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הרשויות המקומיות ברחבי העולם מתמודדות עם אתגרים מורכבים המשפיעים על איכות החיים של  .1.1

צוותי  30 -כמריקאית )"הקרן"( הקמה של הא בלומברגתושביהן. בשנים האחרונות, יזמה והובילה קרן 

ייעודים בערים שונות בארץ ובעולם, האמונים על פיתוח ויישום דרכי התמודדות חדשניים עם חדשנות 

תוך שימוש בכלים הלקוחים מעולמות החשיבה העיצובית  ,זאת .אלואתגרים אסטרטגיים מורכבים 

(Design Thinking וההערכתית, ותוך הפעלת מנגנון )קבלת החלטות מבוסס נתונים ומוכוון לקוח .

-בישראל פעלו בשנים האחרונות במסגרת התכנית של הקרן צוותי חדשנות בערים ירושלים, תל אביב

 יפו ובאר שבע.

 הקרןומשרד הפנים )"המשרד"( מינהל הפיתוח בזו, נוצרה יוזמה משותפת של  להצלחת פעילותבהמשך  .1.2

והטמעת מתודולוגיית החדשנות של הקרן צוותי חדשנות  הקמתלתכנית "הזירה" )"התכנית"(,  להקמת

צוות חדשנות ארצי  תוך ליווי מקצועי של ,האזורייםאשכולות וכן ב נוספות בישראל ברשויות מקומיות

  .למטרה זו קם על ידי הקרןיוחדש ש

המקומיות בישראל, כאשר לראשונה המשרד רואה בתכנית כלי פיתוח משמעותי עבור הרשויות  .1.3

כלכליים נמוכים -תתאפשר הקמת צוותי חדשנות במודל זה גם ברשויות מקומיות מאשכולות חברתיים

במטרה לצמצם פערים בין הרשויות המקומיות השונות  ,זאת. יותר ולראשונה גם באשכולות האזוריים

 רחב האזורי ויישום תפיסת האזוריות.ובין אוכלוסיות שונות בחברה הישראלית, לצד המשך פיתוח המ

יוקמו במסגרת תכנית זו ארבעה צוותי חדשנות, בשלוש רשויות מקומיות ובאשכול אזורי  2019בשנת  .1.4

מוזמנות להגיש  ,להלן 6.2המפורטים בסעיף רשויות מקומיות ואשכולות העומדות בקריטריונים  אחד.

 מועמדות בהתאם לעקרונות המפורטים בהמשך.

במיזם  ףהשתתהמעוניינים לשויות מקומיות ואשכולות אזוריים זה מבקש לקבל הצעות מר קול קורא .1.5

אשכולי, אשר יזכה לתקצוב וליווי מקצועי להטמעת תהליכי  /צוות חדשנות רשותי ולהקים  "הזירה"

האשכול האזורי. קול קורא זה יממן פעילות  /עבודה חדשניים להתמודדות עם אתגרי הרשות המקומית 

 אשכול אזורי למשך שנתיים, עם אופציה להארכה בשנה נוספת. /צוות חדשנות ברשות המקומיות 

 

 בקישור זה למלא בטופס המקווןאת ההצעה יש 

 17:00בשעה  27.10.19 לא יאוחר מיום

  

 כללי.1
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כלי  הקמת צוותי חדשנות ברשויות המקומיות והאשכולות האזוריים בישראל, אשר יפעלו להטמעת .2.1

העומדים  מורכביםהאתגרים ה עם האשכול /הרשות ופתרונות חדשניים באופן התמודדות  עבודה

 תכנית צוותי החדשנות של קרן בלומברג שנצבר במסגרתהנשענים על הנסיון בכלים  שימושתוך  ,לפתחם

 ם.בעבודתה עם רשויות מקומיות ברחבי העול

 באמצעות שיפעלו במסגרת המיזםאשכוליים /הרשותייםצוותי החדשנות  הכשרה, ליווי והנחייה של .2.2

זאת,  )"צוות החדשנות הארצי"(.הגורם המקצועי המלווה את התכנית את  שיהווהצוות חדשנות ארצי 

אשכול אזורי גם לאחר תום תקופת  /בעבודת הרשות המקומית  מודל החדשנותאת להטמיע במטרה 

 התכנית.

לרבות כלי עבודה ומודלים ושיתוף ידע בתחום תהליכי חדשנות ברשויות מקומיות,  , הנגשהאיגום .2.3

 . בישראלכלל הרשויות המקומיות  לטובתשיפותחו, 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 מועד פעולה

 5.9.2019 פרסום הקול הקורא

פתוח לרשויות המקומיות ולאשכולות האזוריים יום  

ותנאי להגשת  ההשתתפות באחד מהימים הפתוחים הינה חובה* שימו לב: 

אשכול ובהם לפחות  /נציגים מכל רשות 2הצעות. ביום הפתוח ישתתפו לפחות 

 אחד מבין הגורמים הבאים:

 חבר הנהלת הרשות./גזבר/מנכ"ל  -רשות מקומית 

 מנכ"ל אשכול. -אשכול אזורי 

הימים הפתוחים יתקיימו 

 בירושלים, בתאריכים 

11.9.2019 

15.9.2019 

 )רישום בלינק הזה(

 תאריך אחרון להגשת הבקשה
27.10.2019 

  17:00בשעה  

 7.11.2019 הודעה על מעבר לשלב ב' והזמנה לראיון

ראיונות -שלב ב'   

יו"ר ומנכ"ל האשכול, וכן  /*שימו לב: בראיון יקחו חלק ראש ומנכ"ל הרשות 

 מנהלים בכירים אשר בתחום אחריותם הוגדרו אתגרים

 ** אנא שמרו מועדים אלו פנויים לצורך הראיון

14.11.2019-12  

האשכול האזורי  /סיום תהליך בחירת הרשויות המקומיות   

הקוראוהודעה על זכייה בקול   
28.11.2019 

 יעדי התכנית.2

 לוח זמנים להגשת ובחינת המועמדים.3

https://forms.gle/u64p2vFngLg7bKnB8
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 ע"י משרד הפנים - החדשנות צוותיפעולת  מימון .4.1

