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 קול קורא להשתתפות במיזם ׳ארץ חפץ׳ - אוספי מורשת בישראל

 

 מיזם 'ארץ חפץ', נועד לתת מענה, כלים והנחיה לרישום ולשימור אוספי מורשת ותצוגות במוזיאונים
 פרטיים שאינם מוכרים (עפ״י חוק המוזיאונים תשמ״ג), ולסייע בהנגשת אוצרות אלו לציבור הרחב.

 מטרת המיזם היא להקים אתר אינטרנט מרכזי למוזיאונים אלה - השלמה לפורטל המוזיאונים
 המוכרים. אתר המיזם יחשוף בפני הציבור את המידע הבסיסי אודות אוספים אלה ואת נכסי המורשת
 שברשותם. המיזם יאפשר ויקדם רישום שיטתי ומסודר, שימור ותצוגה. הצגת אוצרות המורשת לעיני

 כול באתר תהיה איפוא מקור להעצמה קהילתית ומשאב לפעילות בת קיימא.
  

 המיזם יספק למוזאונים כלים להדרכה וליווי באמצעים נוחים לשם רישום, שימור ותצוגה על פי
 סטנדרטים מקצועיים. שיתוף המידע יפתח ערוץ לשמירת נכסי המורשת והטיפול בהם; לקישור

 ולניתוב לגופים הרלוונטיים בנושא שימור ותחזוקה. האתר ישתף מידע, יפרסם, ירחיב היריעה אודות
 האנשים שמאחורי החפצים, ייזום תערוכות מרשתת ויאפשר קשר פעיל וחווייתי בין הציבור ל"שומרי

   הגחלת".
  

 יד בן-צבי מזמינה בזאת להשתתף במיזם ׳ארץ חפץ׳. מוזיאונים אשר אינם מוכרים עפ״י חוק
 המוזיאונים תשמ״ג (להלן "מוזאונים פרטיים", "אוספים" או "אוספי מורשת"), ואשר עונים על תנאי

 הסף בסעיף 5 מוזמנים להגיש בקשה להשתתפות במיזם.
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  המיזם ומטרותיו1.
 

 במסגרת תוכנית ׳ציוני דרך׳ של משרד ירושלים ומורשת, נבחרה יד בן-צבי להקים
  ולממש את מיזם ׳ארץ חפץ׳ - רישום והנגשה של אוספי מורשת בישראל.

 מטרות המיזם:
 

  יצירת תשתית וכלים לרישום, שימור והצגה של אוספים אלו, והנגשתם1.1.
 לציבור הרחב באמצעים שונים, תוך דגש על שימור הידע, שימור האוספים

  והצגתם בדרך הטובה ביותר.
  שמירה על סטנדרטים מקצועיים ברישום האוספים ותיעודם על ידי בעלי1.2.

 האוספים באמצעות כלים ותשתיות טכנולוגיות מתאימות. המיזם יספק ערכות
  והדרכה לשימור ולתצוגה נאותה של האוספים.

  הנגשת המידע לציבור הרחב באמצעות אתר אינטרנט של המיזם.1.3.

   יצירת מאגר מידע של המוזיאונים הפרטיים ואוספי המורשת - קטלוג משותף1.4.
 ומקוון, הפתוח לשימוש חופשי של חוקרים וכל מתעניין אחר באוספי המורשת

 של ישראל.
 העלאת מודעות הציבור לאוצרות המורשת הלאומיים ולהיות המיזם כתובת1.5.

 מרכזית בנושא.

  פרסום, תיעוד וסיוע בשימור האוספים וברישומם למען הדורות הבאים.1.6.
  
  

 השתתפות במיזם2.
  

 אנו מציעים למוזיאונים פרטיים ולבעלי אוספי מורשת, כמפורט לעיל, להגיש בקשה
 להשתתפות במיזם. שלבי הביצוע:

  
  מיפוי האוסף2.1.
  רישום, צילום ותיעוד2.2.
  דוח מצב והנחיות לשימור מונע2.3.
  תצוגה נאותה2.4.
 הנגשת אוספים באופן דיגיטלי לציבור באמצעות אתר האינטרנט של מיזם2.5.

 ׳ארץ חפץ׳.
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 תנאי ההשתתפות3.

  
 במסגרת המיזם ייבחרו עד כ- 50 מוזיאונים פרטיים ו/או אוספי מורשת. כל מוזיאון או אוסף אשר

 בקשתו תאושר יתחייב:

 3.1           לשלבי הביצוע של המיזם כפי שמפורט בסעיף 2.

 3.2           להשתתף במפגשים וכנסי ההדרכה למשתתפי המיזם עפ״י תוכנית שנתית שתפורסם

 מראש.

 3.3           לקיים ימי הכשרה והדרכה במוזיאון, לפי אופיו וצרכיו.

 3.4           להקצות כוח אדם ייעודי בהיקף שייקבע בתוכנית העבודה הפרטנית לתקופת המיזם.

 3.5           לעמוד בייעדי הרישום והתיעוד שייקבעו בשיתוף עם צוות המיזם.

 3.6           לאשר מראש את הנגשת תוצרי המיזם באתר ׳ארץ חפץ׳, ומתן זכות שימוש, שימור

 דיגיטלי והנגשה של המידע לגופים השותפים.

 3.7           להגיש בכל רבעון דוח ביצוע בפועל.

  
 תהליך הבחירה4.

