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 קורא קול

 מרחב יצירה בנכסים עירוניים בעיר חיפה לקבלת

 ותנאיו זה קורא קול בדרישות בכל התחומים, העומדים אמנים מזמינה חיפה עיריית

ברשימת לצפייה  –מרחב יצירה בנכסים עירוניים  לקבלת בקשה להגיש,להלן המפורטים

 הנכסים לחץ כאן

 רקע

 

במהלך כתיבת החזון שלנו לעיר, כשדמיינו לעצמנו את חיפה המתחדשת, תמיד עמדה  1.1

לנגד עינינו סצנה תוססת של אמנות ותרבות, כמו שהייתה בה פעם. מאז שנכנסנו 

לעירייה, נפגשנו עם אמנים ויוצרים מלאי רעיונות ודלי משאבים. הם דיברו על החשיבות 

צור, לשנות ולהשיב את התקווה. חשנו לא לקדם את האמנות, על הכמיהות שלהם לי

 מעט הזדהות איתם, כמי שרוצים להוביל לסדר חדש ולעתיד טוב יותר לחיפה. 

בחודשים האחרונים סיירנו בעיר התחתית, בהדר, בוואדי ובמתחמים ההיסטוריים של   1.2

את  חיפה. מיפינו את הבתים הנטושים השייכים לעירייה, בחנו את מצב המבנים, זיהינו

אלה שאינם מסוכנים וניתן להחזירם לשימוש. הבנו שזו השעה הנכונה לחברם ולייעדם 

-לטובת האמנות והתרבות המקומית. מדובר בנכסים שלא הניבו לעיר הכנסות במשך כ

שנה, שסביבותיהם מוזנחות וירודות ושבשל היותן נטושות הן הביאו לדרדור עירוני  20

 של כל האזור.

ים לשימושם של האמנים מתחומי וענפי אמנות רבים ומגוונים, ואלו מבנים אלה מוכשר 1.3

ועדה לשימוש בנכסים אלה כמרחב יצירה. את הפניות תבחן בקשות מוזמנים להגיש 

 לפי קריטריונים שיפורסמו לציבור.  מקצועית

האומנים שיבחרו יעזרו לנו לשקם אזורים רבים בחיפה, ולהפיח רוח חיים ופעילות  1.4

עותית. בטווח הקצר יחדלו המקומות המוזנחים להיות חורים שחורים ציבורית משמ

בעיר, כי לאלה שיעבדו ויחיו בהם יהיה אכפת מהמקום ומהסביבה שלהם. ההשקעה 

האישית של האמנים במבנים הירודים ובסביבות המחיה והיצירה שלהם ללא ספק 

 המקורי ואת ייחודם.תכניס עניין ואטרקטיביות, תמשוך קהל, ותחשוף מחדש את יופיים 

י מטעם אמנותוכן יועץ  על הפרויקט מופקד נחשון צוק, סגן ראש העיר וממלא מקומה 1.5

חברי , שיכללו בין אמנותהנציגים מתחום ה. "(אוצר הפרויקט"להלן: עיריית חיפה )

מרכז נשיא  -פרופ' שמעון עמר שחקן ובמאי;-מר נורמן עיסא הוועדה המקצועית הינם:

, גב' גיל לי אלון לאמנות מוזיאון חיפה ראשי אוצר –ד"ר קובי בן מאיר ויצו, אקדמי 

ראש ביה"ס לאומנויות אמן,  -ופרופ' פיליפ רנצ'רסופרת ומרצה;  מאיירת,–קוריאל 

 באוניברסיטת חיפה.

 

 כלליים תנאים 2

 

 תשלום למעט)  תשלום ללא נכס עירוני ו/או חלל בנכס  האמן לרשות תעמיד העירייה 2.1     

שנים  שלוש לתקופה של עד  וכד'( ,תחזוקה שוטפות: מים, חשמל, ועד בית הוצאות  

הנהלת העירייה  הסכם בר הרשות יתחדש מדי שנה לפי שיקול דעתה הבלעדי של ) 

