
כנס רשויות

בנושא

מבחני תמיכה 

(  ע"סל)בסל תרבות עירוני 

2018לשנת 



ע"מטרות התמיכה במסגרת תקנת סל

לרשויות המקומיות בתחומי התרבות והאמנות  לסייע 

במיוחד בקרב הפריפריה הגיאוגרפית  , לתרום לקידום חיי התרבות והאמנות לרווחת הקהילה

;והחברתית בישראל

והאמנותהתרבותבתחוםויוזמותתרבותפעילויות,פסטיבליםלעודד;

והאמנותהתרבותבתחומילפעילותהרחבהציבורשלוהחשיפההמודעותאתלהגביר;

מינהלידיעלשייתמכוואמנותתרבותגופיובהקמתטווחארוכותפעילויותבייסודלסייע

;התרבות



?ע"בסלמה נתמך 

נתמך

קהל ל חינמייםתאמנו ותרבות    ועיאירבץקמ-בליםטיפס

הרחב 

 שיש תאמנו והתרבות התחומי חדשים בקטיםרוי ופתזמויו 

זמןרךאול   המשכם ולפיתוחםבוה גסיכוי

נתמךלא 

פעילויות הנתמכות לפי מבחני תמיכה אחרים של מינהל  

תרבות  / לרבות במסגרת תקנות תרבות בקהילה, התרבות

פסטיבלים/ רקסית'תרבות דרוזית וצ/ תרבות ערבית/ חרדית

ידי משרדי ממשלה אחריםפעילויות הנתמכות על

פעילות שוטפת של גופים בתחומי אמנויות הבמה

י ספק שירותי הפצת תרבות בפריפריה  "פעילות המסובסדת ע

(פרימיוםפמי)

(למעט הופעה בפסטיבל)חוגים 

אירועי יום העצמאות וימי זיכרון

שימוש במתקני, שכר)הוצאות בשווה כסף והוצאות קבועות 

(הרשות



?אילו רשויות זכאיות לתמיכה-זכאות לתמיכה 

רצועת יוזמותפסטיבליםרצועת

אילו רשויות זכאיות  

?לתמיכה

עולה על  אינובה רשות שמספר התושבים

:תושבים והיא אחד מאלה100,000

6עד1ס"למבסיווגהמסווגתרשות(1)

המסווגתלאומיתעדיפותבאזוררשות(2)

7עד1ס"למבסיווג

המסווגותפריפריאליתאזוריתמועצה(3)

7עד1ס"למבסיווג

כל רשות

.4.8.2013מיום 667' לפי החלטת ממשלה מס-"אזור עדיפות לאומית"

2016-בס"הלמשפרסמה , של הרשויות המקומיות2013לפי המדד החברתי כלכלי –" ס"למסיווג "

לפי מדד הפריפריאליות של רשויות מקומיות2-ו1מועצה באשכולות –" מועצה אזורית פריפריאלית"



פסטיבלים



תמיכה ותקציב: פסטיבלים

תקציב פסטיבל מינימליסכום התמיכהמספר תושבים ברשות

5,00070,00080,000עד 

20,000115,000130,000עד 5,000

20,000200,000230,000מעל 



תנאי סף: פסטיבלים

פסטיבל אחד

מקבץ אירועי תרבות ואמנות שמקיימת הרשות

חופשהאו חגנערך במהלך 

ימים או שעות שלא מתקיימים בהם לימודים: חופשה

יומיים רצופים לפחות

(ערב חג, שישי, חג, ימי מנוחה: אי קטיעת רצף)

תחומים2, מופעים3בכל יום 

תחומים3-בפסטיבל כולו מופעים מ

מהאומנים לפחות הם תושבי האזור30%

תיאטרון

מוזיקה

קולנוע

סרטים -
60%ישראליים 

פעילות נוספת-

מחול



תנאי סף(המשך: )פסטיבלים

50,000₪הכרה בעד : שכר אומן

מפיק מקצועי חיצוני או איש מקצוע מטעם הרשות  

,  או גוף שיש לו קשר עסקי מקצועי אתו, קרובו, המפיק–מפיק מקצועי 

אינו יכול לקחת חלק בפעילות האומנותית בפסטיבל

נערך במרחב מותאם למופעים

למופע באולם מקורה וסגור10₪עד / חינם לקהל הרחב 

בתחומי הרשותהאירועים מתקיימים 

פרסום תכנייה מלאה ומפורטת



יוזמות



תמיכה: יוזמות

מספר תושבים
ניקוד  

רגיל

ניקוד עם  

)*(מקדם 

אחוז תמיכה 

max

רגיל

אחוז תמיכה 

max

)*(עם מקדם 

אחוז השתתפות 

min

רגיל

אחוז השתתפות 

min

עם מקדם

10,0001275%90%25%10%עד 

50,0002475%90%25%10%עד 10,001

100,0003675%90%25%10%עד 50,001

75%75%25%25%--150,0004עד 100,001

75%75%25%25%--200,0005עד 150,001

75%75%25%25%--500,0006עד 200,001

75%75%25%25%--7ומעלה500,001

(ניקוד הרשות/ ניקוד כלל הרשויות * )סכום התמיכה הכולל בתחום היוזמות = גובה התמיכה 

במדד הפריפריאליות  1,2באשכולות רשות /מועצה אזורית פריפריאלית–6עד 1ס "למ–אזור עדיפות לאומית : מקדם)*( 

