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 א.ג.נ.,
 

 תפעול, שדרוג, הקמה, תכנוןל 2021 – 2019מבחני תמיכה ברשויות מקומיות לשנים  הנדון: 

 2מסמך הבהרות מספר  – מתקדמיםותחזוקה של מיזמים דיגיטליים 

מטה המיזם שכלל הארכות מועד להגשת בקשות התמיכה,  1 בהמשך למסמך הבהרות מספר

במשרד לשוויון חברתי  "(המטה" או "ישראל דיגיטלית מטההלאומי "ישראל דיגיטלית" )להלן: "
מבחני לשאלות הבהרה שהופנו אליו בקשר עם  מענהמתכבד ליתן בזאת  ("המשרדלהלן: ")

 . "(2 מס' הבהרות מסמך)להלן גם: " שבנדון התמיכה

 במבחניםאלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים האמורים במכתב זה תהיה המשמעות שנקבעה להם 
לתכנון, הקמה, שדרוג, תפעול ותחזוקה של מיזמים  2021-2019לתמיכה ברשויות מקומיות לשנים 

, בנוסח שפורסם באתר ובאשכולות רשויות מקומיות דיגיטליים מתקדמים ברשויות המקומיות
 https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/digital_supportהמשרד: 

 ."(התמיכה מבחני)להלן: "

 מפגשעלו במסגרת לקן יוער, כי במסמך דנא נכללות שאלות שונות שהתקבלו עד למועד פרסומו, ח
לנציגי רשויות מקומיות ו/או  11.10.2018מטה ישראל דיגיטלית ביום משרדי בהדרכה שנערך 

מטעם המשרד: מר נכחו  במפגש ההדרכה"(. ההדרכה מפגשאשכולות רשויות מקומיות )להלן: "

מר יובל זנה, מנהל תחום בכיר  דרור מרגלית, סגן ראש מטה ישראל דיגיטלית לעניין שלטון מקומי;
כפי שהובהר ברק, היועצת המשפטית למטה ישראל דיגיטלית. -עו"ד אושרת מורושלטון מקומי; 

, התשובות לשאלות בכתב, לצד הנוסח של מבחני התמיכה, הם בלבד יחייבו את במפגש ההדרכה
  המשרד. 

  .דיןולכל  מבחני התמיכהיובהר, כי כל האמור במכתב זה כפוף לקבוע ב

תשומת לבכם למודעה שפורסמה בעיתונות לעניין הארכת המועד האחרון להגשת בקשות תמיכה, 
 וזאת בחלוקה לשני המסלולים הקבועים במבחני התמיכה )מסלול א' ומסלול ב'(.

"ה המרכבממשלתיים, עשוי המשרד להידרש לביצוע פעולות שונות במערכת  פניםכי מטעמים , יוער
עובר להוצאת כתב התחייבות, במסגרתן עשוי הגוף מבקש התמיכה לראות סכומי תמיכה שונים 

מבקש  תחת מספר הקול הקורא של מבחני התמיכה הרלבנטי לאותו גוף)"ה המרכבבמערכת 
 בכתב שיופיע הסכום ורק אך הוא לתמיכה המוכר הסכום, מקרה בכל כי, מובהר. התמיכה(

 ספציפי אישור ובו, המשרד של החתימה מורשי ידי על חתום, המשרדידי -על שיוצא ההתחייבות
 ביחס לתמיכה המאושרות ההוצאות ולסוג לתמיכה המאושרים הדיגיטליים המיזמים לסוג ביחס

 אינו התחייבות כתב להוצאת עובר"ה המרכב במערכת שיופיע סכום כל. שאושר דיגיטלי מיזם לכל
 . אופן בשום המשרד את מחייב
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 שאלות ותשובות

 ?רואה ומוקד מצלמות גם המיזמים ברשימת נכנס האם :1 שאלה

סעיף שב הדיגיטליים מדובר ברכיבים שיכולים להיכלל כחלק מהמיזמים על פני הדברים, :תשובה
למבחני  12)מיזם ח' בסעיף  "מערכת שליטה ובקרה רשותית"ובין היתר,  ,למבחני התמיכה 12

למבחני התמיכה(,  12בסעיף )מיזם י"ב  ""(וידיאו אנליטיקסוידאו )"ניתוח מיזם "או התמיכה( 

, ובכלל זה הצגת מלוא המידע הנדרש לגבי המיזם והכל בכפוף לעמידה בכלל מבחני התמיכה
 .הדיגיטלי בכללותו במסגרת תכנית העבודה

הרשויות  ידי-עלהאם המאגר מכיל פתרונות בתשלום, או שמדובר בפתרונות שיפותחו : 2 שאלה
  ?באופן עצמאי / עם חברות פרטיות

 לגיבוש יתרמו שיבוצעו הדיגיטלייםהמיזמים למבחני התמיכה מובהר, כי " 3בסעיף  :תשובה

, מתקדמים דיגיטליים מיזמים של ידע", כמו גם ליצירת מאגר החכמה העירשל מודל " ולהתווייה
מתקדמים על בסיס  דיגיטליים כליםלרשויות מקומיות ללמוד זו מזו ולהטמיע  שיאפשר דבר

 ". ...צבריהניסיון שי

 יכיל לא המידע מאגרלמבחני התמיכה,  3ככל שהכוונה בשאלה דנא היא למאגר האמור בסעיף 

, של מיזמים דיגיטליים שבוצעו / עתידים להתבצע איפיון מסמכי בעיקר אלא, טכנולוגיים פתרונות
 דוגמאות לנהלים שהוכנו בקשר עם מיזמים דיגיטליים, RFI ,RFPלמכרזים רלבנטיים,  דוגמאות

 כלל הרשויות המקומיות.  אתבאופן חופשי נועד לשרת  המאגרוכיוצא באלה, ומשכך 

ומה אם הרשות מטילה על ספק לייצר לה איפיון? זה אומר שהספק הוא בעל  - 19סעיף  :3 שאלה
 .זכויות היוצרים

 לשיתוף מייחס שהמשרד הרבה החשיבות לאורכי: "מובהר למבחני התמיכה  19בסעיף : תשובה
 אשכולות עלם, יהמקומיות, בדגש על מערכות ומיזמים חכמים ודיגיטלי הרשויות בין וידע מידע

תמיכה )בין במסלול א' ובין במסלול ב'(  םהרשויות המקומיות שתאושר לה ועל מקומיות רשויות
הנתמכת ובכלל זה במסמכים השונים שיוכנו,  , כי זכויות היוצרים בתוצרים של הפעילותלהתחייב

יתאפשר  ולמשרד המקומיות לרשויות שייכות תהיינהוכו',  RFI ,RFPפיון, דרישות, י: אלרבות

 שיקול לפי, ולכל מטרה אחרת אחרות מקומיות רשויות לטובת הכלל מן יוצא ללא בתוצרים שימוש
לפרסם מסמכים אלה בכל אופן שייראה , ובכלל זה יהא המשרד רשאי המשרד של הבלעדי דעתו

המשמעות היא שעל הגוף מבקש התמיכה מוטלת האחריות להבטיח כי במסגרת ההתקשרות  ."לו
 .למבחני התמיכה 19סעיף בכנדרש  עם צדדים שלישיים תתבצע הסדרה של נושא זכויות היוצרים

 את להחליף) עצמה לתאורה תחלופה לנו יתאפשר לא כרגעהמיזם תאורה חכמה,  לגבי :4 שאלה
 עם מרחוק ושליטה בקרה הינו הראשון בשלב שלנו הרצון אלא( לדים לתאורת התאורה כלל

 כזה פרויקט להגיש נוכל האם .ואוטומטית ידנית מרחוק לשליטה בקרה וחיישני תנועה חיישני
 ?החכמה התאורה במסגרת

אין מניעה לפעול באופן המבוקש על פני הדברים, ובכפוף לעמידה בכלל מבחני התמיכה,  :תשובה
 . למבחני התמיכה( 12)מיזם ד' בסעיף  "תאורה חכמה"הדיגיטלי המיזם במסגרת 
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 הווידאו) IP ולא אנלוגיות רובן .מצלמות מספר ישנם כיום - וידאו ניתוח מיזם לגבי: 5 שאלה
 חלק לנתב נוכל אנליטיקס לווידאו התקציב במסגרת האם (.IP למצלמות רק מתחבר אנליטקס
 יהיה באמת אנליטיקס שוידאו בכדי IP למצלמות האנלוגיות המצלמות את לשדרג בכדי מהתקציב

 ?והתושבים העיר לטובת אפקטיבי הכי

אין מניעה לפעול באופן המבוקש על פני הדברים, ובכפוף לעמידה בכלל מבחני התמיכה,  :תשובה
למבחני  12)מיזם י"ב בסעיף  "("טיקסיוידיאו אנל"ניתוח וידאו )" הדיגיטליבמסגרת המיזם 

 ."שדרוג" מבחני התמיכה מתייחסים לאפשרות לקבלת תמיכה גם עבורנזכיר כי כמו כן, . התמיכה(

 יכולים אנו האם - קמפוס פלטפורמת בסיס על עירונית דיגיטלית למידה לגבי מיזם: 6 שאלה
 ולהעביר מכללה / פתוחה אוניברסיטה עם פ"שת גם" קמפוס" של הקורסים למאגר בנוסף ליצור

 לטובת בנוי מבנה להסב נכון יותר או לסטודנטים פיזי קמפוס לבנות) במקום פיזיים קורסים
 (?כמובן בקריטריונים שיעמוד הפרויקט

שיוקם  ,תהדיגיטלי הלמידה ניתן יהיה לקיים במתחם : בהתאם לאמור במבחני התמיכה,תשובה
מיזם )" "קמפוס" -דיגיטלי עירוני על בסיס הפלטפורמה הלאומית מתחם למידה במסגרת מיזם "

הכשרות  גם ,(פירוט ומאפיינים( –בנספח א' למבחני התמיכה )המיזמים הדיגיטליים  13מס' 
 "קמפוס"מפלטפורמת  הלקוחים( המבוססות על קורסים מקוונים Blended Learningמשולבות )

גם קורסים  במתחםכן, ניתן יהיה להפעיל  כמו. אחרותאו מפלטפורמות למידה דיגיטלית 

מכלל הפעילות  30%בלבד, ובלבד שהיקף פעילות זה לא יעלה על  פרונטלית ההמבוססים על למיד
 .דנן התמיכה מבחני במסגרת ייתמכו לא בלבד פרונטליים קורסים מקרה בכל כי, מובהרבמתחם. 

( לא יכלול העבודה מתכנית)חלק  המפורט ההוצאות תקציבעוד נקבע במבחני התמיכה, כי ככלל, 
  , שאין לו קשר ללימוד דיגיטלי. פרונטלי ללימוד שותהוצאות המשמ

 הגבוהה התלות לאור. הציבורית התחבורה הנו כחרדית המאופיינת ברשות מהותי נושא :7 שאלה
 התרבות כמאפיין וגם הגאוגרפי המיקום עקב גם) בפרט הציבורית ובתחבורה בכלל במועצה
 התחבורה על מעודכנים נתונים יומיומי באופן לתושביה מספקת המועצה בו מצב נוצר( החרדית

 טרטור הכל ומעל מיותרים כספים הוצאת, המועצה לעובדי רב טרטור המייצר דבר הציבורית
 קורא מקול כחלק, דיגיטליים לוחות להצבת האפשרות את לבחון אבקשכם ל"הנ לאור. לתושב

 ביותר והנוח ביותר העדכני באופן הציבורית התחבורה על מלא מידע לתושבים ינגישו אשר, זה

 יום היום חיי את ומכאן לתושבים הניתן השירות של ואיכותו רמתו את משמעותית ישפרו ובכך
 ומלא יומי זמנים ז"בלו אם כי הבא האוטובוס יגיע בו המדויק במועד מדובר אין כי נדגיש. שלהם

 .למועצה הציבורית התחבורה כל של

 מצוין בפנייהה הדיגיטלי מיזםעל פני הדברים, ובכפוף לעמידה בכלל מבחני התמיכה, ה :תשובה
 שלהנגשת משאבים ", בין היתר, מבחני התמיכהיכול להיכלל תחת מיזמים דיגיטליים הקיימים ב

 דיגיטלי שירות מערך"או למבחני התמיכה(  12)מיזם ג' בסעיף  "הציבורהרשות המקומית לשימוש 
תכנית כחלק מ וזאת, למבחני התמיכה( 12)מיזם י"א בסעיף  "לתושב והשירות הקשר לניהול אחוד

 ., אשר תוצג במלואה במסגרת תכנית העבודהיותר הרחב עבודה

 רבים בהן, אזוריות במועצות החינוך במחלקות שעולה נושא – דיגיטלי חינוך: 8 שאלה
. לימוד שנות 12 לאורך שלהם וליווי במעקב קושי וישנו חיצוניות במסגרות לומדים מהתלמידים

