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 12מבחנים לתמיכה של משרד התרבות והספורט בתחרויות מוסיקה

 1985-לפי חוק יסודות התקציב, התשמ״ה

(, ובהתאם להוראת החוק –)להלן  19853-א לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה3בהתאם לסעיף 

, ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ועם המועצה 4התכ״ם בדבר תמיכה בגופים אחרים

חוק  –)להלן  20025-( לחוק התרבות והאמנות, התשס״ג4)3הישראלית לתרבות ואמנות לפי סעיף 

 –(, מתפרסמים בזה מבחנים לתמיכה של משרד התרבות והספורט )להלן התרבות והאמנות

 (, בתחרויות מוסיקה, כמפורט להלן:המשרד

 19420216 תקנה תקציבית:

 כללי .1

(, תדון במתן תמיכות מתקציב המשרד הוועדה –ועדת התמיכות של המשרד )להלן  (א)

לתחרויות מוסיקה, בהתאם לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות 

 (.הנוהל –)להלן  6ציבור ולדיון בהן

ירות ושוויון התמיכה עצמה צריך שתינתן, אם אכן נכון וראוי לתתה, על פי עקרונות של סב (ב)

 .בין מקבלי התמיכה השונים

בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה לתמיכה, תשקול הוועדה את כל נסיבותיו של העניין, תוך  (ג)

 יישום שוויוני, מקצועי וענייני של מבחנים אלה; החלטות הוועדה יהיו מנומקות.

 הגדרות .2

 –במבחנים אלה 

ת משנה של המועצה המופקדת על תחום המוסיקה, ואם לא מונתה ועדה כאמור ועד –״ המדור״

 מליאת המועצה; –

א לחוק, או רשות, שהגישו בקשה 3תאגיד שהוא מוסד ציבור, כהגדרתו בסעיף  –״ המוסד״

                                                        

 ;81017(, עמ' 31.7.2018, י"ט באב התשע"ח )7897בי"פ  מבחן התמיכה פורסם 1

0202-)בהוראת שעה(, אשר מתייחס לחלוקת התמיכות בשנים  תיקון למבחן בעקבות נגיף הקורונה
, וניתן למצוא אותו בקישור הבא: 7652, התש"ף, עמ' 9012, פורסם בי"פ 2023

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/060820culture/he/060820c

ulture.pdf. 

 כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט במוסדות תרבותמבחנים לחלוקת מבחן זה חלים על  2
וניתן  ,8324ף, עמ' ", התש9057 פ"בי וסמ, שפור(הוראת שעה)חדשים לתקופת משבר הקורונה 

 :למצוא אותם בקישור הבא
item/newinstitutions_coronavihttps://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresult

rus/he/240820culture2.pdf. 

 .34; התשנ״ב, עמ' 60ס״ח התשמ״ה, עמ'  3
 .Pages/horaot.aspx?k/http://www.mof.gov.il/takam=6.2.0.1, 6.2.0.1הוראת תכ״ם מס'  4
 .64ס״ח התשס״ג, עמ'  5
 תשע״ח,ה; 10192עמ'  התשע״ו,; 8220ועמ'  658עמ'  התשע״ה,; 472עמ'  התשע״ד,; 5152ועמ'  3172עמ'  י״פ התשע״ג, 6

 .4406עמ' 

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/060820culture/he/060820culture.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/060820culture/he/060820culture.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/newinstitutions_coronavirus/he/240820culture2.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/newinstitutions_coronavirus/he/240820culture2.pdf
http://www.mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k
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 לתמיכה לפי מבחנים אלה;

המועצה הישראלית לתרבות ואמנות שהוקמה ופועלת על פי חוק התרבות  –״ המועצה״

 אמנות;וה

 מינהל התרבות שבמשרד; –״ מינהל התרבות״

הפרדה מוחלטת של הפעילות הנתמכת, חשבונאית או תקציבית, מכל פעילות  –״ משק סגור״

אחרת של המוסד, לרבות לעניין הנהלת חשבונות, רכישת ציוד קבוע ומתכלה או השימוש 

חשבון החלק היחסי בו, הוצאות השכר והוצאות הנהלה וכלליות; בחישוב האמור יובא ב

של השכר, הוצאות ההנהלה והכלליות של המוסד בהתאם ליחס שבין היקף הפעילות 

 הנתמכת לעומת כלל פעילות המוסד;

 רשות מקומית או תאגיד מקומי שאינו למטרות רווח; –״ רשות״

בדצמבר בשנה שבעבורה  31בינואר עד יום  1שנת כספים המחושבת מיום  –״ שנת התמיכות״

 ת תמיכה;מתבקש

תאגיד שמחצית מההון שלו לפחות או שמחצית מכוח ההצבעה בו לפחות  –״ תאגיד מקומי״

מוחזקים, במישרין או בעקיפין, בידי רשות מקומית או בידי תאגיד מקומי אחר, או שיש 

לרשות מקומית או לתאגיד מקומי אחר, במישרין או בעקיפין, זכות למנות מחצית 

 ו את המנהל הכללי שלו;מהדירקטורים בו לפחות א

תחרות מוסיקה, בין־לאומית או ארצית לפי העניין,  –״ התחרות הקרובה״ או ״התחרות״

 שבעבורה מוגשת בקשה לתמיכה לפי מבחנים אלה;

תחרות מוסיקה, בין־לאומית או ארצית לפי העניין, שקיים המוסד  –״ התחרות האחרונה״

 במועד הקרוב ביותר לשנת התמיכות;

סך כל ההכנסות של המוסד לעניין הפעילות הנתמכת, לרבות  –״ תקציב שנתיאו ״ ״תקציב״

הכנסות עצמיות, מענקים, תרומות, תמיכות ותקציבים ציבוריים; סכום זה לא יכלול 

תקציבים שניתנו לפעולות שאינן במסגרת הפעילות השוטפת של המוסד כגון תגמולי 

 ביטוח.