תמיכה לרשות ולא ליוזמה



תמיכה המשך: יוזמות
2018שנת תקציב

₪25,000,000תקציב התמיכה

מספר ספק  

של הרשות

שם  

הרשות

מספר  

תושבים  

בישוב

מדד 

פריפריאליות  

2004-

:     אשכול

,    10עד 1-מ)

פריפריאלי  1

(ביותר

ס "סיווג למ

מדד -

-חברתי

כלכלי  

2013-

אשכול    

עד  1-מ)

10 ,1

הנמוך  

(ביותר

עדיפות  

לאומית

עומד בתנאי  

לקבלת  

:     מקדם

מדד 

פריפריאליות

עומד 

בתנאי  

לקבלת  

: מקדם

סיווג 

ס"למ

עומד 

בתנאי  

לקבלת  

: מקדם

אזור  

עדיפות  

לאומית

ניקוד 

עבור  

מספר  

תושבים  

בישוב

מקדם
ניקוד 

סופי

שיעור  

תמיכה
סכום תמיכה

6,53963001012.020.26%₪64,516אבו גוש20000031

13,04543101122.040.52%₪129,032אבו סנאן20000032

12,62078000021.020.26%₪64,516אבן יהודה20000021

20000154
-אום אל

פחם
50,59762001032.060.77%₪193,548

24,89743101122.040.52%₪129,032אופקים20000004

48,12216111122.040.52%₪129,032אילת20000147



תנאי סף:יוזמות
יוזמה אחת עד שלוש

לקהל הרחב פעילות בתחום התרבות 

(התרבותבמינהלתחומי תרבות הנתמכים )

חזותית או קולנוע, פרויקט בתחומי האמנות הפלסטית

(סרטי קולנוע חובבים, מיצג וידאו ארט, תערוכות מתחלפות, גלריית רחוב)

בתחומי אמנויות הבמהלהקמת הרכבים סיוע 

למופע באולם מקורה וסגור10₪עד / חינם לקהל הרחב 

הסתברות גבוהה להמשך הפעילות ולאורך זמן

פעילות חדשה–בשנה הראשונה 

תחומי  

יוזמות



(המשך)תנאי סף:יוזמות

עד שלוש שניםאפשרות להגיש 

50,000₪הכרה בעד : יוצר/ שכר אומן 

30,000₪–פעילות מינימלי תקציב 

לפחות מהאומנים והיוצרים הם תושבי האזור30%

היוזמות  –ומעלה עם שכונות פריפריה 7ס "רשויות בסיווג למ

מתקיימות בשכונות אלה/ מיועדות 

תכנית עבודה לשנתיים כוללת אבני דרך להמשך היוזמה



יוזמות-השוואת פסטיבלים 



יוזמותפסטיבלים

לתמיכהזכאות

100,000רשות שמספר התושבים בה עד 

6עד 1ס "למסיווג-

7ס "אזור עדיפות לאומית עד למ-

7ס "מועצה אזורית פריפריאלית עד למ-

כל רשות  

בקשה אחת לפסטיבל אחדמספר הבקשות
עד שלוש  בקשות לשלוש יוזמות שונות

מועד אחרון להגשת  

בקשות לתמיכה
22.02.201822.02.2018

הפעילות הנתמכת
, מקבץ אירועי תרבות במהלך חג או חופשה

בהשתתפות אמנים מקומיים ועל פי תנאי סף

,  התרבות והאמנותבתחומייוזמות חדשות

שיש סיכוי  , בהשתתפות אמנים מקומיים

להמשכיותן ועל פי תנאי סף

משך התמיכה    

פירוט

תמיכה על בסיס שנתי, ללא הגבלה עד שלוש שנים ללא הגבלה



ק ליסט'צ

במרכבה מלא וחתום דיגיטלית( טבלה מהמערכת–תקציב )149טופס  • 

במרכבה מלא וחתום דיגיטלית( בקשה)150טופס 

סכום הבקשה במרכבה על פי התקנה 

הבקשה סגורה כנדרש במרכבה 

דוח ענייני – פורמט 2018, מלא כולו, חתום וסרוק למרכבה במקום המתאים

חתומה וסרוקה למרכבה, מפורטת, מאוזנת, 2018פורמט –הצעת התקציב  

 • 

 • 

 • 

 • 

 • 



(ע"סל)דוח ענייני לבקשה על פי מבחני התמיכה בסל תרבות עירוני 

2018–תחום פסטיבלים 

(יש להגיש על דף לוגו של הרשות)

על ראש הרשות וגזבר הרשות לחתום בסוף  הדוח הענייני  

י גזבר הרשות הם חלק בלתי נפרד מהדוח הענייני"י ראש הרשות ותצהיר חתום ע"תצהיר חתום ע

בקשות שיוגשו בכתב יד לא יידונו, נא להגיש מודפס

:כלליםפרטים 

.הרשות שם 

.ראש הרשות שם 

.גזבר הרשות שם 

תפקיד איש הקשר לנושא זה 

.ל "דואנייד' מס



תמיכה  )הידועים נכון ליום הגשת הבקשה , מספר התושבים ברשות לפי הנתונים העדכניים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה1.

. ( 100,000אינו עולה על בתחום הפסטיבלים תינתן לרשות שמספר תושביה 

(בעיגוללסמןנא):מאלהאחדהיאהרשותהאם1.