לאשכול ש"ח לשנה  579,000 -לרשות מקומית ו לשנה ש"ח 470,500בסך המימון לזוכי הקול הקורא, 

 אלו: כיסוי עבור הוצאותיכלול לכל אחת משנות ההשתתפות במיזם, , אזורי

חדשנות ה מנהל צוותעבור  (להארכה בשנה נוספתעם אופציה )משרה מלאה לשנתיים מימון  .4.1.1

 לקול הקורא. 'ג חפסבנ יםהמפורטשכר ותנאי העסקה לפי , אזורי אשכול /המקומית ברשות 

סקרים, מחקרים, אשכולי הכוללות ביצוע  / הרשותיהדשנות צוות  פעולות הוצאותמימון  .4.1.2

 כחלק חומרים הפקתמקצועי נדרש,  ייעוץ, שיווק, הצגת תוצרים, כנסים, פרסום, ראיונות

 ועוד, במסגרת תכנית עבודה שתאושר על ידי המשרד והקרן. העבודה תהליךמ

תכנית . , כמפורט להלןתצוות החדשנו להפעלתיודגש, כי תקציב הקול הקורא מיועד אך ורק  .4.1.3

, פרוייקטים שהם תוצרי עבודת צוות החדשנותצורכי יישום אינה כוללת מימון ל"הזירה" 

 האשכול האזורי. /הרשות המקומית  ממקורות עצמם יתוקצבו הפתרונות/עלויות הפרוייקטיםו

 של קרן בלומברג צוות החדשנות הארציע"י  - ה מקצועיתעטפת ליווי והנחיימ .4.2

 מעטפת הליווי לזוכי הקול הקורא תכלול:

באופן פרטני במסגרת ילווה את הרשות המקומית  שהוקם לטובת המיזם צוות החדשנות הארצי .4.2.1

יכשיר וילווה את צוות החדשנות ומנהל הצוות; יקיים ימי הכשרה וסמינרים במטרה ; המיזם

הרשויות  צוותיויפעיל מפגשים עיתיים עבור  תודולוגיה המופעלת על ידי הקרןהמ להטמיע את

 .המשתתפות במיזם

, סדנאות מקצועיותמפגשי רישות, הליווי יכלול מפגשי הנחייה פרטניים, כנסים ארציים,  .4.2.2

וניתנת לשינוי ות אשר תוגדר על ידי הצוות הארצי וכל פעיל מפגשים שוטפים עם ראש הצוות

 מעת לעת. 

 זמן הפעלת התכנית .4.3

למען . ע"י ידי משרד הפנים קבלת התחייבות כספית חתומהמיום  פעל למשך שנתייםוהתכנית ת .4.3.1

 הסר ספק, המשרד לא יממן פעילות שבוצעה טרם הוצאת ההתחייבות. 

במהלך שנת הפעילות השנייה של הצוותים ברשויות : אופציה להארכת התכנית לשנה נוספת .4.3.2

האשכולות האזוריים, ובשים לב לקיום מקורות מימון, לטיב פעילות הצוות  /המקומיות 

בדבר הארכת המימון  הפנים במשרדיוחלט , לפעילות הצוות ולמידת המחוייבות של הרשות

 בתכנית לשנה שלישית.האשכול  /והשתתפות הרשות 

  

ע"י  האזוריים אשכולות ובמימון וליווי פעולת צוותי החדשנות ברשויות המקומיות .4

  בלומברגוקרן  משרד הפנים
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 :חייבים כדלהלןתרשויות מקומיות ואשכולות אזוריים המשתתפים בתכנית מ
5.  

 המקומית הרשות .5.1

בהתאם  במשרה מלאה חדשנות מנהל צוותגיוס  :ברשות חדשנות צוות מנהלגיוס והעסקת  .5.1.1

 יועסקלקול קורא זה. מנהל צוות החדשנות  'ג בנספח כמפורטלהגדרות התפקיד ותהליך המינוי 

 המקומית. הרשות ידי עלבמיקור חוץ 

נוסף, אשר לא יפחת  אדם כוח העמדת :על בסיס עובדי הרשות רשותיחדשנות  צוותהעמדת  .5.1.2

 שעות עבודה בשבוע, 8.5בהיקף של לפחות יקחו חלק כחברי צוות החדשנות יות, שרש עובדי 5 -מ

הפעלת התכנית ; פות בפגישות הצוות; כנסי הכשרהוידרשו בין היתר למטלות הבאות: השתת

 וע מטלות לפי הנחיית ראש הצוות.ביצפגישות ליווי עם הצוות הארצי וברשות המקומית; 

הטמעת שיטות הכשרתם ליישום כלי העבודה החדשניים ומטרת מעורבות עובדי הרשות הינה 

לצורך המשך הפעלת המודל באופן שנצבר במסגרת פעילות צוות החדשנות העבודה והידע 

עצמאי לאחר סיום תקופת ההתחייבות. לאור כך, תתאפשר החלפה של חברי הצוות מעת לעת 

ייבחרו בהתאם להנחיות המלווה מטעם הצוות הארצי ובתאום עובדי הצוות במהלך התכנית. 