 זאת לאפשר מבקשים. תלמידים אחר ומעקב נתונים איחוד שיאפשרו למערכות צורך עולה לפיכך

 ."דיגיטלי חינוך" תחת
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, נחזה כי מדובר במערכת כפונקציה של עמידה בכלל תנאי מבחני התמיכות על פני הדברים, :תשובה
ידי הרשות -עלקבלת החלטות  תהליכיכלים מבוססי מידע לתמיכה בלמיזם " יותרשתתאים 
ניהול, תפעול ופיקוח על תהליכים "מיזם ל( או למבחני התמיכות 12" )מיזם ו' בסעיף המקומית

  .(למבחני התמיכות 12' בסעיף מיזם י) "ונכסים רשותיים

, אתר) כלים יש שלרשות היא הדיגיטציה בתחום היום העיקריות הבעיות אחת :9 שאלה
 תקציב מעין - הטמעה בתקציב צורך יש. אותם לצרוך יודעים לא התושבים אך( וכדומה אפליקציה

 מנת על עצמם לישובים וכניסה השתלמויות, כנסים(, רציני קמפיין) לפרסום כולו מיועד שיהיה
 גם משאבים להקצות חשוב. הרשות ידי על היום להם הניתנים לכלים התושבים את לחשוף
 .לתושב מגיע באמת לא השדרוג כל אחרת וההטמעה החשיפה לנושא

כחלק ידי הגוף מבקש התמיכה -יכולות להיכלל עלההוצאות המתוארות על פני הדברים,  :תשובה
בהתאם לכלל הפרמטרים  ייבחנו, אשר הכוללת מתכנית העבודהמתקציב כולל של מיזם דיגיטלי ו

, הנבחרהדיגיטלי הן מבחני התמיכה באופן כללי והן אמות המידה הרלבנטיות למיזם  –הרלבנטיים 
ביחס לכל המיזמים  מבחני התמיכהל 11.10-ו 10.3סעיפים הקבועה במגבלה הובכלל זה, 

פיתוח יכולות דיגיטליות ב כרוכות באלמנטים דיגיטליים ו/אועלויות שאינן " :הדיגיטליים, לפיה
חייבות להיות קשורות באופן ישיר לנושא הן ו הכוללת, ות המיזם הדיגיטלימעל 50%לא יעלו על 
של ועדת  הכפוף לשיקול דעתבבעלות תרומה להצלחת המיזם הדיגיטלי, והכל כן הדיגיטלי ו

אמות המידה לבחינת המיזמים הדיגיטליים כוללות מרכיב של ש לכךלב, התשומת . "התמיכות
ובמסגרת אמת מידה זו תיבחן בין היתר היערכות ארגונית היערכות ליישום המיזם הדיגיטלי 

 .להטמעה ומימוש מוצלחים

 ?קטגוריה אותה תחת שנמצאים פרויקטים מספר להגיש ניתן האם: 10 שאלה

הגוף של מיזמים דיגיטליים אשר וסגורה מגדיר רשימה ברורה  למבחני התמיכה 12סעיף  :תשובה
 במסגרת המיזם הדיגיטלי הנבחר ניתן לכלול רכיבים שוניםמבקש התמיכה רשאי לבחור מתוכם. 

כחלק מאותו מיזם דיגיטלי, כאשר תכנית העבודה תפרט את השימושים שייעשו בכל אחד מרכיבי 
 .הדיגיטלי המיזם

 ?עירוני מסמכים ארכיב ניהול של מערכת לגבי מה :11 שאלה

שיכולים דיגיטליים מדובר במיזמים  על פני הדברים, ובכפוף לעמידה בכל מבחני התמיכה, :תשובה

"ניהול, תפעול ופיקוח על  ובפרט, המיזמים הדיגיטליים הקבועים במבחני התמיכהלהיכלל בתוך 
 .למבחני התמיכה( 12תהליכים ונכסים רשותיים" )מיזם י' בסעיף 

שירותים מוועדות תכנון מרחביות ולא יכולים ליהנות  מקבליםקטנים  ישובים: 12 שאלה
 לא למה. מרחביות וועדות 32-כ בארץ קיימותמהתמיכות לקידום אמצעים דיגיטליים עבורם. 

 ?בתמיכות המרחביות התכנון וועדות את לכלול

בקשות לתמיכה יכול שתוגשנה על ידי רשויות מקומיות ו/או אשכול רשויות מקומיות  :תשובה
בהתאם לתנאי מבחני התמיכה ובהתייחס למיזמים הנתמכים המפורטים במבחני התמיכה,  בלבד,

הגוף מבקש התמיכה , ובמסגרת זו יכול 7וזאת על מנת לקדם את מטרות התמיכה האמורות בסעיף 
סיוע בעבודת הגוף מבקש התמיכה עבור תמיכה במיזם דיגיטלי שיבוצע על ידי ללבחון הגשת בקשה 

 .מרחביותועדות תכנון 
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 מידע אבטחת יועץ של באישור ילווה המידע ואבטחת ההגנה"מערך ש הדרישה לגבי :13 שאלה
 שעלות מכיוון, לרשות המוקצה התקציב חשבון על הינה היועץ העסקת להבנתנו", תלוי בלתי

 זה נושא ההוצאות בתקציב לכלול נבקש, מאוד גבוהה הינה תלוי בלתי מידע אבטחת יועץ העסקת
 מידע אבטחת יועץ העסקת הספק עם ההתקשרות במסגרת לחייב לרשות לאפשר לחליפין או

 .לנדרש בהתאם ודוחות התחייבויות אספקת כולל מהפרויקט כחלק

אין מניעה לכלול בתקציב תכנית העבודה על פניו, ובכפוף לעמידה בכלל מבחני התמיכה,  :תשובה

במסגרת התקציב המוקצה לניהול ולייעוץ וזאת סעיף המתייחס לייעוץ בתחום אבטחת המידע )
, כאמור בסעיף מסך עלות המיזם הדיגיטלי 20%בקשר עם המיזם הדיגיטלי הנבחר, בגובה של עד 

זה ייבחן . עניין (למבחני התמיכה לגבי מסלול ב' 11.10למבחני התמיכה לגבי מסלול א' ובסעיף  10.3
 . של המיזם הדיגיטלי לתקציב הכוללובהתאם למבחני התמיכה הכלליים 

 להגשת הארכה לקבל אפשרות יש האם - הקודם בחודש והחגים החופשות אילוצי בשל :14 שאלה

ככל שלא, האם אפשר לקבל הארכה רק למסלול ב', כיוון שלייצר שיתופי פעולה לוקח  ?הבקשה
 המון זמן?

בקשות תמיכה, בחלוקה , הוחלט על הארכות מועד להגשת 1אמור במסמך הבהרות מס' כ :תשובה
 לשני המסלולים, כדלקמן:

 בנובמבר 15"ט, תשע בכסלו' ז', אתוגשנה עד ליום  'א מסלולתמיכה במסגרת  בקשות 

2018. 

 בדצמבר  16 א', ח' בטבת תשע"ט, ליום עד תוגשנה 'ב מסלולתמיכה במסגרת  בקשות
2018. 

 '?ב במסלול וגם' א במסלול גם המיזם אותו את להגיש ניתן האם: 15 שאלה

לא ניתן לקבל תמיכה בעבור מיזם דיגיטלי במסגרת : "הקורא לקול 11.2 בסעיף כאמורלא.  :תשובה
במסגרת בקשה שהגישה מי  דומההמשרד תומך במיזם דיגיטלי  בקשה לפי מסלול ב', כאשר

 .]ההדגשה הוספה, הח"מ[ "'משתפות הפעולה במסגרת בקשתה לפי מסלול א מהרשויות המקומיות
, קל וחומר כי דומה דיגיטלי במיזם מדובר לא כי להראות התמיכה מבקש הגוף על, לכך בהתאם

הן במסגרת בקשה לפי מסלול א' והן במסגרת בקשה לפי מסלול  זההלא ניתן לתמוך במיזם דיגיטלי 

 . ב'

 תקציב לכלול גם ניתן המיזמים לטובת הרשות שמעמידה התקציב במסגרת האם :16 שאלה
 ?עמותות ידי עלהממומן 

לכך שכספי העמותה לא ממומנים על ידי ו התמיכה מבקש גוףכפוף לכל דין החל על הב :תשובה
ידרש , בהתאם הגוף מבקש התמיכה עשוי להזה, כבמקרה . לכך מניעה איןמקור ממשלתי כלשהו, 

 עוד לגבי מקורות המימון של העמותה.ופרטים מידע  לספקלשיקול דעתו הבלעדי של המשרד, 
או כנותן ו/או כתומך ו/ציג צד שלישי כלשהו כבעל זכויות ילא  הגוף מבקש התמיכה כי, מובהר
אלא אם אושר  ,הנתמכיםהדיגיטליים או כפילנטרופ ביחס לאיזה מהמיזמים ו/או כתורם ו/חסות 

  על פי שיקול דעתו הבלעדי. ,על ידי המשרד
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 ?המקומית הרשות ידי על הוקם שכברניתן להגיש בקשה עבור מיזם  האם :17 שאלה

שדרוג של מיזם דיגיטלי  בעבורגם  תמיכה לבקש ניתן כי נקבע התמיכה במבחניכן.  :תשובה
, ובכלל זה כי הפעילות הנתמכת בוצעה זה בהקשר התמיכה מבחני לכלל עונהובלבד שהוא  ,מתקדם

 . תקופת התמיכהתוך ב

 בגין תמיכה אישר המשרד אם –"עלויות שאינן כרוכות באלמנטים דיגיטליים"  בעניין :18 שאלה
"עלויות שאינן כרוכות באלמנטים  בעבור הם המאושר מהתקציב 35% כאשר דיגיטלי מיזם

הרשות המקומית תשלם עבור אותן עלויות והמשרד  בפועל, התשלום בעת האםדיגיטליים", 
 דיגיטליים בלבד? ישלם עבור העלויות הכרוכות באלמנטים

לכל מיזם דיגיטלי, במסגרת אישור התמיכה יאושרו תכנית עבודה ותקציב הוצאות  :תשובה
כלול גם עלויות שאינן כרוכות באלמנטים דיגיטליים ו/או בפיתוח יכולות דיגיטליות עד ל יםשיכול

הדיגיטלי וכן מעלות המיזם הדיגיטלי הכוללת והן חייבות להיות קשורות באופן ישיר לנושא  50%

בעלות תרומה להצלחת המיזם הדיגיטלי, והכל בכפוף לשיקול דעתה של ועדת התמיכות ומבחני 
)עד השיעור הקבוע במבחני התמיכה וכפי שיירשם בכתב  שא בחלקו היחסייהתמיכה. המשרד י

מכל הוצאה והוצאה ( ידי המשרד, חתום בידי מורשי החתימה של המשרד-ההתחייבות שיונפק על
 .התמיכה לכללי בכפוףמסגרת התקציב המאושר שב

 מדויק באופן להגדיר קשה – "עלויות שאינן כרוכות באלמנטים דיגיטליים" בעניין :19 שאלה

 ?חידוד לקבל ניתן האם. הזו ההגדרה תחת הם בדיוק רכיבים אילו

: "עלויות שאינן כי נקבע למבחני התמיכה 11.10וכן בסעיף  למבחני התמיכה 10.3 סעיףב :תשובה
מעלות המיזם  50%כרוכות באלמנטים דיגיטליים ו/או בפיתוח יכולות דיגיטליות לא יעלו על 

לנושא הדיגיטלי וכן בעלות תרומה הדיגיטלי הכוללת, והן חייבות להיות קשורות באופן ישיר 
 בכך מכיר המשרדלהצלחת המיזם הדיגיטלי, והכל בכפוף לשיקול דעתה של ועדת התמיכות". 

וישנן עלויות אשר מקושרות  דיגיטליים לאלמנטים מובהק באופן מקושרות אשר עלויות שישנן
 שתי בין בתווך הנמצאיםדיגיטלי . לגבי רכיבי מיזם דיגיטליים שאינםאלמנטים באופן מובהק עם 

, הנושא ייבחן באופן פרטני עבור כל מיזם דיגיטלי, בהתאם לכלל מאפייני המיזם אלה קצוות
, והכל הדיגיטלי מיזםכחלק מהכל רכיב  של יםהספציפיוליישומים הדיגיטלי ובהתאם למטרות 

  . בכפוף לשיקול דעתה של ועדת התמיכות

, מראש לדעת אפשר אי אם – "עלויות שאינן כרוכות באלמנטים דיגיטליים" בעניין :20 שאלה
 טעות בסיס על תידחה שהיא סיכוי שיש בידיעה בקשה להגיש מקומית לרשות יש אינטרס איזה

מה למשל לגבי סיבים אופטיים, זה הרי  "עלויות שאינן כרוכות באלמנטים דיגיטליים"? בתקצוב
 מקושר לצ'יפים?