שפרסמה,המקומיותהרשויותשל2013כלכליחברתימדדפי-עלהרשותשלס"הלמסיווג)6עד1ס"למבסיווגהמסווגתרשות.א

לא/כן?(2016בשנתלסטטיסטיקההמרכזיתהלשכה

ממשלההחלטתכלמכוחאו4.8.2013מיום667'מסממשלהבהחלטתכהגדרתם)לאומיתעדיפותבאזורנמצאתהרשותהאם.ב

שקבעה

לא/כן?(תרבותלענייןלאומיתעדיפותאזורי

–2004מקומיותרשויותשלהפריפריאליותמדד"פי-על)2-ו1אשכולותעלהנמניתפריפריאליתאזוריתמועצההיאהמועצההאם.ג

לא/כן?(2008בשנתלסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהשפרסמה"חדשפיתוח

:מאפייני הרשות-א



__________________________:הפסטיבל שם 

:הפסטיבלמועד 
.: תחילת הפסטיבלתאריך 

.: תאריך סיום הפסטיבל

ימי חג או , ימי מנוחה)האם  הפסטיבל מתקיים יומיים ברצף 

.: מספר ימי הפסטיבללא/ כן ?(ערבי חג לא יקטעו את הרצף

הפסטיבל מתקיים במהלך ימים או שעות שלא מתקיימים  האם 

לא/ כן ( לא כולל יום העצמאות וימי זיכרון)?בהם לימודים 
.: פירוט

/  כן ? שעות לפחות בכל יום4האם הפסטיבל מתקיים במשך 

לא

:שעות ' מס

.: 2יום .  : 1יום 

האם נערכים בכל יום3  מופעים לפחות כאשר 2 מהם לפחות  

בתחומים אחרים מבין אלה: מוסיקה, מחול, תיאטרון, קולנוע?  

כן / לא

:1יום 

. . 3. 1.2: מופעים

:2יום 

.. 3. 1.2: מופעים

מתקיימים מופעים  הפסטיבל כולובמהלך האם 

?  קולנוע, תיאטרון, מחול, מוסיקה: תחומים שונים מבין אלה3-מ

כן / לא

.. 3. 1.2: תחומים



המשך שאלון לפסטיבל

האם אחד מתחומי הפעילות הוא תחום  

?הקולנוע

לא/ כן ?   האם לפחות מסרטי הקולנוע המוקרנים הינם סרטים ישראלים

מפגש עם יוצר  סדנה או, כיתת אמן: האם הפסטיבל כולל אחת או יותר מפעילויות אלה

?(דקות40-אורכה של כל פעילות כאמור לא יפחת מ)קולנוע 

.: לא סוג הפעילות/ כן 

30%האם מבין האמנים המשתתפים 

?לפחות אמנים מקומיים מהאזור

.חובה למלא את פרטי האמנים המקומיים בטבלה בהמשך הדוח-שימו לב 

(מ מתחומי הרשות"ק40מקום המרוחק לכל היותר –" אזור"לעניין זה )

האם בפסטיבל משתתף מוסד ציבורי  

ר העוסק בתחומי התרבות "מלכ/תאגיד)

להקת מחול  , לדוגמא תיאטרון

?(וכדומה

.: שם המוסד

.:  מקום הפעילות המרכזי

לא  / כן ? האם מקום הפעילות המרכזי הוא באזור

פי מבחנים  -האם הפסטיבל נתמך על

אחרים של משרד התרבות והספורט או  

?י המשרד"מתוקצב בדרך אחרת ע

:  אם התשובה חיובית נא לציין שם המבחן או הקול קורא לפיו נתמך וסכום התמיכה

.



?י משרד ממשלתי אחר"האם הפסטיבל נתמך ע
לא/ כן 

:  התשובה חיובית נא לציין את שם המשרד הממשלתי הנוסף  וסכום התמיכהאם 

האם בתכנית הפסטיבל נכללת פעילות שוטפת של  

גופים או הרכבים בתחומי אמנויות הבמה?
לא/ כן 

האם בתכנית הפסטיבל נכללת פעילות המסובסדת

י ספק שירותי הפצת תרבות פריפריה שהמשרד  "ע

?התקשר אתו בהסכם

לא/ כן 

האם בתכנית הפסטיבל נכללת פעילות שוטפת של  

?חוגים
לא/ כן

האם הרשות שוכרת שירותיו של מפיק מקצועי חיצוני  

?לצורך הפקת הפסטיבל

לא/ כן 

.:  חברת הפקה/ המפיק שם -א

.:  ניסיון בתחום-ב

האם במקום מפיק מקצועי הרשות עושה שימוש  

בשירותיו של איש מקצוע מתאים ובעל ניסיון מטעמה  

?(עובד הרשות)

לא/כן 

.:  איש המקצועשם 

._______________________: ניסיון בתחום

(

האם הפסטיבל נערך במרחב שהותאם למופעים  

במה מערכת הגברה וכיו"ב)?

לא/ כן 

_________________:נא לציין מוקדי הפסטיבל ביישוב

לא/ כן ?מיועד לקהל הרחב ללא תשלוםהפסטיבל האם 



המיועד  וסגורמתקיימים מופעים באולם מקורה האם 

?  תרבותלמופעי 

לא/ כן 

מכל מבקר עבור המופע המתקיים באולם  10₪הרשות מתכננת לגבות עד האם 

לא/  כן?   המקורה והסגור

₪? במידה וכן מה עלות הכרטיס

:פרסום

שלהרשות מפרסמת לציבור תכנייה מפורטת האם 

,  הכוללת את רשימת המופעים המלאההפסטיבל 

?מועדיהם ומיקומם

לא/ כן 

:הבאותלהגיש למשרד התרבות את הפרסום לציבור על פי הדרישות חובה 

מועדיהם ומיקומם  , מפורטת שיש בה את רשימת המופעים המלאהתכנייה 1.

