
 

 

עבור שנת הפעילות התשע"ז פרס שר המדע והטכנולוגיה לרשויות מקומיות 
(2016-2017) 

 
 

. פרס שר המדע והטכנולוגיה תמועמדות לקבלמודעה זו כוללת מידע חיוני לכל מי שמעוניין להגיש 

ייחשב כמי שמכיר את  קבלת פרס השר,ל כל המגיש מועמדות לעיין במודעה היטב עד סופה.חובה 

ובתקנון פרס שר המדע  ראות הרלוונטיותכל המידע המפורט במודעה, בהוראות הדין, בהו

 .והטכנולוגיה לרשויות מקומיות

 

פעילויות ואירועים  בקידום הישגים על מקומיות לרשויות פרס משרד המדע והטכנולוגיה מעניק

 . חדשנות ברשותהטכנולוגיה והלציבור הרחב בנושאי מדע, 

 

 הפרס מטרת

 

על  התושבים, המדע, הטכנולוגיה והחדשנות לרווחת בתחומי הרשויות של עשייה הפרס נועד לעודד

ולהגביר את ברשויות,  לקדם פעילות קהילתית לציבור הרחב בנושא מדע, טכנולוגיה וחדשנות מנת

 והחדשנות. סכומי המודעות והחשיפה בקרב הציבור הרחב לנושאי הפעילות בתחום המדע, הטכנולוגיה

 הרשות. בתחומי וקידום הפעילויות בנושאי המדע החדשנות והטכנולוגיה לשיפור ישמשו הפרס

בכתובת הפרס יוענק בהתאם לקבוע בתקנון הפרס, המפורסם באתר האינטרנט של המשרד 

https://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_science_and_technology 

 .התקנון בכל עתיובהר כי למשרד שמורה הזכות לתקן את 

מודעה זו למופיע ב בהתאם 2017לפרס לשנת להגיש מועמדות רשויות מקומיות המשרד מזמין בזאת 

 הפרס. תקנוןוב

 

 מיום החל הרשות שקיימה פעילויות בגין יינתן (2016-2017) ז"התשעעבור שנת הפעילות  הפרס

 באוגוסט 31, ז"התשע באלול' ט, חמישי ליום ועד 2016 בספטמבר 1,  ו"התשע באב ח"כ, חמישי

2017. 

https://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_science_and_technology


 

 האופן ההגשה ומועדי ההגש

 

קישור הבא:    דרך ה מרכב"ה,האמצעות מערכת הגשת המועמדות תתבצע ב .1

https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal 

 .12:00 השעה עד, 11.01.18, ח"התשע בטבת ד"כ, חמישי יום -המועד האחרון להגשת מועמדות .2

 6.2.0.2מספר  מערכת המרכב"ה בהתאם להוראת התכ"ם של החשכ"לאמצעות המועמדות תוגש ב .3

על וכן  טפסי בסיס לקבלת תמיכה ברשויות המקומיות" -"הגשת בקשות לתמיכה בגופים אחרים 

 ., כצרופה לבקשת התמיכה במרכב"הבאתר המשרדהמפורסם  על נספחו, גבי טופס ההגשה

המסמכים הנלווים הדרושים, באופן מלא, תקין  כלבצירוף  ,במועד את המועמדותחובה להגיש  .4

שלא תוגש כאמור לא תובא לדיון ותטופל בהתאם  מועמדותכשכל המידע בהם נכון ומדויק. ו

העניין, הארכת מועדים  לא תמליץ או תאשר, לפי התמיכותלהוראות הנוהל הרלבנטיות. ועדת 

תאשר , מידע או מסמכים אלא במקרים חריגים במיוחד. כמו כן, הוועדה לא המועמדותלהגשת 

ואף אינה מתחייבת לאפשר תיקון טעויות דפוס, טעויות סופר או כיו"ב  ,מהותייםתיקונים 

 טעויות.

