
     

 
 

 

 

מיפוי מקדים של שרידים ארכיאולוגיים באמצעות  -רשות העתיקות  אתגר

  חישה מרחוק באתרים המיועדים לפיתוח

 
 

 תפקיד:ופרטי איש קשר 

 רשות העתיקות פרופ' גדעון אבני, מדען ראשי,
 , רשות העתיקות, מינהל ארכיאולוגיהראש ענף גיאואינפורמטיקה ,ד"ר חי אשכנזי

 איתן טי, סמנכ"ל תכנון, משרד החדשנות מדע וטכנולוגיה
 דנה לוי, מנהלת פרויקטים ורגולציה, משרד החדשנות מדע וטכנולוגיה

 יעל גרשברג, מנהלת פרויקטים, משרד החדשנות מדע וטכנולוגיה
 .challenge@most.gov.ilהייעודית:  הדואר האלקטרונירק באמצעות כתובת  ייעשופניות ובירורים 

 מטה.למופיע בלוח הזמנים כבינר להצגת האתגר יתקיים וו

 

ה . מענתקנון( –)להלן  היעל פיו ינוהל הליך הפנישלתשומת ליבכם, למסמך זה מצורף מסמך הנחיות מחייב 
 ה זו כאחד.יהסכמה לכל המפורט במסמך ההנחיות ובפני הואיה ילפנ

 

  :רשם האתג .1

מיפוי מקדים של שרידים ארכיאולוגיים בתת הקרקע באתרים המיועדים לבנייה ופיתוח באמצעות טכנולוגיות 

 חדשניות של חישה מרחוק. 

 

  :תיאור האתגר .2

אחת הבעיות המרכזיות בחפירות ארכיאולוגיות היא הגדרת התפרשות השרידים בתת הקרקע על מנת לקבוע 

סיונות להשתמש בטכנולוגיות ינ מספראת גבולות ושטחי החפירה. במהלך עשרים השנים האחרונות נערכו 

ישימה לסוגי שונות של חישה מרחוק על מנת לאתר שרידים כאלו, אולם לא פותחה עדיין שיטה שתהיה 

 .קרקעות, מסלע ואזורים טופוגרפיים משתנים

תהליכי העבודה מול גופי  את תמשמעותיעל ייאפשרות למיפוי מקדים של שרידים ארכיאולוגיים בתת הקרקע 

מן ובאמצעים בעת ביצוע חפירות הצלה כנדרש על פי זב וךחסיובנוסף לכך  ,שונים במדינההתכנון וביצוע 

 חוק העתיקות.

 פרויקטים 5000-באתרים ארכיאולוגיים בכל רחבי הארץ )כ יםמתגבר של תכניות בנייה ופיתוח הנוגעהיקף 

בשנה(, יוצרים צורך דחוף  300-כמות גדולה של חפירות הצלה הנדרשות כתוצאה מכך )כובשנה( 

מקדים כל זאת כשלב  ע ברמת מיומנות ודיוק גבוהים.קבטכנולוגיות חדשניות לאיתור שרידים בתת הקר

לצורך איתור השרידים ך חיסכון ניכר בזמן ובמשאבים ולביצוע חפירות הצלה במקומות שיידרשו לכך, ות

 .הארכיאולוגיים

רמת בית שמש,  –הפיתוח במרכז, אזורי מודיעין  אזוריכל הארץ בדגש על עבור המענה לאתגר צריך להיות 

 .מטרו תכניות בנין ערים כבישים, –של תשתית לאומית  כולל פרויקטיםוצפון הארץ, 
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 ת האתגר: ומטר .3

 לקבל (המשרדים –)להלן רשות העתיקות ו והטכנולוגיה המדע, החדשנות משרד מבקשים, זו פניה במסגרת

חדשנית ופורצת דרך לאיתור שרידי  טכנולוגיהאודות ( RFD) הדגמות( –)להלן  הדגמותהצגות/ולבצע  מידע

 עתיקות בתת הקרקע באמצעות חישה מרחוק. 

 

, ואין בו כדי לחייב את (RFP)למען הסר ספק, מסמך זה אינו הליך מכרזי ואינו בבחינת בקשה לקבלת הצעות 

ין מי וב ף השותףווהג לבצע מכרז כאמור או ליצור כל מחויבות חוזית אחרת בין המשרד והגוף השותף המשרד

את המשך פעולותיו  וישקל משרדי הממשלה השוניםשהגיש מענה לפניה. לאחר קבלת המענים לפניה זו, 

 הבלעדי. ם בהתאם לשיקול דעת

 

  :האתגר במסגרתהנדרש  המענה .4

ביחידת השטח שהוגדרה  באמצעות חישה מרחוק מיפוי מפורט של תת הקרקעהצגת שיטות או טכנולוגיות ל

 ס"מ. 20ברמת ההשתרעות המרחבית והעומק של השרידים, ברזולוציה של עד 

מיפוי זה יכלול את כל המרכיבים הקדומים מעשי ידי אדם, כגון חללים חצובים, מתקנים חצובים, בנויים 

 וחפורים בקרקע, קווי קירות ומכללים אדריכליים, תעלות מים, תוואי קברים ועוד. 