באופן  האינטרסים שלויכה באופן שמשרת את גיש את בקשת התמהגוף מבקש התמיכה י :תשובה
. ועדת התמיכות תדון בבקשות התמיכה לפי הוראות החשב הכללי לעניין תמיכות מתקציב המיטבי

כפי שתעודכנה מעת לעת, בהתאם לקבוע במבחני התמיכה ובהתאם לכל  ,המדינה בגופים אחרים
 . תכן כי לא תאושר בקשת תמיכה במלואהידין, ובהתאם לכך י
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להגיש בקשה  נדרשת המסלולים בשני תמיכה בקשות שמגישה מקומית רשות האם: 21 שאלה
 אחת במרכב"ה?

מערכת בבנפרד  נהתוגש , מסלול א' או מסלול ב',השונים למסלולים תמיכה ות: לא. בקשתשובה
וכי  בנפרד נקבע מועד אחרון שונה להגשת בקשת תמיכה לכל מסלולש , לכךלבהתשומת  "ה.מרכבה

, 2018משרד ראש הממשלה, שנת  תחת) ישנו מספר קול קורא שונה להגשה במערכת המרכב"ה
; מספר קול קורא עבור 9738: 'א מסלולבמסגרת  מקומית רשותמספר קול קורא עבור הגשה של 

 רשויות אשכולקול קורא עבור הגשה של  מספר; 9893: 'ב מסלולבמסגרת  מקומית רשותהגשה של 
 .(9974: 'ב מסלולבמסגרת  מקומיות

 מי מחליט על עמידה בתנאי הסף?: 22 שאלה

 .של המשרד לשוויון חברתי התמיכות ועדת: תשובה

מדוע לא  משכך, המיזמים אותם את לבצעירצו שהרבה רשויות  יהיוסביר להניח ש: 23 שאלה

-התשל"בלחוק הרשויות המקומיות )מכרזים משותפים(,  9סעיף בהתאם ל לעשות רכישה אחת
 ?וזיל את עלויות ההתקשרותכדי לה 1972

 מבקש הגוף באחריות הואלביצוע פעילות נתמכת  ספק עם ההתקשרותביצוע  אופן: תשובה
 מהרשויות דורש המשרד, דיגיטלי מיזם כל של העבודה תכנית במסגרת כי, מובהר .התמיכה

בהתאם לסעיפים הקבועים  ,הדיגיטלי המיזם של כלליים וקווים עקרונות להציג המקומיות
אין דרישה ליצירת התקשרויות קונקרטיות עובר להגשת הבקשה ו/או כאשר  בתכנית העבודה,

לחוק הרשויות המקומיות  9סעיף , כי למעלה מהנדרש יוערלנקיבה בשמם של ספקים קונקרטיים. 
הפנים, להתקשר , מאפשר לרשות מקומית, על פי אישור של שר 1972-)מכרזים משותפים(, התשל"ב

מכרז "עם מי שזכה במכרז ציבורי שפורסם מטעם משרד ממשרדי הממשלה או מטעם מ פטורב
כי , יצויןעוד של תמיכות.  בתהליךואולם, בענייננו לא מדובר במכרז אלא  ארגון או מוסד ציבורי".

ני אשר אושרו לתמיכה מכוח מבח הדיגיטליים המיזמיםרשימת כלל פרסם את להמשרד בכוונת 
בקרב גופים מבקשי תמיכה המבצעים מיזמים דיגיטליים שיתופי פעולה  התמיכה דנא, דבר שיעודד

 .זהים ו/או דומים

סביר להניח שרשות מקומית שכבר בחרה  –"פיילוטים" עבור המיזמים  תכניותל ביחס: 24 שאלה
 במיזם לא תעשה לו פיילוט.

ככלל, על חיוב לביצוע פיילוט עבור המיזמים הדיגיטליים.  איןמבחני התמיכה,  במסגרת: תשובה
אם נדרש ל מיזם דיגיטלי, ובכלל זה לבחון גוף מבקש תמיכה להגיש תכנית עבודה לביצוע מיטבי ש

בחנו במסגרת אמות המידה הקבועות במבחני יפיילוט לצורך ביצוע מיטבי, כאשר הדברים י
 התמיכה.

 ?מיזמים ארבעה להגיש יכולה מקומית רשות הכל שבסך להגיד אפשר האם: 25 שאלה

 מיזמים שלושה עדעבור  בקשהלהגיש  רשאית מקומית רשותפי מבחני התמיכה,  עלכן.  :תשובה
משותפת, כרשות מובילה או כאחת מהרשויות המקומיות  בקשהב להיכלל וכן 'א מסלול במסגרת

 9 לסעיף בסיפא כי, יודגשבמסגרת מסלול ב'.  משותף נוסף מיזםב לתמיכה משתפות הפעולה,
כי "רשות מקומית יכולה להיכלל במסגרת בקשת תמיכה במסלול ב' )בין  ,מובהר התמיכה למבחני

אם כחלק מבקשה משותפת של רשויות מקומיות באמצעות רשות מובילה ובין אם במסגרת אשכול 
 ". פעם אחת בלבדרשויות מקומיות( 
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 באופן גם למלא, האם היא נדרשת המקוון הבקשה טופס את מגישהרשות מקומית  אם: 26 שאלה
 ?לתמיכה הבקשה טפסי את ידני

אינו  הוא ,בנוסף על המסמכים המפורטים באוגדן הטפסיםהוא  מקווןה בקשהה טופס .כן: תשובה
 המקוון הטופסחובה.  בכל מקרה היא ה"המרכב במערכתמחליף את הטפסים, והגשת הטפסים 

 הבחינה תהליך את לייעל מנת על מנהלתית מבחינה לסייע למשרד אשר מטרתו ,כלי עזר בלבד הוא
 ביןוטופס הבקשה המקוון  במסגרתשיימסר  מידעככל שתהיה סתירה בין . התמיכה בקשות של

 .  בלבד מרכב"ההבמערכת  להגשהמרכב"ה, הבקשה תיבחן בהתאם  מערכת מסגרתמידע שיוגש ב

 ?WORD קובץאת טפסי הבקשה דרך  למלא ניתן האם: 27 שאלה

כמצוין באוגדן הטפסים, ניתן . WORD -שניתן למלא ב המשרד פורסם גם קובץ באתר, כן: תשובה
לצרף עמודים נוספים ו/או מסמכים נוספים לתמיכה בפרטים שנדרש להגיש במסגרת טפסי 

 .הבקשה

 מכרזים להוציא להספיק יכולות אהרשויות המקומיות ל – 2018לתקציב  התייחסות: 28 שאלה
 .השנה תום עד

, כך 2019-2021דרישה כזו, תקופת התמיכה מוגדרת ביחס לשלוש שנות התמיכה  אין: תשובה
שהגוף מבקש התמיכה רשאי לנצל את התמיכות, בהתאם לאמור בכתב ההתחייבות, לאורך תקופת 

 התמיכה. 

 המקומית לרשות אושרהאם  CRMמערכת  עבור גדולהלהגיש בקשה  ניתן האם: 29 שאלה
מבחני התמיכה "במסגרת  CRMרכישת מערכת  בעבורעל ידי המשרד  קטנה יחסית תמיכה

 ?"בהקמה, שדרוג ותחזוקה של אמצעים דיגיטליים תשתיתיים ברשויות מקומיות

: "לא תינתן תמיכה לפעילות הממומנת כספית מכל מקור התמיכה למבחני 21סעיף  לפי :תשובה
ממשלתי נוסף או בעד פעילות שהמשרד משתתף בה בדרך אחרת. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי 

ידי המשרד במסגרת מבחני התמיכה בהקמה, שדרוג ותחזוקה של -לא תיתמך פעילות הנתמכת על
 אמצעים דיגיטליים תשתיתיים ברשויות מקומיות". 

הנ"ל, מובהר כי ככל שבמסגרת התמיכה שמפעיל המשרד ל"הקמה, שדרוג  21התייחס לסעיף ב
ותחזוקה של אמצעים דיגיטליים תשתיתיים" אישר המשרד לרשות מקומית תמיכה בעבור  מערכת 

במסגרת מיזם  CRMלניהול פניות תושבים, הרשות המקומית לא תוכל לקבל תמיכה בעבור מערכת 
אלא  ,חני התמיכה )"מערך שירות דיגיטלי אחוד לניהול הקשר והשירות לתושב"(למב 12א לסעיף "י

אם תפרט במסגרת תכנית העבודה מדוע מדובר בפעילויות שונות, ובכלל זה תפרט מה נכלל בפעילות 
שאושרה לתמיכה במסגרת "הקמה, שדרוג ותחזוקה של אמצעים דיגיטליים תשתיתיים", מה נכלל 

רו מבוקשת תמיכה במסגרת מבחני התמיכה דנן וכיצד שני הנושאים במיזם הדיגיטלי בעבו
כי ההחלטה באם המיזם הדיגיטלי בעבורו מבוקשת  ,משלימים ומתממשקים אחד עם השני. מובהר

 הנ"ל נתונה לשיקול דעתו המוחלט של המשרד. 21תמיכה עומדת בתנאי סעיף 

 מבחני התמיכה"רשות מקומית ערכה פיילוט במימון של המשרד במסגרת  אם: 03 שאלה
 ניתן האם, "בהקמה, שדרוג ותחזוקה של אמצעים דיגיטליים תשתיתיים ברשויות מקומיות

 ?"להנ התמיכה בקשת במסגרת להרחיבו
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: "לא תינתן תמיכה לפעילות הממומנת התמיכה למבחני 21 בסעיף. כפי שהובהר לא: תשובה
מכל מקור ממשלתי נוסף או בעד פעילות שהמשרד משתתף בה בדרך אחרת. מבלי לגרוע כספית 

ידי המשרד במסגרת מבחני התמיכה בהקמה, -מהאמור, מובהר כי לא תיתמך פעילות הנתמכת על
שדרוג ותחזוקה של אמצעים דיגיטליים תשתיתיים ברשויות מקומיות". מכאן, שלא ניתן לקבל 

ידי המשרד, לרבות ביחס לתכנית נסיינית )פיילוט(, גם -נה בעבר עלתמיכה בגין פעילות שמומ
     במסגרת מבחני התמיכה הנוכחיים.

 ?"הבמרכב הנמצאים הטפסים את גם ידני באופן להגיש יבתמחו מקומית רשות האם: 31 שאלה

במסמך  כמפורטאין חובה להגישם שנית ] – "הבמרכב כבר שנמצאים נדרשים טפסים: לא. תשובה
עמוד  1סעיף  – Z05:  מסמכי יסוד של הגוף מבקש התמיכה -טופס הבקשה"  – יםידיגיטל"מיזמים 

3 ,Z06 –  מסמכים שנתיים ;2סעיף :Z13 –  1סעיף ,Z56 –  2סעיף ,Z55 –  3סעיף ,Z20 –  6סעיף].  

מסמכי היסוד  -"ה קיימים שני סוגי מסמכים: מסמכים שנתיים ומסמכי יסוד במרכב: 32 שאלה

הם מסמכים קבועים שלרב לא משתנים, עם זאת המסמכים השנתיים משתנים מדי שנה ויכולים 
להתעדכן עד חודש דצמבר. משכך, נכון לעכשיו לא לכל הרשויות המקומיות יש את המסמכים 

 מהי הנחיית המשרד בנוגע למסמכים אלו? –העדכניים ביותר לפי דרישת הקול הקורא 

יש מסמך כלשהו, נא לציין זאת במסגרת בקשת התמיכה ולפרט את ככל שיש מניעה להג: תשובה
   .המניעה ובנוסף יש להגיש את המסמכים והמידע העדכניים ביותר הקיימים בידי הרשות המקומית

 להגיש ניתן האם, 2017 לשנת הפנים משרד ביקורת"ח דו את המקומית לרשות אין אם: 33 שאלה
 ?הקודמת השנה של זה את

 (.32כן. ר' התייחסות לעיל )תשובה לשאלה מס'  :תשובה

 הרשות של האינטרנט באתר מקוונים טפסים מערכת עבור תמיכה לבקש ניתן האם: 34 שאלה
 ?המקומית

: "לא תינתן תמיכה לפעילות הממומנת כספית מכל מקור קובע למבחני התמיכה 21סעיף : תשובה
בדרך אחרת. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי ממשלתי נוסף או בעד פעילות שהמשרד משתתף בה 

ידי המשרד במסגרת מבחני התמיכה בהקמה, שדרוג ותחזוקה של -לא תיתמך פעילות הנתמכת על
 אמצעים דיגיטליים תשתיתיים ברשויות מקומיות".

