
 
 
 

 
 
 
 

 3 מתוך 1עמוד 

 אב תשפ"ב ב"י  

 2022אוגוסט  09 

 לכבוד

 קוראהקול המשתתפי 

 

 שלום רב, 

 קול קורא להגשת מועמדות לזכייה בפרס החדשנות  –תשובות לשאלות הבהרההנדון: 

 1202לשנת 

 

 הרלוונטי במכרז שבנדון, והתשובות להן.להלן השאלות שנתקבלו עד המועד 

 רק התשובות שלהלן  מחייבות את מרכז השלטון המקומי.

ברצוני לברר במסגרת קבלת פרס החדשנות של משכ"ל בוועידת השלטון המקומי לחדשנות,  :שאלה .1

 ?2020, 2021איזה מיזמים זכו בעבר? בשנים 

 : תשובה

 :2021המיזמים הזוכים בשנת 

 שער לעסקים -באר שבעמקום ראשון: 

 ביצוע שכונות חדשות בהתאם לתקני בנייה מתקדמים -מקום שני: יבנה

 סיירת ביטחון קהילתי –"שמעון בלילות"  -מקום שלישי: בני שמעון

 

 : 2020המיזמים הזוכים בשנת 

 מאגר גנטי לכלבים -מקום ראשון: קצרין

 אגף קשרי תושבים דיגיטלי והיברידי  -מקום שני : חריש

 מקום שלישי: רהט שיקוף עבודת מכונות הטיאוט

 

 אודה לקבלת הבהרה האם רשות יכולה להגיש לתחרות יותר ממיזם אחד. :  שאלה .2

 לתקנון הפרס, על כל רשות להגיש מיזם אחד בלבד. 4.2: לפי סעיף תשובה       

 

 אשמח לעזרה במילוי הטופס בנושא מרכיבי התקציב במיזם .. :שאלה .3

 מה הכוונה מרכיב טכנולוגי ? אשמח לדוגמה בבקשה       

 ? 3מרכיב  2מרכיב  1ומה הכוונה במרכיבים השונים : מרכיב       

 

: מרכיבי התקציב הם הנושאים השונים המתוקצבים במסגרת המיזם, ומה חלקם היחסי תשובה

י שיקופו לציבור, מתוך המיזם כולו. למשל: במיזם העוסק בניטור מיקום משאיות פינוי הפסולת ע"



 
 
 

 
 
 
 

 3 מתוך 2עמוד 

ישנו מרכיב טכנולוגי )עלות רכישת הצ'יפים והתקנתם במשאיות, עלות פיתוח האפליקציה ותפעולה 

וכד'(, וישנם מרכיבים שונים אחרים, כגון: ההון האנושי הנדרש לתפעול האופרציה )לרבות מענה 

י שניתן לשימושו(, וכיו"ב לפניות ותלונות הציבור(, פרסום, דוברות והסברה )יידוע הציבור בדבר הכל

 מרכיבים רלוונטיים למיזם. כל מיזם ומרכיבי התקצוב שלו.

הפרס,  לתקנון 5.2.2סעיף יצוין כי מאחר שלמרכיב הטכנולוגי משמעות ומשקל בדירוג המיזם, לפי 

חובה למלא את השדה העוסק בתקציב מרכיב זה )למעט במקרים של מיזמים שאינם כוללים מרכיבים 

 יים כלל(. יתר השדות ימולאו בהתאם למרכיבי המיזם.טכנולוג

 

 : שאלה .4

ביצוע בפועל של המיזם עד ליוני שנה שעברה. האם זהו תנאי גמור  30%אני רואה שנדרש  (1

 וסגור או שיש גמישות לגביו? 

בעוד שמדובר במדדים די ברורים, האם הרחבתם במקום כלשהוא על  -בנוגע למדדי החדשנות (2

 ירים אותם או להתיחס להגדרות גנריות של המדדים.האופן בו אתם מגד

 : תשובה

 בהיקף, משולם או/ו ממומש להיות שיוגש המיזם עללתקנון הפרס,  3.4בהתאם לסעיף  (1

 .ההגשה למועד עד זאתהמלא, ו בתכנון מערכו  30%-פחות מ לא של וכספי פרויקטלי

המדדים שצוינו בטופס המקוון אינם מדדי החדשנות שנקבעו בתקנון  –בעניין מדדי החדשנות  (2