 מטרת התמיכה .3

ים אלה היא לסייע למוסדות תרבות המקיימים בישראל תחרויות מטרת התמיכה לפי מבחנ

 .בין־לאומיות או ארציות בתחום המוסיקה שרמתן המקצועית והאמנותית גבוהה

 תחומי התמיכה וחלוקת תקציב התמיכה .4

בכפוף להוראות מבחנים אלה, מוסד יכול שייתמך באחד מתחומי התמיכה האלה או  (א)

 בשניהם:

 (;תחום תמיכה א׳ –תחרויות מוסיקה בין־לאומיות )להלן  (1)

 (.'תחום תמיכה ב –תחרויות מוסיקה ארציות )להלן  (2)
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שיעור התקציב שיוקצה לפעילות הנתמכת לפי מבחנים אלה מתוך כלל התקציב המצוי  (ב)

 ו.6%בתקנה התקציבית יהיה 

בפעילות במקרה שבו לאחר חלוקת התמיכה לפי מבחנים אלה, נותר תקציב לתמיכה  (ג)

הנתמכת לפי מבחנים אלה, יועבר התקציב שנותר לצורך תמיכה בתחומים האחרים 

 המתוקצבים באותה תקנה, לפי שיעורם היחסי כפי שנקבע

 תקציב התמיכה לפי מבחנים אלה יחולק לתחומי התמיכה, כמפורט להלן: (ד)

 ;85% -תחום תמיכה א׳ )תחרויות מוסיקה בין־לאומיות(  (1)

 .15% -חרויות מוסיקה ארציות( )ת -תחום תמיכה ב׳  (2)

במקרה שבשנה מסוימת לא יוגשו בקשות לקבלת תמיכה באחד מתחומי התמיכה  (ה)

המפורטים בסעיף קטן )א( או שלא תאושר בקשה לתמיכה כאמור, או שסך כל הבקשות 

בתחום תמיכה מסוים לא יעלה כדי היקף התקציב המצוי בו, לפי העניין, התקציב שנועד 

 .יכה יחולק בתחום התמיכה האחרלאותו תחום תמ

תוספת תקציב שנוספה במהלך שנת התמיכה, תחולק בין תחומי התמיכה המפורטים  (ו)

בסעיף קטן )א(, באופן יחסי בהתאם לחלוקה שלפי סעיף קטן )ד(; תוספת תקציב כאמור 

 .תחולק בין כלל הגופים שהגישו בקשות לתמיכה ונמצאו זכאים לה

 הוראות כלליות .5

   (א)

שמבקש תמיכה לפי מבחנים אלה ימסור לבקשת המדור, מינהל התרבות, מוסד  (1)

אחר, כל מידע או מסמך שיתבקש לצורך הטיפול בבקשתו  הוועדה או כל גורם מוסמך

לתמיכה; בקשה לתמיכה או מידע כאמור יוגשו במועד ובמתכונת שיקבע מינהל 

 .התרבות

ימסור לבקשת המדור, מוסד שמבקש תמיכה, מקבל תמיכה או קיבל תמיכה בעבר,  (2)

מינהל התרבות, הוועדה או כל גורם מוסמך אחר, כל מידע או מסמך שיתבקש לצורך 

ביקורת על התנהלות המוסד, הוצאת כספי תמיכה שניתנו למוסד או לעניין קיום 

 .הפעילות הנתמכת

בלי לגרוע מסמכויותיה האחרות של הוועדה, הוועדה רשאית שלא לאשר תמיכה  (3)

מקיים את הוראות סעיף קטן זה או שאינו משתף פעולה עם ביקורת למוסד שאינו 

ביקורת כספית,  –״ ביקורתמטעם המשרד או עם גורם מוסמך אחר; לעניין זה, ״

 ביקורת תפעולית בשטח או כל ביקורת אחרת.