(היכן מתקיים  ובאיזה שעות, שם–אומן / עבור כל מופע )

:הבאחייב להופיע המשפט בפרסום 2.

הפסטיבל מתקיים בתמיכת משרד התרבות והספורט

המשרד( לוגו)לצרף לפרסום את סמליל יש 3.



: נא למלא את הטבלה מטה ולפרט את כל מופעי הפסטיבל. 2ג

שם המופע#
שם הגוף 

המבצע

סוג המופע  

,  מחול, מוסיקה)
.  קולנוע, תיאטרון

,  בתחום הקולנוע

לציין אם מדובר  

בסרט או פעילות  

(נלווית 

מגורים  מקום 
  /

מקום פעילות  

מרכזי למוסד  

ציבורי

תאריך המופע

מקום המופע  

נא לציין מיקום  )

הבמה המרכזית  

(ביישוב

משך זמן

(דקות)המופע 

1

2

3

4

5

.₪?המבוקשהתמיכהסכוםמהו₪?הפסטיבלעלותמהי

,  לא יוכרו הוצאות שכר ששולמו לאמן או ליוצר, לתשומת ליבכם. הוצאות בשווה כסף לא יוכרו כהוצאות מוכרות לפעילות)

(. שקלים חדשים50,000אם שולם לו סכום העולה על , עבור השתתפותו ביוזמה



:הפסטיבלשלמפורטתעבודהתכנית1.

למי מיועד, היכן מתקיים ברשות, מה הרעיון המוביל אם יש כזה, מה הייחודיות שלו–תיאור הפסטיבל באופן כללי -א

.

***מופע בכל שעה/ מה הפעילות : לפרט לפי שעות, בכל יום–פירוט לפי ימים -א

('סדנאות וכו, דוכנים, אומני רחוב, לדוגמה. )2יש לציין גם פעילויות נוספות מעבר למופעי הפסטיבל הגדולים שמופיעים בטבלה ג

הערותמשעה עד שעהסוג המופעפעילות/שם המופע

ראשוןיום 

שנייום 

עמידה בתנאי הסף של התקנה מחייבת יומיים רצופים  , בעיקרון. להתייחס גם אליהם, במידה ויש ימים נוספים)*** 

(שמתקיימים בהם כל תנאי הסף כאמור



י ראש הרשות  "מפורטת לפעילות האמורה  על פי הפורמט של התקנה וחתומה עהצעת תקציבאנא צרפו לדוח ענייני זה . 5

.  וגזבר הרשות בצירוף חותמת הרשות ועל גבי נייר לוגו של הרשות

של הרשות  כרטסת הנהלת חשבונותהמוגש עם סיום הפסטיבל גם לצרף לדוח הביצועשימו לב שהשנה הנכם נדרשים 

.בחתימת הגזבר התואמת את הדיווח המועבר

יש לעדכן את מנהלת תחום פיקוח ובקרה האחראית על . ח הענייני ואת הצעת התקציב במרכבה"חובה להזין את הדו•

.הרשות כשמועלים המסמכים למרכבה

_________________________________

חתימת גזבר הרשותחתימת ראש הרשות



יש להגיש על נייר רשמי של הרשות

תצהיר

,זהותמספר,רשותראש,מ"החאני

:מצהיר בזה בכתב כדלקמן, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן

–להלן ( )ע"סל)הגישה טופס דוח ענייני לתמיכה בבקשת תמיכה שהרשות מתעתדת להגיש לפי מבחני התמיכה בסל תרבות עירוני , הרשות 1.

.2018בתחום הפסטיבלים לשנת "( מבחני התמיכה"

.  תצהיר זה הוא חלק בלתי נפרד מטופס הדוח הענייני2.

.המידע והתכניות המפורטים בטופס הדוח הענייני ידועים לי מתוקף תפקידי והם נכונים ושלמים3.

.הוראות מבחני התמיכה ידועות לי4.

.מתחייבת ומסכימה לכך שבקשת התמיכה וכל הליך שקשור בה יתנהלו לפי הוראות מבחני התמיכה, הרשות 5.

.אמתאני מצהיר כי זה שמי וזו חתימתי ותוכן תצהירי זה 6.

.

(וחותמתחתימה)הרשותראשתאריך

אישור

,  מאשר בזה כי ביום , מספר רישיון  , , מ"אני הח

ולאחר  , ת לי באופן אישי/המוכר/ .   ז.ה בפני לפי ת/זיהתה עצמו/שזיהה, ' גב/מר,  הופיע בפניי במשרדי ברחוב 

.ה עליה/ל וחתם"ה את נכונות ההצהרה הנ/אישר, תעשה כן/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תהיה צפוי/וכי יהיה, ה להצהיר את האמת/ה כי עליו/שהזהרתיו

.

וחותמתחתימהתאריך



ע"לסלתצהיר נוסף בדבר הגשת בקשה 

יש להגיש על נייר רשמי של הרשות

תצהיר

,זהותמספר,רשותגזבר,מ"החאני

:מצהיר בזה בכתב כדלקמן, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן

–להלן ( )ע"סל)הגישה טופס דוח ענייני לתמיכה בבקשת תמיכה שהרשות מתעתדת להגיש לפי מבחני התמיכה בסל תרבות עירוני , הרשות 1.

.2018בתחום הפסטיבלים לשנת "( מבחני התמיכה"

.  תצהיר זה הוא חלק בלתי נפרד מטופס הדוח הענייני2.

.המידע והתכניות המפורטים בטופס הדוח הענייני ידועים לי מתוקף תפקידי והם נכונים ושלמים3.

