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 לכבוד
 המקומיות רשויותהראשי 

 ברשויות המקומיות מנכ"לים
 ברשויות המקומיות גזברים

 ברשויות המקומיות מנמ"רים
  

 רב,שלום 

 

 קול קורא להגשת מועמדות לזכייה בפרס החדשנות של משכ"להנדון: 
 2022אשר יוענק בוועידת השלטון המקומי לחדשנות 

 

, יקיים מרכז השלטון המקומי את ועידת 2022דצמבר  6-8בין התאריכים  .1
 "(.הועידה)להלן: " 2022השלטון המקומי לחדשנות 

ברציפות, פרס החדשנות של במסגרת הועידה יוענק, זו השנה השישית  .2
משכ"ל, בחסות החברה למשק וכלכלה, מרכז השלטון המקומי ומרכז השלטון 

 האזורי.
 

 מטרת ומהות פרס החדשנות: 

ולהוקיר בחשיבות החדשנות, כמפתח  להכירמטרת פרס החדשנות הינה  .3
להתמודדות עם אתגרים שירותיים, כלכליים, תפעוליים, קהילתיים 

התושב, והוא מהווה הוקרה על חדשנות, מקוריות, וסביבתיים, עבור 
 יצירתיות ויוזמה בתחומי השלטון המקומי בישראל.

המיזמים אשר יקבלו את הניקוד  5-המיזמים יבחנו על ידי ועדת השיפוט, ו .4
הגבוה ביותר, יועלו לשלב הצבעת הקהל והכל בהתאם להוראות התקנון 

 למסמך זה.נספח א' המצ"ב כ

" ופרסים כספיים בסך של אות החדשנותול את תעודת "פרס החדשנות יכל .5
רשויות מקומיות בישראל,  3-"(. הפרס יחולק להפרס)להלן: "₪  200,000

כאשר הפרס הכספי יחולק בין הרשויות הזוכות בהתאם להחלטות ועדת 
 השיפוט, ואין היא מחויבת לחלק את הפרס בין הזוכות באופן שווה.

המיזמים אשר עלו לשלב הצבעת הקהל.  5צר על כן יופק סרטון תדמית קכמו  .6
המיזמים אשר יגיעו למקומות הגבוהים ביותר )שקלול ועדת  3הסרטונים של 

הרשויות הנותרות יוכלו  2השיפוט והצבעת הקהל(, ישודרו במעמד ההכרזה. 
 לעשות שימוש בסרטונים שהופקו עבורן.

 עדכון מועד אחרון להגשה

11.9.2022 



  

 

  

 

 הגשת המיזמים ושאלות הבהרה: .7

 מילוי הטופס המקוון המצוי בקישור שלהלן:מועמדות תוגש באמצעות 
https://www.masham.org.il/703/?preview=d5ew6s16a41w15 

, הטופס וכן יתר תנאי הקול הקורא, מפורסמים באתר מרכז השלטון המקומי
www.masham.org.il. 

 .2022 בספטמבר 11  עד לתאריך ההגשה תתאפשר .8

 על הבקשה להיות חתומה על ידי מנכ"ל הרשות או ראש הרשות. .9

 שאלות הבהרה ניתן להפנות בכתב בלבד, לדוא"ל: .10
 innovation@masham.org.il,  07.08.2022וזאת עד ליום. 

תשובות לשאלות ההבהרה תפורסמנה במרוכז, באתר האינטרנט של מרכז 
 .www.masham.org.il -השלטון המקומי 

 

 בברכה,

 

 

 
 
 

 :העתק
 ראש עיריית מודיעין מכבים רעות ויו"ר מרכז השלטון המקומי -מר חיים ביבס

 בישראל האזוריויו"ר מרכז השלטון  ראש מועצה אזורית מרחבים -מר שי חג'ג'
 באוניברסיטת תל אביב ויו"ר ועדת הפרסראש המכון לשלטון מקומי  –מר אופיר פינס 

 משנה למנכ"ל, מרכז השלטון המקומי –גב' לירון דורון לוי 
 סמנכ"ל משכ"ל ומנהל החברה לחדשנות – מר רון ברזני