הוועדה רשאית לנקוט צעדים כנגד מוסד אשר לא מילא אחר דרישה שהוצגה לו לפי סעיף  (ב)

שה שימוש בכספי תמיכה שלא למטרה שלשמה ניתנו, או שעשה בהם קטן )א(, או שע

שימוש לא נאות אחר, או ששימש כעמותת צינור לשם העברת כספי תמיכה לגוף אחר, או 

שהגיש דיווחים לא נכונים או כוזבים לגבי השימוש בכספי התמיכה שניתנו לו, זאת לרבות 
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הזכות לקבל תמיכה בעתיד, הגשת  קיזוז תמיכה, שלילת תמיכה שניתנה בעבר או שלילת

 .תביעה להשבת כספי תמיכה או כל צעד אחר לפי העניין ובהתאם להוראות הנוהל

(, יום העדכון –הסכומים שמפורטים במבחנים אלה יעודכנו ביום ו בינואר בכל שנה )להלן  (ג)

 –בהתאם לשיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי; לעניין סעיף קטן זה 

 מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; –״ מדד״

 המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון; –״ המדד החדש״

 .2013בינואר  1דד שפורסם לאחרונה לפני יום מה –״ המדד היסודי״

לא תינתן תמיכה למוסד לפי מבחנים אלה אם כן לפעילות נושא בקשתו ניתנת תמיכה בידי  (ד)

אחר; לא תינתן תמיכה לפי מבחנים אלה בעד פעילות שהממשלה משתתפת משרד ממשלתי 

 .במימונה בדרך אחרת

המוסד השלים את הגשת כל הדוחות הנדרשים לצורך ניקודו על פי מבחנים אלה, כשהם  (ה)

מלאים ותקינים, בהתאם לדרישות מינהל התרבות, ועד למועד שיקבע מינהל התרבות, לפי 

באתר המשרד בכתובת:  הוראות הנוהל, כפי שיפורסם

https://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_culture_and_sport; 

המוסד הגיש תכנית עבודה כללית לשנת התמיכה לעניין הפעילות שבשלה מבוקשת  (ו)

(; תכנית העבודה –להנחת דעתו של מינהל התרבות )להלן  התמיכה לפי מבחנים אלה,

 מוסד אינו רשאי לקבל תמיכה בעד פעילות שלא פורטה בתכנית העבודה שהגיש.

המוסד הגיש תקציב לפעילות ובמהלך שנת התמיכה הגיש דוחות ביצוע המעידים על  (ז)

 .עמידתו בתכנית העבודה

ילות נושא בקשתו לתמיכה, זכאי מוסד שלא נתמך בשנה שקדמה לשנת התמיכה בעד הפע (ח)

להגיש בקשה לתמיכה לפי מבחנים אלה רק לאחר שהודיע למינהל התרבות, שמונה 

חודשים לפחות לפני הגשת הבקשה לתמיכה, על כוונתו להגיש בקשה כאמור, ונתן לחברי 

 המדור הזדמנות סבירה לבחון את פעילותו.

 עקרונות לקביעת גובה התמיכה ולחישובה .6

ובתנאי  7יכה במוסד, שבקשתו עומדת בתנאי הסף הכלליים המפורטים בסעיף גובה התמ (א)

, לפי העניין, ייקבע בהתאם לאמות המידה 9או  8הסף המיוחדים המפורטים בסעיף 

 ., לפי העניין11או  10לתמיכה המפורטות בסעיף 

ת בשלב הראשון לחישוב גובה התמיכה במוסד יחושב שיעור התמיכה בו לפי כל אחת מאמו (ב)

 ., לפי העניין ולפי משקלה היחסי של כל אמת מידה11או  10המידה המפורטות בסעיף 

בשלב השני יחושב שיעור התמיכה הכולל של כל מוסד בכל אמות המידה החלות עליו  (ג)

 .יחדיו

בשלב השלישי מוסד אשר מספר הנשים החברות בוועד המנהל שלו בשנת ההערכה לעומת  (ד)

מכלל חברי הוועד המנהל לפחות, ואם מספרם של  30% כלל חברי הוועד המנהל עמד על

https://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_culture_and_sport
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בוועד המנהל חברה אחת לפחות,  –כלל חברי הוועד המנהל שלו הוא שלושה לכל היותר 

 ביחס לשלב השני. 2%תגדל התמיכה בו ב־

התמיכה במוסד תיקבע בהתאם לניקודו של אותו מוסד, באופן יחסי לניקוד הכולל של  (ה)

 .ותו תחום תמיכההמוסדות הזכאים לתמיכה בא

מההוצאות המוכחות בפועל  75%בכל מקרה, שיעור התמיכה של המשרד לא יעלה על  (ו)

 .לצורך קיומה של התחרות שבעדה מבוקשת התמיכה

 תנאי סף כלליים לקבלת תמיכה בעד תחרות מוסיקה .7

 לתמיכה לפי מבחנים אלה יהיה זכאי רק מוסד המקיים את כל תנאי הסף שלהלן:

 הפעילות שבעדה מבוקשת התמיכה מנוהל כמשק סגור;תקציבה של  (1)

מטרות המוסד כמפורט במסמכי היסוד שלו ואופן פעולתו עולים בקנה אחד עם מטרות  (2)

התמיכה המפורטות במבחנים אלה; ההוראה האמורה לעניין מטרות המוסד כמפורט 

 במסמכי היסוד שלו, לא תחול על מוסד שהוא רשות;

, ובכלל זה יעמיד את עצמו לביקורת המשרד בהתאם לדינים המוסד עומד בדרישות הנוהל (3)

החלים עליו ולהוראות הנוהל, זאת להבטחת עמידתו בתנאים למתן תמיכה, ובלי לפגוע 

 בחופש היצירה, בחירות האמנותית ובחופש הביטוי;

 המוסד מציין בפרסומיו כי הפעילות הנתמכת מבוצעת בתמיכה כספית של המשרד; (4)

