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 מקומיות לרשויות והטכנולוגיה המדע שר פרס תקנון

 

 מקומיות לרשויות הטכנולוגיהו המדע שר פרס מהות .1

 לציבור ואירועים פעילויות בקידום הישגים על מקומיות לרשויות פרס מעניק הטכנולוגיהו המדע משרד .1.1

 (."הפרס: "לןלה( ברשות חדשנותו טכנולוגיה, מדע בנושאי הרחב

 

 הגדרות .2

 :זה בתקנון .2.1

או  4.8.2013מיום  667ממשלה מס'  בהחלטתאזורי העדיפות הלאומית כהגדרתם  – "אזור עדיפות לאומית"

 .מכוח כל החלטת ממשלה אשר תקבע אזורי עדיפות לאומית לעניין חינוך או מדע וטכנולוגיה

 .זה ןלתקנו בהתאם לפרס הזכאות לבחינת שרה ידי-על תמונה אשר וועדה –" הפרס ועדת"

 .1958 -ח"התשי (,איזוריות מועצות) תהמקומיו המועצות צו מכוח שהוקמה –" אזורית מועצה"

 .] חדש נוסח [המקומיות הרשויות פקודת מכוח שהוקמה – "מקומית מועצה"

 .הטכנולוגיהו המדע משרד – "המשרד"

 האוכלוסין במשרד הפניםמרשם  של העדכניים הנתונים לפים, תושבי 50,000 מעל בה שיש עיר – "גדולה עיר"

 פרסום הקול הקורא. ביום ידועיםה

שם האוכלוסין במשרד מר של העדכניים הנתונים פיפחות, ל או תושבים 50,000 בה שיש עיר – "קטנה עיר"

 פרסום הקול הקורא. ביום הידועים, הפנים

 .[חדש וסחנ] תהעיריו פקודת מכוח שהוקמה – "עירייה"

 .עירייה או אזורית מועצה, מקומית מועצה – "רשות"

 .הטכנולוגיהו המדע שר – "השר"

 כימיה, ביולוגיה, רפואה, בוטניקה, אקולוגיה, מדעי : מתמטיקה, פיזיקה,בתקנון זה – "הפעילות"נושאי 

  הסביבה, מחשוב, הנדסה, רובוטיקה, חלל, ארכיאולוגיה, גיאוגרפיה, לימודי כדור הארץ ואנגלית.

 פעילות במגזר החרדי והלא יהודי בלבד. נושא כ ייכללואנגלית לימודי מבחנים אלה, ב

 הינם, הערכה בשנת המדווחת בפעילות מהמשתתפים 80% לפחות בה רשות –" יהודי לאה מהמגזר רשות"

 .אלה ממגזרים

 .מהמשתתפים בפעילות המדווחת בשנת הערכה, הינם ממגזרים אלה 80%רשות בה לפחות  –" חרדית רשות"

. הפרסשבגינה ניתן ה בשנבאוגוסט  31בספטמבר ומסתיימת ביום  1שנה המתחילה ביום  –" ההערכה שנת"

 .31.8.2017 יום ועד 1.9.2016 יוםמ החל תהיההערכה ה שנת, 2017 שנתגין באם הפרס ניתן : לדוגמה

 תכנית כל או החינוך במשרד המונהגת ממנה חלק או הלימודים תכנית – "הפורמלית הלמודים תכנית"

 .החינוכי במוסד הלימודים שעות במהלך המבוצעת

בקביעות לקבוצת משתתפים יום אחד בשבוע לפחות למשך  הניתנת הפעילותהעשרה בנושאי  פעילות – "חוג"

דקות; מספר שעות הפעילות הכולל לכל  45שעה אקדמית אחת לפחות; לעניין סעיף זה, שעה אקדמית היא 

 בתשלום ובין שלא בתשלום.  בין ,24-משתתף לא יפחת מ
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מתקיימת במהלך חופשת הקיץ ה, בין בתשלום ובין שלא בתשלום הפעילות בנושאי פעילות –" קייטנה"

אוגוסט( או במהלך החופשות המוכרות על ידי משרד החינוך, במשך חמישה ימים ברציפות -)בחודשים יולי

לא קוטעים את הרצף(, למשך חמש שעות  –, חגים ומועדים חגים ומועדיםערבי  ,שבת ,שישי ימיםלפחות )

