
 

 

 
 
 

 "ט אב תש"ףי
2020אוגוסט  09  

 לכבוד
 ראשי הרשויות המקומיות

 
 שלום רב,

 
 2021להגשת מועמדות לתחרות יזמות מקומית צעירה בים התיכון  תזכורת  הנדון:

 
 

לעניין אתכם בתחרות בינלאומית חשובה, המתקיימת גם השנה, ביוזמת  ניברצו .1
 ם התיכון של האיחוד האירופי .,  הזרוע המוניציפאלית באגן היARLEMארגון 

 
.                        ARLEMקיימא הוא אחד משלושת מוקדי התוכן של -פיתוח כלכלי בר .2

עקב משבר הקורונה, נוצר הרצון לעודד יזמים צעירים לקחת חלק בכלכלה 
המקומית. בהתאם לעדיפות זו, הארגון יעניק פרס ליזם צעיר, הנתמך על ידי רשות 

 אזורית. מקומית/ 
 
מיזם אשר  -Sandad) מעיריית טייבהזוכים מישראל: יזמים  2בשנה שעברה היו  .3

עוסק בפתרונות שיספקו פלטפורמה בת קיימא לקבוצות נוער הרוצות לתרום 
ומעיריית תל לפיתוח הקהילה המקומית ולחיזוק חברה פתוחה ומגוונת באזור( 

מייצגת אוכלוסיות  המקדם חברה מכילה אשר ארגון )פרזנטנס אביב יפו
, ומנסה להשוות את נקודת באופן שווה באקוסיסטם היזמי בישראל מגוונות

 (.אקונומיים-הפתיחה, ליצור הכלה וגיוון ולצמצם פערים סוציו
 כאמור, נשמח  להמשיך במסורת זו של זכייה בתחרות.

 
 תנאי הסף להשתתפות בתחרות הינם:  .4
ווח, שמטרתה לקדם יוזמות חברתיות פרויקטים הכוללים פעילות שלא למטרות ר -

 בעיר. 
 פרויקט עדכני או כזה שהסתיים בשנתיים האחרונות ובעל השפעה מוכחת. -

 
 דוגמאות לסוגי פרויקטים רלוונטיים לתחרות:  .5
 חדשנות במתן שירותים ציבוריים -
 חדשנות טכנולוגית -
 שיפור יעילות בצריכת משאבים -
 קידום שוויון בין המינים  -
 שיפור הכלה חברתית באמצעות פיתוח כלכלי מקומי.   -
 
 
 
 



 

 

 
 
 
לציין כי הפרויקט והיזם לא מחויבים בקבלת תמיכה כספית מצד הרשות  אבקש .6

המקומית, אולם חשוב להראות את הזיקה בין היזם והפרויקט לרשות בצורות 
ם , פרויקטים חינוכייתכניותאחרות כגון יצירת סביבה תומכת, הטמעה בפועל של 

 בבתי ספר, מתן מידע, הדרכה, ייעוץ וחניכה ועוד.
 
רשויות אשר מעוניינות להגיש מועמדות לתחרות ימלאו את טפסי ההרשמה  .7

. ניתן לשלוח את המועמדות ישירות לארגון 31/8/2020 -הראשוניים עד לתאריך ה
 או דרך הקישור הבא:  arlem-secretariat@cor.europa.euבכתובת 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ARLEM_Award_2021 
 
 
חומר נוסף אודות התחרות וטפסי המועמדות ניתן למצוא באתר הייעודי לתחרות   .8

 go2021-award-cor.europa.eu/arlem. -בכתובת
 
 

 לכל שאלה ניתן לפנות לנועם לנצברג, רכזת פרויקטים במינהל קשרי חוץ
 noaml@masham.org.il מייל: 

  03-6844270טלפון: 
 בברכה,

 
 
 

 שירי שטיינהרדט סלע
 ראש מינהל קשרי חוץ
 מרכז השלטון המקומי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 העתק:
 יית מודיעין מכבים רעות ויו"ר מרכז השלטון המקומי ראש עיר -מר חיים ביבס

 ראש מועצה מקומית גני תקווה ויו"ד ועדת קש"ח במש"מ -גב' ליזי דלריצ'ה
 , מרכז השלטון המקומימנכ"ל -מר שלמה דולברג

    סמנכ"לית אסטרטגיה, קשרי ממשל ורמ"ט יו"ר -גב' לירון דורון לוי
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