פעילותם וזמני , ('ד נספחראו )לפי הקווים המנחים המפורטים להלן , בתהליך משותף עימו

  הצוות למול הצוות הארצי. מנהלבצוות יסונכרנו ויתואמו על ידי 

הרשות מתחייבת לזמינות כתב מינוי מאת מנכ"ל הרשות, כאשר ב עובדי הצוות ימונו לתפקיד

המפורט לעיל, לצורך שותפות משמעותית בתהליך העבודה.  השעותופניות חברי הצוות בהיקף 

  בשעות העבודה של חברי הצוות, לפי צרכי פעילות הצוות.הרשות תידרש לאפשר גמישות 

כפי כשרה והליווי הרשות להשתתפות בתהליך הה חברי הצוות שייבחרו מקרב עובדיהתחייבות  .5.1.3

  , והתחייבות הרשות לממן את שכרם בעת פעילות הכשרה זו.על ידי הצוות הארצי שיוגדרו

 .הרשות ובממשק יומיומי עם מנכ"ל הרשותבכפיפות ישירה לראש יעבדו  -הצוות  ומנהלהצוות  .5.1.4

שנה הארכה לעם אופציה ל)שנתיים ת לפרויקט לתקופת זמן של מחויבהרשות הזוכה תהיה  .5.1.5

 .(, כמפורט לעילשלישית

 למנהל צוותנאותים סביבת עבודה ואמצעים חדרי ישיבות ו ישיבה, הרשות תעמיד מקומות .5.1.6

 החדשנות ולצוות הרשות הלוקח חלק בפרויקט.

שיוקצו , ₪ 72,500הרשות תעמיד בכל שנה משנות השתתפותה בתכנית דמי השתתפות בסך  .5.1.7

. למען הסר ספק )לא כולל שכר( לטובת פעילות צוות החדשנות בלבד ולכיסוי הוצאות פעולותיו

 ".לא ניתן להעמיד את התקציב ב"שווה כסף

הרשות תערך ליצירת התקשרויות מהירות לצורך עבודת הצוות הכוללות סוקרים, מעצבים,  .5.1.8

נוהל  העומדים בדרישות ההשתתפות בתכנית., אנליסטים, מראיינים וכד', חוקרים

  ההתחשבנות והעברת התקציב יפורטו בהמשך לזוכים בקול קורא זה.

 הפרויקטים עלויות (.4.1סעיף ראו )הפעלת הצוות  א זה מתוקצבת עלותבמסגרת קול קור .5.1.9

)תוצרי פעילות הצוות, הפתרונות שייבחרו ליישום לאחר תהליך עבודת הצוות( העתידיים 

 אזורי כחלק מההשתתפות בתכנית  אשכול/המקומית הרשות התחייבויות.5
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 .המקומית הרשות ממקורותיתוקצבו 

, אשר ימשיך להוביל את הרשות המקומית תתחייב להמשיך להעסיק לפחות בעל תפקיד אחד .5.1.10

על מנת וזאת , המימון במסגרת קול קורא זהתחום החדשנות ברשות המקומית גם לאחר תום 

יישום של הפתרונות שנמצאו במסגרת עבודת צוות להבטיח את הטמעת שיטת העבודה וה

 החדשנות הרשותי.

על הרשות המקומית לשתף פעולה עם הנחיות משרד הפנים וצוות החדשנות הארצי בכל עניין  .5.1.11

 לעת.הנוגע לפרויקט, לפי הנחיות שינתנו באשר לביצוע מעת 

 ', כראייה להתחייבות זאת.אראש הרשות יחתום על טופס הצהרת הרשות המצורף בנספח  .5.1.12

  האזורי האשכול .5.2

בהתאם  במשרה מלאה חדשנות מנהל צוותגיוס  :באשכול חדשנות צוות מנהלגיוס והעסקת  .5.2.1

 יועסקלקול קורא זה. מנהל צוות החדשנות  'ג בנספח כמפורטלהגדרות התפקיד ותהליך המינוי 

 האשכול. ידי עלבמיקור חוץ 

 אדם כוח העמדת :רשויות אשכול/על בסיס עובדי האשכול חדשנות אשכולי צוותהעמדת  .5.2.2

רשויות האשכול, שייקחו חלק כחברי צוות החדשנות /האשכול עובדי 5 -נוסף, אשר לא יפחת מ

שעות עבודה בשבוע, וידרשו בין היתר למטלות הבאות: השתתפות  8.5בהיקף של לפחות 

בפגישות הצוות; כנסי הכשרה; הפעלת התכנית באשכול; פגישות ליווי עם הצוות הארצי וביצוע 

 מטלות לפי הנחיית ראש הצוות.

מטרת מעורבות עובדי האשכול ורשויות האשכול הינה הטמעת שיטות העבודה והידע שנצבר 

ופת בפעילות צוות החדשנות לצורך המשך הפעלת המודל באופן עצמאי לאחר סיום תק

עובדי  במהלך התכנית. פשר החלפה של חברי הצוות מעת לעתלאור כך, תתאההתחייבות. 

הצוות ייבחרו בהתאם להנחיות המלווה מטעם הצוות הארצי ובתאום עימו, בתהליך משותף 

, וזמני פעילותם בצוות יסונכרנו ויתואמו ('ד נספחראו )לפי הקווים המנחים המפורטים להלן 

 הצוות למול הצוות הארצי.  מנהלעל ידי 

האשכול )והרשויות , כאשר האשכולעובדי הצוות ימונו לתפקיד בכתב מינוי מאת מנכ"ל 

מתחייבת לזמינות ופניות חברי הצוות בהיקף השעות  המעמידות חברי צוות, במידה ויהיו כאלו(

אפשר ל וידרשהרשות /האשכולהמפורט לעיל, לצורך שותפות משמעותית בתהליך העבודה. 

  גמישות בשעות העבודה של חברי הצוות, לפי צרכי פעילות הצוות.

כשרה להשתתפות בתהליך הה האשכול והרשויות חברי הצוות שייבחרו מקרב עובדיהתחייבות  .5.2.3

הרשויות לממן את שכרם בעת /האשכול והליווי כפי שיוגדרו על ידי הצוות הארצי, והתחייבות

 פעילות הכשרה זו. 

יעבדו בכפיפות ישירה למנכ"ל האשכול המהווה את המנהל הישיר של  -הצוות  ומנהלהצוות  .5.2.4

 הצוות, ובממשק עם הנהלת האשכול ויו"ר האשכול בעת הצורך.