  .(הועדה המקצועיתעל בסיס המלצה של  

על הסכם בר רשות מול העירייה.  אמןלצורך הסדרת העמדת הנכס כאמור, יחתום ה   2.2   

 הרשות בר הסכם לתנאי ובהתאם  דין כל פי על יפעל האמן 

 כשהוא לעירייה הנכס ולהחזיר החלל את לפנות האמן על יהא הרשות תקופת בתום   2.3

העושות שימוש בקירות  או בחלל המבנה,  אמנותמעט יצירות )ל וחפץ אדם  מכל פנוי  

מצב תקין, שאינו פחות מהמצב ב, וזאת (להשארתןיתן הסכמתה אשר העירייה ת  

 .העירייה מידי אותו קיבלבו   

https://haifamunitest.wee.co.il/?page_id=1642
https://haifamunitest.wee.co.il/?page_id=1642


2 
 

נכס הו/או חלל  וקירותבמידה אחראית לתכולה של האמן בנכס. תהא העירייה לא  2.4

עבורן, עם סיום  אמן, אין העירייה אחראית לפצות ו/או לשלם לשימשו לצרכי יצירה 

 ההתקשרות. 

 בלבד. ית והצגתה אמנותחלל היצירה נועד לשמש כמרחב ליצירה   2.5

 

 :מחויבות המשתתפים בפרויקט. 3

 

פנים המבנה שיוקצה לרשותם והפיכתו ראוי לשמש כסטודיו ליצירה שיפור חזית ו 3.1

באמצעים דיגיטליים  אמןולקבלת מבקרים ו/או תיעוד סביבת היצירה של ה 

 בנכס. שינויים חיצוניים ו/או מבניים חל איסור על ביצוע יודגש בהקשר זה כי  ואחרים.  

בסיס  בו יפעל על ז הפעילות היצירתית שלו, למרכ אמןהפיכת הנכס שיועמד לרשות ה 3.2

 והפירמידה. ילות המוזיאונים הקיים בפעלזה דומה במתווה יומיומי ושוטף,  

לציבור הרחב בנכס העירוני, בהתאמה לנכס  אמןוהיצירה של ה אמנותחשיפת ה 3.3

שיועמד לרשותו, ו/או במרחב עירוני אחר, לרבות השתתפות  בתערוכות ופעילויות  

שיאורגנו על ידי עיריית חיפה, כפי שיקבע ע"י הוועדה המקצועית ו/או אוצר  

 ובתאום עם האמן. הפרויקט 

אוצר /בע ע"י הוועדה המקצועיתפעילות למען הקהילה והציבור, באופן ובהיקף שיק  3.4

 הפרויקט 

עשה באמצעות דוברות העיריה ו/או בתיאום ואישור כל פרסום הקשור לפרויקט י  3.5

האמן מתחייב לשתף פעולה עם פרסומים ואוצר הפרויקט.  דוברותמראש של ה 

 הנוגעים לפרויקט.  

אחרים ו/או לצורך ך קידום גופים ו/או מוסדות לא יוכל להשתמש בנכס לצור אמןה  3.6

 כל מטרה אחרת שלא תוסדר במסגרת ההסכם. 

 

 :תנאי סף להשתתפות בפרויקט. 4

 

לסוגיה,   אמנותרשאים יהיו להירשם לפרויקט אמנים פרטיים עצמאיים, העוסקים ב  4.1

אשר אינם מקבלים תמיכה נוספת מגוף עירוני במובחן מגופים מוסדיים ו/או עמותות, 

 ציבורי אחר במועד הגשת הבקשה.ואינם מחזיקים בחלל 

 

תינתן עדיפות לאמנים שאינם מקבלים תמיכות מגופים ציבוריים אחרים, ואשר לא קיבלו   4.2

 ( נכס עירוני .2019-2021בשנתיים האחרונות )

 

 .פעיל )הצגת תערוכות/גלריות/מופעים/אינסטלציות, כל אמן בהתאם לתחומו אמןניסיון כ 4.3

לל קישורים רלוונטיים לאתרים/מדיה חברתית/פליירים פורטפוליו מסודר, כויש לצרף 

 אמןבהצגה בתערוכות/גלריות/מופעים/אינסטלציות )כל  אמןביחס לניסיון ה וכדומה,

 בהתאם לתחומו(. 

 

מסוג פשע וטרם חלפו ארבע  פיסקלית ו/או בעבירה בעבירה ,מציע לא הורשע בפליליםה 4.4

 שנים מיום פסק הדין החלוט או בעבירה שיש עמה קלון וטרם נסתיימה תקופת הקלון.
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 אומניםהתאמת הנכסים לקריטריונים ל. 5

 

  והאמן ביחס לכל אחד מהנכסים  אופי הפעילותהקריטריונים המקצועיים לבחירת  5.1

 היו  כמפורט להלן: הכלולים בפרויקט 

 

, ולמאפייני ליעוד הנכס בתב"ע/היתר בניהשל האמן התאמת הפעילות  5.1.1 

 20% – המבנה וסביבתו   

 –ביצירת האמן קהילתית ושיתוף הציבור -לפעילות תרבותית יכולת תרומה 5.1.2 

   15%  

 30% –העבודות  איכות תיק 35.1. 