 מנהלת פרויקטים אסטרטגיים, מרכז השלטון המקומי –עינת פלינט גב' 
 מנהלת חדשנות, החברה למשק וכלכלה - סיון -גב' שירי רוטנבך

 חברי הועדה

 שלמה דולברג רם סידיס  איציק אשכנזי

 מנכ"ל מנכ"ל מנכ"ל

 מרכז השלטון המקומי החברה למשק וכלכלה בישראל האזורימרכז השלטון 

https://www.masham.org.il/703/?preview=d5ew6s16a41w15
http://www.masham.org.il/
mailto:innovation@masham.org.il
http://www.masham.org.il/


  

 

  

 

 תקנון פרס החדשנות -נספח א' 

 הגדרות: .1

 בקול קורא זה יוקנו למונחים הבאים ההגדרות שבצדן, כמפורט להלן: 

יצירת ערך מוסף באמצעות פתרונות לצרכים גלויים, או  -" חדשנות" .1.1
באמצעות יצירת פתרונות לצרכים סמויים, המאפשרים השגת שיפור 
השירות לתושב ו/או הקטנת העלויות התפעוליות של הרשות המקומית. 
פתרונות אלה מושגים על ידי פיתוח או שימוש במוצרים, תהליכים, 

ם יותר מבעבר, או על ידי רעיונות בשלים שירותים או טכנולוגיות יעילי
 שמתאימים לפעילות הרשויות המקומיות בישראל.

הרחבת תחומי הפעילות של הרשות המקומית  -" כלכלה מוניציפלית" .1.2
 באופן המייצר לה הכנסות עצמיות  ואשר עניינן / עיקרן חדשנות.

פעילות ייחודית אשר בוצעה על ידי הרשות  -" )פרויקט( מיזם" .1.3
המקומית ו/או עבורה, בתקופה קצובה, אשר איננה חלק מהפעילות 

 היום יומית השוטפת של הרשות. 

 עירייה או מועצה מקומית )לרבות מועצה אזורית(. –" רשות מקומית" .1.4

 תחומי המיזם ומימושו ברשות המקומית: .2

יהיה להגיש מיזמים חדשניים, בתחומים במסגרת הקול הקורא ניתן  .2.1
 הבאים בלבד:

הנגשת שירותים מוניציפאליים לתושב )דיגיטציה של שירותים  .2.1.1
 לתושב(

 כלכלה מוניציפלית .2.1.2

 התייעלות / חיסכון בהוצאות -תפעולי  .2.1.3

 שיפור תהליכים פנים ארגוניים -רשות חכמה  .2.1.4

 קהילה, סביבה וקיימות .2.1.5

ו חדשני ו/או שאינו פועל למען הסר ספק יובהר, כי מיזם אשר אינ .2.2
 באחד או יותר מהתחומים שלעיל, יפסל על הסף.

 תקופת פעילות ומימוש: .3

יש להגיש מיזמים שמימושם ברשות המקומית החל לאחר התאריך  .3.1
 )תכנון המיזמים יכול היה להתחיל לפני תאריך זה(. 01.07.2019

 .01.01.2020-אין להגיש מיזמים שהפעלתם המלאה הסתיימה לפני ה .3.2

במועד הגשת המיזם, המיזם פעיל, גם אם באופן חלקי, ומספק שירותים  .3.3
 לקהל לקוחותיו.



  

 

  

 

על המיזם  -אחוזי מימוש המיזם בתאריך סיום התקופה המופיע לעיל  .3.4
לא פחות שיוגש להיות ממומש ו/או משולם, בהיקף פרויקטלי וכספי של 

פרט , וזאת עד למועד ההגשה. על הרשות למערכו בתכנון המלא 30%-מ
בטופס המועמדות, את התוצרים שמומשו בפועל, את כלל התוצרים 
המצופים למימוש בפרויקט ואת דרך החישוב של אחוז התוצר אשר 

 מומש בפועל מסך כלל התוצרים של הפרויקט.