שנה הארכה לעם אופציה ל)לפרויקט לתקופת זמן של שנתיים  האשכול הזוכה יהיה מחוייב .5.2.5

 ., כמפורט לעיל(שלישית

 בות וסביבת עבודה ואמצעים נאותים למנהל צוותחדרי ישי ישיבה, האשכול יעמיד מקומות .5.2.6

 החדשנות ולצוות הרשות הלוקח חלק בפרויקט.
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, שיוקצו ₪ 145,000האשכול יעמיד בכל שנה משנות השתתפותו בתכנית דמי השתתפות בסך  .5.2.7

לטובת פעילות צוות החדשנות בלבד ולכיסוי הוצאות פעולותיו )לא כולל שכר(. למען הסר ספק 

 ד את התקציב ב"שווה כסף".לא ניתן להעמי

ערך ליצירת התקשרויות מהירות לצורך עבודת הצוות הכוללות סוקרים, מעצבים, האשכול י .5.2.8

נוהל  מחקרים, אנליסטים, מראיינים וכד', העומדים בדרישות ההשתתפות בתכנית.

  ההתחשבנות והעברת התקציב יפורטו בהמשך לזוכים בקול קורא זה.

 הפרויקטים עלויות (.4.1)ראו סעיף במסגרת קול קורא זה מתוקצבת עלות הפעלת הצוות  .5.2.9

העתידיים )תוצרי פעילות הצוות, הפתרונות שייבחרו ליישום לאחר תהליך עבודת הצוות( 

 המקומית. הרשות ממקורותיתוקצבו 

חום האשכול יתחייב להמשיך להעסיק לפחות בעל תפקיד אחד, אשר ימשיך להוביל את ת .5.2.10

החדשנות באשכול גם לאחר תום המימון במסגרת קול קורא זה, וזאת על מנת להבטיח את 

הטמעת שיטת העבודה והיישום של הפתרונות שנמצאו במסגרת עבודת צוות החדשנות 

 האשכולי.

לשתף פעולה עם הנחיות משרד הפנים וצוות החדשנות הארצי בכל עניין הנוגע  האשכולעל  .5.2.11

 לפרויקט, לפי הנחיות שינתנו באשר לביצוע מעת לעת.

 ', כראייה להתחייבות זאת.ביו"ר האשכול יחתום על טופס הצהרת הרשות המצורף בנספח  .5.2.12

 דיווח, מדידה והערכהחובות  .5.3

נתונים, תוך הצבת יעדים ומדדי תוצאה וביצוע  תכנית הזירה שואפת לפעול באופן מבוסס .5.3.1

 דיווחים לבדיקת הצלחת התכנית ועמידתה ביעדי המיזם.

מחוייבים שיקחו חלק במיזם הרשויות המקומיות והאשכולות האזוריים לאור כך, יהיו  .5.3.2

, וידרשו ולמשרד הפנים לצוות הארצי יישלחובדיווחים עיתיים בדבר התקדמות המיזם, אשר 

 בהקשר זה.והמשרד ה עם דרישות הצוות הארצי לשתף פעול

מדדי ביצוע, ומנגנון הערכה ובקרה יופעל למדידת פעילות והצלחת צוות החדשנות  .5.3.3

אשכול אזורי, ויקבעו /אשכולי. מדדי הביצוע יהיו שקופים ומוכרים לרשות המקומית/הרשותי

 אשכול./בחלקם במשותף עם גורמי הרשות

 הקורא הקול בתנאיאשכול אזורי /מקומית רשות של עמידה אי .5.4

חתימת החוזה קבלת ההתחייבות הכספית ותחילת פעילות המיזם ברשות המקומית כפופה ל .5.4.1

בין הרשות המקומית או האשכול האזורי עם משרד הפנים. ככל שלא ייחתם החוזה תוך חודש 

וע ביצ-ימים מיום קבלת החוזה ברשות המקומית או באשכול האזורי, וזאת כתוצאה מאי

פעולה על ידי הרשות המקומית או האשכול האזורי, יהיה רשאי המשרד בהתאם לשיקול דעתו 

 במיזם.אשכול  /לבטל את השתתפות הרשות 

להוביל להפסקת  מקומית או אשכול אזורי בתנאים המפורטים לעיל עשוייה רשותאי עמידה של  .5.4.2

שומרים לעצמם את הזכות לקיים  . משרד הפנים וקרן בלומברגבתכנית "הזירה"השתתפותה 

התכנית, להטיל סנקציות ואף  בדרישות אשכול שאינם עומדים/תהליך בדיקה מול רשות

  במקרה הצורך. להפסיק את השתתפותם בתכנית
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ו של מנהל צוות חדשנות, וזאת במידה פעילות הפסיקל את הזכות משרד הפנים שומר לעצמו .5.4.3

 התכנית. ביעדיעומד הוא אינו ו

6.  

 

 הגדרות .6.1

לחוק  1ד17איגוד ערים מסוג אשכול רשויות מקומיות, כהגדרתו בסעיף  - "אשכול אזורי" .6.1.1

 . 1955-איגודי ערים, תשט"ו

אפיון יחידות האשכול אליו משתייכת רשות מקומית לפי הפרסום " -כלכלי" -"אשכול חברתי .6.1.2

של הלשכה המרכזית  "2015גאוגרפיות וסיווגן לפי הרמה החברתית כלכלית של האוכלוסייה 

 .)דרוג סוציואקונומי( לסטטיסטיקה

מועד הקמתו של אשכול אזורי כחברה בע"מ או צו איגוד ערים להקמת  - "מועד הקמה" .6.1.3

 .ניהםימבהאשכול, לפי המוקדם 

 -מרשם האוכלוסין נכון לפרסומי מספר תושבי הרשות המקומית לפי  -"מספר תושבים"  .6.1.4

1.9.2019. 