הוראות הדין הנוגעות לפעילותו, מחזיק בכל האישורים הדרושים לפי המוסד מקיים את  (5)

חוק לצורך פעילותו לפי מבחנים אלה, מקפיד על כללי ניהול תקין ושומר על שקיפות מלאה 

 באורחות התנהלותו באופן ההולם את מטרותיה של הפעילות הנתמכת;

קינה והראויה, לרבות המוסד פועל ביעילות ובתקורה מזערית, שמאפשרת את פעילותו הת (6)

 בהתאם לנוהל ולהנחיות החשב הכללי במשרד האוצר לעניין הוצאות הנהלה וכלליות;

 המוסד משתמש בכספי התמיכה רק למטרות שלשמן ניתנו; (7)

המוסד הגיש תכנית מפורטת באשר לתחרות הקרובה, הכוללת את הפרטים שלהלן ככל  (8)

שמותיהם וגילם; מספר שהם זמינים במועד הגשת הבקשה: מספר המשתתפים, 

השופטים, שמותיהם ואזרחותם; לוח הזמנים המתוכנן לתחרות; המנהל האמנותי; ומידע 

 על אודות הדרישות מהמתחרים והרפרטואר;

המוסד הגיש למשרד הצעת תקציב באשר לתחרות הקרובה, אשר לדעת מינהל תרבות או  (9)

בבקשה; החלטת הוועדה  מי מטעמו היא סבירה ותואמת את צורכי התחרות כפי שהוצגו

שלא לאשר תמיכה בגלל אי־עמידה בתנאי זה תהיה מנומקת; מינהל התרבות יאפשר 

 .למוסד לתקן את הצעת התקציב, כתנאי לאישור בקשתו לתמיכה

 לאומית-תנאי סף מיוחדים לקבלת תמיכה בעד תחרות מוסיקה בין .8

יהיה זכאי מוסד המקיים , לתמיכה לפי מבחנים אלה 7נוסף על התנאים המפורטים בסעיף  (א)
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( יתקיימו לגבי התחרות 8( עד )3את כל תנאי הסף שלהלן; התנאים המפורטים בפסקאות )

 האחרונה וכן צפויים להתקיים לגבי התחרות הקרובה:

בינואר של שנת התמיכה, המוסד פועל שנתיים לפחות בתחום תחרויות  1נכון ליום  (1)

בין־לאומית אחת לפחות, שהמדור קבע  מוסיקה בין־לאומיות, וקיים תחרות מוסיקה

כי היא ברמה אמנותית גבוהה; לעניין זה, תחרות שזכתה להכרה של הפדרציה 

 העולמית לתחרויות מוסיקה בין־לאומיות תיחשב בעלת רמה אמנותית גבוהה;

המוסד מקיים תחרויות מוסיקה בין־לאומיות בתדירות שלא תפחת מתחרות אחת מדי  (2)

 שלוש שנים;

עסיק לצורך התחרות, בשכר, מנהל אמנותי וצוות מקצועי מתאים להפקת המוסד מ (3)

 התחרות;

שלב מיון המתחרים או המועמדים לתחרות נעשה בידי המנהל האמנותי של המוסד  (4)

 או בידי ועדה אמנותית שמינה המוסד ושהמנהל האמנותי הוא חבר בה;

ראל ומחוצה המוסד פרסם באמצעי התקשורת והמדיה האלקטרונית המקובלים ביש (5)

 לה, מודעות בדבר קיומה של התחרות הקרובה ופרטים על אודות ההרשמה לה;

 בתחרות מתקיימים כל התנאים שלהלן: (6)

נערכת בתחום מוסיקלי מוגדר כגון: כלי, נושא מוסיקלי וכיוצא באלה וכולה  (א)

מתקיימת בדרך של ביצוע חי על במה; על אף האמור לעיל, שלב מיון המתחרים 

 ה שלא בדרך של ביצוע חי על במה;יכול שייעש

ו ומעלה לפחות וכל אחד 7מהם בגילאי  80%מתחרים לפחות,  20משתתפים בה  (ב)

 מהם קיים הופעה פומבית כסולן )רסיטל(;

מחצית מהמתחרים המשתתפים בה לפחות, אינם אזרחי ישראל או תושבי קבע  (ג)

 בה;

 דולר ארה״ב; 50,000מוענקים במסגרתה פרסים בשווי כספי כולל שלא יפחת מ־ (ד)

שופטים לפחות; השופטים בתחרות הם בעלי ניסיון  9חבר השופטים כולל  (ה)

לפחות אינם אזרחי ישראל או  30%ומוניטין בתחום; מבין כלל השופטים כאמור, 

 לפחות הם אזרחי ישראל או תושבי קבע בה; 20%תושבי קבע בה ו־

שבתון וחגים, בהיקף כולל ימים ברציפות לפחות, לא כולל ימי  8התחרות נמשכת  (ו)

 שעות נגינה; 20שלא יפחת מ־

 המתחרים מחויבים בביצוע יצירה ישראלית אחת לפחות; (ז)

 מתקיימים בה שלושה שלבים לפחות, למשל רבע גמר, חצי גמר וגמר; (ח)