.הוראות מבחני התמיכה ידועות לי4.

.מתחייבת ומסכימה לכך שבקשת התמיכה וכל הליך שקשור בה יתנהלו לפי הוראות מבחני התמיכה, הרשות 5.

.אני מצהיר כי זה שמי וזו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת6.

.

(וחותמתחתימה)הרשותגזברתאריך

אישור

,  מאשר בזה כי ביום , מספר רישיון  , , מ"אני הח

ולאחר  , ת לי באופן אישי/המוכר/ .   ז.ה בפני לפי ת/זיהתה עצמו/שזיהה, ' גב/מר,  הופיע בפניי במשרדי ברחוב 

.ה עליה/ל וחתם"ה את נכונות ההצהרה הנ/אישר, תעשה כן/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תהיה צפוי/וכי יהיה, ה להצהיר את האמת/ה כי עליו/שהזהרתיו

.

וחותמתחתימהתאריך



הדוח יוגש על נייר פירמה של הרשות

הצעת תקציב / דוח ביצוע לפסטיבל במסגרת תקנת סל"ע לשנת 2018

.: מספר הרשות.: שם הרשות

.: ה"מספר בקשה במרכב.: תאריך ביצוע.: שם הפסטיבל

הערותהשינויים בין התקציב המאושר לביצוע בפועל 2018ביצוע בפועל 2018תקציב 

הערות10%נימוקים במידה והחריגה מעל אחוז חריגה  2018אחוז ביצוע 2018כ ביצוע "סה(ביצוע)כמות מחיר ליחידה  2018תקציב כמות  מחיר ליחידההוצאות

יש לפרט כל הוצאה )הוצאות לפעילות  

יוצר מעל  / הוצאה לאמן .  בשורה נפרדת

לא תוכר כחלק מהתקציב  ₪ 50,000

המינימלי הנדרש לפסטיבל והיתרה תהיה על 

(חשבון הרשות

!100#DIV/0!#DIV/0אמן מס 

!200#DIV/0!#DIV/0אמן מס 

!00#DIV/0!#DIV/0....פעילות

00#DIV/0!#DIV/0!

00#DIV/0!#DIV/0!

00#DIV/0!#DIV/0!

!00#DIV/0!#DIV/0כ הוצאות"סה

הערות10%נימוקים במידה והחריגה מעל אחוז חריגה  2018אחוז ביצוע 2018כ ביצוע "סה(ביצוע)כמות (ביצוע)מחיר ליחידה 2018תקציב כמות  מחיר ליחידההכנסות

!00#DIV/0!#DIV/0תקציב הרשות

!00#DIV/0!#DIV/0מכירת כרטיסים

00#DIV/0!#DIV/0!

!00#DIV/0!#DIV/0משרד התרבות והספורט 

!00#DIV/0!#DIV/0כ הכנסות"סה

.: חתימתו: שם ראש הרשות

.: חותמת הרשות

.: חתימתו: שם גזבר הרשות

השנה יש לצרף לדוח הביצוע שמוגש לאחר קיום היוזמה כרטסת הנהלת חשבונות של הרשות המרכזת את הוצאות , לתשומת לבכם

.חתומה על ידי הגזבר, היוזמה והתואמת את הדיווח המוגש



יש למלא דוח ענייני נפרד בגין כל יוזמה שתוגש-יש להגיש על דף לוגו של הרשות

(ע"סל)ענייני לבקשה על פי מבחני התמיכה בסל תרבות עירוני דוח 

2018–תחום יוזמות 

על ראש הרשות וגזבר הרשות לחתום בסוף  הדוח הענייני  

הענייניי גזבר הרשות הם חלק בלתי נפרד מהדוח "י ראש הרשות ותצהיר חתום ע"תצהיר חתום ע

בקשות שיוגשו בכתב יד לא יידונו, נא להגיש מודפס

.: שם היוזמה

:כלליםפרטים 

.שם הרשות   

.שם ראש הרשות 

.שם גזבר הרשות 

.תפקיד איש הקשר לנושא זה   

.ל "דואנייד   ' מס



יוזמות ובמקרה זה יתחלק סכום 3הנכם יכולים להגיש עד . סכום התמיכה הינו לרשות ולא ליוזמה, לתשומת לבכם

.  התמיכה ביניהן באופן יחסי לפי תקציבי כל יוזמה

י ראש הרשות וגזבר "חתומה ע, ח ענייני והצעת תקציב מפורטת לפעילות האמורה"יש להגיש טופס דולכל יוזמה

.הרשות בצירוף חותמת הרשות ועל גבי נייר לוגו של הרשות

:עדיפותסדרלפיהבקשותאתלדרגישאחתמבקשהיותרמגישיםוהנכםבמידה

.:1עדיפות

.:2עדיפות

.:3עדיפות



מאפייני הרשות

:מאפייני הרשותא-

הלשכה המרכזית שפרסמה , של הרשויות המקומיות2013פי מדד חברתי כלכלי -על)ס של הרשות"לציין את סיווג הלמנא . 1

.( 2016בשנת לסטטיסטיקה

לפי  4עד 1שכונות בסיווג -לעניין  זה" שכונות פריפריה)"האם קיימות בשטח הרשות שכונות פריפריה-ומעלה7ס "בסיווג למרשות . 2

לא/ כן  ?   (ס לאזורים סטטיסטיים"סיווג הלמ

.:  יש לפרט את השכונות, וכןבמידה 

או מכוח כל החלטת ממשלה  4.8.2013מיום 667' כהגדרתם בהחלטת ממשלה מס)הרשות נמצאת באזור עדיפות לאומיתהאם .  3

לא/ כן ?     (שקבעה אזורי עדיפות לאומית לעניין תרבות

מדד הפריפריאליות של  "פי -על)2-ו1מועצה אזורית פריפריאלית הנמנית על אשכולות / מועצה אזורית מוגדרת כרשות / הרשות האם . 4

לא / כן ?     (2008שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת " פיתוח חדש–2004רשויות מקומיות 

הידועים נכון ליום הגשת  , לפי הנתונים העדכניים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהלציין את מספר התושבים ברשותנא . 5

.הבקשה



פרטי היוזמה-א

:נא למלא פרטים על היוזמה בטבלה הבאה1.