מדד לפי  4-1רשויות מקומיות המצויות באשכול פריפריאליות  -"פריפריה גיאוגרפית"  .6.1.5

 שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 2015הפריפריאליות לשנת 

ואינן  1-4כלכלי -רשויות מקומיות המשתייכות לאשכול חברתי -"פריפריה חברתית"  .6.1.6

 יכות לפריפריה הגיאוגרפית.משתי

או רשות  %80,1עולה על בה  יהודים-הלארשות שאחוז התושבים  -מיעוטים"  /"רשות מעורבת  .6.1.7

 2המוגדרת כרשות מעורבת בידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 

 

  

                                                      
 ." של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה2017יות המקומיות הרשולפי פרסום "1 
 .קובץ היישובים של הלמ"סב 4קוד דת יישוב  2

 תנאי סף להגשת מועמדות.6

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2018/%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%92%D7%90%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%95%D7%92%D7%9F-%D7%9C%D7%A4%D7%99-%D7%94%D7%A8%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%94-2015.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2018/%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%92%D7%90%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%95%D7%92%D7%9F-%D7%9C%D7%A4%D7%99-%D7%94%D7%A8%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%94-2015.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2018/%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%92%D7%90%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%95%D7%92%D7%9F-%D7%9C%D7%A4%D7%99-%D7%94%D7%A8%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%94-2015.aspx
https://data.gov.il/dataset/00172ee8-4433-4d5d-8fd4-11f0f08ce5c4/resource/18e3c86d-5236-4322-aac0-0b313aa86a60/download/mna_niuli_isr_ishuv_gil_teur_01092019.csv
https://data.gov.il/dataset/00172ee8-4433-4d5d-8fd4-11f0f08ce5c4/resource/18e3c86d-5236-4322-aac0-0b313aa86a60/download/mna_niuli_isr_ishuv_gil_teur_01092019.csv
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2017/%D7%9E%D7%93%D7%93-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A9%D7%9C-%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA-2015.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2017/%D7%9E%D7%93%D7%93-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A9%D7%9C-%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA-2015.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2017/%D7%9E%D7%93%D7%93-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A9%D7%9C-%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA-2015.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2019/%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2017.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2019/ishuvim/bycode2017.xls
https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2019/ishuvim/bycode2017.xls
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 להגשת מועמדות לקול קורא זהתנאי הסף  .6.2

 עבור רשויות מקומיות: 6.2.1

)שימו התנאים המפורטים מטה  ארבעת כל העונות על רשויות מקומיותזכאיות להגיש בקשה 

 :(במצטברהתנאים הינם  -לב 

 .(1.1)ר' סעיף ג צוות חדשנות מטעם קרן בלומברבעבר ברשות פעל  לא (1

 נפש. 30,000רשות שמספר תושביה עולה על  (2

 .)כולל( 6-ל 1כלכלי בין -רשות המשתייכת לאשכול חברתי (3

על אחד או יותר מהקריטריונים בנוסף העונה ו ,הקריטריונים שלעיל אשר עומדת בכלרשות  (4

 :שלעיל( 6.1סעיף בההגדרות המפורטות פי על  -כלל הקריטריונים להלן ) הבאים

  מיעוטיםמעורבת או רשות רשות 

 הגיאוגרפית או לפריפריה החברתית רשות המשתייכת לפריפריה 

  נפש 70,000רשות שמספר תושביה עולה על 

 אשכולות אזוריים: עבור 6.2.2

 .2018בינואר  1-לשמועד הקמתם קודם אזוריים  אשכולותזכאים להגיש בקשה 

 :עבור כלל המגישים 6.2.3

 יםהמעוניינ האשכולות/שני ימים פתוחים לטובת הרשויותייערכו ספטמבר  חודש במהלך

להגיש מענה לקול הקורא, בהם יימסרו פרטים מלאים על תכולת התכנית וכן יינתן מענה על 

 שאלות בנוגע לקול הקורא.

הימים הפתוחים הינה חובה עבור רשויות המעוניינות להגיש מענה לקול ההשתתפות באחד מ

 הקורא.

 הימים הפתוחים ייערכו במועדים הבאים

 15.9.19א' יום |          11.9.19יום ד' 

נציגים לכל  3עד מכל רשות מקומית ואשכול אזורי ) נציגים 2ביום הפתוח ישתתפו לפחות 

אשכול /, אשר יגיעו יחד לאותו יום )לא ניתן לפצל את ההגעה של נציגי הרשות(אשכול/רשות

 בין הימים(, ובהם לפחות אחד מבין הגורמים הבאים:

 הרשותחבר הנהלת /גזבר/מנכ"ל -ית ברשות מקומ 

  מנכ"ל -באשכול 

 למידע נוסף ורישום ליום הפתוח

 
 הצעות שלא יעמדו בתנאי הסף, לרבות השתתפות ביום הפתוח, ייפסלו   .7

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwOxrm586i9EC-hTg-z8vZYIhSwZmG5SJE-KtdLR6cgTqBJA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwOxrm586i9EC-hTg-z8vZYIhSwZmG5SJE-KtdLR6cgTqBJA/viewform
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 הבדיקה צוות .7.1

 למיזם. שתכלול את נציגי השותפיםהבקשות תעשה באמצעות ועדה כלל  בחינת

 בשני שלבים ייערך הבקשותתהליך בחינת  .7.2

יות הרשושהגישו הכתובות והמסמכים הנלווים הבקשות קדים בו ייבחנו שלב מיון מ -א'  לבש 7.2.1

 המקומיות והאשכולות האזוריים

 8.2 -ו 8.1 בסעיפיםמפורטים  -כלל אמות המידה והמשקלות לפיהם תבוצע הבדיקה בשלב א' 

 .להלן

שידורגו בציון המשוקלל  האזוריים האשכולות 3-ו המקומיות הרשויות 10 -בתום שלב א' 