להגשת בקשות התמיכה במסגרת קול הקורא להקמה, שדרוג ותחזוקה של הזמנה ל א' בנספח
"תנאי  הוגדרו, 2017שפרסם המשרד בשנת  ,תשתיתיים ברשויות מקומיותאמצעים דיגיטליים 

 נכלל מפרט של מודול "מחולל טפסים".ו, מינימום לאתר אינטרנט"

ל"הקמה, שדרוג  התמיכה מבחניככל שרשות מקומית, מבקשת התמיכה, קיבלה תמיכה, במסגרת 
שדרוג של אתר לקמה או ותחזוקה של אמצעים דיגיטליים תשתיתיים" ברשויות מקומיות, לה

האינטרנט של הרשות, אזי לא תאושר בקשת תמיכה עבור מערכת טפסים מקוונים באתר 
   .דנןהאינטרנט של הרשות המקומית במסגרת מבחני התמיכה 

 -"מתחם למידה דיגיטלי עירוני על בסיס הפלטפורמה הלאומית  י"גמיזם  בעניין: 35 שאלה
 גבי עלהאם הרשות המקומית מחויבת לעשות שימוש רק בקורסים הנמצאים  –"קמפוס"" 

 "קמפוס"? פורמתטפל
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 יםדיגיטלי לימוד תכני עבורברשאי לעשות שימוש בתקציב גם  הגוף מבקש התמיכה: לא. תשובה
התמיכה:  למבחני 'א נספחבתיאור מיזם י"ג ב, כפי שמובהר "קמפוס" פלטפורמתב נכללים םשאינ

( Blended Learningהכשרות משולבות ) במתחםניתן יהיה להפעיל במסגרת מיזם דיגיטלי זה, "
מפלטפורמות למידה דיגיטלית הלקוחים מפלטפורמת קמפוס או המבוססות על קורסים מקוונים 

בלבד,  פרונטלית הגם קורסים המבוססים על למיד במתחםניתן יהיה להפעיל כמו כן, . אחרות
 קורסים מקרה בכל כי, מובהרמכלל הפעילות במתחם.  30%ובלבד שהיקף פעילות זה לא יעלה על 

 . "דנן התמיכה מבחני במסגרת ייתמכו לא בלבד פרונטליים

 -"מתחם למידה דיגיטלי עירוני על בסיס הפלטפורמה הלאומית  מיזם בעניין: 36 שאלה
 ?המיזםבמסגרת  שניתניםהשירותים  בגיןהאם יש צורך לגבות עלות  –"קמפוס"" 

 . )מקים מתחם הלמידה( הנושא נתון לשיקול דעתו הבלעדי של הגוף מבקש התמיכה .לא: תשובה

 -"מתחם למידה דיגיטלי עירוני על בסיס הפלטפורמה הלאומית  מיזם בעניין: 37 שאלה

 בגינו יכול ללמוד אותו מהבית ולקבלמוסד אקדמי מוכר  שלשלוקח קורס  לומד האם –"קמפוס"" 
 תעודה?

, נתונה כלשהן למטרות אחרות וביןאקדמיות  למטרותבין ההכרה בקורס מקוון,  סוגיית: תשובה
שונה בקרב גורמים  זהעניין  בפועלהניסיון מלמד כי ואמנם, הקורס.  בעל שללשיקול דעתו הבלעדי 

, בדומה לנעשה שונים המעלים קורסים מקוונים לפלטפורמה הלאומית ללמידה דיגיטלית

 הרי, התמיכה מבקש הגוףידי -על שיופקו לקורסים ביחס .בפלטפורמות למידה מקוונות אחרות
 .דעתו לשיקול נתון זה שעניין

 מענה לספק יודעת הפלטפורמה האם? השתלמות גמול לצורך בקורס הכרה לגבי מה: 83 שאלה
 ?נוכחות לבדיקת

אחריותו תחום ב מצויה: סוגיית ההכרה בקורס מקוון למטרות הכרה בגמול השתלמות תשובה
נתונה לשיקול דעתו הבלעדי )בין בעצמו ובין במסגרת יחסיו  לכך ובהתאם של בעל הקורס תהבלעדי

  הכרה בקורס למטרות הכרה בגמול השתלמות(.מתן העם הגורם האמון על 

, יש בדיקת נוכחותבכל הנוגע ל "קמפוס"לשאלת היכולות הטכנולוגיות של פלטפורמת  אשר
מסוים על גבי הפלטפורמה,  להבהיר כי לפלטפורמה יש יכולת לאסוף מידע לגבי זמן השהות בקורס

(, הגם שרכיב זה PROCTORINGהיבחנות מאובטחת מרחוק )אך נכון למועד זה אינה כוללת רכיב 
. עוד יצוין, כי היות שמדובר בפלטפורמת "קמפוס"נמצא במפת הדרכים הפיתוחית לפלטפורמת 

 .בעצמו הנדרש הרכיב את לפתח יכול התמיכה מבקש הגוף, פתוח קוד

 -"מתחם למידה דיגיטלי עירוני על בסיס הפלטפורמה הלאומית  מיזם בעניין: 93 שאלה
 ?מוצר סל לכלל הרשויותכ אותה להציע לא מדועאם מדובר בתכנית מוסדרת  –"קמפוס"" 

 בניית תכנית עבודה במסגרתומידע רלבנטי  מנחים קוויםזה  למסמך 'ג נספחמצ"ב כ: תשובה
 -למידה דיגיטלי עירוני על בסיס הפלטפורמה הלאומית "מתחם  -עבור מיזם דיגיטלי י"ג 

 . "קמפוס""

 בניית תהליך את ולקדם לסייע שנועד במסמך אלאבפני עצמה  עבודה בתכנית מדובר לאיודגש, כי 
, תוך העלאת הצעות זה דיגיטלי מיזם בעבור תמיכה לבקש שבחר תמיכה מבקש גוף עבור העבודה

  .שונים של תכנית העבודהו/או המלצות ביחס לסעיפים 
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 -"מתחם למידה דיגיטלי עירוני על בסיס הפלטפורמה הלאומית  מיזם בעניין: 04 שאלה
 ?האם קיימים קורסים בשפות נוספות מלבד עברית –"קמפוס"" 

"קמפוס".  לפלטפורמתקורסים בשפה הערבית  12לעלות לפחות  צפוייםהקרובה  בשנהכן. : תשובה
ל גם ביחס וחיכול ל במיזם התמיכה תקציב ,(לעיל 25' מס לשאלהה במענ) לעיל שנאמר כפי, כן כמו

 .המיזם הלאומי ללמידה דיגיטלית – ללימוד דיגיטלי בפלטפורמות מקוונות שאינן "קמפוס"

 -"מתחם למידה דיגיטלי עירוני על בסיס הפלטפורמה הלאומית  מיזם בעניין: 41 שאלה

 ,למשל ,ניתן, כלומר האם האם יש דרישה למבנה כיתה מסוים במתחם הלמידה –"קמפוס"" 
 להשתמש בכיתה עם מחשב אחד ומקרן?

ו/או לדרישות מבניות ולוגיסטיות ספציפיות מחייבות  קבוע כיתה למבנה: אין דרישה תשובה
 אקטיביתללמידה אישית  מיועדיםהקורסים על גבי פלטפורמת "קמפוס"  ,זאתעם אחרות. 

 'בנספח א ג"ימאפייני המערכת הדיגיטלית )מיזם דיגיטלי מסגרת תיאור . בתאינטראקטיביו

שהמרחב נדרש הסבה של מרחב קיים, במרחב חדשנות או  ה שלכי בהקמ ,למבחני התמיכה( נקבע
 יות תומכות המאפשרות את ביצוע תהליכי הלמידה הנדרשים.יכלול אמצעי קצה ומערכות דיגיטל
בו  לומדים מספרלמתאים בכיתה לא ייתן מענה  אחד מחשבעמדת היחידה המקצועית היא כי 

 ובפרט לא יהיה בו כדי לספק את חוויית הלמידה המותאמת לעולם הלמידה הדיגיטלית. זמנית

 -"מתחם למידה דיגיטלי עירוני על בסיס הפלטפורמה הלאומית  מיזם בעניין: 42 שאלה

 האם קיימת מגבלה על כמות המתחמים שניתן להקים במסגרת המיזם? –"קמפוס"" 

ועדת התמיכות מבהירה, כי ישנה הגבלה על מספר המתחמים )הפיסיים( שניתן להקים  :תשובה
 ", כדלקמן:"קמפוס" -הלאומית  הפלטפורמהעל בסיס  עירוני דיגיטלי למידה מתחםבמסגרת "

ובכלל זה בתיאור המיזם הדיגיטלי בהתאם ללשון שננקטה במבחני התמיכה,  –לגבי מסלול א' 
 . בלבדבמתחם אחד האמור בנספח א' למבחני התמיכה, מדובר 

 יחס שליעמוד על במסגרת מיזם דיגיטלי זה מספר המתחמים שניתן יהיה להקים  –גבי מסלול ב' ל
הרשויות המקומיות משתפות הפעולה, כאשר  תושבי קרבמתושבים  40,000ם אחד פר כל תחמ

, פעולההמקומיות משתפות הרשויות של ה מו יהיו פרוסים באופן שווה בשטחןהמתחמים שיוק
 . ובכל מקרה לא יוקם יותר ממתחם אחד בשטחי רשות מקומית אחת

 עירוני דיגיטלי למידה מתחםשכותרתו: " –ה בנספח א' למבחני התמיכ 13משכך, בתיאור מיזם מס' 
 , לאחר התבליט הראשון, יתווסף התבליט הבא:""קמפוס" -הלאומית  הפלטפורמהעל בסיס 

 " ,'ובמסגרת בלבד אחדלהקים מתחם למידה דיגיטלי  ניתןמובהר, כי במסגרת מסלול א ;
מתחם אחד פר כל מספר מתחמי למידה דיגיטליים וזאת ביחס של להקים ניתן מסלול ב', 

הרשויות המקומיות משתפות הפעולה, כאשר המתחמים  תושבי מקרב תושבים 40,000
שיוקמו יהיו פרוסים באופן שווה בשטחן של הרשויות המקומיות משתפות הפעולה, ובכל 

 ." מקרה לא יוקם יותר ממתחם אחד בשטחי רשות מקומית אחת

 -"מתחם למידה דיגיטלי עירוני על בסיס הפלטפורמה הלאומית  מיזם בעניין: 43 שאלה
 ?בכיתה הלומדיםהאם קיימת מגבלה על מספר  –"קמפוס"" 

שמספר  היא היחידה המקצועית תהמלצ. אין הגבלה ביחס למספר הלומדים בכל כיתה: תשובה

לומדים, וזאת על מנת לאפשר מחד גיסא,  25לומדים ולא יעלה על  12-התלמידים בכיתה לא יפחת מ
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מספר לומדים מספיק על מנת לאפשר לימוד משותף ואינטראקטיבי, ומאידך גיסא, מספר לומדים 
שאינו גדול מדי ומקשה על הדרכת הכיתה. כמו כן, מספר הלומדים הרצוי לכל כיתה, מושפע 

 רמטרים כמו קהל היעד של הקורס בו עסקינן ו/או סוג הלימוד הנבחר.מפ

 ? בלבד סמוכות מקומיותבין רשויות  שותפותמסלול ב׳ מחייב  האם: 44 שאלה

משתפות  המקומיות רשויותהבין  גיאוגרפי אין מגבלה על מרחקבמסגרת מסלול ב' . לא: תשובה
"מידת ישימותו של המיזם  שעניינה אמת המידה יוער, כי היבט המרחק עשוי להשפיע על .הפעולה

 . הדיגיטלי"

 אחרותהמשרד יוכל לסייע לרשויות המקומיות לאתר רשויות מקומיות  האם: 45 שאלה
 ? פעולה לשיתופי אליהן לחבור המעוניינות

הרשויות  איתור: המשרד מעוניין לעודד שיתופי פעולה בין רשויות מקומיות. עם זאת, תשובה
מבקשי התמיכה הגופים המקומיות המתאימות לשיתופי פעולה כאמור הינו נושא שמצוי באחריות 

 קבוצתב להסתייעעצמם. המשרד ממליץ לרשויות המקומיות ולאשכולות הרשויות המקומיות 
טרנספורמציה דיגיטלית ברשויות  – 265פרויקט "רשויות מקומיות ל הייעודיתהפייסבוק 

 . השונות מקומיותהנציגים מהרשויות  בין ףשוטשיח  םמתקיי בה, "המקומיות בישראל

האם המשרד מחזיק מאגר ספקים  - ""(אנליטיקס)"וידאו  וידאו ניתוח"מיזם  בעניין: 46 שאלה

 ? ממנו ניתן לבחור ספק מתאים קיים

לביצוע  ספק עם ההתקשרותאופן ביצוע  ,לעיל 23מענה לשאלה כאמור בין היתר ב. לא: תשובה
 .התמיכה מבקש הגוף באחריות ואהפעילות נתמכת 

 מקומיות רשויות לטובת עצמה עבור שפיתחה תוכנה להעלות מחויבת רשות האם: 47 שאלה
 של בחוזים בתוכנה לשימוש המשרד הרשאות סעיפי את יוודא המשרד האםכמו כן,  ?אחרות
 המפתחת? תהמקומי הרשות

( היא: 3כי אחת ממטרות מבחני התמיכה )מטרה מס'  ,נקבע התמיכה למבחני 7 בסעיף: תשובה
ידי המשרד, -"הקמת מאגר מידע מקוון, של מיזמים דיגיטליים מתקדמים ברשויות המקומיות, על

וזאת באמצעות מתן תמיכה למיזמים דיגיטליים מתקדמים, שהם רלוונטיים ובעלי ערך רחב 
יּות(, כך שכל רשות מקומית לרשויות מקומיות רבות וכן בעלי יכולות גידול והתרחב ילִּ ות )ְסָקָלבִּ

ים הקיימים יתוכל לעשות שימוש במאגר המקוון ללא תשלום, לשם לימוד על מיזמים דיגיטל
 ברשויות מקומיות". 