 יכולת שיתוף פעולה עם רכז/ת הפרויקט , אמנים שותפים, הקהילה   .45.1 

 15% -והרשות   

 20% –התרשמות אישית   .55.1 

 

בהתאמה לחזון העירוני, העומד הינם הקריטריונים המפורטים לעיל ואופן יישומם  5.2

 בבסיס פרויקט זה 

   

 :נדרשים מכיםמס. 6

 )לצפייה לחץ כאן(החובה שלו , על כל שדות מילוי טופס בקשה מקוון 6.1

 כנספח ב' לקול הקורא, על גבי הטופס המצורף הצהרה חתומה על ידי המציע  2.6

 שתוכנה כדלקמן: ,)בהמשך המסמך(

ו/או גוף עירוני אחר תמיכה ואינו מחזיק  מקבל מעיריית חיפהאינו  המציע  6.2.1   

בחלל ציבורי אחר במועד הגשת הבקשה. יש לפרט באופן מפורש בתצהיר 

-2019)  האחרונות בשנתיים עבודה חלל חיפה מעיריית קיבלאם המציע 

והאם  בחיפה עכשווית אמנותל מרכז -בפירמידה עבודה חלל בותלר (2021

 ציבורי אחר.קיבל/מקבל תמיכה מגוף 

ולא ייצג גוף אחר,  עובדים,אינו מעסיק /, מעסיקהמציע עובד באופן עצמאי 6.2.2 

  .בין פרטי ובין ציבורי, בפעילותו בנכס העירוני  

 מופעים/ גלריות/ פעיל )הצגת תערוכות/ אמןכבעל ניסיון המציע הינו  6.2.3 

 .כל אמן בהתאם לתחומו( אינסטלציות,  

 וטרם פשע מסוג בעבירה או/ו פיסקלית בעבירה בפלילים הורשע לא המציע 6.2.4 

 וטרם קלון עמה שיש בעבירה או החלוט הדין פסק מיום שנים ארבע לפוח  

 הקלון תקופת נסתיימה  

 חיים קורות  6.3

פורטפוליו מסודר, כולל קישורים רלוונטיים לאתרים/מדיה  עבודות תיק  6.4

ביחס לניסיון האמן בהצגה בתערוכות/ גלריות/ מופעים/  חברתית/פליירים וכדומה,

 אינסטלציות )כל אמן בהתאם לתחומו(. 

 יציגמקצועית הה ולוועד העבודות תיק של אלקטרוני קובץ יוגש ההצעות הגשת מועדב 

 .פיזי, ככל הניתן עבודות תיק המציע 

מאמן בכיר ו/או גורם  כדוגמת המלצות)המעיד על ניסיון כל מסמך רלבנטי אחר  6.5

 .(וכד'מוכר  ממוסד אקדמאי

 

 ההצעות בחירת אופן  .7
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 תנאי בכל העומדיםמבין אלו  ביותר המתאימים המציעים את תבחר מקצועיתה ועדהוה 7.1

 , ניסיונם , הפונים של העבודות מתיק להתרשמותה בהתאם בשלב ראשון, זה, קורא קול

 לפי כל, האמןובשלב שני בהסתמך על ראיון עם ה ההתאמה לנכסים בפרויקט וכד'מידת 

 העיריה העומד בבסיס פרויקט זה.  חזון ל ובהתאם הבלעדי דעתה שיקול

  

 ולא תהא נתונה לערעור. סופית ינה ה המקצועית  הועדה החלטת  7.2

 

 בקשהאופן הגשת המועד ו .8

 אלקטרוני קובץבצירוף יצירה בנכס עירוני הכלול בקול קורא זה, מרחב  לקבלת ההבקש את 

. 12:00  שעה 20216.010.מיום יאוחר לא עדבאופן מקוון  להגיש יש העבודות, תיק  של

 להציג את תיק העבודות הפיסי. המציעים יידרשויוזמנו הוועדה המקצועית  בפני לראיון

  106מוקד עירוני  – מענה טלפוני לברורים omanim@haifa.muni.ilדוא"ל לברורים: _

 