 שקלים חדשים לפחות; 500,000תקציבה הכולל עומד על  (ט)

 רות למתחרים;נערכת במיתקן הולם, הכולל אולם מופעים מתאים וחדרי חז (י)
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 האירועים המרכזיים בתחרות פתוחים לקהל הרחב בתמורה או שלא בתמורה; (יא)

למוסד תקנון מפורט בדבר השיפוט בתחרות, הכולל את אלה לפחות: קיומה של  (7)

הפרדה בין מערך השיפוט לבין הנהלת המוסד, מיסוד ועדת תחרות שתפקידה לפקח 

ראות להבטחת היותה של התחרות על מהלכה התקין של התחרות בהתאם לתקנון, והו

 הוגנת, אובייקטיבית, נטולת פניות ונקייה מניגודי עניינים;

בתחילתה של התחרות האחרונה או בסופה התקיים  –היתה התחרות מיועדת לסולנים  (8)

קונצרט בליווי תזמורת שהמדור קבע כי היא תזמורת מקצועית קבועה ומוכרת; לעניין 

רד לפי מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד זה, תזמורת הנתמכת בידי המש

 ., תיחשב תזמורת מוכרת7התרבות והספורט בתחום הגופים הכליים

על אף האמור בסעיף קטן )א(, יראו את המוסד כאילו עמד בתנאי הסף לפי סעיף קטן )א(,  (ב)

ב( עד )ו( ו־)ט( באופן ()6אף אם לא עמד באחד או בשניים מהתנאים הקבועים בפסקאות )

לפחות וכל שאר התנאים  70%מלא, ובלבד שהתנאים האמורים מתקיימים בשיעור של 

מתקיימים במלואם; הקלה כאמור לא תינתן למוסד בעד שתי תחרויות ברציפות.

                                                        

 התשע״ו,; 6110עמ'  התשע״ב,; 3562עמ'  התש״ע,; 2761עמ'  ; התשס״ח,1086עמ'  ; התשס״ז,1474עמ'  י״פ התשס״ו, 7
 .7121ועמ'  369עמ'  התשע״ח,; 7488 ועמ' 6061עמ' 
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על אף האמור בסעיפים קטנים )א( ו־)ב(, לגבי תחרות שלגביה מגיש המוסד לראשונה בקשה  (ג)

 ם אלה יחולו ההוראות שלהלן:לתמיכה לפי מבחני

 50%ב( עד )ו( ו־)ט(, יכול שיתקיימו בשיעור של ()6התנאים בסעיף קטן )א(, ובפסקאות ) (1)

 )ב( לא יחולו בו־זמנית;8בלבד; למען הסר ספק, הוראות סעיף 

יוכפל במקדם של  10מוסד שקיבל הקלה לפי סעיף קטן זה, הניקוד שקיבל לפי סעיף  (2)

0.6. 

 לקבלת תמיכה בעד תחרות מוסיקה ארצית תנאי סף מיוחדים .9

, לתמיכה לפי מבחנים אלה יהיה זכאי מוסד המקיים 7נוסף על התנאים המפורטים בסעיף  (א)

( יתקיימו לגבי התחרות 7( עד )3את כל תנאי הסף שלהלן; התנאים המפורטים בפסקאות )

 האחרונה וכן צפויים להתקיים לגבי התחרות הקרובה:

של שנת התמיכה, המוסד פועל שנתיים לפחות בתחום תחרויות בינואר  1נכון ליום  (1)

 מוסיקה בישראל, וקיים שתי תחרויות מוסיקה ארציות לפחות לפני שנת התמיכה;

המוסד מקיים תחרויות מוסיקה ארציות בישראל בתדירות שלא תפחת מתחרות אחת  (2)

 מדי שלוש שנים;

מקצועי מתאים להפקת  המוסד מעסיק לצורך התחרות, בשכר, מנהל אמנותי וצוות (3)

 התחרות;

שלב מיון המתחרים או המועמדים לתחרות נעשה בידי המנהל האמנותי של המוסד  (4)

 או בידי ועדה אמנותית שמינה המוסד ושהמנהל האמנותי הוא חבר בה;

המוסד פרסם באמצעי התקשורת והמדיה האלקטרונית המקובלים בישראל, מודעות  (5)

 רטים על אודות ההרשמה לה;בדבר קיומה של התחרות הקרובה ופ

 בתחרות מתקיימים כל התנאים שלהלן: (6)

נערכת בתחום מוסיקלי מוגדר כגון: כלי, נושא מוסיקלי וכיוצא בכך וכולה  (א)

מתקיימת בדרך של ביצוע חי על במה; על אף האמור לעיל, שלב מיון המתחרים 

 יכול שייעשה שלא בדרך של ביצוע חי על במה;

 12פחות, ואם התחרות היא לקבוצות גיל שונות, מתחרים ל 15משתתפים בה  (ב)

