים ונדרש, מודל ארגוני לתפעול חכ מאפיינים תפעוליים: .4.9

 נתונים לגבי לוח זמנים ריאלי הכולל את כל שלבי הפעילות במיזם המוצע.  לוח זמנים: .4.10

12
46



                                            
 

                                          

                                              

משרד ירושלים ומורשת                                                

 

ומקורות למימון משלים, שתוגש  תפעול, תכנון, ביצועשתכלול:  תכנית תקציבית למיזם .4.11

  או באישור של יועץ כלכלי המלווה את הפרויקט. באישור רו"ח

לאחר סיום ההשקעה הממשלתית, הכוללת את  כלכלית להמשך הפעלת המיזםתכנית  .4.12

ההיבטים הבאים )ככל שרלוונטי(: עלויות תחזוקה שוטפות ועלויות שדרוגים עתידיים 

 צפויים, שתוגש באישור רו"ח או באישור של יועץ כלכלי המלווה את הפרויקט. 

 דוגמאות.פירוט ניסיונו של המציע במיזמים דומים כולל הפניה ל .4.13

המוצע, לרבות פרטי  הנכס או המיזם פירוט נוסף אשר עשוי לסייע בבחינתמידע רלוונטי וכל  .4.14

 .ודואר אלקטרוני( שרות עם הפונה )טלפון, כתובתהתק

 .המוצע או הנובע ממנוהנכס או המיזם כל הערה והצעה רלבנטיים בקשר עם  .4.15

 ,4.1סמכים הנדרשים בסעיפים יש לצרף את המ -ומדובר בנכס הנמצא בסכנת אבדון במידה  .4.16

 בלבד. 4.14, 4.11, 4.10, 4.2

 שונות .5

 שיקול לפי יחפוץ בו צורך לכל, תמורה ללא מהפוניםרשאי להשתמש במידע שיתקבל  האגף .5.1

 ולכל ליועציו המידע את ולהעביר, דרישות מסמך או מפרט כתיבת לרבות, הבלעדי דעתו

 כולל ההגשה במסגרת שנמסר שהמידע ככל. המיזם בדיקת לצורך יחליט משרדהש גורם

 החלק ציון תוך, במפורש הדבר יצוין, הפונה של מקצועי או מסחרי סוד בגדר שהם מרכיבים

 .החסוי

, נוסף ומידע הבהרות לקבל בבקשה, חלקם או כולם, הפונים אל לפנות רשאי יהא האגף .5.2

 מענה שיגישו הפונים את להזמין האגף יהיה רשאי, השאר בין. שיידרש ככל פה ובעל בכתב

 .מצדו מחויבות וללא, דרך בכל בשאלות אליהם לפנות או לכנס או למפגש, זו לבקשה

 בדיקת לצורך וזאת מידע לקבל נועדה זו בקשה כי, בזאת ומודגש מובהר, ספק הסר למען .5.3

, או כלשהי חוזית להתקשרות הצעה או הזמנה מהווה אינה והיא, בלבד וכדאיות היתכנות

תמיכה כלשהי, ואין היא בגדר מכרז או הליך מחייב אחר ואין היא יוצרת התקשרות למתן 

 .וניםלבין מי מהפ אגףאו מערכת יחסים משפטית אחרת בין ה

 לחייבו בה אין זה ובכלל, שהוא עניין בכל האגף את לחייב כדי זו בבקשה איןעוד מובהר כי  .5.4

 שיכללו מורשת כנכסי כלשהם בנכסים לבחור או כלשהם מיזמים או פרויקטים לבצע

מיזם או  לביצוע בהצעה מהמשתתפים מי אל לפנות או מכרז לפרסם או האגף בפעילות

 במסגרת הפניה, בהתאם. כלשהו בהליך לפעול להמשיך או מנומ חלק כל אולתמיכה במיזם 

 בפעילות הנכללים הנכסים קביעת בעת כלשהי העדפה או יתרון לפונים תקנה לא זה הליך

 .האגף של כלשהי מחויבות ליצור כדי ידם על בקשות בהגשת ואין, האגף

או כל חלק  שהוא נכסלתמוך בכל  אושומר לעצמו את הזכות שלא לבצע  אגף, הבהתאם .5.5

 או אחר הליך כלאו עם אף לא אחד מהם, או לקיים  פוניםממנו, או להתקשר עם חלק מה

 פוניםלפי שיקול דעתו הבלעדי ול והכל, שיכללו בפעילות האגף לשם קביעת הנכסים נוסף

 .לכך בקשר טענה כל תהיה לא
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כדי ליצור מעמד או ציפייה כלשהם  זה קורא לקול במענה בקשה בהגשת אין, ספק הסר למען .5.6

