
היא תכנית ארצית פורצת דרך במסגרתה יוקמו צוותי 
חדשנות ברשויות המקומיות ובאשכולות האזוריים, 

במטרה להטמיע תהליכי עבודה וכלים חדשניים 
לפיתוח וליישום יוזמות לשיפור חיי התושבים.

בהתבסס על ההצלחה של תכנית ״צוותי החדשנות״ 
)i-teams( של קרן בלומברג, הקים משרד הפנים 

בשיתוף עם הקרן תכנית חדשה שמטרתה לבנות, 
להכשיר וללוות צוותי חדשנות אשר יסייעו 
לשלטון המקומי בישראל בהתמודדותו עם 

אתגרים מורכבים.

הצוותים יפעלו בשיטות העבודה החדשניות 
שפותחו במהלך השנים האחרונות בעבודת הקרן 

ברחבי העולם, כאשר במקביל יוכשרו עובדי 
הרשויות המקומיות והאשכולות האזוריים וירכשו 
כלים ויכולות שיאפשרו להם להטמיע את המודל 

בעבודתם השוטפת ולהמשיך לפתח פתרונות 
 חדשניים גם לאחר סיום המימון במסגרת התכנית.

"הזירה״

משרד הפנים בשיתוף קרן בלומברג מזמינים את הרשויות המקומיות והאשכולות האזוריים, העונים על הקריטריונים 
א להגיש מועמדות להקמת צוות חדשנות רשותי/אשכולי במסגרת תכנית "הזירה". המפורטים במסמך הקול הקור

דות  מועד אחרון להגשת מועמ
17:00  |  27 .10.2019

דות א להגשת מועמ קול קור
לתוכנית "הזירה"

חדשנות בשלטון המקומי

אשכולות אזוריים  רשויות ו

ייהנו מ: המשתתפים בתוכנית 

מענק להקמת צוות חדשנות רשותי/אשכולי.	 
השתתפות בתכנית הכשרה הכוללת הנחיה פרטנית, 	 

סדנאות, גישה למשאבים והקניית כלים לשילוב 
שיטות עבודה חדשניות בפרקטיקה העירונית.

חברות ברשת עמיתים ארצית של צוותי חדשנות בה 	 
יוכלו לשתף ידע, ניסיון ורעיונות.

השתתפות בפלטפורמה הבינלאומית של 	 
קרן בלומברג.

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/theater?chapterIndex=1


לא פעל ברשות בעבר צוות חדשנות מטעם קרן 	 
בלומברג.

רשות שמספר תושביה עולה על 30,000 נפש.	 
 רשות המשתייכת לאשכול חברתי־כלכלי	 

 בין 1 ל- 6 )כולל(.
רשות אשר עומדת בכל הקריטריונים שלעיל, והעונה 	 

בנוסף על אחד או יותר מהקריטריונים הבאים:

רשות מעורבת או רשות מיעוטים. 1
רשות המשתייכת לפריפריה הגיאוגרפית או . 2

לפריפריה החברתית
רשות שמספר תושביה עולה על 70,000 נפש. 3

זכאים להגיש בקשה אשכולות אזוריים שמועד 	 
הקמתם קודם ל- 1 בינואר 2018 .

אי סף  תנ

דות: להגשת מועמ

התהליך

דות מותנית  הגשת מועמ

אחד מהימים  בהשתתפות ב

הפתוחים של התוכנית:

שלב א׳

בקשות שיעמדו בתנאי הסף יאושרו ע"י וועדה 
מקצועית,

וייבחנו בהתאם לאמות המידה המפורסמות בקול 
הקורא.

יום רביעי - 11.09.19
יום ראשון - 15.09.19

ב׳ שלב 

10 הרשויות המקומיות ו - 3 האשכולות האזוריים 
שיזכו לדירוג הגבוה ביותר בשלב א' יוזמנו לראיון 

בהשתתפות בכירי הרשות.

בשנת 2019 ייבחרו שלוש רשויות מקומיות ואשכול 
אזורי אחד להשתתפות בתכנית.

זמנים: לוח 

א 5.9.2019פרסום הקול הקור

ולאשכולות האזוריים יום פתוח לרשויות המקומיות 

* שימו לב: ההשתתפות באחד מהימים הפתוחים הינה חובה ותנאי
להגשת הצעות. ביום הפתוח ישתתפו לפחות 2 נציגים מכל רשות/

אשכול ובהם לפחות אחד מבין הגורמים הבאים:
רשות מקומית - מנכ"ל/גזבר/חבר הנהלת הרשות.

אשכול - מנכ"ל אשכול.

הימים הפתוחים יתקיימו

אריכים בירושלים, בת

11 .9 .2019

15.9 .2019

אריך אחרון להגשת הבקשה ת
27.10.2019

17:00 בשעה 

איון והזמנה לר ב'  דעה על מעבר לשלב  7.11הו .2019

איונות - ר ב'  שלב 

*שימו לב: בראיון יקחו חלק ראש ומנכ"ל הרשות / יו"ר ומנכ"ל
האשכול, וכן מנהלים בכירים אשר בתחום אחריותם הוגדרו אתגרים

** אנא שמרו מועדים אלו פנויים לצורך הראיון

12-14.11 .2019

זכייה דעה על  והו / האשכול  28.11סיום תהליך בחירת הרשויות  .2019

אן ליום הפתוח לחץ כ להרשמה 

אן דות מקוונת לחץ כ להגשת מועמ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwOxrm586i9EC-hTg-z8vZYIhSwZmG5SJE-KtdLR6cgTqBJA/viewform
https://survey.gov.il/he/innolabs