מתחרים לפחות בכל אחת מקבוצות הגיל; על אף האמור, קבע המדור כי התחרות 

היא בנושא מוסיקלי ייחודי או בכלי נגינה ייחודי, המתאפיין במיעוט יחסי של 

מתחרים לפחות, ואם התחרות היא לקבוצות  8נגנים, מספר המשתתפים בה יהיה 

מתחרים לפחות בכל אחת מקבוצות הגיל; החלטת המדור לפי פסקת  6נות, גיל שו

משנה זו תהיה מנומקת; מוסד יוכל לקבל לעיונו את כלל ההחלטות המנומקות 

ימים ממועד ההודעה על  14כאמור לעיל, ובלבד שהגיש בקשה לכך בתוך 

 ;ימים ממועד קבלת הבקשה 30ההחלטה; החלטות כאמור יועברו לעיונו בתוך 

 המתחרים המשתתפים בתחרות הם אזרחי ישראל או תושבי קבע בה; (ג)
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 שקלים חדשים לפחות; 40,000מוענקים במסגרתה פרסים בשווי כספי כולל של  (ד)

שופטים לפחות שהם בעלי ניסיון ומוניטין  5חבר השופטים, בכל קבוצת גיל, כולל  (ה)

 בתחום, מרביתם אזרחי ישראל או תושבי קבע בה;

 שקלים חדשים לפחות; 90,000לל הוא תקציבה הכו (ו)

 נערכת במיתקן הולם, הכולל אולם מופעים מתאים וחדרי חזרות למתחרים; (ז)

האירועים המרכזיים, ובהם מופע הסיום וטקס חלוקת הפרסים, פתוחים לקהל  (ח)

 הרחב בתמורה או שלא בתמורה;

קיומה של  למוסד תקנון מפורט בדבר השיפוט בתחרות, הכולל את אלה לפחות: (7)

הפרדה בין מערך השיפוט לבין הנהלת המוסד, מיסוד ועדת תחרות שתפקידה לפקח 

על מהלכה התקין של התחרות בהתאם לתקנון, והוראות להבטחת היותה של התחרות 

 הוגנת, אובייקטיבית, נטולת פניות ונקייה מניגודי עניינים;

לצת המדור בדבר הרמה התחרות היא ברמה אמנותית גבוהה, לפי המלצת המדור; המ (8)

האמנותית כאמור תינתן, בהתחשב, בין השאר, ברמה של המתחרים ובוגרי התחרות, 

השופטים וההפקה; המלצת המדור בדבר הרמה האמנותית תהיה מנומקת; מוסד יוכל 

 14לקבל לעיונו את כלל ההחלטות המנומקות כאמור, ובלבד שהגיש בקשה לכך בתוך 

ימים  30חלטה; החלטות כאמור יועברו לעיונו בתוך ימים ממועד ההודעה על הה

 .ממועד קבלת הבקשה

על אף האמור בסעיף קטן )א(, יראו את המוסד כאילו עמד בתנאי הסף שבסעיף קטן )א(,  (ב)

ב(, )ד(, )ה( או )ו( באופן ()6אף אם לא עמד באחד או בשניים מהתנאים הקבועים בפסקאות )

לפחות וכל שאר התנאים  70%ים בשיעור של מלא, ובלבד שהתנאים האמורים מתקיימ

 מתקיימים במלואם; הקלה כאמור לא תינתן למוסד בעד שתי תחרויות ברציפות.

על אף האמור בסעיפים קטנים )א( ו־)ב(, לגבי תחרות ארצית שלגביה מגיש המוסד  (ג)

 לראשונה בקשה לתמיכה לפי מבחנים אלה יחולו ההוראות שלהלן:

ב(, )ד(, )ה( או )ו(, יכול שיתקיימו בשיעור של ()6בפסקאות )התנאים בסעיף קטן )א(,  (1)

 בלבד; למען הסר ספק, הוראות סעיף קטן )ב( לא יחולו בו־זמנית; 50%

יוכפל במקדם של  11מוסד שקיבל הקלה לפי סעיף קטן זה, הניקוד שקיבל לפי סעיף  (2)

0.6. 

 לאומית-אמות מידה לקביעת תמיכה בתחרויות מוסיקה בין .10

מיכה ייקבע לפי אמות המידה המפורטות שלהלן ובהתאם למשקלה היחסי של שיעור הת (א)

 כל אמת מידה המפורט לצדה:

 ;15% -מספר המתחרים  (1)

 ;15% -מספר השופטים מחוץ לארץ  (2)
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 ;10% -מספר המאזינים בקהל  (3)

 ;5% - פעילויות ואירועים נלווים (4)

 ;10% -הכנסות עצמיות  (5)

 ;15% -תקציב  (6)

 ;12% -משך התחרות  (7)

 ;10% -סים שווי הפר (8)

 ;8% -מיקום גאוגרפי  (9)

 הניקוד שקיבל המוסד באמות המידה לפי סעיף זה יוכפל במקדם כמפורט להלן:

מוסד שמבקש תמיכה בעד הכנות לתחרות בין־לאומית שמתקיימת בשנה שלאחר  (1)

 לא יוכפל הניקוד; –השנה שבעדה מוגשת הבקשה או בשנה העוקבת 

מוסד שמבקש תמיכה בעד תחרות בין־לאומית שמתקיימת בשנה שבעדה מוגשת  (2)

 .2ניקודו יוכפל במקדם  –הבקשה 

 מספר המתחרים (ב)

הניקוד באמת מידה זו יינתן באופן הזה: כל מוסד יקבל נקודה אחת בעד כל מתחרה 

 .שהשתתף בתחרות האחרונה

 מספר השופטים מחוץ לארץ (ג)