' )כולל תלמידים שעולים ח-גילאי כיתות א'ב ילדיםמיועדת ל ואשר ,קייטנה מימילפחות בכל יום  מלאות פעילות

 .אינה חלק מתכנית הלימודים הפורמאלית והיא'(, טלכיתה 

 משתתפים מאה עבור מתקיימתו ,בתשלום כרוכה שאינה ,הפעילות נושאיפעילות באחד או יותר מ –" שיא יום"

 .לפחות

 המדע הנגשת אולקידום  ומהרת בה ויש, שיא יום או נהטקיי, חוג שאינה הפעילות בנושאי פעילות – "יוזמות"

 .הפעילות ושאימנ יותר או באחד לעסוק הציבור את מעודדת או מקדמת והיאהרחב,  לציבור

 הפרס מטרת .3

 מנת על ,התושבים לרווחת חדשנותוה הטכנולוגיה, המדע בתחומי הרשויות של עשייה לעודד נועד הפרס .3.1

להגביר את המודעות ו ,ברשויות חדשנותו טכנולוגיה, מדע בנושא הרחב לציבור קהילתית פעילות לקדם

 . חדשנותהו טכנולוגיהה, מדעה בתחום הפעילותנושאי והחשיפה בקרב הציבור הרחב ל

 .הרשות בתחומי החדשנות והטכנולוגיה המדע בנושאי הפעילויות וקידום לשיפור ישמשו הפרס סכומי .3.2

 

 הפרס .4

 :להלן המפורטות מהקטגוריות אחת בכל הראשונים המקומות - 3 ל יחולקו הפרסים .4.1

 ;גדולות ערים .4.1.1

 ;קטנות ערים .4.1.2

 ;מקומיות מועצות .4.1.3

 .אזוריות מועצות .4.1.4

 מהקטגוריות יותר או באחת השני או הראשון במקום להלן מהמגזרים זוכה רשות תיבחר לא אם, כן כמו .4.2

 :להלן המפורטות מהקטגוריות אחת בכל הראשון למקום אחד פרס יחולק, לעיל הנזכרות

 .יהודי הלא מגזרב רשות .4.2.1

 .חרדי מגזרב רשות .4.2.2

 פרסים לכל היותר. 14 הקטגוריות בכלל יחולקו הכול בסך .4.3

 

 הפרס גובה .5

 :יהיה להלן, 4.1לפרסים המפורטים בסעיף  הפרסים גובה .5.1

 ;₪ 100,000 : ראשון מקום .5.1.1

 ; ₪ 60,000 :שני מקום .5.1.2

 ; ₪ 40,000: שלישי מקום .5.1.3

 .₪ 50,000 יהיה להלן 4.2.1 בסעיף המפורט לפרס הפרס גובה .5.2

 .₪ 50,000 להלן יהיה 4.2.2 גובה הפרס לפרס המפורט בסעיף .5.3
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 לפרס מועמדות בקשות להגשת סףה תנאי .6

 : לפרס בקשות להגיש רשאיות הבאים התנאים כל על העונות רשויות .6.1

 לציבור בפעילות לטפל שתפקידו יחידה מנהל או לחינוך מחלקה מנהל מכהן המקומית ברשות .6.1.1

 עליו, מקרה בכל. קבע דרך שירותים לרשות מעניק או ברשות שעובד ובלבד, טכנולוגיהו מדע בנושאי

 .משמעותי ובהיקף שוטף באופן כאמור בפעילות לטפל

  .בתחומיה טכנולוגיהו מדע בנושאי פעילויות לקידום ומפורטת עדכנית עבודה תכנית לרשות .6.1.2

 .ההערכה בשנת וטכנולוגיה חדשנות ,מדע בנושאי פעילויות מממנת הרשות .6.1.3

 .הפרס ניתן בגינה לשנה שקדמו בשנתיים זה תקנון מתוקף ראשוןה פרסב זכתה לא הרשות .6.1.4

 

 הזוכים לבחירת מידה אמות .7

 המידה אמות שקלול לפי ייקבעו אשר, הזוכים על המשרד של התמיכות וועדת בפני תמליץ הפרס וועדת .7.1

 :מידה אמת כל לצד המופיעים למשקלות ובהתאם הבאות

 ביחס וטכנולוגיה מדע בנושאי הרחב לציבור ואירועים לפעילויות בפועל שבוצע התקציב אחוז .7.1.1