למידע לגבי הנפקת כרטיס או הארכת  –ה היא רק באמצעות כרטיס חכם "הגישה למערכת המרכב .5

בגין הזמן שנדרש לקבל  המועמדות לפרס השרלא יוארך המועד להגשת  תוקפו ראה להלן "שונות".

 כרטיס חכם או להאריך את תוקפו.

 

ה את הפעולה הסופית של "יש להקפיד ולבצע לכל בקשה שמכינים במרכבלתשומת ליבכם, 

"הגשת בקשה שנוצרה"! ללא הליך זה בקשת התמיכה כלל לא מוגשת למשרד אלא נשארת 

 בשלב של טיוטה ואין לה כל תוקף!

 

 ותהוראות כללי

 

. הרלוונטייםבהתאם למקורות המשפטיים  עניק את הפרס, יטפל בהן וימועמדויותידון בהמשרד  .1

ניתן לעיין במסמכים אלה באתר של משרד האוצר באינטרנט בכתובת 

http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralT

opNav/AGSubjects/associations/  

היא ועדת התמיכות. אין תוקף לכל מצג,  הענקת הפרסהרשות המוסמכת היחידה במשרד לאישור  .2

 שהו. הבטחה, התחייבות או כיו"ב, שנעשו או שניתנו על ידי גורם אחר כל

אין ודאות שייקבע תקציב לנושא  .בפועל כפופים לאישור תקציב המדינה הענקת פרסאישור ו/או  .3

 , ואם כן, מה יהיה שיעורו.פרסה

http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/
http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/


 

למשרד ולדעתו על המשרד  ועמדאו בכל חומר נלווה שמגיש המ טופס ההגשהאם קיים מידע ב .4

)בסעיף זה  1998-למי שפונה אליו בבקשה לכך על פי חוק חופש המידע, תשנ"ח להימנע מלגלותו

"החוק"( מפאת אחת העילות המפורטות בחוק, עליו לציין זאת במפורש בכתב, בצורה בולטת בעת 

הגשת המידע, ככל שניתן במקום סמוך לאותם פרטי מידע ספציפיים שלגביהם נטען החיסיון. לא 

לגלות מידע או טענת חיסיון שלא נומקה לפי אחת מהעילות המפורטות  תתקבל טענה כוללת שאין

בחוק. מי שטוען לחיסיון כאמור ייחשב כמי שוויתר על הזכות לקבל את אותם פרטי מידע ביחס 

אחרים. יודגש שהסמכות להיענות, אם לאו, לבקשה לגילוי מידע שמוגשת למשרד על פי ועמדים למ

 החוק נתונה למשרד בלבד. 

 

 נותשו

 

מרכב"ה ניתן להיכנס רק באמצעות כרטיס חכם ורק לאחר פתיחת חשבון משתמש. הלמערכת  .1

-03בטלפון  רשות שאין בידה כרטיס חכם או שתוקפו פג מתבקשת לפנות ישירות לחברת קומסיין

* לקבלת כרטיס חכם חדש או על מנת לחדש את 2007או לחברת פרסונל אי די בטלפון  644362

 (.תוקפו )בהתאם לחברה שהנפיקה את הכרטיס במקור

. האמור במודעה בתקנון, יגבר המופיע בתקנוןבמקרה של סתירה בין המופיע במודעה זו והמופיע  .2

, לתקנם או לתקן האמור במודעה זו, בתקנוןלים ליישום להתקין נהזו אינו גורע מסמכות המשרד 

 לפי העניין.

בפועל כפופה לזמינות  הענקת הפרס. הענקת הפרסאין באמור במודעה זו כל התחייבות ל .3

  תקציבית.

 

 

חוזרות של  ה והסכמה מחייבות ובלתימהווה הצהר המועמדות לקבלת פרס השרהגשת 

שהיא  התקנון,ואת כל הוראות  מודעה זוהרשות, על כך שהיא מכירה היטב את כל האמור ב

 להתנהל לפיהם ושהם מחייבים אותה לכל דבר וענין. מסכימה

 

 

 

 