 יעברו לשלב הבא. 8.1-8.2 פיםעל בסיס סעיהגבוה ביותר 

 אשכול/פרונטלי עם בכירי הרשותראיון  -שלב ב'  7.2.2

 .8.3ף בסעימפורטים  כלל אמות המידה לפיהם ייבחנו המועמדים בראיון 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 תהליך בחינת הבקשה.7
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 רשויות מקומיות -שלב א'  .8.1

 המיון המקדים, ייבחנו הבקשות שהגישו הרשויות המקומיות על פי: בשלב

  ( 40%)המקומית מאפייני הרשות 

  המסמכים הנלווים, כנגזרת  והמסמכים הנלווים שיוגשו במענה לקול הקוראהבקשה הכתובה(

 (60%)למסמך זה(  9.1בסעיף  מאמות המידה להלן, מפורטים

 להלן פירוט אמות המידה אשר ייבחנו בשלב א' עבור רשויות מקומיות:

)לינק( מקור הנתונים הקריטריון מס"ד סך נק'  

 מקסימלי

(ה-הרשות המקומית )אמאפייני     

יהיגודל אוכלוס א  

  80,000, מקס' תושבים 30,000תושבים מעל  10,000נק' לכל  2

נתוני רשות 

האוכלוסין ספטמבר 

2019 

נק' 10  

 מבנה דמוגרפי ב

נק' 5: מיעוטים/מעורבתרשות   

%40נק' לרשות מעל  2.5: 17-0אחוז אוכלוסיה בגילאי   

%15נק' לרשות מעל  2.5+: 65אחוז אוכלוסיה בגילאי   

%15נק' לרשות מעל  2.5+: 1990אחוז עולי   

נק' לרשות המשתתפת בתכנית לשילוב יוצאי אתיופיה 2.5  

למ"ס 2017: קובץ 

רשויות + קובץ 

 יישובים

המטה לשילוב יוצאי 

 אתיופיה

נק' 15  

נק' 5רשות איתנה עפ"י חוק:  ג נק' 5 משרד הפנים   

 מדד פריפריאליות  ד

6-נק' לכל אשכול מתחת ל 1  

נק'( 5=  1נק', אשכול  1=  5)אשכול   

נק' 5 למ"ס 2015  

כלכלי-חברתיאשכול  ה  

6-נק' לכל אשכול מתחת ל 1  

נק'( 5=  1נק', אשכול  1=  5)אשכול   

נק' 5 למ"ס 2015  

נק' 40 סה"כ מאפייני הרשות  

י(-ו)מאפייני ההצעה הכתובה והמסמכים הנלווים   

 נסיון הרשות בקידום פרויקטי/תהליכי שינוי3 ב-3 השנים האחרונות:  ו

תהליכים 5, עד נק' לכל פרויקט 3  

וגשו על שיהמסמכים 

ידי הרשות במסגרת 

 המענה לקול הקורא

נק' 15  

                                                      
חדשים )לדוגמא,  עבודה תהליך או שירותשל  טמעהה -כל תהליך שינוי בתהליכי העבודה המרכזיים ברשות כ מוגדר שינוי תהליך/פרויקט3 

 אשר תהליך פיתוח ארגוני, הטמעת שירות חדש לתושב, הטמעת מערכת דיגיטלית חדשה וכד'(, וזאת בכל שירות הניתן על ידי הרשות המקומית,
או /, והרלוונטי הפעולה בתחום הרשות התנהלות את מהותית לשנות כדי בהם ושיש, לא היו קיימים ברשות או היו קיימים באופן חלקי בלבד

שנתיות בעבודת -בכל תהליך עבודה פנים רשותי המוכוון לשיפור עבודת הרשות )לדוגמא, הטמעת תהליך תכנון תכניות עבודה שנתיות או רב
 הרשות(.

 אמות המידה לבחינת הבקשות.8

https://data.gov.il/dataset/00172ee8-4433-4d5d-8fd4-11f0f08ce5c4/resource/18e3c86d-5236-4322-aac0-0b313aa86a60/download/mna_niuli_isr_ishuv_gil_teur_01092019.csv
https://data.gov.il/dataset/00172ee8-4433-4d5d-8fd4-11f0f08ce5c4/resource/18e3c86d-5236-4322-aac0-0b313aa86a60/download/mna_niuli_isr_ishuv_gil_teur_01092019.csv
https://data.gov.il/dataset/00172ee8-4433-4d5d-8fd4-11f0f08ce5c4/resource/18e3c86d-5236-4322-aac0-0b313aa86a60/download/mna_niuli_isr_ishuv_gil_teur_01092019.csv
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2019/%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2017.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2019/%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2017.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2019/%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2017.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2019/%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2019/%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2019/%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C.aspx
http://www.pmo.gov.il/policyplanning/hevra/Documents/kesher150718.pdf
http://www.pmo.gov.il/policyplanning/hevra/Documents/kesher150718.pdf
http://www.moin.gov.il/LOCALGOVERNMENT/local%20authority/Financialmanagement/Pages/%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%AA.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2017/%D7%9E%D7%93%D7%93-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A9%D7%9C-%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA-2015.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2018/%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%92%D7%90%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%95%D7%92%D7%9F-%D7%9C%D7%A4%D7%99-%D7%94%D7%A8%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%94-2015.aspx
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)לינק( מקור הנתונים הקריטריון מס"ד סך נק'  

 מקסימלי

:האתגרים ז  

 עמם מתמודדת הרשות בהווה האתגרים המוצעיםאיכות התרשמות הועדה מ

יש להציע שלושה אתגרים עימם מעוניינת הרשות להתמודד באמצעות צוות )

(:החדשנות  

 * אתגרים שיש נתונים התומכים בקיומם

יים, מוגדרים היטב וניתנים למדידה* אתגרים קונקרט  

 * אתגרים המנוסחים כבעיה ולא כפתרון

 )שירותים מוניציפליים, פעילות הרשות* אתגרים בעלי זיקה לתחומי הליבה של 

או לאתגרים /ו או לחזון ואסטרטגיית הרשות/ו (ועוד חינוך, רווחה פיתוח כלכלי,

  פנימיים של הרשות כארגון

* אתגרים בעלי זיקה ליעדי משרד הפנים כפי שמופיעים בתכנית העבודה המשרדית 

 לשנת 42019 

נקודות לאתגר( 5עד הניקוד ינתן לכל אתגר בנפרד, )  