 

  :הדגמותאשר יבצעו  גישיםמהליך בחירת הת .5

להדגמה יהיו מיזמים הכוללים מוצרים טכנולוגיים ברמת בשלות של מוצר מוגמר  ייבחרוהמיזמים ש .1
goods) (finished  .בו  כי במסגרת ההדגמה של מוצר קיים שנעשו יודגשאו קרוב ככל האפשר לכך

 יש להציג את המוצר לאחר שהותאם ולא באופן רעיוני. ,התאמות לטובת ההדגמה

בחירת המיזמים תעשה על בסיס הקריטריונים המפורטים להלן. בהתאם למפורט במסמך ההנחיות,  .2
ועדה ראשונית תערוך בחינה על בסיס הקריטריונים ותבחר את שמונת המיזמים שקיבלו את הציון 

או מי  המדען הראשי של רשות העתיקותה בראשות וועדבו דונייהגבוה ביותר. שמונת המיזמים כאמור 
יוזמנו להציג את המענה שהגישו בפני הועדה לצורך התרשמות על פי הקריטריונים.  מציעים. הומטעמ

 ת הפתרון המוצע ודרך פעולתו.מיזמים להדגמהועדה תבחר עד שלושה 

 .המיזםדגמת לה כדי להיערך ימים כחודש יינתן שייבחרו למגישים .3

 

  :בחירת המגישים אשר יבצעו הדגמותקריטריונים ל .6

 

 משקל פירוט קריטריון

נקציונלית והמענה הפו רמת

 לעיל 3+4למבוקש בסעיפים 

ככל  גבוה מיזם יקבל ניקוד

פתרון פונקציונלי ומעניק הש

 פתרון יעיל לבעיה.

35% 

גבוה כאשר  ניקודמיזם יקבל   רמת החדשנות והמקוריות

נמצא שהפיתוח יוצא דופן 

לפתרונות קיימים ויש בו את 

20% 



     

 
 

את הפוטנציאל לייתר או לשנות 

 דרכי פעולה נוכחיים.

התאמת הפתרון  רלוונטיות

 המוצע לסקייל רחב 

כל גבוה כ ניקודמיזם יקבל 

שהמשמעויות התקציביות 

להטמעת הפתרון והארגוניות 

יהיו נמוכות  ברמה הארצית

 .יותר

20% 

גבוה כאשר  ניקודמיזם יקבל  המורכבות רמת

נמצא שהפתרון הוא בעל 

מורכבות נמוכה מספיק כדי 

להיות ישים במגבלות הפיתוח 

  .של הארגון והתכנית

15% 

מיזם יקבל ניקוד גבוה כאשר  איכות הצוות המגיש

הפתרון מוצג בצורה ברורה על 

 .גבוהה ידי הצוות ואיכות ההצגה

10% 

 100%  סה"כ

 

 

 תוצר מצופה להדגמה: .7

רשות העתיקות תגדיר שטח להדגמה כדוגמת השטחים בהם מתוכננים פעולות פיתוח נרחבות )כבישים, 

שכונות עירוניות, מתחמים תעשייתיים ועוד(. בשטח זה יבוצע מיפוי של תת הקרקע באמצעי חישה מרחוק 

גבוהה של שרידים ארכיאולוגיים הכוללים חללים מ'. נדרשת הגדרה ברזולוציה  15-בעומקים שבין מטר אחד ל

 קדומים, קווי קירות, מבנים ומתקנים עתיקים, חפורים, בנויים או חצובים המצויים כיום בתת הקרקע.

 

  :תשלום עבור הדגמות .8

שמטרתו החזר  דכל אח₪  50,000של תשלום אחיד בסך יקבלו  , ככל שיבחרו,שיבחרו להדגמההמיזמים 

תלוי בהיקף המשאבים  ואינוהינו סופי  התשלום גובהלאתגר. ₪  150,000. סה"כ הוצאות בגין ההדגמה

 השונים. דגימיםהמעל ידי בפועל שיושקעו 

 הינה זה לסכום מעבר לפניה התייחסות במתן הכרוכהעלות נוספת, וכל הוצאה  בכל ולא יישא יםהמשרד
 חשבונם.חריות המשיבים לפניה ועל בא
 
 אופן הגשת הפתרונות המוצעים: .9

 .פורטל האתגריםהפתרונות יוגשו באמצעות 

 

 :לוח זמנים להגשה .10

 4.12.22 –פתיחת הרשמה  -

 8-12.1.23 - וובינר  -

 12.2.23 –מועד אחרון להגשת פתרון לאתגר  -

 13-15.2.23 –סינון ראשוני  -

 23.2.23-1.3.23 – דקות( 5-הצגת הפתרון בלפיץ' ) ועדת שיפוט אליה יוזמנו עד שמונה מציעים -

https://govextra.gov.il/most-main/challengegovil/home/
https://govextra.gov.il/most-main/challengegovil/home/


     

 
 

 2.3.23 –חברות לביצוע הדגמות  3הודעה על עד  -

 2023מרץ  –יום הדגמות  -

 ייתכנו שינויים בתאריכים בכפוף לאילוצי המשרדים.
 

 
 