 לתקנון הפרס ולהגדרותיהם. 5.2הפרס, ויש לשים לב למדדים שבסעיף 

, באתר מרכז השלטון המקומי. הטופס המתוקןבכוונתנו לפרסם מחדש את הטופס המקוון 

 .ים בטופס המתוקןהמתוקן יהיה זמין מיום @@. הנכם מתבקשים להקפיד להגיש את המיזמ

 

 מה צריך להיות כתוב במכתב שעליו חתום ראש הרשות/ מנכ"ל הרשות?: שאלה .5

 : יש להדפיס את הטופס המקוון ולהחתים את ראש הרשות/מנכ"ל הרשות על גביו, תשובה

 –או לחילופין 

להוציא מכתב במסגרתו מאשר ראש הרשות/מנכ"ל הרשות את הגשת המיזם במענה לקול הקורא 

אשר יוענק בוועידת השלטון המקומי לחדשנות , ת מועמדות לזכייה בפרס החדשנות של משכ"ללהגש

2022. 

 

 ברצוני לדעת באיזה מקרה נדרש מכתב ראש הרשות לצרף לטופס? : שאלה .6

  האם רק במקרה של חדשנות בעבודה הפנים העירונית או בכל מקרה? 

שהשפיע למעשה על תלמידי בתי ספר. והיה ולא אנחנו מתכננים להגיש פרויקט חדשנות בנושאי חינוך 

נדרש מכתב, האם בכל מקרה נדרש ראש הרשות לחתום על הטופס או שניתן גם בחתימת מנהלת 

 יחידת החדשנות או סמנכ"ל/מנכ"ל העיריה?

לעיל. בכל מקרה נדרשת חתימת ראש הרשות/מנכ"ל הרשות על  5: ראו תשובתנו לשאלה תשובה

 לעיל(. 5מהדרכים החלופיות שצוינו בשאלה הגשת המיזם )באחת 
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 מי הם הנמענים? -מכתב ראש העיר: שאלה .7

 : המכתב יכול להיות מופנה למפרסמי הקול הקורא ו/או לחברי ועדת הפרס ו/או לכולי עלמא. תשובה

 

רק כיצד ניתן לבחור במסמך . המיזם הינו בין תחומי ועוסק במספר תחומים שהוצגו בנספח א: שאלה .8

 המקוון יותר מתחום אחד?

: הטופס המקוון יתוקן כך שתתאפשר בחירה מרובת תחומים. כמו כן יתווסף לטופס התחום תשובה

 לתקנון הפרס. 2.1.3המצוין בסעיף 

, באתר מרכז השלטון המקומי. הטופס המתוקן המתוקןבכוונתנו לפרסם מחדש את הטופס המקוון 

 .ם להקפיד להגיש את המיזמים בטופס המתוקןהנכם מתבקשי .9.8.2022 יהיה זמין מיום

 

 המיזם עדיין פעיל, מה לכתוב בתאריך סיום המיזם?: שאלה .9

: יש לכתוב מועד מוערך של סיום המיזם, וכן לציין את השלב שבו המיזם נמצא נכון למועד תשובה

 הגשתו.

 

סיום התכנון?  פתח מה לציין בתאריךתמכיוון שהמיזם ממשיך כל הזמן ומ -סטטוס המיזם: שאלה .10

 וכן בסיום המיזם?

: ישנם מיזמים שלהם מספר שלבים. יש שלב של תכנון ויש שלב של יישום בפועל. לכל שלב תשובה

לעיל, ביחס לכל אחד  9מועדים משלו וסיום ביצוע משלו. יש לפעול כמתואר בתשובה לשאלה מס' 

 מהשלבים של המיזם.

 לתקנון הפרס. 3.4תשומת לבכם לאמור בסעיף 

 

 ?היכן ניתן במידת הצורך לצרף/להציג את מתווה המיזם הכולל גם מימדים פרסומיים: שאלה .11

 : יתווספו שדות המאפשרים צירוף צרופות לטופס המקוון.תשובה

, באתר מרכז השלטון המקומי. הטופס המתוקן המתוקןבכוונתנו לפרסם מחדש את הטופס המקוון 

 .מתבקשים להקפיד להגיש את המיזמים בטופס המתוקן. הנכם 9.8.2022יהיה זמין מיום 

 

 האם ניתן להגיש פרויקט שבשלבי תכנון ומכרז ? שבוצעו בשטח?: שאלה .12

 לעיל. 10: ראו התייחסותנו לשאלה מס' תשובה

 

נא תשומת לבכם כי המועד האחרון להגשת מועמדות לפרס הוא יום  –מועד אחרון להגשת מועמדות 

11.09.2022. 

 

 