המסמכים שיוגשו על 

ידי הרשות במסגרת 

 המענה לקול הקורא

נק' 15  

בחירת האתגרים:ו תהליך זיהוי ח  

כולל  תגריםזיהוי ובחירת האל מהתהליך שבוצע ברשותהתרשמות הועדה 

 שימת לב לסדרי העדיפויות של התושבים

המסמכים שיוגשו על 

ידי הרשות במסגרת 

 המענה לקול הקורא

נק' 10  

 התאמה למבנה הארגוני של הרשות המקומית: ט

 לוונטיים לכל אחד מהאתגרים שנבחרוקיום בעלי תפקיד בכירים ר *

 מיקום הצוות בתוך מבנה הרשות המקומית *

המסמכים שיוגשו על 

ידי הרשות במסגרת 

 המענה לקול הקורא

נק' 10  

נק' 10  התרשמות כללית מההצעה י  

הכתובה והמסמכים הנלוויםסה"כ מאפייני ההצעה  נק' 60   

נק' 100 סה"כ  

 

 יםאזורי ותאשכול -' שלב א .8.2

 על פי: האשכולות האזורייםבשלב המיון המקדים, ייבחנו הבקשות שהגישו 

  המסמכים הנלווים, כנגזרת  והמסמכים הנלווים שיוגשו במענה לקול הקוראהבקשה הכתובה(

 (100%)למסמך זה(  9.1מפורטים בסעיף מאמות המידה להלן, 

 להלן פירוט אמות המידה אשר ייבחנו בשלב א' עבור אשכולות אזוריים:

 סך נק' מקסימלי הקריטריון מס"ד

 -בנושאים רב ועיסוקבדגש על  ,של האשכול עשייתוהתרשמות הועדה ממידת גיוון  א

 תחומיים לפיתוח אזורי ושיפור השירותים המוניציפליים

נק' 15  

 נסיון האשכול בקידום פרויקטי/תהליכי שינוי5 ב-3 השנים האחרונות: ב

תהליכים 5נק' לכל פרויקט, עד  4  

נק' 20  

:האתגרים ג נק' 30   

                                                      
:news/news/BlobFolder/www.gov.il//https-02-11-( 535-534)עמ'  2019יעדי משרד הפנים מפורטים בספר תכניות העבודה לשנת  4 

19.pdf-02-11-news_2019_2_news/he/19 

 .לעיל 'ז 7.1 לסעיף הערה' ר5 

https://www.gov.il/BlobFolder/news/news-11-02-19/he/news_2019_2_news-11-02-19.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/news/news-11-02-19/he/news_2019_2_news-11-02-19.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/news/news-11-02-19/he/news_2019_2_news-11-02-19.pdf
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 סך נק' מקסימלי הקריטריון מס"ד

או הרשויות /האתגרים המוצעים עמם מתמודדים האשכול ואיכות רשמות הועדה מהת

יש להציע שלושה אתגרים עימם מעוניין האשכול להתמודד באמצעות החברות בהווה )

 צוות החדשנות(:

 * אתגרים שיש נתונים התומכים בקיומם

 * אתגרים קונקרטיים, מוגדרים היטב וניתנים למדידה

 * אתגרים המנוסחים כבעיה ולא כפתרון

או לתפיסה אזורית/* אתגרים בעלי זיקה לחזון ואסטרטגיית האשכול ו  

אוכלוסיית האשכול /* אתגרים בעלי זיקה למרבית הרשויות החברות באשכול   

 * אתגרים בעלי זיקה ליעדי משרד הפנים כפי שמופיעים בתכנית העבודה המשרדית לשנת 62019

נקודות לאתגר( 10)הניקוד יינתן לכל אתגר בנפרד, עד   

בחירת האתגרים:ו תהליך זיהוי ד  

זיהוי ובחירת האתגרים, כולל שימת לב ל מהתהליך שבוצע באשכולהתרשמות הועדה 

 לסדרי העדיפויות של התושבים וכן שיתוף רשויות / מועצת האשכול, במידה ובוצעו

נק' 15  

 :האשכול האזוריהתאמה למבנה הארגוני של  ה

לכל אחד ברשויות החברות באשכול  /באשכול האזורי קיום בעלי תפקיד בכירים רלוונטיים  *

 מהאתגרים שנבחרו

האשכול האזורימיקום הצוות בתוך מבנה  *  

נק' 10  

נק' 10 התרשמות כללית מההצעה ו  

נק' 100 סה"כ  

 

 (אזורי אשכול /ראיון )רשות מקומית  -שלב ב'  .8.3

  לשלב ב' יעלו עשרת הרשויות המקומיות ושלושת האשכולות האזוריים שיזכו לניקוד הגבוהה ביותר

 בשלב א'.

  במקומות הראשונים , בתאום מול הרשויות שידורגו 12-14.11.19הראיונות יתקיימו בין התאריכים

 .לאחר בדיקת שלב א'

  מניקוד  100%בראיון ייבחנו וידורגו אמות המידה המפורטות להלן, והניקוד שינתן עבורן יהווה

 הרשות.