 או בכל עניין אחר. האגףבקשר עם 

, ואשר יוחלט ביחס אליה כי הנכס, נשוא הבקשה, לנכס ביחס בקשה יגישאשר  מהפונים מי .5.7

, וכי תיושם תכנית להשקעה ממשלתית בו )בהתאם בפעילות האגף להיכלל כמתאים נמצא

ולהשלים את כלל ההליכים,  כך לשם, יידרש לעמוד בכל התנאים שייקבעו לקביעת האגף(

 .הפועל אל התוכנית להוצאת כתנאיהמתחייבים על פי כל דין ונוהל, וזאת, 

 המידע של והגשה הכנה, וףבאיס הכרוכות כספיות בהוצאות יישא ולא יחויב לא האגף .5.8

 .בלבד הפונה על יחולו אשר, זה ולהליך למידע הקשורה אחרת פעולה ובכל המבוקש

 הוועדה לדעת שיתגלה ככל בבקשה הדיון את לבטל המלאה הזכות את לעצמו שומר האגף .5.9

 .הבקשה במסגרת שהוצג לביצוע הזמנים ללוח ביחס משמעותי סבירות חוסר

 שיראה ככל זו בבקשה שינויים לערוך והבלעדית המלאה הזכות את לעצמו שומר האגף .5.10

וכן רשאי יהיה  מידע למסירת המועדים ודחיית המפורטות בדרישות שינויים לרבות, לנכון

 לקיים הליך או הליכים נוספים לאיסוף מידע, כפי שימצא לנכון.

 הניבה פירות אילו לפונים להודיע או, שיוגש החומר כל את לבחון מתחייב אינו האגף .5.11

 .דרך בכל תוצאותיה היו מה או, בכלל אם, הבקשה

דיגיטלי באמצעות משלוח לתיבת הדואר האלקטרונית  PDFאת המסמכים יש לצרף גם בפורמט  .6

 לאגף לפנות ניתן החומר להגעת באשר ובירורים לפרטים moreshet@pmo.gov.il הבאה:

 .6587127-02 בטלפון

 בחצות, 11.3.2021, א"תשפ אדרב ז"כ ,חמישי יום הינו הצעות להגשת האחרון התאריך .7

 .ההצעות להגשת המועד את להאריך הזכות את לעצמו שומר המשרד. (24:00)
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 בפעילות אגף לאומית "בלתי מוחשיים" מורשת מיזמילהכללת  עקרונות מנחים –א'  נספח

 מורשת
 

 על פי אלו אמות מידה ייבחרו מיזמי ביחס לשאלה פוניםל לסייע נההי העקרונות המנחיםמטרת 

 במסגרת מענה לקול קורא זה.  פעילות האגףראויים להיכלל בה "בלתי מוחשיים"-ה מורשתה

  .באותו התחום המיזמיםתיעשה ביחס לשאר  מיזםהניקוד והבחירה של כל 

נדירות, את ה ;ברמה ההיסטורית והלאומית המיזםנועדו לשקף את עוצמת  העקרונות המנחיםכלל 

 ו של המיזם לספק תשתית טכנולוגיתאת יכולת; את מצבו הפיסי ;אותנטיות של הנכסהו צוגיותייה

להנגשת המורשת הלאומית לציבור הרחב; את החדשנות והיצירתיות של המיזם או התשתית 

את יכולתו של  ;ר בין מיזם המורשת לקהילות ולציבור הרחבאת האפשרות לייצר קש הטכנולוגית;