: "לאור החשיבות הרבה שהמשרד מייחס לשיתוף כי התמיכה למבחני 19 בסעיף, נקבע זה רקע על
בדגש על מערכות ומיזמים חכמים ודיגיטליים, על אשכולות מידע וידע בין הרשויות המקומיות, 

 (בין במסלול א' ובין במסלול ב') רשויות מקומיות ועל הרשויות המקומיות שתאושר להם תמיכה
להתחייב, כי זכויות היוצרים בתוצרים של הפעילות הנתמכת ובכלל זה במסמכים השונים שיוכנו, 

ו', תהיינה שייכות לרשויות המקומיות ולמשרד יתאפשר וכ RFI , RFPלרבות: איפיון, דרישות, 
שימוש בתוצרים ללא יוצא מן הכלל לטובת רשויות מקומיות אחרות ולכל מטרה אחרת, לפי שיקול 
דעתו הבלעדי של המשרד, ובכלל זה יהא המשרד רשאי לפרסם מסמכים אלה בכל אופן שייראה לו. 

פי בקשתו. בנוסף, רשות מקומית או אשכול רשויות תוצרים אלו יועברו למשרד בפורמט דיגיטלי ל

מקומיות שתאושר לה/לו תמיכה, תציג/יציג או תסייע/יסייע למטה ישראל דיגיטלית להציג כל 
 . מיזם דיגיטלי בעבורו אושרה לה/לו תמיכה בכל פורום או בכל דרך אחרת שיבקש המשרד"
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 התמיכה מבקש לגוף. כמו כן, המשרדהתוצרים הוא תנאי הכרחי לקבלת תמיכה מ שיתוף, דהיינו
 בתוצרים שימוש זכויות סעיף יכללימול ספקים  ויות בלעדית לוודא שבהתקשרויות שלאאחר

עם  התמיכה מבקש הגוףבתוצרים שפותחו במסגרת התקשרות של  למשרד שימוש הרשאת המקנה
 מבקש הגוףידי -על הופקוש תוצרים לגבי גם תקף זה סעיף. ספקים לטובת הפעילות הנתמכת

של הגוף מבקש התמיכה עם צדדים  מהתקשרות חלקלגבי תוצרים שהם  רק ולא עצמו התמיכה
בהתאם למבחני התמיכה, המשרד זכאי לבצע כל פעולת ביקורת הנחוצה לדעת המשרד . שלישיים

 הגוף מבקש התמיכהלצורך בדיקת קיום התנאים הנדרשים למתן תמיכה, ובכלל זה לעיין בחוזי 
 ספקים. מול

 ?מרגע קבלת הרשאה איך זה הולך - שאלת המימון: 84 שאלה

חתום בידי מורשי החתימה של המשרד,  קיבל כתב התחייבות התמיכה מבקש שהגוף לאחר: תשובה
  .התמיכה למבחני 39 בסעיף לאמור בהתאם יבוצע התשלום. הביצועלעבור לשלב  ניתן

 ?בקרה משרד למטה יש האם: 94 שאלה

 .לא: תשובה

 ?ההתחייבות צריכה להגיע עד סוף השנה האם: 05 שאלה

 תינתן( 2019-2021לתקופת התמיכה ) ההתחייבות , ומבלי להתחייב,הנראה ככללא. : תשובה

 . 2019 שנת  חציון הראשון שלה מרוצתב

במרכב"ה(,  Z50 מסמך) הבקשה לטפסי' ג שבנספח התחייבותה את מעןל נדרש האם: 15 שאלה
 "?ישראל"מדינת  מעןנב להסתפק ניתן מאש אוחברתי"  לשוויון המשרד –"מדינת ישראל  אל

זה רשום  מען .חברתי לשוויון המשרד -ישראל  מדינת יהיה להתחייבות הנמעןש נדרש :תשובה
 .לשנותו ואיןלטפסי הבקשה בנספח ג' 

 Z50( נדרש שהגוף מבקש התמיכה יגיש הצהרה, דרך מסמך 15הבקשה )עמ'  בטפסי: 25 שאלה
מרכב"ה ה מסמכיהשלכות אי הגשת המסמכים הנדרשים. עם זאת, ב לובמרכב"ה, לפיה ידועות 

 אם כך, כיצד יש להגישה? – שכזו הצהרה קיימת לא

 יש, ("אושרו נבדק"ב המסומן )כמסמך המרכב"ה מערכתב קיים לא הנדרש: אם המסמך תשובה

  .בנפרד להגישו

במרכב"ה( באותו הפורמט  149"ה לא ניתן להגיש את תקציב הבקשה )מסמך במרכב: 35 שאלה
 אם כך, כיצד יש להגיש את תקציב הבקשה?  –בו הוא נדרש בטפסי הבקשה 

 של 149 טופסולא את ( מבנה הצעת תקציב לפעילות הנתמכת) 1להגיש את נספח א׳ יש: תשובה
 ה. "המרכב מערכת

( 14אישור מורשי החתימה של הגוף מבקש התמיכה בדבר נכונות פרטי הבקשה )עמוד : 45 שאלה
 אם כך, כיצד יש להגישה? –במרכב"ה  150אינו מופיע כחלק מטופס בקשה והנמקה 

ככלל, בכל הקשור למסמכים הנדרשים, . בנפרד להגישו ישמרכב"ה, ב קיים לא המסמך אם: תשובה
 .בהתאם להוראות האוגדןיש לפעול 
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 בקשה לתמיכה גם למסלול א' וגם למסלול ב'? להגיש אפשר :55 שאלה

ני מש אחד בכל תמיכה בקשת להגיש ניתן: "למבחני התמיכה 9בסעיף  כפי שמובהר: תשובה
)מובהר, כי תקציב ההוצאות המירבי מוגדר עבור כל אחד  בשניהם גם יחדהבאים או  םמסלוליה

באישור תמיכה במסלול אחד כדי לגרוע מתקציב ההוצאות המירבי  ואין, בנפרדמשני המסלולים 
ב'  ומסלול בודדת מקומית רשותשל  פעילותב תמיכה(", כאשר מסלול א' מיועד להשנילמסלול 

 .מקומיות רשויות ביןפעולה  בשיתוף המתבצעת בפעילות לתמיכה מיועד

 על באה אחת לרשות תקצוב כאשר, השונות הרשויות בין מתחלקות ההקצאות האם: 65 שאלה
 ?השנייה הרשות חשבון

נקבע בהתאם  גוף מבקש תמיכההתקצוב של כל  ,תמיכהה בהתאם לאמור במבחני: לא. תשובה
במבחני האיכות שנקבעו ועל פי תקציב ההוצאות המירבי  דיגיטלי, בפני עצמו, לעמידת כל מיזם

אמות המידה  למבחני התמיכה מפורטות 13בסעיף כך בין היתר,  ושיעור השתתפות המשרד.

, וכן האופן לבחינת אמות לקביעת ציוני איכות עבור כל מיזם דיגיטלי שייכלל בבקשת תמיכה
משמע, מיזם דיגיטלי שעובר את ציון הסף . )לצד הפירוט המובא בנספח ב' למבחני התמיכה( המידה
ר הקבוע במבחני התמיכה מתוך תקציב בחלק יחסי בשיעו יוכל להיות מוכר לתמיכה –למיזם 

ידי -, בהתאם לאמור בכתב ההתחייבות שיוצא עלההוצאות המירבי המפורט במבחני התמיכה
 המשרד. 

 יותר גדול ממה שמוצע, האם הדבר גורע מהתמיכה? הפרויקטאם סכום : 75 שאלה

המיזמ/ים עלות " :מובהר כי ,למבחני התמיכה 10.2 סעיףב, ביחס למסלול א'לא. : תשובה
מתקציב ההוצאות המירבי, אך על  הדיגיטלי/ים בעבורו/ם מבוקשת תמיכה יכולה להיות גבוהה

מטעמה, והמשרד לא יתמוך כספית בכל  הרשות המקומית להציג זאת במסגרת בקשת התמיכה
שהרשות המקומית תישא במלוא סכום זה, והכל  סכום העולה על תקציב ההוצאות המירבי, כך

 ; וביחס למסלול ב',"ידי המשרד-בתכנית העבודה שאושרה על ת הרשות המקומיתבכפוף לעמיד
עלות המיזם הדיגיטלי בעבורו מבוקשת תמיכה יכולה  ..." :מובהר כי ,למבחני התמיכה 11.3בסעיף 

ההוצאות המירבי, אך על הרשות המובילה או אשכול הרשויות המקומיות  להיות גבוהה מתקציב
 שת התמיכה, והמשרד לא יתמוך כספית בכל סכום העולה על תקציבבמסגרת בק להציג זאת

במלוא סכום   ההוצאות המירבי, כך שהרשות המובילה או אשכול הרשויות המקומיות תישא/ישא

בתכנית העבודה שאושרה  זה, והכל בכפוף לעמידת הרשות המובילה או אשכול הרשויות המקומיות
 ".ידי המשרד-על

 לכך? קשר ללא או הרשות חלק פירעוןהאם התשלום מבוצע לאחר  :85 שאלה

החתימה  מורשיכפוף בראש ובראשונה לאמור בכתב ההתחייבות החתום בידי  תשלוםה: תשובה
 לאמורבכתב ההתחייבות, ובהתאם  למפורטבכפוף  מבוצעהתשלום בפועל  כאשר של המשרד,

ידי המשרד כפוף, בין היתר, להגשת דו"חות ביצוע -התשלום על ...": התמיכה מבחניל 39בסעיף 
ידי גזבר הרשות המקומית או -מילוליים, כספיים ואחרים, באופן שיקבע המשרד, חתומים על

אשכול הרשויות המקומיות, ולאישור נציג המשרד, כי מולאו כל התנאים לקבלת התמיכה. אישור 
רד. המשרד רשאי לדרוש כל פרט או מסמך מאת הרשות ידי חשבות המש-סופי של התשלום יינתן על

המקומית או אשכול הרשויות המקומיות כתנאי לביצוע תשלום. תשומת לב לכך, שחשבוניות / 

דרישות לתשלום שתוגשנה למשרד צריכות להיות משויכות באופן ישיר לרשות המקומית או 
 .לאשכול הרשויות המקומיות"
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 ?הפרויקטדרוש אדם מישראל דיגיטלית בצוות ההובלה של  האם :59 שאלה

 לא. : תשובה

 '?ב במסלול לפרויקטיםאיך נקבעת השתתפות המשרד ביחס  :60 שאלה

 למבחני התמיכה. 18סעיף האמור ב 'ר: תשובה

מי אחראי להתחשבנות הכספית  "ה?המרכב במערכת הבקשה את מגיש מיבמסלול ב' : 16 שאלה

 בין הרשויות המקומיות?

תמיכה משותפת לפי מסלול ב'  בקשת, התמיכה למבחני 11.5בסעיף  לאמור בהתאם: תשובה
 מובהר בנוסףידי אשכול רשויות מקומיות". -ידי הרשות המובילה או על-יכול שתוגש אך ורק על..."

"ככל שתאושר תמיכה לבקשה משותפת במסלול ב', כתב  :כילמבחני התמיכה,  11.8 בסעיף
התחייבות למתן תמיכה יוצא לרשות המובילה או לאשכול הרשויות המקומיות, לפי העניין, וכל 

ההתנהלות של המשרד בקשר לתמיכה תתבצע מול הרשות המובילה או אשכול הרשויות המקומיות 
פק לרשות מובילה או לאשכול הרשויות בלבד, ובכלל זה התחייבות כספית בעבור התמיכה תונ

הרשות המובילה או אשכול הרשויות המקומיות יהיו אחראים לקיום תנאי התמיכה  ...המקומיות
 הנוגעות סכמותבה יעסוק לאו צד יהווה לאהמשרד  ".ובכלל זה למתן הדיווחים למשרד

 . הפעולה משתפותהכספית הפנימית בין הרשויות המקומיות  תחשבנותלה

 '?במסלול במסגרת בין רשויות  אפשריים האם יש דוגמאות לשיתופי פעולה :26 שאלה

למבחני התמיכה ניתנים לביצוע במסגרת  12כלל המיזמים הדיגיטליים הכלולים בסעיף : תשובה
 של מסלול ב', כשיתוף פעולה. 