 שימו לב 

תפקיד בכיר  בעללפחות כן ומזכיר הרשות /ראש הרשות, מנכ"ל איוןרעבור רשות מקומית יגיעו ל -

 .הקורא הקול במסגרת שהוגשו האתגריםמ)או יותר( אחד ל הרלוונטיברשות, אחד 

בעל תפקיד אחד לפחות עבור אשכול אזורי יגיעו לראיון יו"ר האשכול, מנכ"ל האשכול וכן  -

 האתגרים שהוגשו במסגרת הקול הקורא)או יותר( מהרלוונטי לאחד  ,באשכול

  

                                                      
:news/news/BlobFolder/www.gov.il//https-02-11-( 535-534)עמ'  2019יעדי משרד הפנים מפורטים בספר תכניות העבודה לשנת  6 

19.pdf-02-11-news_2019_2_news/he/19  

https://www.gov.il/BlobFolder/news/news-11-02-19/he/news_2019_2_news-11-02-19.pdf
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 מקומיות ואשכולות אזוריים:להלן פירוט אמות המידה אשר ייבחנו בראיון עבור רשויות 

 סך נק' מקסימלי הקריטריון מס"ד

 /יו"ר האשכול והנהלת הרשות  /בות ראש הרשות יומחוי מוטיבציותהתרשמות הועדה מה א

 האשכול למיזם

נק' 15  

אשכולית /חיבור המיזם לחזון ולאסטרטגיה הרשותית התרשמות הועדה מ ב נק' 15   

להובלת תהליכי חדשנות אשכול /הרשות  ומוכנותבשלות התרשמות הועדה מ ג נק' 15   

 /להטמעת צוות החדשנות בעבודת הרשות  מתאימהבשלות ארגונית ויציבות התרשמות הועדה מ ד

בעלי תפקידים מתאימים לליווי עבודת הצוות באתגרים שנבחרו()לרבות קיומם של  אשכול  

נק' 15  

מתהליך זיהוי ובחירת האתגרים הועדה התרשמות ה נק' 10   

בראיון הצגת האתגרים בצורה ממוקדת, קוהרנטית ומדידההתרשמות הועדה מ ו נק' 10   

ה יעשיליבת הל והמנהל החדשנות צוותחיבור אופן ל הרשות מהערכות ותכניתהתרשמות הועדה  ז

 (ועודמתוכננים עבודה  לרבות מבנה ארגוני, שגרות ניהול, תהליכי)  אשכול /ברשות 

נק' 10  

שותפים פוטנציאליים כולל הזדמנויות  אשכול לזהות /התרשמות הועדה מיכולת הרשות  ח

גם מול הרשויות החברות( –וחסמים בעבודה איתם )לאשכול   

נק' 5  

נק' 10 התרשמות כללית מהראיון ט  

 נק' 100 סה"כ

 

9.  

 מבנה הבקשה .9.1

 על הבקשה לכלול את המרכיבים הבאים:

 כאןניתן למצוא  מקווןקישור לטופס ה - הבקשה טופס .9.1.1

)יש לצרף במקומות המיועדים בתוך  שלב א'להתהליך הבחינה במסמכים נלווים המיועדים  .9.1.2

 :טופס ההגשה המקוון(

השנים  3-בתהליכי שינוי  /בקידום פרויקטי הרשות נסיוןחומרים המעידים על /מסמכים (1

 האחרונות

שלושה אתגרים לפי בחירת ראש הרשות, עימם מעוניינת הרשות להתמודד באמצעות  (2

 עבודת צוות החדשנות )הסבר על אופן בחירת והגדרת האתגר יינתן בימי החשיפה(

חומרים המעידים על קיומם של האתגרים )כגון: סקרי דעת קהל המעידים על /מסמכים (3

; יעדים של הרשות ; תהליך אסטרטגי שנערך ברשותשל הרשות קיום אתגר; נתונים ודאטה

 וכד'( המקומית

או לחזון ואסטרטגיית /לתחומי הליבה וחומרים המעידים על זיקת האתגר /מסמכים (4

 אשכול/הרשות

 תוך הדגשת בעלי התפקידים הרלוונטים לאתגרים שנבחרו אשכול/מבנה ארגוני של הרשות (5

 אשכולי./וממשקי העבודה של צוות החדשנות הרשותי

 הגשת הבקשהאופן .9

https://survey.gov.il/he/innolabs
https://survey.gov.il/he/innolabs
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לזיהוי ובחירת  באשכול/התהליך שבוצע ברשותהסבר המעידים על /חומרים/מסמכים (6

 שהוגשו האתגרים 

מידת גיוון העשייה ל גם עדויות , במידה והם מעוניינים בכך,בנוסףאזוריים יגישו אשכולות  (7

 האשכולשל 

מצ"ב לפי ה - וגזבר הרשותמנכ"ל הרשות החתומה ע"י ראש הרשות,  ת הרשות המקומיתהצהר .9.1.3

 )יש להעלות את ההצהרה החתומה לטופס הבקשה המקוון במקום הייעודי לכך( 'אנספח 

 או

 'בנספח במצ"ב לפי ה -החתומה ע"י יו"ר האשכול ומנכ"ל האשכול  הצהרת האשכול האזורי

 )יש להעלות את ההצהרה החתומה לטופס הבקשה המקוון במקום הייעודי לכך(

 

 אופן הגשת הבקשה .9.2

וחומרים נוספים באם הרשות מוצאת לנכון  19.ם בסעיף יש להגיש את כלל החומרים המפורטי

, 2019באוקטובר  27 פ,בתשרי תש" ח', כ"אמיום לא יאוחר  בקישור זה הטופס המקווןבאמצעות 

 .0017:בשעה 

  NaamaSh@moin.gov.il ניתן לפנות בשאלות הבהרה באמצעות דוא"ל לכתובת

 0062-332-073או בטלפון 

 
 

 
 
 

 שימו לב: 

 ציונה צפוי להיפגע -בקשה שלא תכלול את כלל המרכיבים הנדרשים והמסמכים הנלווים 

בקשתם תיפסל ולא   -אחד מהימים הפתוחים שלא ייקחו חלק באשכולות אזוריים /רשויות מקומיות

 יוכלו להגיש מועמדות

 בקשות שיגיעו לאחר מועד זה ייפסלו על הסף ולא יובאו לדיון

https://survey.gov.il/he/innolabs
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