 הגשת המיזם: .4

 מיזם יכול להיות מוגש על ידי רשות מקומית בלבד. .4.1

בתחומי הרשות , אשר בוצע מיזם אחד בלבדרשות תוכל להגיש  .4.2
 .המקומית

רשות אשר זכתה באחד משלושת הפרסים באירוע הקודם  - תקופת צינון .4.3
לא תוכל להגיש מיזם לפרס החדשנות בארוע הנוכחי. למען הסר ספק 
יובהר כי רשות אשר הגישה בשנה שעברה מיזם אך לא זכה, תוכל להגיש 

 מיזם השנה.

 המועמדות תוגש בצורה מקוונת בלינק  .4.4

https://www.masham.org.il/703/?preview=d5ew6s16a41w15 

 

 שיקולי ועדת השיפוט לבחירה במיזמים הזוכים: .5

את המיזמים תבחן ועדת שיפוט בראשותו של שר הפנים לשעבר, מר  .5.1
אופיר פינס, ראש המכון לשלטון מקומי באוניברסיטת תל אביב, 
ובהשתתפות נציגי מש"מ, משכ"ל ומרכז השלטון האזורי )לעיל ולהלן: 

 "(.ועדת השיפוט" או "הועדה"

ם מיזמים אשר הוגשו במועד, עמדו בתנאי 8-ועדת השיפוט תבחר ב .5.2
הקבועים לעיל וקיבלו את הניקוד הגבוה ביותר, בהתאם לשיקולים 

 כמפורט להלן:

המידה בה מציג המיזם המוצע  -( 30%) יצירתיות ומקוריות .5.2.1
 פרויקט חדשני באופן ייחודי, מקורי ויצירתי.

מידת ההשפעה של הטכנולוגיה על  -( 20%) המרכיב הטכנולוגי .5.2.2
של מיזם שאינו כולל איכות המיזם )פרמטר זה ינוטרל במקרה 

במיזמים חברתיים  10%-מרכיב טכנולוגי( ויקבל משקל של
 בהם קיימת זיקה טכנולוגית מועטה.

שעור המשתמשים בפועל  -( 10%) שיעור המשתמשים במיזם .5.2.3
בתוצרי המיזם מתוך כלל האוכלוסייה הרלוונטית ברשות. 
במקרה של מיזם העוסק בשיפור תהליכי העבודה הפנימיים של 

 ות המקומית, ינוטרל פרמטר זה.הרש

https://www.masham.org.il/703/?preview=d5ew6s16a41w15


  

 

  

 

הערכת פוטנציאל  - (10%) פוטנציאל ההשפעה )אימפקט( .5.2.4
 הפצת / שכפול המיזם ברשויות מקומיות נוספות.

המידה שבה יישום המיזם עונה על  -( 30%) שיפור תהליכים .5.2.5
צורך,  מייעל ומשפר תהליכים פנים רשותיים ועם הפנים 

ויות / הגדלת הכנסות לתושב, מאפשר קיצור זמנים והקטנת על
וכן מניע ומעודד מעורבות ושותפות של מעגלים נוספים ברשות 

 המקומית.

שמונת המיזמים, אשר יקבלו את הציון הגבוה ביותר,  -שלב הראיונות .5.3
יעברו לשלב הראיונות, לצורך בחינה מעמיקה של חברי הועדה. שלב זה 

צורך הצגה של יכלול מפגש עם נציגי הרשויות אשר העפילו לשלב זה, ל
המיזם ומענה לשאלות והבהרות. למען הסר ספק מובהר כי אין באמור 
בכדי לגרוע מסמכותה של ועדת השיפוט לדרוש הבהרות ומענה לשאלות 

 בכל שלב שהוא.

המיזמים שעלו  8המיזמים אשר יקבלו את הניקוד הגבוה ביותר מתוך  5
 לשלב הראיונות, יעלו לשלב הצבעת הקהל.

המיזמים אשר העפילו  5ניקוד הועדה  לפיו נקבעו  – הקהלשלב הצבעת  .5.4
הנותרים יקבעו על ידי הצבעת  25%מציון המיזם;  75%לשלב זה, יהווה 

 3הקהל שיהיה נוכח באולם במהלך אירוע הכרזת המיזמים הזוכים. 
המקומות אשר קיבלו את הציון המשוקלל הגבוה ביותר יזכו בפרסי 

 החדשנות. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