 ?הקורא קולעבור ה הנדרשת הפירוט רמת מהי :36 שאלה

במסגרת מבחני התמיכה מפורטים התמיכה נתונים הנדרשים בשלב הגשת בקשות ה: תשובה
 המשרד.  ידי-עלפורסמו כפי ש טפסים לבקשת תמיכהב

 מיזם כל של העבודה תכנית במסגרת, לעיל 23במענה לשאלה  הובהרכפי שבין היתר,  בנוסף,
בהתאם לסעיפים הקבועים , הדיגיטלי המיזם של כלליים וקווים עקרונות הצגה של נדרשת, דיגיטלי

אין דרישה ליצירת התקשרויות קונקרטיות עובר להגשת הבקשה ו/או לנקיבה . בתכנית העבודה

 יש ליתן פרטים מלאים.  .בשמם של ספקים קונקרטיים

בהתייחס לתכנית העבודה, ברישא לפורמט תכנית העבודה למיזם דיגיטלי במסגרת מסלול א' צוין, 
רווח של שורה וחצי,  12פונט  Davidעמודים בכתב  25בהיקף שלא יעלה על כי תכנית העבודה תהיה 

וברישא לפורמט תכנית העבודה למיזם דיגיטלי במסגרת מסלול ב' צוין, כי תכנית העבודה תהיה 
 רווח של שורה וחצי. 12פונט  Davidעמודים בכתב  30בהיקף שלא יעלה על 

 "ה(?למרכבהמקוון )נוסף על ההעלאה  העזר טופסאיך יישלח  :46 שאלה

, המשרד של האינטרנט אתר באמצעות להגיש המקומית הרשות דרשית המקוון הטופס את: תשובה
 ./https://form.mse.gov.il/DigitalProjectsבכתובת: לטופס יועלה לאתר המשרד  קישור
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 שיוגשו? לפרויקטיםיתקיימו הבדיקות  מתי: 56 שאלה

 הדיגיטליים המיזמים לסוגי בהתאם, מקצועיים בודקיםידי -על תיבדקנה התמיכה בקשות: תשובה
או ועדת /ו המשרד: "התמיכה למבחני 16 בסעיף כאמור כאשר, התמיכה בבקשות שייכללו

 בקשות לבדיקת דעתם שיקול לפי נדרשות בדיקות לעשות( יםחייב אינם)אך  רשאיםהתמיכות 
קיום פגישות עם נציגי הרשויות המקומיות  לרבות, הדיגיטליים המיזמים יציונ ולשקלול התמיכה

ויש להניח כי תימשך אל תוך  2018. בדיקה מקצועית זו תחל במהלך שנת להצגת בקשות התמיכה"

ו/או בלוחות  , כאשר המשרד אינו מתחייב לפעול בסדר בחינה מסוים2019הראשון של שנת  החציון
  .זמנים מסוימים

האם ניתן להגיש חשבוניות החל מתאריך  ?יםהפרויקטמתי אפשר להתחיל את : 66 שאלה
 אבל לפני שניתן כתב התחייבות? 1.1.2019

, חתום בידי מורשי החתימה התחייבותככל שאושרה תמיכה לשנה מסוימת והוצא כתב : תשובה

בינואר  1-, ניתן לקבל תמיכה בעבור פעילות נתמכת שבוצעה במהלך התקופה החל משל המשרד
 תנאי התמיכהכלל כפוף לב, והכל תאריך זהלאותה שנה, אף אם כתב ההתחייבות הוצא לאחר 

 של הרשות המקומית על ידי המשרד? הפרויקטיםהכוונה בשימוש בתוצרי  מה :67 שאלה

 . להלן 47במענה לשאלה ו לעיל 3ר' התייחסות במענה לשאלה : תשובה

 ? באלו כיוצאמרשות מקומית ו GISהמשרד יבקש שכבות  האם :68 שאלה

למשרד יתאפשר שימוש בתוצרים ללא "למבחני התמיכה הובהר, כי  19במסגרת סעיף  :תשובה
לטובת רשויות מקומיות אחרות ולכל מטרה אחרת, לפי שיקול דעתו הבלעדי של  יוצא מן הכלל

  ."המשרד

הקמת "אחת המטרות היא כי  ,צויןמטרות מבחני התמיכה מסגרת בלמבחני התמיכה,  7אף בסעיף 
ידי המשרד, וזאת -המקומיות, על מאגר מידע מקוון, של מיזמים דיגיטליים מתקדמים ברשויות

מתקדמים, שהם רלוונטיים ובעלי ערך רחב לרשויות  תמיכה למיזמים דיגיטלייםבאמצעות מתן 
ּיות)גידול והתרחבות  מקומיות רבות וכן בעלי יכולות ילִּ , כך שכל רשות מקומית תוכל לעשות (ְסָקָלבִּ

המקוון ללא תשלום, לשם לימוד על מיזמים דיגיטלים הקיימים ברשויות  שימוש במאגר
 . "מקומיות

, RFI ,RFPים, כגון מסמכי איפיון, דיגיטליה תוצרים בקשר עם המיזמים שיתוףהיא ל הכוונה
, ולא לשיתוף במערכות הדיגיטליות מכרזים, נהלים שהוכנו, בדיקת כדאיות כלכלית וכיוצא באלה

שאלת הצורך בשיתוף מידע במסגרת זו היא בעיקר פונקציה של רלבנטיות ככלל, עם זאת,  .עצמן
יתר הרשויות המקומיות בישראל ושל יכולתן של רשויות מקומיות נוספות לעשות המידע עבור 

ככל שמדובר במידע לא רלבנטי ו/או  במידע כאמור שימוש בקשר עם מיזמים דיגיטליים נוספים.
 בעל ערך עבור מיזמים דיגיטליים של רשויות מקומיות אחרות, לא צפוי כי המשרד יבקש לקבלו. 

"קמפוס"  מיזם בפרסום שיסייע אדם כוח לשכור, הקורא הקול במסגרת ,ניתן האם: 69 שאלה
  ?לתושבים

עבור כל מיזם דיגיטלי, ניתן לכלול : "כילמבחני התמיכה נקבע  11.10-ו 10.3בסעיפים : תשובה
מעלות המיזם הדיגיטלי, וזאת בגין ( 20%)עשרים אחוזים  בתקציב ההוצאות הוצאה בגובה של עד

מיקור חוץ לצורך ניהול המיזם הדיגיטלי ו/או לצורך ייעוץ, איפיון  באמצעותהעסקת כוח אדם 
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עלויות שאינן כרוכות כי: " אלו בסעיפים", בנוסף נקבע המיזם הדיגיטלי ותכנון מעמיק של
מעלות המיזם הדיגיטלי  50%באלמנטים דיגיטליים ו/או בפיתוח יכולות דיגיטליות לא יעלו על 

להיות קשורות באופן ישיר לנושא הדיגיטלי וכן בעלות תרומה להצלחת המיזם הכוללת, והן חייבות 
  ".תהדיגיטלי, והכל בכפוף לשיקול הדעת של ועדת התמיכו

 ?אקדמיתהאם הקורסים בקמפוס הם לטובת העשרה בלבד או שיש עליהם קרדיטציה : 70 שאלה
מגוון קורסים, חלקם קורסי העשרה וחלקם כיום ישנם  "קמפוס"על גבי פלטפורמת  :תשובה

קורסים אקדמיים שניתן לקבל בגינם נקודות זכות אקדמיות, וזאת בכפוף לבחינה במוסד האקדמי. 
לצד זאת, יש גם קורסים שמאפשרים קבלה של גמול השתלמות. ככלל, כפי שהובהר לעיל, שאלת 

 עתו של הגורם שהפיק את הקורס. ההכרה בקורס מקוון, למטרות כאלה ואחרות, נתונה לשיקול ד

 ?מקוון קורסרכישת ל רישיון למתן קורא הקול דרך בקשה להגיש ניתן האם: 17 שאלה

ישנם  יוער, כי .על פני הדברים, ובשים לב לעמידה בכלל מבחני התמיכה, התשובה חיובית: תשובה

 .שלא כאלויש וו/או הרשאה במתכונת כזו או אחרת )בתשלום( רישיון  שדורשיםמקוונים קורסים 

 ?בקמפוס שיש הקורסים סוגי מה :27 שאלה

יש בקמפוס חמישה סוגי קורסים: קורסים אקדמיים )לדוגמה, מבוא לפסיכולוגיה(, קורסי : תשובה
 ןתיכותלמידי מציאת עבודה לאזרחים ותיקים(, קורסים ל -העשרה ופיתוח כישורי חיים )לדוגמה 

יחידות  5-)לדוגמה, הכנה לבגרות(, קורסי פיתוח מקצועי )לדוגמה, השלמות מורי מתמטיקה ל
  לימוד( וקורסים לקידום לתעסוקה )לדוגמה, קורס לתכנות בשפת פיית'ון(.

 אלינו? שהוצגו במפגש ההדרכה יישלחות והאם המצג :37 שאלה

מצגת בעניין המיזם כן למסמך זה; ו 'א נספחמצ"ב מצגת כללית לגבי מבחני התמיכה כ: תשובה
 למסמך זה.  'ב נספחקמפוס, כ –הלאומי ללמידה דיגיטלית 

 ?בקשה להגיש יכולים, לדוגמא ירושלים לפיתוח רשות כמו, עירוניים חצי גופים האם: 47 שאלה
בקשה לתמיכה במסלול א' על פי הזמנה זו יכול " נקבע התמיכה למבחני 8 סעיףב: לא. תשובה

ידי -ידי רשות מקומית בלבד. בקשה לתמיכה במסלול ב' על פי הזמנה זו יכול שתוגש על-שתוגש על
ידי אשכול רשויות מקומיות -או על (באמצעות רשות מובילה, כהגדרתה להלן)רשויות מקומיות 

   ."בלבד

 ?הבקשה בהגשת נתון חסר אם קורה מה: 57 שאלה

המשרד שומר לעצמו את הזכות )אך אינו חייב לעשות כן(, לאפשר להשלים נתונים ו/או : תשובה
מסמכים שהם בגדר פגם טכני שנפל בבקשה ו/או לתקן ו/או להשלים פגמים אחרים שנפלו בבקשה, 
ובלבד שהשלמה ו/או תיקון כאמור אינם פוגעים בעקרונות הליך התמיכה ו/או משנים מבקשת 

  יכה המקורית באופן מהותי. התמ

: זה ובכלל"קמפוס"  מיזםידי -על ניתנים השירותים מן חלק האם, 13 למיזם בנוגע: 67 שאלה
 למערכת, ומאגרי המידע של הלומדים? התממשקות, ההזדהות תשתית

מתבצעת באופן עצמאי על ידי התושב באמצעות כתובת  "קמפוספלטפורמת "ההרשמה ל: תשובה
לא קיים ממשק הזדהות עם מערכות ציבוריות למעט המערכת של משרד נכון להיום, מייל פרטית. 