ן הזה: כל מוסד יקבל נקודה אחת בעד כל שופט מחוץ הניקוד באמת מידה זו יינתן באופ

 .לארץ שכיהן בתחרות האחרונה בחבר השופטים של התחרות

 מספר המאזינים בקהל (ד)

ניקוד באמת מידה זו יינתן באופן הזה: כל מוסד יקבל נקודה אחת בעד כל מאזין שנכח  (ה)

 .בתחרות האחרונה

 פעילויות ואירועים נלווים (ו)

יינתן בעד פעילויות ואירועים נלווים שהתקיימו לפני שנת הניקוד באמת מידה זו 

 התמיכות, במהלך התחרות האחרונה לפניה או אחריה, באופן שלהלן:

בעד פעילויות ואירועים נלווים שקיים המוסד, כגון: קונצרטים בהשתתפות זוכים  (1)

ח בתחרויות בעבר, רסיטלים וכיוצא בזה, יקבל המוסד נקודה אחת בעד כל מאזין נוכ

 ממשקלו של המשתנה; 80%בקהל; משקלה של פסקה זו יהיה 

יקבל המוסד נקודה אחת;  -בעד כל פעילות או אירוע נלווה שקיים המוסד כאמור  (2)

 ממשקלו של המשתנה; 20%משקלה של פסקה זו יהיה 

ניקודו של מוסד שרוב הפעילויות והאירועים הנלווים שמפיק מתקיימים בפריפריה 

יישוב המרוחק בקו אווירי  –״ פריפריה; לעניין סעיף קטן זה, ״1.5יוכפל במקדם של 



 - -נוסח משולב לא רשמי  - -

 -במקרה של שוני בין נוסח זה לנוסח שפורסם ברשומות : לב-לתשומת

 הפרסום ברשומות מחייב.
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 .קילומטר לפחות מתל אביב 100

 הכנסות עצמיות (ז)

הניקוד באמת מידה זו יינתן בעד הכנסות עצמיות של המוסד בהתייחס לתחרות האחרונה, 

באופן שלהלן: בשלב הראשון ייבחן בכל מוסד שיעור ההכנסות העצמיות שלו מתוך 

(; בשלב השני יקבל אחוז ההכנסות העצמיות –של התחרות האחרונה )להלן תקציבה 

נקודות ושאר המוסדות  10המוסד שאחוז ההכנסות העצמיות שלו היה הגבוה ביותר 

הכנסות ינוקדו באופן יחסי אליו בהתאם לאחוז ההכנסות העצמיות שלהם; לעניין זה, ״

תרומות, ובלבד שאינן הכנסות לרבות הכנסות ממכירת כרטיסים ומגיוס  –״ עצמיות

 .ממקורות ממשלתיים

 תקציב (ח)

הניקוד באמת מידה זו יינתן באופן הזה: כל מוסד יקבל נקודה אחת בעד כל שקל חדש 

 .בתקציבה הכולל של התחרות האחרונה

 משך התחרות (ט)

הניקוד באמת מידה זו יינתן באופן הזה: כל מוסד יקבל נקודה אחת בעד כל שעת נגינה 

 .שעות הנגינה הראשונות 20האחרונה, מעבר ל־בתחרות 

 שווי הפרסים (י)

הניקוד באמת מידה זו יינתן בעד השווי הכספי הכולל של הפרסים שהוענקו בתחרות 

דולר ארה״ב מעבר ל־ 1,000האחרונה באופן הזה: כל מוסד יקבל נקודה אחת בעד כל 

 דולר ארה״ב. 50,000

 מיקום גאוגרפי (יא)

זו ייקבע בהתאם לריחוקו, בקו אווירי, של המקום שבו  ניקודו של מוסד באמת מידה (1)

 התקיימה התחרות האחרונה מאזור המרכז, כמפורט להלן:

 נקודות; 0 -קילומטר מתל אביב(  30תל אביב והסביבה )עד  (א)

 נקודה אחת; -קילומטר מתל אביב )נתניה חדרה, יבנה, גדרה(  50ועד  30מעל  (ב)

 נקודה וחצי; -ושלים, חיפה( קילומטר מתל אביב )יר 100ועד  50מעל  (ג)

 נקודות; 3 -קילומטר מתל אביב )עכו, באר שבע, טבריה(  100מעל  (ד)

(, מוסד שהמקום שבו קיים את התחרות האחרונה נמצא 1על אף הוראות פסקה ) (2)

 נקודות באמת מידה זו; 3בפריפריה יקבל 

 -לעניין זה 

של הרשויות המקומיות, שפרסמה הלשכה  2013כלכלי -מדד חברתי –״ סיווג הלמ״ס״

 , כפי שיעודכן מזמן לזמן;2016המרכזית לסטטיסטיקה בשנת 



 - -נוסח משולב לא רשמי  - -

 -במקרה של שוני בין נוסח זה לנוסח שפורסם ברשומות : לב-לתשומת
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אפיון יחידות גאוגרפיות וסיווגן לפי הרמה  –״ סיווג הלמ״ס לאזורים סטטיסטיים״

