
 
            

 

 "קול קורא" 

 לקבלת הצעות פרס קרן רוני פיינשטיין ליזמות עירונית 

 איגוד המנכ"לים והמזכירים ברשויות המקומיות ו   ג'וינטאלכא בשיתוף 

 

 נותרו שבועיים להגשת הצעות 
. רוני 2012קרן הפרס הינה לזכרו של אהובנו רוני פיינשטיין, אשר הלך לעולמו באפריל 

עשייה אשר תרם רבות לחברה הישראלית בכלל ולעירו ירושלים בפרט. רוני כיהן  היה איש 
, בתקופתו של ראש העיר איש שלום, ולאחר מכן  1966 -כמזכיר עיריית ירושלים החל מ 

 עם טדי קולק.

 

עם איחוד העיר והרחבתה יזם רוני את שינוי תפקיד מזכיר העיר, ויחד עם משרד הפנים 
על יצירת תפקיד של מנכ"ל עירייה ועל תפקודו המוצלח   נכ"ל עיר.עיצב תפקיד חדש של מ

 בעיריית ירושלים זכה רוני בפרס "קפלן לניהול". 

 

, שיפור השירות לאזרח וקידום השירותים  רוני תרם כל חייו לקידום הניהול הציבורי
החברתיים. הקרן מעוניינת להעניק פרס לקידום מיזמים ניהוליים מצטיינים ברשויות 

, תוך מתן עדיפות ליעדים חברתיים, ובכך להוקיר את זכרו של שיהוו מודל מקומיותה
 רוני.

 

פרס כספי   -הראשון הפרס  שני פרסים בכל שנה.  כרו של רוני, מעניקההקרן שהוקמה לז
 ומנוהל הפרוייקט חייב להיות יזום  . חדשנות ובניהול ב צטיין המ  שנתי לפרויקט ייחודי 

לפרויקטים הקשורים  תינתן עדיפות . רשות מקומית ת/או  מזכיר ית/מנכ"להעל  ידי 
אלכא מטעם הג'וינט פרס כספי  -השני הפרס   ים.ליעדים ושירותים חברתיים לתושב
 .או להעשרת העובדים שהיו מעורבים בפרויקט המיועד להשתלמות בחו"ל של מנכ"ל

 בה מוענקים הפרסים. פעם השביעיתזו ה

או אשכולות   לערוך תחרות שנתית נושאת פרסים בין מנכ"לי עיריותקרן היא מטרת ה
של מיזמים המביאים לידי ביטוי: הצטיינות, או מועצות אזוריות ומזכירי ערים יישובים 

חדשנות ויזמות בניהול, שיפור השירותים העירוניים והקהילתיים בדגש על הנושאים  
  החברתיים.

בהן נעשית פעילות  אותן מוביל/ה המנכ"לית,  ויוזמות  חדשנותדגש על הקרן שמה  כמו כן 
 שהיא מעבר לתפקיד המוצהר של הרשויות המקומיות.

ועדת הפרס תתייחס במהלך קבלת ההחלטות להצעות מערכתיות, אך גם ליוזמות 
גדול יותר לפעילות  נקודתיות, תוך מודעות לעובדה שברשויות הגדולות יותר יש תקציב 

 מערכתית, מאשר ברשויות הקטנות יותר. 

 ולאפשרות שהמיזם יהווה מודל בר שיכפול.ים, ניכמו כן יינתן הדגש לשירותים חדש

 מעורבותו/ה של המנכ"ל/ית בפרויקט ובביצועו הינה בעלת חשיבות רבה ביותר.  

 
 

, מר מר דורון מילברג - ועדת הפרס מורכבת מ: יו"ר פורום המנכ"לים ברשויות המקומיות
בעלים ונשיא חברת פוליסי, מר חיים  -מר בוריס קרסני  , התיירות לשעבר שר -עוזי ברעם 

מנכ"ל משרד  - אפריקה בירושלים, מר אהרון פוגל-יו"ר ארגון קהילות יהודי צפון -כהן 
,  אזוריות תמועצו מנהלת תחום  - כץ-גברת קרן דורון  ,האוצר לשעבר ויו"ר דירקטוריונים

 – גברת מיכל מנקס עו"ד כפיר כהן, ,אלכאג'וינט מיצוי משאבים ואיכות השירותים ב



 
            