:  שם היוזמה

:  תיאור היוזמה

(:משוער)תאריך סיום היוזמה :  תאריך תחילת היוזמה

לא/ כן ?הרשותהאם היוזמה היא פעילות חדשה שמקיימת 

האם הרשות קיבלה תמיכה בעד היוזמה המבוקשת בשנת 

(ע"סל)באמצעות תקנת סל תרבות עירוני 2016

לא/ כן 

האם הרשות קיבלה תמיכה בעד היוזמה המבוקשת בשנת 

?(ע"סל)באמצעות תקנת סל תרבות עירוני 2017

לא/ כן 



תחום פעילות היוזמה

פעילות בתחום התרבות המיועדת לקהל הרחב שמשתתפים בה  

(פעילויות כגון אירוע או מקבץ אירועי תרבות)אמנים או יוצרים 

:לפרטנאלא/ כן 

גלריית  , האמנות החזותית, פרויקט בתחומי האמנות הפלסטית

תערוכות או תחום הקולנוע, רחוב

סדנאות אמן  , הפקות סרטי קולנוע חובבים , מיצג וידאו ארט)

(וכדומה

:לפרטנאלא/ כן 

,  מחול: סיוע ראשוני בהקמת הרכב בתחומי אמנויות הבמה

(  שאינם פעילים בישוב)תיאטרון , מוסיקה

{  יש לפרט אודות ההרכב ואודות משך תקופת הסיוע המתוכננת}

:לפרטנאלא/ כן 



30%מבין האמנים  והיוצרים המשתתפים האם 

?לפחות הם אמנים מקומיים 

לא/ כן 

חובה למלא את הטבלה המצורפת של רשימת האמנים  

והיוצרים המשתתפים ביוזמה  ומקום מושבם  

מקום המרוחק לכל היותר  –" אזור"לעניין זה , שימו לב)

(מ מתחומי הרשות"ק40

ר  "מלכ/תאגיד)האם ביוזמה משתתף מוסד ציבורי 

להקת  , העוסק בתחומי התרבות לדוגמא תיאטרון

?(מחול וכדומה

:אם כןלא/ כן 

.: המוסדשם 

.                                     :  מקום הפעילות המרכזי

? האם מקום הפעילות המרכזי הוא באזור

לא   / כן 

לא/ כן ?לפחות30,000₪האם תקציב הפעילות המבוקשת 

עבור השתתפותו  , ולא יוכרו הוצאות שכר ששולמו לאמן או ליוצר30,000₪-תקציבה הכולל של יוזמה לא יפחת מ, לתשומת לבכם

.היתרה תהיה כולה על חשבון הרשות. כחלק מהשתתפות הרשות המינימלית50,000₪אם שולם לו סכום העולה על , ביוזמה



האם היוזמה מיועדת לקהל הרחב ללא  

?תשלום

לא/ כן 

האם מתקיימים מופעים באולם מקורה  

?  וסגור המיועד למופעי תרבות

-אם כןלא/ כן 

מכל מבקר עבור  10₪הרשות מתכננת לגבות עד האם 

לא/  כן?   המופע המתקיים באולם המקורה והסגור

₪? במידה וכן מה עלות הכרטיס



לא/ כן ?האם בתכנית היוזמה נכללת פעילות שוטפת של חוגים

פי מבחנים אחרים של משרד  -האם היוזמה נתמכת על

י  "התרבות והספורט או מתוקצב בדרך אחרת ע

?המשרד

לא/ כן 

אם התשובה חיובית נא לציין שם המבחן או הקול קורא 

.______________: לפיו נתמך וסכום התמיכה

אם התשובה חיובית נא לציין את שם המשרד הממשלתי  לא/ כן ?י משרד ממשלתי אחר"האם היוזמה נתמכת ע

.:  הנוסף  וסכום התמיכה

האם היוזמה היא חלק מאירועי יום העצמאות או יום  

?הזיכרון

לא/ כן 

האם היוזמה נתמכת במבחני התמיכה בסל תרבות  

?בתחום הפסטיבלים( ע"סל)עירוני 

לא/ כן 

י  "האם בתכנית היוזמה נכללת פעילות המסובסדת ע

ספק שירותי הפצת תרבות פריפריה שהמשרד התקשר  

?אתו בהסכם

לא/ כן 



ומעלה שבשטחה שכונות פריפריה7ס "שאלה זו מיועדת רק לרשות בסיווג למ

(ס לאזורים סטטיסטיים"לפי סיווג הלמ4עד 1שכונות בסיווג –" שכונות פריפריה", לעניין זה)

האם היוזמה מיועדת לתושבי שכונות הפריפריה  

?שבשטחה
לא/ כן 

האם היוזמה מתוכננת להתקיים בשכונות הפריפריה  

?בשטח הרשות

לא/ כן 

:   יש לפרט באיזה שכונות תתקיים היוזמה

.