, שפרסמה הלשכה המרכזית 2008כלכלית של האוכלוסייה בשנת -החברתית

 מזמן לזמן;, כפי שיעודכן 2013לסטטיסטיקה בשנת 

 אחד מאלה: –״ פריפריה״

 לפי סיווג הלמ״ס; 5עד  1יישוב בסיווג למ״ס  (1)

 .לפי סיווג הלמ״ס לאזורים סטטיסטיים 4עד  1שכונה בסיווג  (2)

 אמות מידה לקביעת תמיכה בתחרויות מוסיקה ארציות .11

שיעור התמיכה ייקבע לפי אמות המידה המפורטות להלן, ובהתאם למשקלה היחסי של כל  (א)

 מידה בהתייחס לפעילות המוסד נושא הבקשה לתמיכה:אמת 

 ;25% -מספר המתחרים  (1)

 ;25% -מספר השופטים  (2)

 ;25% -מיקום גאוגרפי  (3)

 ;25% -תקציב  (4)

 הניקוד שקיבל המוסד באמות המידה לפי סעיף זה יוכפל במקדם כמפורט להלן:

מוסד שמבקש תמיכה בעד הכנות לתחרות ארצית שמתקיימת בשנה שלאחר השנה  (1)

 לא יוכפל הניקוד; –דה מוגשת הבקשה או בשנה העוקבת שבע

 –מת בשנה שבעדה מוגשת הבקשה מוסד שמבקש תמיכה בעד תחרות ארצית שמתקיי (2)

 .2דו יוכפל במקדם וניק

 משתנה מספר המתחרים (ב)

הניקוד באמת מידה זו יינתן באופן הזה: כל מוסד יקבל נקודה אחת בעד כל מתחרה 

 .שהשתתף בתחרות האחרונה

 נה מספר השופטיםמשת (ג)

הניקוד באמת מידה זו יינתן באופן הזה: כל מוסד יקבל נקודה אחת בעד כל שופט שכיהן 

 .בתחרות האחרונה בחבר השופטים של התחרות

 משתנה מיקום גאוגרפי (ד)

ניקודו של מוסד באמת מידה זו ייקבע בהתאם לריחוקו של המקום שבו התקיימה  (1)

 וירי( כמפורט להלן:התחרות האחרונה מאזור המרכז )בקו או

 נקודות; 0 -קילומטר מתל אביב(  30תל אביב והסביבה )עד  (א)

 נקודה אחת; -קילומטר מתל אביב )נתניה חדרה, יבנה, גדרה(  50ועד  30מעל  (ב)

 נקודה וחצי; -קילומטר מתל אביב )ירושלים, חיפה(  100ועד  50מעל  (ג)
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 ודות;נק 3 -קילומטר מתל אביב )עכו, באר שבע, טבריה(  100מעל  (ד)

(, מוסד שהמקום שבו קיים את התחרות האחרונה נמצא 1על אף הוראות פסקה ) (2)

 נקודות באמת מידה זו; 3בפריפריה יקבל 

 –״ פריפריה״ ו״סיווג הלמ״ס לאזורים סטטיסטיים״, ״סיווג הלמ״סלעניין זה, ״

 )י(.10כהגדרתם בסעיף 

 משתנה תקציב (ה)

מוסד יקבל נקודה אחת בעד כל שקל חדש הניקוד באמת מידה זו יינתן באופן הזה: כל 

 .בתקציבה הכולל של התחרות האחרונה

 תשלום התמיכה והוראות כלליות .12

 .התמיכה תשולם בהתאם לנוהל, להנחיות החשב הכללי ולהנחיות המשרד בעניין זה (א)

גוף המבקש תמיכה לפי מבחנים אלה יגיש בקשה מדי שנה; למען הסר ספק, תמיכה יכול  (ב)

 .שבה לא מתקיימת תחרות, בעד הכנות לתחרות שהמוסד עתיד לקיים שתינתן גם בשנה

לשם קביעת היקף התמיכה בכל שנה, ישמשו נתונים על התחרות האחרונה, שניתנו כאמור  (ג)

 ., גם אם לא התקיימה תחרות בשנה הקודמת8בסעיף 

 תחילה .13

 (.2018בינואר  1תחילתם של מבחנים אלה ביום י״ד בטבת התשע״ח )

 הוראת מעבר .14

 - 2018על אף האמור במבחנים אלה, בשנת 

שיעור התמיכה במוסד שנמצא זכאי לתמיכה לפי מבחנים אלה בתחום תמיכה בי לא יפחת  (1)

 בהתייחס לאותו סוג של פעילות נתמכת; 2017משיעור התמיכה שקיבל בשנת  90%מ־

ה אחד (, בא "מטרות המוסד ואופן פעולתו עולים בקנ2)7יראו כאילו במקום האמור בסעיף  (2)

 .עם מטרות התמיכה המפורטות במבחנים אלה״

 ביטול .15

 בטלים. - 8מבחנים לתמיכה של משרד התרבות והספורט בתחרויות מוסיקה בין־לאומיות

 (2018ביולי  22ו' באב התשע״ח )

 (3-1888)חמ 

(803-35-2018-000033) 

 מירי רגב

                                                        

 .4999; התשע״ז, עמ' 5760י״פ התשע״ד, עמ'  8
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 שרת התרבות והספורט