רווחה  סמנכ"לית חינוך  
ראש המחלקה למדע המדינה   - ' דן אבנוןפרופ , במרכז השלטון המקומיוחברה 

שרת החינוך   –פרופ' יולי תמיר  ,עיתונאי - אטילה שומפלבימר  באוניברסיטה העברית, 
  נשטיין.פיי-יובל בקר וטל בקר לשעבר ונשיאת שנקר, 

 

 העומד על בפרס  את המנכ"ל/ית ועדת הפרס תבחר את הפרויקט השנתי אשר יזכה
  ₪. הפרס יינתן למיזם עצמו, ולא יהיה אישי.  40,000

ומיועד  ₪ 10,000 עומד על  של הרשות ית/זכה את המנכ"לשייבחר י  שניהפרויקט ה
  של  צוות הפרויקט והעשרה  להשתלמות או  בחו"ל  של המנכ"ל לנסיעת השתלמות

 . בתחום העיסוק של הרשויות המקומיות או הפרויקטהזוכה,  וזאת 

 

בנושא חשיבותו של השלטון המקומי בישראל   במסגרת ערב עיון שנתי  ויוענק יםהפרס
אישי ציבור  בהשתתפות ראשי ערים,  בנוכחות מוקיריו ואוהביו של רוני,והשירות לאזרח, 

 והזוכים בפרס. 

 

 .  6.5.2019בבית מרכז השלטון המקומי בתל אביב ביום השנה יתקיים הטקס 

 

 בפני המשתתפים.  כים בפרסים יציגו את הפרויקט בזכותו זכו בפרסהזו

 

 תנאים

 

אם ברצונכם להגיש הצעה כאמור, ולצורך בדיקת התאמת הצעתכם לצרכי 
 כדלקמן:   תנאי הסףהתחרות, מפורטים בזאת  

 
, ה/להציג מסמכים הכוללים את פרטי הרשות, תפקידו ת/מתבקש ה/המציע

 המקצועיים.  ה/ופירוט הישגיו ה/קורות חייו
 

 פרס לחדשנות עירונית  

 

בדואר אלקטרוני בלבד, וזאת  בקבצים  ה/לשלוח את הצעתו ת/מתבקש ה/המציע
בית, לרבות בדרך המיט ה/אחר שיסייע בהצגת הצעתו של מלל ובכל אמצעי

 שימוש במצגות ובתמונות. 

 

עמודים והיא תתאר את הפרויקט המועמד לפרס; את  5אורך ההצעה לא יעלה על 
בו של הפרויקט האמור; את מידת החדשנות הגלומה בו ואת הדרך הסיבות לעיצו

 בה הוא מטיב עם תושבי העיר. 

 

 
 
 

לפחות בתחום הניהול העירוני  ה שנסיון מוכח של ינ ת/להיות בעל ה/על המציע
 . ת בפרויקט/להיות מעורבו ברשויות המקומיות

 



 
            

הקרן תהא  
בתוך  נוספים על פי שיקול דעתהרשאית לדרוש מן המציעים השלמת מסמכים 

 . פרק זמן שייקבע על ידה, אך אינה חייבת לעשות כן

 

 הבהרות והדגשים 

 

 הקרן אינה מתחייבת לקבל כל הצעה, וזאת מטעמיה היא.

תחרות שהצעותיהם הקרן שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמציעים ב
הקרן יבקרו תימצאנה מתאימות, השלמות לצורך השלמת השיפוט. נציגים מטעם 

 ברשויות שהגיעו לשלב הגמר ויבחנו את הפרויקטים המוצעים. 

 

יובהר כי מרכז השלטון המקומי אינו נושא באחריות כלשהי לפעילותה של קרן 
הפרס על שם רוני פיינשטיין, לרבות עריכת ה"קול קורא" ובחירת הזוכה. 

 מעורבות המרכז מתקיימת לאור מטרותיה של הקרן ותחום עניינה. 

 

סמכות השיפוט בכל הנושאים והעניינים הנובעים ו/או קשורים לתחרות זו תהא 
 לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

 

 . 054-4559948, 03-6206212לבירורים ולהבהרות ניתן לפנות לח"מ בטלפון 

 ההצעות תוגשנה בדואר אלקטרוני בלבד לעוה"ד הדסה מרום: 

dassi@maromadv.co.il15.2.2020  , עד ליום. 

 

 לא תתקבלנה הצעות בדואר או במסירה אישית. 

mailto:dassi@maromadv.co.il