מאגר המידע כלל, . גבי פלטפורמת קמפוס(-)במסגרת קורסים של משרד החינוך המצויים על החינוך
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נתוני הלומדים של  אלורק לסגל הקורס יש גישה  "קמפוס"ת פלטפורמ גבי-של הלומדים שמור על
 .אותו קורס

 ?לגשת יכולות תעשייתיות מקומיות מועצות האם: 77 שאלה

 לאמור בהתאם כן ועל, דין פי על" מקומית"רשות  מהווה תעשייתית מקומית מועצה: תשובה
קביעת  לצורך .התמיכה מבחני במסגרת תמיכה בקשת להגיש רשאית היא התמיכה למבחני 8 בסעיף

 כהגדרתה, 1 בקבוצה תכרשו מסווגת היא ,מקומית תעשייתית מועצהתקציב ההוצאות המירבי ל

 . תושבים"( 20,000)"אוכלוסיית הרשות המקומית מונה עד  התמיכה למבחני 6.1 סעיףב

ועדת התמיכות  החליטהכלכלי, -בשים לב לעובדה שאין למועצה מקומית תעשייתית דירוג חברתי
 17כי שיעור השתתפות המשרד, הרלוונטי למועצה מקומית תעשייתית מבין אלו הקבועים בסעיף 

 .50%למבחני התמיכה, יעמוד על 

 למבחני התמיכה, יתווסף סעיף ה', כדלקמן: 17משכך, בסעיף 

 ".50% – מסוג מועצה מקומית תעשייתית מקומית רשות עבור"

רשויות מקומיות  31מסלול ב', האם יש מניעה שאשכול רשויות מקומיות המונה  לגבי: 87 שאלה
רשויות מקומיות  7יגיש שתי בקשות נפרדות, לשני מיזמים דיגיטליים שונים, האחת עבור 

  ?באשכול מקומיות רשויות 3באשכול והשנייה עבור 

דיגיטליים שני מיזמים עד להגיש רשויות מקומיות המשרד יאפשר לאשכול  .אין מניעה :תשובה
בקשה אחת במסלול ב'. זאת בכפוף לעמידה בכלל מבחני התמיכה, ובכלל מסגרת משותפים שונים ב

בקשת תמיכה  במסגרתרשות מקומית יכולה להיכלל למבחני התמיכה, לפיו  9לאמור בסעיף  זה 
 אם ובין להמובי רשות באמצעות מקומיות רשויות של משותפת מבקשה כחלק אםבמסלול ב' )בין 

למבחני  11.2סעיף . עוד יושם אל לב, כי לפי אחת בלבד פעם( מקומיות רשויות אשכול במסגרת
המשרד  כאשר', ב מסלול לפיבקשה  במסגרתלא ניתן לקבל תמיכה בעבור מיזם דיגיטלי התמיכה, 

המקומיות משתפות הפעולה  מהרשויות מי שהגישה בקשה במסגרת דומה מיזם דיגיטליבתומך 
. מובהר, כי הנושא עשוי להשפיע על אמות המידה לבחינת ציוני 'א מסלוללפי  בקשתה במסגרת

המיזמים הדיגיטליים, בדגש על יכולתו של אשכול הרשויות המקומיות להוציא לפועל שני מיזמים 
  .משותפים שונים במהלך תקופת התמיכות

 ייערכו במבחני התמיכה: משכך, 

  התיקונים הבאים המשפט הבאיתווסף  11.1בסיפא לסעיף:   

ידי אשכול רשויות מקומיות, -עלבמסגרת מסלול ב' "וזאת למעט בקשה משותפת המוגשת 
אשר אפשר שתכלול עד שני מיזמים דיגיטליים נפרדים עבור רשויות מקומיות החברות 

 להלן".  11.6בכפוף למגבלה המצוינת בסעיף זאת באשכול הרשויות המקומיות, ו

 יתווסף המשפט הבא:למבחני התמיכה,  11.6יף בסיפא לסע 

עבור  נפרדים"כמו כן, אשכול רשויות מקומיות יוכל להגיש עד שני מיזמים דיגיטליים 
במסגרת רשויות מקומיות החברות באשכול הרשויות המקומיות במסגרת מסלול ב', 

רשות מקומית יכולה להיכלל לעיל, לפיו  9זאת בכפוף לאמור בסעיף ובקשת תמיכה אחת, 

 מקומיות רשויות של משותפת מבקשה כחלק אםבקשת תמיכה במסלול ב' )בין  במסגרת
 . "אחת בלבד פעם( מקומיות רשויות אשכול במסגרת אם ובין מובילה רשות באמצעות
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 הצהרת הרשויות –לטפסים  13בקשת תמיכה המוגשת במסלול ב', ביחס לעמ'  לגבי: 97 שאלה
המקומיות משתפות הפעולה, האם נדרש שחתימת הרשויות המקומיות תהיה על אותו עמוד או 

גבי עמודים שונים )כדי לחסוך -שניתן לצרף את חתימות הרשויות המקומיות משתפות הפעולה על
 שליח שירוץ בין כל הרשויות המקומיות(? 

, "המקומיות משתפות הפעולההצהרת הרשויות "לטפסי הבקשה,  13ניתן להגיש את עמ'  :תשובה
באופן שפרטי הרשויות המקומיות משתפות הפעולה וחתימות מורשי החתימה מטעמן, יופיעו 

, בדפים מפוצלים, ובלבד שיופיעו הפרטים המלאים של כלל הרשויות המקומיות משתפות הפעולה
צאות עבורו בנוסח זהה הכולל את שמות כל הרשויות המקומיות משתפות הפעולה, סך תקציב ההו

  . מבוקשת התמיכה והסכום המבוקש מהמשרד

 

 

 

 בברכה,

 מטה המיזם הלאומי ״ישראל דיגיטלית״

 חברתיהמשרד לשוויון 
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מפגש הדרכה לרשויות מקומיות

תמיכה במיזמים דיגיטליים מתקדמים

11.10.2018

ט"תשע, חשון' ב



עקרונות

דיגיטלייםמיזמיםליישםבישראלמקומיותרשויותואשכולותמקומיותרשויותעידוד•

ולעסקיםלתושביהןהמוענקיםהשירותיםשלאיכותםשיפורלמעןמתקדמים

.המקומיותברשויותעבודהתהליכיייעולולמעןבהןהפועלים

:שני מסלולים•

;עבור רשות מקומית בודדת–'מסלול א•

שיתוף פעולה של רשויות מקומיות באמצעות רשות מקומית  –'מסלול ב•

מובילה או אשכול רשויות מקומיות

מהמסלוליםניתן להגיש לשני המסלולים בלי פגיעה בתקציב של מי •



סיווגים
;תושבים20,000עד –1קבוצה •

;תושבים60,000תושבים ועד 20,001–2קבוצה •

;תושבים100,000תושבים ועד 60,001–3קבוצה •

.תושבים100,000מעל –4קבוצה •

:שיעורי השתתפות המשרד

90%–כלכלי -החברתיבמדד 3-1•

75%–כלכלי -במדד החברתי5-4•

65%–כלכלי -במדד החברתי7-6•

50%–כלכלי -במדד החברתי10-8•

במדד 3-1אם הרשות המקומית נמצאת באשכולות , ואולם•
65%–הפריפריאליות 



תקציב הוצאות מרבי

'מסלול א•
ח"ש500,000עד –1קבוצה •

ח"ש1,000,000עד –2קבוצה •

ח"ש2,000,000עד –3קבוצה •

ח"ש3,000,000עד –4קבוצה •

'במסלול •
ח"ש200,000עד –1קבוצה •

ח  "ש400,000עד –2קבוצה •

ח"ש800,000עד –3קבוצה •

ח"ש1,200,000עד –4קבוצה •



המיזמים הדיגיטליים הנתמכים  

(GIS)מערך תפעול וקבלת החלטות מבוסס מערכת מידע גיאוגרפית 1.

המקומיתידי הרשות -מערך שיתוף ציבור לתמיכה בתהליכי קבלת ההחלטות על2.

הציבורמשאבים של הרשות המקומית לשימוש הנגשת3.

חכמהתאורה 4.

פרויקטיםמערכת לניהול 5.

המקומיתידי הרשות -כלים מבוססי מידע לתמיכה בתהליכי קבלת החלטות על6.

לעסקיםפורטל כלים דיגיטליים לסיוע 7.

רשותיתמערכת שליטה ובקרה 8.

חכמהחניה 9.

רשותייםתפעול ופיקוח על תהליכים ונכסים , ניהול10.

לתושבמערך שירות דיגיטלי אחוד לניהול הקשר והשירות 11.

"(אנליטיקסוידיאו )"ניתוח וידאו 12.

"קמפוס"-מתחם למידה דיגיטלי עירוני על בסיס הפלטפורמה הלאומית 13.



עקרונות ודגשים כללים
תמיכותאין כפל •

במרכבהבלבד אחתלפתוח בקשה נא •

:עלויות•

, ייעוץ, אפיון, בגין ניהולמעלות המיזם הדיגיטלי 20%ניתן לכלול עלויות עד •

;(במיקור חוץ)תכנון מעמיק 

בפיתוח יכולות דיגיטליות לא או / ו עלויות שאינן כרוכות באלמנטים דיגיטליים •

(.כל מיזם בפני עצמו)הכוללת מעלות המיזם הדיגיטלי 50%יעלו על 

9738-במרכבה קורא מספר הקול •

בכל אחד משני ,ביחס לכל מיזם דיגיטלי בפני עצמו, תנאים לקבלת תמיכה•

:המסלולים

ביחס למשקל היחסי של כל אחת משלוש  40%קבלת ציון מינימלי של לפחות •

;(בפני עצמה)אמות המידה 

בחישוב  , נקודות100נקודות מתוך 60קבלת ציון מינימלי משוקלל של לפחות •

.המידההמשוקלל של ציוני כל אמות 



'אמות מידה למסלול א

כיצד תיבחן אמת המידה אמת המידה

משקל יחסי

100מתוך )
(נקודות

עד כמה המיזם הדיגיטלי יוצר  
?ערך עבור הרשות המקומית

בהתאם , מידת הצורך ביישום המיזם הדיגיטלי
לאתגרים הקיימים

15

40

מידת התועלת הישירה הצפויה מיישום המיזם  
הדיגיטלי במענה לצורך שהוצג

15

מידת התועלת העקיפה הצפויה מיישום המיזם  
הדיגיטלי

5

רלוונטיות המיזם הדיגיטלי לאסטרטגיית הרשות  
המקומית

5

מידת ישימותו של המיזם  
הדיגיטלי

מידת היכולת של הרשות המקומית ליישם את  
המיזם הדיגיטלי בתקופת התמיכה

25

40
הדיגיטלי המוצג  / ישימות הפיתרון הטכנולוגי 

בתכנית העבודה
5

היערכות הרשות המקומית ליישום המיזם הדיגיטלי  
כפי שמפורט בתכנית העבודה

10

ערך נוסף
יּות)יכולות הגידול וההתרחבות  ילִּ של המיזם  ( ְסָקָלבִּ

הדיגיטלי
10

20

10התרשמות כללית



'מסלול א–עקרונות 

עד שלושה מיזמים דיגיטליים•
בנפרד  ( תכנית העבודה)1'יש למלא את נספח ה•

!עבור כל מיזם דיגיטלי



'אמות מידה למסלול ב

כיצד תיבחן אמת המידהאמת המידה
משקל יחסי

(נקודות100מתוך )

עד כמה המיזם הדיגיטלי יוצר ערך  
?עבור הרשות המקומית

וכן יינתן ניקוד כולל , אמת מידה זו תיבחן ביחס לכל רשות מקומית משתפת פעולה בנפרד)

(לכלל הרשויות המקומיות משתפות הפעולה

10בהתאם לאתגרים הקיימים, מידת הצורך ביישום המיזם הדיגיטלי

35

15מידת התועלת הישירה הצפויה מיישום המיזם הדיגיטלי במענה לצורך שהוצג

5מידת התועלת העקיפה הצפויה מיישום המיזם הדיגיטלי

5רלוונטיות המיזם הדיגיטלי לאסטרטגיית הרשות המקומית

מידת ישימותו של המיזם הדיגיטלי

אשכול רשויות מקומיות להוביל את המיזם הדיגיטלי  / מידת היכולת של הרשות המובילה 

בתקופת התמיכה באופן שיהיה ישים לכלל הרשויות המקומיות משתפות הפעולה
15

35

מידת היכולת של כל אחת מהרשויות המקומיות משתפות הפעולה ליישם את המיזם הדיגיטלי  

(ייבחן ביחס לכל רשות מקומית בנפרד)בתקופת התמיכה 
5

5הדיגיטלי המוצג בתכנית העבודה/ ישימות הפיתרון הטכנולוגי 

כפי , היערכות כל אחת מהרשויות המקומיות משתפות הפעולה ליישום המיזם הדיגיטלי

(ייבחן ביחס לכל רשות מקומית בנפרד)שמפורט בתכנית העבודה 
10

ערך נוסף

הערך שבשיתוף הפעולה כולל מידת היעילות והחיסכון לרשויות המקומיות משתפות הפעולה 

כתוצאה משיתוף הפעולה
10

30

יּות)יכולות גידול והתרחבות  ילִּ 10של המיזם הדיגיטלי  ( ְסָקָלבִּ

10התרשמות כללית



'מסלול ב–עקרונות 

;פרויקט אחד בלבד•

;מוכרתהוצאה ח"מלש4עד •

;אשכול רשויות מקומיות/ י רשות מובילה "מוגש ע•

אין מגבלה על מספר הרשויות המקומיות או מרחק  •
;גיאוגרפי או סוג הרשויות המקומיות

השתתפות המשרד מחושבת לפי ממוצע משוקלל •
;של נתוני הרשויות המקומיות משתפות הפעולה

.  יש להקים ועדת היגוי למיזם הדיגיטלי המשותף•



(בפיתוח)טופס מקוון 



!תודה

לתמיכה ברשויות מקומיות  הנוסח המחייב הוא אך ורק כאמור במבחנים * 
תפעול ותחזוקה של מיזמים  , שדרוג, הקמה, לתכנון2021-2019לשנים 

בנוסח  , דיגיטליים מתקדמים ברשויות המקומיות ובאשכולות רשויות מקומיות
: שפורסם באתר המשרד

https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/digital_support

https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/digital_support


למידה בעידן דיגיטלי
קול קורא לשלטון המקומי–קמפוס –13מיזם 

המשרד לשוויון חברתי, מטה ישראל דיגיטלית

2018אוקטובר 





קישור

https://campus.gov.il/


תוכן דיגיטלי כמשאב למידה

100%
דיגיטלי

100%
פרונטלי

Blended Learning
למידה משולבת



?  איך יכול להיראות שבוע במתחם הלמידה–13מיזם 
(דוגמא רעיונית ולא מחייבת)

יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון

לשוק  הכנה

העבודה לבני  

60+

פסיכומטרי תכנות   אנגלית למתחילים Excelלמתחילים בוקר

למידה דיגיטלית  

חופשית

למידה דיגיטלית  

חופשית

למידה דיגיטלית  

חופשית

למידה דיגיטלית  

חופשית

דיגיטלית  למידה

חופשית

צהריים

אדריכלות

ישראלית

מבוא לקבלה עקרונות מרכזיים  

בפיזיקה

היסטוריה של ארץ 

ישראל

מבוא לפסיכולוגיה אחר 

הצהריים

טלוויזיה כחול

לבן

ניהול משא ומתן מלחמה ושלום  

הקדוםבאיסלאם

צמיחה כלכלית  

וצדק חלוקתי

הכרת הטבע  

והסביבה

ערב



?ניתן לכלול בתקציבלדוגמאמה –13מיזם 

אתר  /מערכת דיגיטלית
רישום וניהול  , לפרסום

כיתות עבור התושבים

ריהוט , מחשוב
ותשתית אינטרנט

מנחים , רכז קורסים
לקורסים  

רכש רישיונות  
לקורסים דיגיטליים

עלויות שאינן  

בגין אלמנטים  

עד )דיגיטליים 

50%)

עלויות שמהותן  

אלמנטים  

דיגיטליים  

(50%לפחות )



...  עוד כמה דברים שכדאי לזכור

רק בתנאי שמערך הלמידה  , יהיה לקבל תמיכה בפועל בגין תשתית פיזיתניתן , בכפוף לעמידה בכלל מבחני התמיכה•
.התמיכותהחל לפעול באופן סדיר על פי תכנית העבודה שאישרה ועדת 

.דיגיטלית אולם לא תתוקצב במסגרת התמיכותמהפעילות במרכז יכולה להיות פרונטלית ולא 30%•

לא תכלול בכל מקרה עלויות הכרוכות , עלות התשתית הפיזית היכולה להיות מוכרת לתמיכה לעניין מיזם דיגיטלי זה•
אלא  , או בהסבה של מבנה רשותי למתחם/בשיפוץ ו, בשכירות, לרבות עלויות הכרוכות באיתור, במבנה המתחם

.  ריהוט ותשתית אינטרנט, כגון מחשוב, מדובר בעלויות הנובעות מההצטיידות הפיזית של המתחם

המבוססות על קורסים מקוונים הלקוחים ( Blended Learning)להפעיל במתחם הכשרות משולבות ניתן •
. מפלטפורמת קמפוס או מפלטפורמות למידה דיגיטלית אחרות

ובלבד שהיקף פעילות זה לא יעלה על  , יהיה להפעיל במתחם גם קורסים המבוססים על למידה פרונטלית בלבדניתן •
.  מכלל הפעילות במתחם30%

מקרה קורסים פרונטליים בלבד לא ייתמכו במסגרת מבחני התמיכה דנןבכל •



!תודה
,  הקמה, לתכנון2021-2019הנוסח המחייב הוא אך ורק כאמור במבחנים לתמיכה ברשויות מקומיות לשנים * 

בנוסח  , תפעול ותחזוקה של מיזמים דיגיטליים מתקדמים ברשויות המקומיות ובאשכולות רשויות מקומיות, שדרוג

https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/digital_support: שפורסם באתר המשרד

https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/digital_support


 ג'  נספח
 

  – "קמפוס" הלאומית הפלטפורמה בסיס על עירוני דיגיטלי למידה מתחם –"ג ימיזם 
 תכנית עבודהבניית  במסגרת ומידע רלבנטי מנחים קווים

 

 –על בניית תכנית עבודה עבור גוף המבקש תמיכה במסגרת מיזם דיגיטלי י"ג מסמך זה נועד לסייע ולהקל 
" הדיגיטלי הלמידה מתחם)להלן: " "קמפוס" הלאומית הפלטפורמה בסיס על עירוני דיגיטלי למידה מתחם

לתמיכה  שפורסמו באתר המשרד, תמיכההמבחני נספח א' לב, וזאת לצד הפירוט המובא "(המתחםאו "
 של ותחזוקה תפעול, שדרוג, הקמה, לתכנון 2021-2019 לשניםהמקומיות ובאשכולות רשויות מקומיות  ברשויות
 (www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/digital_support) מתקדמים דיגיטליים מיזמים
 .זה כפוף לקבוע במבחני התמיכה ולכל דין בנספחכל האמור  .48-45, עמ' "(התמיכה מבחני" )להלן:

שעניינו הקמת מתחם למידה דיגיטלי ברשות המקומית, דיגיטלי לשם הנוחות, הפירוט להלן יתייחס למיזם 
וזאת הגם שככלל, אין מניעה לכלול מיזם דיגיטלי זה במסגרת בקשה משותפת לפי מסלול ב' למבחני התמיכה, 

יש להחיל את האמור מטה בשינויים המחויבים מקום בו מדובר בבקשה . בכפוף לעמידה בכלל מבחני התמיכה
 משותפת. 

ולשימושים לדוגמה  מתחם הלמידה הדיגיטלי במסגרת אפשריות שניתן לקדם תכליותדוגמאות ל .1
 ביחס לכל תכלית

 .עבור מגוון קהלי יעד ברשות המקומית מקצועיות להכשרותמקום  ●

 .המקומית הכשרת עובדי הרשות ○

 והשתלמויות למורים ולקהילת החינוך ברשות המקומית. הכשרות ○

 הכשרות למתנדבים במיזמים חברתיים שונים ברשות המקומית. ○

 חזרה למעגל העבודה. יצירת מסלול ובמקרים מסוימים  תעסוקהיצירת  ●

 תעסוקה לגיל השלישי.  ○

 תעסוקה לבני נוער, לרבות נוער נושר ממסגרות החינוך הפורמליות. ○

 תעסוקה לנשים ולאמהות שעזבו את מעגל העבודה.  ○

של תושבי הרשות המקומית, בהתאמה לקהלי היעד  הדיגיטלית האוריינותשיפור  ●
 הפוטנציאליים השונים. 

במגוון נושאים ותחומים לשיפור איכות חייהם של תושבי  ההעשרו הכללי הידעשיפור  ●

 הרשות המקומית וכאמצעי לרכישת כישורים חדשים.  

 רסי שפות. קו ○

אולוגיה, מדע, תכנות, רפואה, ספרות, י, כגון ארכבמגוון תחומים העשרה קורסי ○
 היסטוריה וכיוצא באלה. 

 .לה מחוצה לגורמים הקהילה ובין הקהילה בתוך החיבורו הקשר חיזוק ●

 חיבור בין הקהילה לאקדמיה.  ○

 מפגש עם טובי המרצים בארץ ובעולם.  ○

http://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/digital_support


 . חלק ממשהו גדול שקורה בעיר ובעולם( תחושת שייכות לתושבים )אנימתן  ○

הפועלים בתחומי הרשות המקומית בעשייה של אפשרות לשילוב עסקים קטנים  ○
 מתחם הלמידה הדיגיטלי.

 דורי במסגרת מתחם הלמידה הדיגיטלי. -מפגש בין ○

במתחם עבור אוכלוסיות  דוגמאות לקורסים שניתן לשלברלבנטיות לצד יעד ת ואוכלוסיל דוגמאות .2
 :יעד אלה

נכון למועד פרסום מסמך ההבהרות, ראו "קמפוס" פלטפורמת לרשימת כל הקורסים הקיימים ב
 קישור הבא:ב קמפוס קורסים קטלוג

http://docs.wixstatic.com/ugd/e7b8ff_e95cb401e21a46a695352e54eb622d6d.pdf. 

 18-35צעירים  .א

 קורסים אופציונליים:

 (;2019תחילת קורס ינואר )פסיכומטרי  ●

 (;2018ספטמבר תחילת קורס )פיתוח באמצעות סטוריליין  ●

 (;2018ספטמבר תחילת קורס )תכנות באמצעות פייטון  ●

 (;הקורס כבר באוויר)C שפת תכנות ++ ●

 (. 2018דצמבר תחילת קורס )אנגלית תעסוקתית למתחילים  ●

 36-65מבוגרים  .ב

 לדוגמא: ,(https://campus.gov.il/courses) קמפוס מיזם של בעברית אקדמיים קורסים 

 ;אוניברסיטת ת"א(קורס מבית מבוא למדעי הפסיכולוגיה ) ●

 ;המכללה האקדמית ספיר(קורס מבית כחול לבן ) טלוויזיה ●

 ;אוניברסיטת בר אילן(קורס מבית בתקופת בית ראשון ) שראלי-רץהארכיאולוגיה של א ●

 .בצלאל(קורס מבית אדריכלות ישראלית ) ●

 60-100 שלישיהגיל ה .ג

 (;2018דצמבר )תחילת קורס  התמצאות דיגיטלית לאזרחים ותיקים ●

 .GMAIL, פייסבוק, WORD, PPאקסל,  דיגיטלית:מיני קורסים מתוך אוריינות  ●

ניתן לכלול במתחם הלמידה הדיגיטלי תכנים ופעילויות כיד הדמיון, כאשר קהל היעד יכול יודגש, כי 
לכלול גם את תלמידי בית הספר ואף את ילדי הגיל הרך שיוכלו לבוא להתנסויות במתחם ולטעימות 

 של העולם הדיגיטלי. 

)חלק  "קמפוסלמיזם הלאומי "פים המציעים למידה דיגיטלית בנוסף אתרים נוסדוגמאות ל .3
 :מהאתרים דורשים רישום ותשלום(

 :בשפה העברית .א

o Proso 
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o מדרסה 

o הפתוחה האוניברסיטה 

o בריינפופ 

o אתר Gool (לסטודנטים) 

o סקול! וואלה 

o Yschool 

o אצבעות בעשר - Matific (ונוער ילדים) 

o (הרך הגיל) ה'גוגל 

o (הרך הגיל) מיה של הסוד 

 :בשפה האנגלית .ב

o edX 

o Coursera 

o Udacity 

o Udemy 

o FutureLearn 

o Linked Learning 

 :בשפה הערבית .ג

o Edraak 

 :הדיגיטלי הלמידה במתחם פוטנציאליים למידה לסוגי דוגמאות .4

חלק מזמן השיעור מוקדש ללמידה עצמית  –( blended learningלימוד משולב, דיגיטלי ופרונטלי ) ●
באמצעות המחשב כאשר המנחה עובר בין הלומדים ומסייע בהתרת חסמים ומענה לשאלות וחלק 

 מהשיעור מוקדש להוראה פרונטלית מסורתית ללא מחשבים.

סביב קורס אקדמי של אחד ממוסדות ההשכלה הגבוהה קבוצת למידה בסגנון "כיתה הפוכה":  ●
משך לפעם/פעמיים בשבוע  ,שיפגשו פנים מול פנים לומדים 15-30-מתורכב  הלמידהבארץ. קבוצת 

לומדים לבד  המשתתפים ,"כיתה הפוכה"השיטת ב שעה וחצי ללמידה משותפת, דיונים והעשרה.

דנים בתכניי הקורס שנלמדו ומתרגלים ביחד. את  המשותף הקורס ובמפגשתוך בבית פרק מ
)יכול להיות גם, רק לשם הדוגמא, סטודנט הקבוצה ילווה מנחה שינהל ויעביר את מפגשי הקבוצה 

הקורס, תמיכה  ת משתתפישיהיה אחראי על ניהול קהילאו מתנדב אחר בעל הכשרה מתאימה( 
ניתן לקחת את מודל הבסיס הזה לאינספור ומדים ועוד. בלומדים בזמן המפגשים, עדכון הל

יתקיים ״אירוע שיא״  (מחציתה במפגשבמפגש האחרון )וניתן בנוסף גם כיוונים שונים: כך למשל, 
מספר מפגשים  עם קבוצת הלומדים ו/או הלומדים יגיעו לפגישה עם המרצה במוסד האקדמי.

 מפגשים.  10-מפגשים ל 6מומלץ למתכונת לימוד זה נע בין 

חשוב להדגיש, כי המודלים המתוארים לעיל יכולים להתאים לכל אחד מהקורסים. בפרט חשוב להדגיש, כי מדובר 
 יתקבלו בברכה.  –דוגמאות בלבד, באופן בלתי ממצה, וכי ככלל יצירתיות וחשיבה מחוץ לקופסא המלצות ו/או בב
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https://www.edx.org/
https://www.coursera.org/
https://www.udacity.com/
https://www.udemy.com/
https://www.futurelearn.com/
https://www.linkedin.com/learning/
https://www.edraak.org/en/