; המיזם לייצג נושאים רוחביים וכלל ארציים ולשלב את המורשת הלאומית במרקם החיים הישראלי

את האספקטים הכלכליים הנוגעים את הסבירות והיישומיות של המיזם בקרב הגופים הרלוונטיים ו

 .לאורך זמןובר קיימא  באופןהמיזם  את ולתחזק להפעיל, נהלל הפונהליכולת של 

 

הנגשה של המורשת הלאומית  ואתיעוד איסוף, מיזמים לשימור, עקרונות המנחים עבור הפירוט 

  :באמצעים דיגיטליים

 

חשיבות ועוצמת הסיפור  -נק'(  15מיזם או הנכס )הערך ההיסטורי והלאומי המיוחס ל .1

. הערכה זו תתבסס, בין היתר, על הדמויות או ערכי המורשת הלאומית במיזם ההיסטורי

, משמעותו בתיאור תקופה או אירוע מסוים המיזם, הייחוד של במיזםההיסטוריות הקשורות 

  ., ערכו התרבותי, חינוכי ואמנותי של המיזםההיסטורית למדינה

 -נק'(  15) נכס המורשתהמיזם או וייצוגיות של  , אותנטיותנדירות .2

 בסס על מופע וממצאים נדירים ביחס למצאי הקיים בישראל לנכסיםהערכה זו תת :נדירות .2.1

 נדירות תרבותית. ארכיונאית ומסוגו, לרבות, נדירות  או מיזמים

הווי תקופה או תופעה מסוימת שרווחה בעבר  הנכס הינם "מייצגים"המיזם או  :ייצוגיות .2.2

   או קהילה מסוימת או נושא מורשת רוחבי או כלל ארצי. 

נכסי מורשת  , איסוף, תיעוד או הנגשה שלההשקעה הנדרשת הינה לשימור:  אותנטיות  .2.3

 סיפור המורשת. וביצוע פעולות התורמות להעצמת ,אותנטייםבלתי מוחשית 

כס הציון מהווה יחס הפוך למצב השימור של נ -נק'(  5) דחיפות פעולת השימור להצלת הנכס .3

 עלמות.יני הידרדרות, אובדן, הכחדה והמפ או תכניו נכסה המורשת ויחס ישר לצורך בהצלת

המשרד רואה חשיבות  -( נק' 15משותפת של הפונים ביחד עם חברות טכנולוגיות ) הצעה הגשת .4

ביצירת שיתופי פעולה בין מגזרים שונים ובכלל זה בין הפונים לבין חברות טכנולוגיות לצורך 

 יצירת קשרים דיגיטליים וטכנולוגים במטרה להעצים את נכסי המורשת הבלתי מוחשית. 
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יו תכנית הביצוע ומהות התוצר הדיגיטלי ושימושבחינת  - (נק' 20)הביצוע ורמת התכנון  .5

מאפייני שותפות הציבור  ;הנגשת התוצרים באופן פתוח וחופשי לקהל הרחב אפשרות ;העתידיים

  , כולל מערכי חינוך פעילויות תרבות.תכנית השיווק הכוללת של המיזם ;במיזם

יכולת מינוף  לרבות, המיזםאפשרויות הפיתוח והמימון של  -נק'(  20יישומיות והתכנות ) .6

המיזם יכולת ניהול ותחזוקה של  ;ממקורות חוץ ממשלתייםהון  סלגיו תהממשלתי ההשקעה

ביצוע שדרוגים  תוך אחר תום תקופת התקצוב הממשלתי,ל ע"י הפונה ושל התוצר הדיגיטאלי

 . דיגיטלייםהאמצעים ה תתקופתיים הדרושים לצורך תחזוק

חדשניים באמצעים  שימושבחינת ה - (נק' 20) , פיתוחים טכנולוגייםחדשנות ויצירתיות המיזם .7

, הן מבחינה טכנולוגית והן מבחינה לציבור הרחב המיזם והנגשתבביצוע  יםייחודיו

 .פונקציונאלית

לאומית  מורשת אתרימערך  עם של המיזם חיבורה בחינת - (נק' 10) ם נוספיםלמיזמי חיבור .8

 או דיגיטליים. פיסיים
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