 עבור שהוקצה תקציב כלליי לא בפועל שבוצע התקציב באחוז; ההערכה בשנת הרשות לתקציב

 15%;  עד – ברשות החינוך מערכת ותקציבי המשרד ידי על הרשות

 בתקציב; הערכה בשנת לתושב וטכנולוגיה מדע בנושאי בפועל שבוצע ואירועים פעילויות תקציב .7.1.2

 מערכת ותקציבי המשרד ידי על הרשות עבור שהוקצה תקציב כלליי לא, בפועל שבוצע הפעילויות

 בפועל שבוצע התקציב היקף: הבא באופן תחושב זו מידה אמת) ההערכה בשנת ברשות החינוך

 5% ;  עד – (ברשות התושבים למספר מחולק ברשות וטכנולוגיה מדע בנושאי לפעילות

 פעילויות זו מידה באמת יכללו לא) ערכההה בשנת הרשות תחומיב שהתקיימו הפעילויות מספר .7.1.3

 70%עד  – (הפורמלית הלימודים תכנית במסגרת שבוצעו או המשרד של מלא ןבמימו שבוצעו

 להלן:כמפורט 

 ניקוד סוג פעילות

 נקודות 3 -כל פעילות  של חמישה ימים לפחות. יוזמותאו חוגים, קייטנות 

 נקודות 2 - כל פעילות ימים היוזמות של יומיים עד ארבעאו  ימי שיא

 נקודות 1 -כל פעילות  יוזמות של יום אחדאו  ימי שיא

 

  :ר כמפורט להלןמקדם מגדר ומגזביוכפל בסעיף זה הניקוד המתקבל 

 נשים גברים פעילות המיועדת למגזר

 1.4 1 כללי

 1.5 1.5 יהודי לא

 1.5 1.5 חרדים

 

או  בה המשתתפים הינם גברים ונשיםבפעילות * 

 החישוב יבוצע לפי רוב המשתתפים ,מגזריםפר מס

 .מהמשתתפים(למעלה מחמישים אחוז  - "רוב") בה
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יוכפל  ,העומדת באחד התנאים הבאים של כל רשותניקודה  לעיל 7.1.3, 7.1.2, 7.1.1 בגין סעיפים .7.1.4

 :באחד מהמקדמים כמפורט להלן

 מקדם מאפייני הרשות

 2  4-6רשות המסווגת בדירוג למ"ס באשכולות 

שמוגדרת כאזור עדיפות ו 7-10רשות המסווגת בדירוג למ"ס באשכולות 

שלמעלה מחמישים אחוז מהישובים הנמצאים  –לאומית )במועצות אזוריות 

 (בשטחה מוגדרים כיישובים באזור עדיפות לאומית

2 

 1-3רשות המסווגת בדירוג למ"ס באשכולות 

 

3 

מוגדרת כאזור עדיפות לאומית )במועצות וש 4-6רשות המסווגת בדירוג למ"ס 

מחמישים אחוז מהישובים הנמצאים בשטחה מוגדרים  למעלהש –אזוריות 

 (כיישובים באזור עדיפות לאומית

3 

שמוגדרת כאזור עדיפות לאומית )במועצות ו 1-3רשות המסווגת בדירוג למ"ס 

שלמעלה מחמישים אחוז מהישובים הנמצאים בשטחה מוגדרים  –אזוריות 

 (כיישובים באזור עדיפות לאומית

4 

 

, הרשות אשר לרשותה מספר הנקודות הגדול או הנתון הטוב לעיל 7.1.3, 7.1.2, 7.1.1 בגין סעיפים .7.1.5

 ביותר, תזכה למלוא הניקוד בגין אותו סעיף קטן וכל השאר ינוקדו יחסית אליה.

 . המדע, הטכנולוגיה והחדשנות בתחומי הרשות מפעילויות -כללית התרשמות .7.1.6

את פעילויות עליה מוגש הפרס, אשר מתאר  הערכההמתייחס לשנת ה מסמךלצרף יש לשם כך 

תוך ציון יוזמות הרשות ובפרט את הפרויקטים המדע, הטכנולוגיה והחדשנות הרשות בתחומי 

 .10%עד  – אלו תמונות המתעדות את פעילויותכולל, בין היתר,  ,תופי הפעולהיואת ש החדשים

 