 
                 4.1.         בחינת הבקשות תתבצע לפי עמידה בתנאי הסף ולפי הנתונים

 המפורטים בבקשה.
                   4.2.         ועדת המומחים של מיזם ׳ארץ חפץ׳ תבחן כל בקשה לגופה וההחלטה

 על השתתפות במיזם תהיה עבור כל בקשה בנפרד.
                   4.3.         יד בן-צבי תשלח הודעה לכל פונה אשר ענה על תנאי הסף בצירוף

 תשובתה הסופית של ועדת המומחים.
                   4.4.         לכל בקשה שתאושר ייקבע היקף הליווי על ידי ועדת המומחים של

 המיזם בהתאם לנתוני הבקשה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. ככלל -
 התמיכה אינה כספית אלא במתן הדרכה, כלים וליווי.

  
 תנאי סף5.

 
 מוזאונים  ובעלי אוספים אשר בבעלותם בניהולם או באחזקתם נמצאים5.1.

 אוספים בעלי ערך תרבותי והיסטורי.
 האוספים נגישים לקהל5.2.
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 קיום זכויות משפטיות בידי הפונים אשר מאפשרות שיתוף של האוספים5.3.
 הנמצאים בבעלותם, בניהולם או באחזקתם של הפונים והנגשה ללא תשלום

 באינטרנט לציבור הרחב כמפורט בבקשה.
  
 

 אופן הבקשה6.
 

                   6.1.         טופס הבקשה להשתתפות במיזם  בסעיף 6.2 ימולא באופן מקוון על
 ידי הפונה.

                    6.2.         טופס מקוון: בקשה להשתתפות במיזם ארץ חפץ

 6.3.         פניות או שאלות יש לשלוח לתיבת הדואר האלקטרונית

eretz@ybz.org.il 
 
  

 לוחות זמנים7.
 

                   7.1.         על הבקשות להגיע כמפורט לעיל לא יאוחר מיום כ״ז כסלו תש״פ,
.25.12.2019 

                   7.2.         תשלחנה הודעות בדבר אישור השתתפות במיזם עד ליום  ד׳ טבת
 תש״פ, 26.1.2020 בכפוף לאישור תקציבי

                   7.3.         על הפונים שנבחרו להשתתף במיזם לסיים את שלבי הביצוע שנקבעו
 להם תוך שנה מתאריך ההתקשרות.

  
 שונות8.

 
 בקשות אשר יוגשו אחרי המועד האחרון כאמור בסעיף 7.1 לא תבחנה.8.1.
 משרד ירושלים ומורשת ויד בן-צבי, כל אחד מהם בנפרד ו/או כולם יחד יהיו8.2.

 רשאים להשתמש במידע שיתקבל מהפונים בטפסי הבקשה ללא תמורה, לכל
 צורך בו יחפצו לפי שיקול דעתם הבלעדי, לרבות כתיבת מפרט או מסמך

 דרישות, ו/או העברת את המידע ליועץ ו/או לכל אדם ו/או גורם אחר הזכאי
 לקבלו בהתאם לדין.

 למען הסר ספק, מובהר ומודגש בזאת, כי קול קורא זה נועד לקבלת מידע8.3.
 וזאת לצורך בדיקת היתכנות וכדאיות בלבד, והוא אינו מהווה הזמנה או הצעה

 להתקשרות חוזית כלשהי, או למתן תמיכה כלשהי, ואין הוא בגדר מכרז או
 הליך מחייב ואין הוא יוצר התקשרות או כל מערכת יחסים משפטית אחרת בין

 משרד ירושלים ומורשת ויד בן-צבי לבין מי מהפונים.
  אין בקול קורא זה כדי לחייב את משרד ירושלים ומורשת ויד בן-צבי בכל8.4.

 עניין שהוא, ובכלל זה אין בו לחייבם לבצע מיזמים כלשהם או לבחור
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 בחומרים כלשהם שיכללו במיזם ׳ארץ חפץ׳ או בפעילות משרד ירושלים
 ומורשת ויד בן-צבי או לפרסם מכרז או לפנות אל מי מהפונים בהצעה לביצוע

 מיזם או לתמיכה במיזם או כל חלק ממנו או להמשיך לפעול בהליך כלשהו
 בהתאם, לא יקנו הפונים בהליך זה יתרון או העדפה כלשהי בעת קביעת

 החומרים הנכללים בפעילות מיזם ׳ארץ חפץ׳ או כל פעילות אחרת של משרד
 ירושלים ומורשת ויד בן-צבי, ואין בהגשת בקשות על ידם כדי ליצור מחויבות

 כלשהי של משרד ירושלים ומורשת ויד בן-צבי כלפיהם או כלפי כל צד
 שלישי.

 משרד ירושלים ומורשת ויד בן-צבי שומרים לעצמם את הזכות שלא לכלול8.5.
 במיזם ׳ארץ חפץ׳ כל חומר שהוא ו/או כל חלק ממנו ו/או להתקשר עם חלק

 מהפונים או עם אף לא אחד מהם ו/או לקיים כל הליך אחר או נוסף לשם
 קביעת החומרים שיכללו במסגרת מיזם ׳ארץ חפץ׳, והכל לפי שיקול דעתם

 הבלעדי ולפונים לא תהיה כל טענה בקשר לכך.
 משרד ירושלים ומורשת ויד בן-צבי שומרים לעצמם את הזכות המלאה8.6.

 והבלעדית לערוך שינויים בקול קורא זה ככל שתראה לנכון ,לרבות שינויים
 בדרישות המפורטות ודחיית המועדים למסירת מידע וכן תהיה רשאית לקיים

 הליך או הליכים נוספים לאיסוף מידע ו/או לצירוף משתתפים במיזם ׳ארץ
 חפץ׳ כפי שתמצא לנכון.
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