
  

 

 
 

 נהלי עבודה
 

 2022יחידת צעירים מצטיינת  בחירתועדת הפרס ל 
 עשייה למען הקהילהבסימן 

 

 ועדת המשנה וועדת הפרס –הוועדות חברי  .א

 

  חברי ועדת המשנה לפרס:

 נציג מרכז השלטון המקומי
 נציג מפעל הפיס

 נציג מרכז המועצות האזוריות
 

 הרכב חברי ועדת הפרס:
 יו"ר הועדה

 מרכז השלטון המקומי ינציג 2
 השלטון האזורייג מרכז נצ
 מפעל הפיס ינציג 2

 נציג המשרד לשוויון חברתי
 נציג המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל

 

תוך חובת הימנעות במקרה של ענין אישי  באובייקטיביותבדיסקרטיות וחברי הועדה יפעלו 

  )ניגוד עניינים(. או מוסדי

 קוורום  .ב

 רוב חבריהקיום ישיבות וועדת הפרס הינו לוועדת הפרס תתכנס במועדים שנקבעו. מנין חוקי 

 זאת ככול שיקבעו מועדים למפגש(. חברים 3)

 

 הליך בחירה .ג

 הפצת קול קורא לרשויות המקומיות. .1

 קבלת טפסי המועמדויות לא יאוחר מהמועד האחרון שנקבע. .2

 .ידי רכזת הוועדה-על בחינת עמידת הבקשות בתנאי הסף .3
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  שלב א' .4

ועדת המשנה תתכנס לדיון ותבחר )לאחר סינון ראשוני של הרשויות העומדות בתנאי הסף(, 

מועצות  5מועצות מקומיות ועד  5עיריות, עד  5עד  -רשויות מקומיות לכל היותר מכל סוג  5-ב

 . אזוריות, ואלה יעברו לשלב ב'

, 5עד  1במשקולות שלמות של על סמך המסמכים בלבד, יינתן הועדה  הניקוד שיעניקו חברי

הקריטריונים לשיפוט, כפי שמופיעים במסמך "הנחיות ונהלים" לרשויות  4 -לכל אחד מ

 המקומיות:

 מידת היצירתיות, הייחודיות והחדשנות שביוזמה. •
 יות השונות ביוזמהאוכלוסומעורבות הגיוון  •
 מידת ההשפעה של היוזמה על הקהילה.  •
 קיימות והיתכנות להפעלת היוזמה, לאורך זמן. •

 

 נקודות. 20סך הניקוד המקסימלי הוא 

  שלב ב' .5

, ויעניקו להם ציון באותו אופן שפורט תהמועמדויו 15יקבלו לידיהם את ועדת הפרס חברי  .א

 לעיל, ויעבירו הניקוד למזכירת הועדה, טרום ישיבת הדיון של הועדה. 4סעיף 

לדיון במועמדויות, בהובלת יו"ר הועדה. עם סיומה, יעבירו חברי חברי הועדה יתכנסו  .ב

הועדה את הציונים הסופים שלהם, לאור הדיון, למזכירת הועדה. זו תגיש החישובים 

 הסופיים ליו"ר הועדה בנוכחות כל חבריה.

ות מועצ 2, עיריות 2 - העולות לשלב הבא ואחרוןרשויות מקומיות  6על פי הציונים ייבחרו  .ג

 .ות אזוריותמועצ 2-ו תמיומקו

 שלב ג' .6

הסרטונים יופצו,  סרטונים.שעלו לשלב זה, הרשויות  6מפעל הפיס יפיק, בתאום עם  .א

 אקספו, להצבעה-לכל תפוצת ההרשמה למוניתאריכים שייקבע מראש, טווח ב

 אינטרנטית.

משקולות הנתוני ההצבעה יועברו לרכזת הועדה, שתבצע שקלול של הציונים, על פי  .ב

 :הלןשל

 הצבעת הקהל - 30%

 ציוני הועדה - 70%

הנתונים יועברו ליו"ר הועדה וזו תעדכן השותפים בתוצאות. נדגיש כי במקרה של שוויון  .ג

 על הזוכים. ההתכנסות )אף טלפונית( בו יכריעו חבריתקיים הועדה בתוצאות, 

 

הפיס, יו"ר מרכז השלטון המקומי ויו"ר מרכז המועצות מפעל יו"ר הועדה יודיע ליו"ר  .7

 הרשויות המקומיות הזוכות בפרס יחידת צעירים מצטיינת.האזוריות על 