 ועדת הפרס .8

 על ידי השר.ידי ועדה אשר תמונה -מתן הפרס ינוהלו עלהסדרי  .8.1

 הרכב הוועדה יהיה כדלקמן: .8.2

 מנכ"ל המשרד או מי מטעמו יכהן כיושב ראש הוועדה; .8.2.1

 סמנכ"ל המשרד או מי מטעמו; .8.2.2

 ראש אגף מדע וקהילה במשרד או מי מטעמו; .8.2.3

 נציג מרכז השלטון המקומי שאינו נושא משרה ברשות מקומית; .8.2.4

 ;הבלתי פורמלי העוסק במחקר בתחום החינוך מדען .8.2.5

 שאינם, פורמלי הבלתי חינוךה בתחום תכניות פעלתה בתחום בכירים ניהול בתפקידישני נציגים  .8.2.6

 .מקומית ברשות משרה נושאי או עובדים ושאינם מדינה עובדי

 .בוועדה כמשקיפים ישמשו המשרד חשבות ונציג המשפטית הלשכה נציג .8.3

; שלו אישי ענין או אחר תפקיד לבין תפקידו בין עניינים לניגוד חשש קייש אשר מי הפרס לוועדת ימונה לא .8.4

 .הנחיותיו לפי ויפעל הוועדה ר"יו בפני הדבר את החבר יביא, עניינים לניגוד חשש התעורר
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 לגבי החברים את ינחה הוועדה ר"יו, מהאמור לגרוע ומבלי ואולם, תלוי בלתי באופן יפעלו עדהוהו חברי .8.5

 .לתפקיד כניסתם עם תפקידם מילוי אופן

 לפני סביר זמן המועמדות לרשויות באשר הרלוונטי המידע את הוועדה לחברי להעביר ידאג עדהוהו מרכז .8.6

 .הוועדה ישיבת כינוס

 המתוכנן המועד לפני ימים 10 לפחות הוועדה של לישיבה הוזמנו הוועדה חברי שכל יוודא הוועדה מרכז .8.7

 .לקיומה

 את לקבל ורשאית בפרס הזוכים את לבחור כדי, מלכתחילה שמונתה כפי, מלא בהרכב תתכנס הפרס ועדת .8.8

 והנימוקים החלטותיה את בפרוטוקול הוועדה תתעד האחרונה ישיבתה בתום. רוב בהצבעת החלטותיה

 .הוועדה ר"יו בידי ויישאר הוועדה חברי ידי על ייחתם הפרוטוקול. להן

 לכל בעיניו המתאים הציון את יקבע וועדה חבר שכל כך ייעשה לעיל 7.1.6 לסעיף בהתאם הוועדה ניקוד .8.9

 כל של המשוקלל הציון תהיה התוצאהו (10 עד 1-ב מקומית רשות כל לנקד רשאי חבר כל, כלומר) רשות

 .הציונים

 .נוכח יהא ר"שהיו ובלבד, הוועדה מחברי 5 יהיה הוועדה לישיבת חוקי מניין .8.10

 .שהוא מנייין בכל תתקיים ולאחריה דקות 30-ב הישיבה פתיחת תדחה, חוקי מניין בהעדר .8.11

 .שנתיים של נוספת אחת לתקופה להאריכה ניתן אשר, שנתיים של לתקופה ימונו הוועדה חברי .8.12

 .תחתיו אחר אדם השר ימנה, נפטר או התפטר, רצופות ישיבות לשלוש הגיע שלא וועדה חבר .8.13

 

 הפרס מתן על ההחלטה נוהלי .9

 יודיע באמצעותה, הכללי החשב של קומש כספים תקנון להוראות בהתאם מודעה שנה מדי יפרסם המשרד .9.1

 .שיחולקו הפרסים על ומידע ההגשה מועדי על, לפרס מועמדות להגיש האפשרות על לציבור

 .משרדה של אינטרנטה באתר הנמצא אקסל קובץ באמצעות בלבד הרשות ידי על תוגש לפרס מועמדות .9.2

 .בהתאם הפרס מתן על וימליצו זה לתקנון בהתאם לפרס הבקשות עמידת את יבדקו הפרס ועדת חברי .9.3

 .המשרד של התמיכות וועדת ידי על תאושר הפרס וועדת המלצת .9.4

 .המשרד של האינטרנט באתר יפורסמו הזוכות הרשויות שמות .9.5

 

 ותחולה תחילה .10

 .חתימתו ביום זה תקנון של תחילתו

 

 

 ןזאופרץ 

 המנהל הכללי

 הטכנולוגיהו משרד המדע
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