:פרסום

האם הרשות מפרסמת לציבור תכנייה מפורטת של היוזמה  

לא/ כן ?מועדיהם ומיקומם, הכוללת את רשימת המופעים המלאה

יש להגיש למשרד התרבות את הפרסום לציבור על פי הדרישות  

:הבאות

מועדיהם  , תכנייה מפורטת שיש בה את רשימת המופעים המלאה

ומיקומם  

(היכן מתקיים  ובאיזה שעות, שם–אומן / עבור כל מופע )

:בפרסום חייב להופיע המשפט הבא

היוזמה מתקיימת בתמיכת משרד התרבות והספורט  

המשרד( לוגו)יש לצרף לפרסום את סמליל 



:היוזמהיוצרי/משתתפי/אומניכלאתולפרטמטההטבלהאתלמלאנא.2ג

שם  #
/  מקום מגורים 

מקום פעילות מרכזי למוסד ציבורי
הערות

1

2

3

4

5



מלאותשנתייםלאחרהתרבותמינהלשלהתמיכהמבחנילפילהיתמךשתוכלכפעילותביוזמהרואההרשותהאם-ד

?התמיכהבמבחניכנדרש

לא/כן1.

יש לפרט לפי איזה מבחני תמיכה מיועדת היוזמה להיתמך לאחר שנתיים  , אם כן2.

       .

הצעדים שהרשות תנקוט על מנת שהיוזמה תוכל לעמוד בתנאי מבחני התמיכה בהם היא מתכוונת שהיוזמה תיתמך  מהם .  3

בחלוף שנתיים

.

לא/ כן ?  האם היוזמה היא בעלת אופי מתמשך. 1ה

.?  (על פני שנים)מה משך הזמן הצפוי לקיומה של היוזמה . 2ה



:היוזמהתכנית עבודה מפורטת של -ו

לאיזה תחום פעילות  , מה הייחודיות שלה–תיאור היוזמה באופן כללי 1.

,  ברשותמתקיימת היכן , האם היא יוזמה חדשה או ממשיכה, היא שייכת

מיועדתלמי 

הנוכחיתפירוט הפעילות בשנה 2.

הצפויה לשנה הבאה לפחות כולל אבני דרך העתידיתפירוט הפעילות 3.

להמשך היוזמה ופיתוחה  

הערותלוח זמניםמהותמופע/ פעילות 

הערותלוח זמניםמהותמופע/ פעילות 



י ראש הרשות וגזבר "של התקנה וחתומה עעל פי הפורמטמפורטת לפעילות האמורה  הצעת תקציבאנא צרפו לדוח ענייני זה 

.  הרשות בצירוף חותמת הרשות ועל גבי נייר לוגו של הרשות

של הרשות  כרטסת הנהלת חשבונותהמוגש עם סיום היוזמה גם לצרף לדוח הביצועשימו לב שהשנה הנכם נדרשים 

.בחתימת הגזבר התואמת את הדיווח המועבר

יש לעדכן את מנהלת תחום פיקוח ובקרה האחראית על הרשות  . ח הענייני ואת הצעת התקציב במרכבה"חובה להזין את הדו•

.כשמועלים המסמכים למרכבה

שדרוש לדעתו כדי לטפל  , המשרד רשאי לקבל כל מידע נוסף מעבר למפורט בטופס הדוח הענייני: לתשומת לבכם

.בבקשת תמיכה



הרשותיש להגיש על גבי נייר רשמי של 

תצהיר

,זהותמספר,רשותראש,מ"החאני

:מצהיר בזה בכתב כדלקמן, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן

הגישה טופס דוח ענייני לתמיכה בבקשת תמיכה שהרשות מתעתדת להגיש לפי מבחני התמיכה בסל תרבות  , הרשות 1.

.2018בתחום היוזמות לשנת "( מבחני התמיכה"–להלן ( )ע"סל)עירוני 

.  תצהיר זה הוא חלק בלתי נפרד מטופס הדוח הענייני2.

.המידע והתכניות המפורטים בטופס הדוח הענייני ידועים לי מתוקף תפקידי והם נכונים ושלמים3.

.הוראות מבחני התמיכה ידועות לי4.

.מתחייבת ומסכימה לכך שבקשת התמיכה וכל הליך שקשור בה יתנהלו לפי הוראות מבחני התמיכה, הרשות 5.

.אני מצהיר כי זה שמי וזו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת6.

(וחותמתחתימה)הרשותראשתאריך

אישור

,  מאשר בזה כי ביום , מספר רישיון  , , מ"החאני 

ת  /המוכר/ .   ז.ה בפני לפי ת/זיהתה עצמו/שזיהה, ' גב/מר,  הופיע בפניי במשרדי ברחוב 

ה את נכונות  /אישר, תעשה כן/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תהיה צפוי/וכי יהיה, ה להצהיר את האמת/ה כי עליו/ולאחר שהזהרתיו, לי באופן אישי

..ה עליה/ל וחתם"ההצהרה הנ

וחותמתחתימהתאריך



הרשותיש להגיש על גבי נייר רשמי של 

תצהיר

,זהותמספר,רשותגזבר,מ"החאני

:מצהיר בזה בכתב כדלקמן, שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כןלאחר 

( ע"סל)הגישה טופס דוח ענייני לתמיכה בבקשת תמיכה שהרשות מתעתדת להגיש לפי מבחני התמיכה בסל תרבות עירוני , הרשות 1.