 כלליים תנאים  . 9

 .המכרזים דיני עליה חלים ולא מכרז איננה זוהזמנה   9.1

 .כלשהי הצעה לקבל מתחייבת אינה העירייה 9.2

 לפרטים הבהרות מהם לקבל בבקשה ,חלקם או כולם ,למציעים לפנות רשאית תהיה העירייה  9.3

 ניתן כן  .החלטות בקבלת לה לסייע כדי העירייה לדעת בו יש אם נוסף מידע כל וכן בהצעה

 .מסמכים להשלמת בבקשה למציעים לפנות יהיה

 כלפי העירייה של כלשהי מחויבות או/ו העירייה של כלשהי חבות ליצור כדי זה פניה בהליך אין 9.4

 .המציע לרבות ,כלשהו גורם עם להתקשר שהיא דרך בכל העירייה את לחייב או/ו כלשהו גורם

 התקשרות  לגבי העירייה של והמוחלט המלא דעתה שיקול את להגביל כדי זה בהליך אין  9.5

 נוסף מסמך  כל מהמציע לדרוש רשאית תהא והעירייה ,זה קורא קול שעניינה עתידית

 או/ו דעתה שיקול  פי על ,לפנות וכן לתנאיה התאמתו להוכחת או/ו להתקשרות רלוונטי

 .נוספים קוראים קולות לפרסם

 ביצועו את לדחות או ,הנמקה חובת ללא עת בכל זה הליך לבטל זכותה על שומרת רייההעי 9.6

 דעתה לשיקול בהתאם חדש להליך לצאת או ,שהיא סיבה מכל בו הקבועים המועדים את או/ו

 ביחס העירייה כלפי דרישה או/ו טענה על תהיה לא הצעתם הציעו אשר ולמציעים הבלעדי

 .לאמור

לצפייה, )'  א כנספח ב"המצ בנוסח העירייה מול התקשרות הסכם על יחתום  ,שייבחר המציע 79.

 לחץ כאן(.

 

 

 

 

 

 

 

   'ב נספח

mailto:omanim@haifa.muni.il
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https://haifamunitest.wee.co.il/wp-content/uploads/2021/04/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D-%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9D.pdf
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 הצהרה   

 

 :כדלקמן בזאת, מצהיר  _______________ז.ת נושא , _________ ____,מ"הח אני

 . לקבלת מרחב יצירה בנכס עירוני מבקשתי כחלק זה תצהיר ה/מגיש אני .1

 

בחלל ציבורי אחר  ה/מעיריית חיפה ו/או גוף עירוני אחר תמיכה ואיני מחזיקמקבל/ת ני אי .2

 במועד הגשת הבקשה. 

 

נכס עירוני בהקצאה  (2019-2021)  האחרונות בשנתיים מעיריית חיפה תי/לא קיבלתקיבל .3

)יש למחוק  בחיפה עכשווית אמנותל מרכז -בפירמידה חלל עבודה לרבותאו כל דרך אחרת, 

 המיותר ולפרט במידה והתשובה חיובית(_______________________________. 

 

מעיריית חיפה או גוף ציבורי אחר  (2019-2021)  האחרונות בשנתיים קיבלתי/לא קיבלתי .4

מחוק המיותר ולפרט במידה והתשובה חיובית( יש לתמיכה כספית  )

.____________________________________________________ 

 

 בין פרטי ובין ציבורי בפעילותי בנכס. ייצג גוף אחר, אלא מתחייב שעובד באופן עצמאי ואני  .5

 

 )מחק את המיותר( אני מעסיק /לא מעסיק עובדים  .6

 

פעיל )הצגת תערוכות/גלריות/מופעים/אינסטלציות, כל אמן בהתאם  אמןאני בעל ניסיון כ .7

פורטפוליו מסודר, כולל קישורים רלוונטיים לאתרים/מדיה מצורף בזאת לתחומו(. 

 חברתית/פליירים וכדומה.

 שנים ארבע חלפו וטרם פשע מסוג בעבירה או/ו פיסקלית בפלילים בעבירה הורשעתי לא .8

 הקלון. תקופת נסתיימה וטרם קלון עמה שיש רהבעבי או הדין החלוט פסק מיום

 

 .אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו ,שמי הוז .9

 

 

       _____________________ 

  שם מלא +חתימה       

 

 