.2018בתחום היוזמות לשנת "( מבחני התמיכה"–להלן )

.  תצהיר זה הוא חלק בלתי נפרד מטופס הדוח הענייני2.

.המידע והתכניות המפורטים בטופס הדוח הענייני ידועים לי מתוקף תפקידי והם נכונים ושלמים3.

.הוראות מבחני התמיכה ידועות לי4.

.מתחייבת ומסכימה לכך שבקשת התמיכה וכל הליך שקשור בה יתנהלו לפי הוראות מבחני התמיכה, הרשות 5.

.אני מצהיר כי זה שמי וזו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת6.

_________________________.

(וחותמתחתימה)הרשותגזברתאריך

אישור

,  מאשר בזה כי ביום , מספר רישיון  , , מ"החאני 

ת לי באופן  /המוכר/ .   ז.ה בפני לפי ת/זיהתה עצמו/שזיהה, ' גב/מר,  הופיע בפניי במשרדי ברחוב 

ל "ה את נכונות ההצהרה הנ/אישר, תעשה כן/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תהיה צפוי/וכי יהיה, ה להצהיר את האמת/ה כי עליו/ולאחר שהזהרתיו, אישי

________________________________________________________.ה עליה/וחתם

וחותמתחתימהתאריך



התקציב יוגש על נייר פירמה של הרשות

_______________                      :הרשותמספר _______: שם הרשות

סל תרבות עירוני  -ע "ליוזמה במסגרת תקנת סל2018דוח ביצוע לשנת / הצעת תקציב 

:ה"במרכבמספר בקשה :תאריך ביצוע היוזמה_________  : שם היוזמה

לא/ כן ? 2017לא     האם היוזמה בוצעה בשנת / כן ? 2016האם היוזמה בוצעה בשנת -נא להדגיש את התשובות הנכונות

המועד האחרון לביצוע  -31/12/2018-מותאם עד ה , ה"המרכבי דוח ענייני שהוגש ואושר במערכת "תקציר היוזמה מותאם עפ

(:שורות3-4יש לכתוב תקציר של )היוזמה 



2018תקציב הוצאות לפעילות 
ביצוע   

(31.12.18עד  )
אחוז חריגהאחוז ביצוע

במידה ואחוז  )נימוקים 

(10%החריגה מעל 
הערות

(לא תוכר כחלק מהתקציב המינימלי הנדרש ליוזמה והיתרה תהיה על חשבון הרשות50,000₪יוצר מעל / הוצאה לאמן .  יש לפרט כל הוצאה בשורה נפרדת)הוצאות לפעילות  

#DIV/0!#DIV/0!

#DIV/0!#DIV/0!

#DIV/0!#DIV/0!

#DIV/0!#DIV/0!

#DIV/0!#DIV/0!

#DIV/0!#DIV/0!

#DIV/0!#DIV/0!

#DIV/0!#DIV/0!

!00#DIV/0!#DIV/0כ הוצאות"סה

2018תקציב הכנסות
ביצוע   

(31.12.18עד  )
אחוז חריגהאחוז ביצוע

במידה ואחוז  )נימוקים 

(10%החריגה מעל 
הערות

!DIV/0!#DIV/0#תקציב הרשות

!DIV/0!#DIV/0#מכירת כרטיסים

#DIV/0!#DIV/0!

#DIV/0!#DIV/0!

!DIV/0!#DIV/0#משרד התרבות והספורט

!00#DIV/0!#DIV/0כ הכנסות"סה



המשך לדוח

השנה יש לצרף לדוח הביצוע שמוגש לאחר קיום היוזמה כרטסת הנהלת חשבונות של הרשות  , לתשומת לבכם. 4

.  חתומה על ידי הגזבר, הדיווח המוגשאת המרכזת את הוצאות היוזמה והתואמת 



תקציב מול ביצוע לפעילות הנתמכת

2017תקציב מול ביצוע לשנת 

הצעת תקציב  / תקציב מאושר

2017לשנת 
תקציב  

מאושר

-ביצוע ינואר

ספטמבר

אחוז ביצוע 

בפועל

-צפי ביצוע אוקטובר

דצמבר

כ ביצוע כולל "סה

צפי

צפי לאחוז ביצוע 

כולל

מקורות

(לפרט: )משרדי ממשלה
115000

(לפרט: )רשויות מקומיות
15000

(לפרט: )מקורות עצמיים

:מתנדבים-הוצאות שווי כסף

:נכסים/שירותים-הוצאות שווי כסף

130000מקורותכ"סה

שימושים

שימושים לפעילות

(לפרט: )שכר לפעילות

(לפרט: )הוצאות לפעילות

130000לפעילותשימושיםכ"סה

149טופס 



הדגשים
למלא את כל מה שנדרש ולצרף כל מה שנדרש•

לשים לב לשינויים•

(דוחות ביצוע ותיקונים)מיידעים –ה"למרכבכשמעלים •

לשים לב לעמידה בלוחות זמנים מההגשה ועד הדיווח•

מבקשים אישור מראש ולא בדיעבד: שינויים•

כל שינוי מחייב וועדת חריגים ואין ביטחון לאישור. עמידה בכל תנאי הסף היא חובה•

אי ביצוע דורש מכתב רשמי מהרשות•

החזרים–קיזוזים •

כרטסת הנהלת חשבונות עם הדיווח•

חשבוניות•

מנהלות תחום, ח"משרד רו: בדיקה•

אחריות הרשות•

הסללה לתקנות מקצועיות•



משרד התרבות והספורט

פסטיבלים

2018ע "קול קורא סל

יוזמות




