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האם ניתן לקיים את אירועי הפסטיבל בישובים  –לגבי מועצה אזורית  פסטיבלים  .1

 שונים באותה מועצה או שיש לרכזם במקום אחד

אין מניעה לקיים את אירועי הפסטיבל בישובים שונים בתחומיה של 

 אותה מועצה אזורית שהגישה את הבקשה לתמיכה. 

האם ניתן בפסטיבל של שלושה ימים לעשות את אירוע הפתיחה   .2

 בתשלום סמלי?

על פי מבחני התמיכה )ובהבדל מהפסטיבלים המקצועיים הנתמכים 

בידי המשרד(, כל אירועי הפסטיבל יהיו חינמיים ופתוחים לקהל 

שקלים עבור מופע הנערך  10הרשות רשאית לגבות עד הרחב. 

 .באולם מופעים מקורה וסגור

האם ניתן לגבות דמי כניסה סמליים לאירועי הפסטיבלים ולהסדיר   .3

 הרשמה מוקדמת לאירועי הפסטיבל?

מבחני התמיכה לא קבעו הגדרה קשיחה למפיק מקצועי והנושא נתון  מהם הקריטריונים למפיק מקצועי?  .4

לשיקול דעת הרשות, ובלבד שמדובר בבעל מקצוע בעל ניסיון מוקדם 

 בתחום של הפקת אירועי תרבות דומים במהותם ובהיקפם. 

אין מניעה כי הרשות תסתייע בהפקת הפסטיבל בעובד הרשות ובלבד  להיות עובד הרשות עצמה?האם מפיק מקצועי יכול   .5

שהוא מפיק מקצועי בעל ניסיון מתאים. עם זאת, לא ניתן יהיה 

 להכיר בשכרו של אותו עובד לצורך התמיכה לפי המבחנים. 

האם מעבר לתחומי המחול,  מהם תחומי אמנויות הבמה השונים?  .6

וסיקה יוכרו התחומים הבאים כתחומים נפרדים: תיאטרון ומ

; מופע אלתור המשלב משחק, מוסיקה ותנועה; יאטרון בובותת

 ; קרקס?תיאטרון מחול

על פי מבחני התמיכה, פסטיבל צריך לכלול לכל הפחות מופע בתחום 

המוסיקה, מופע בתחום המחול ומופע בתחום התאטרון, כאשר 

ל אמנויות הבמה )דוגמת קרקס, לעניין זה יוכרו נגזרות שונות ש

( לרבות תחומי וכיוצא באלה-אנס מופע ביןתיאטרון בובות, וידאו ד

המופעים הללו, אין מניעה לשלב מופעים ואירועים  3-מעבר ל קולנוע,

 מתחומי אמנויות אחרים, דוגמת קולנוע. 

מופעים מתחומי אמנויות שונים  3-האם ניתן לוותר על הדרישה ל  .7

 במקרים מיוחדים )פסטיבל נושאי, מגזר חרדי וכו'(? 

לא. על פי מבחני התמיכה בנוסחם הנוכחי, פסטיבל הינו רב תחומי 

ולא נושאי. אשר למגזר החרדי, ובכפוף להוראות הדין, אין מניעה 

 ולגברים.  לקיים מופעים במתחמים נפרדים לנשים

האם בבקשת התמיכה ניתן להתייחס באופן כללי מבלי לציין את   .8

שמות המופעים והאמנים המשתתפים, ובהמשך לאחר קליטת מפיק 

 לפסטיבל להעביר תכנית סופית? 

  

בקשת התמיכה צריכה לפרט את תכנית האירועים והמופעים של 

, נאפשר להשלים את שמות 2016הפסטיבל ואת זהות המפיק. בשנת 

האמנים בתוך חודש ממועד הגשת הבקשה. כמו כן יובהר כי הצעת 

התקציב צריכה להיות מפורטת דיה ולהתייחס להוצאות הצפויות 

 בפועל.  

התמיכה בפסטיבלים הקבועים במבחן האם ניתן להתייחס לסכומי   .9

 כסכומים סופיים?  

 

 

הסכומים שפורסמו במבחן הם סכומי התמיכה המרביים.  עם זאת, 

וכפי שנקבע במבחני התמיכה, תיתכן הפחתה בשים לב למספר 

 הבקשות ולנתוני הבקשות. 
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ות הזמנים, לא ניתן לאפשר דחייה במועד בשים לב לאילוצי לוח התבקשה דחייה במועד הגשת בקשת התמיכה בתחום פסטיבלים  .10

הגשת הבקשות. עם זאת, ניתן יהיה להגיש השלמות בנוגע לרשימת 

 האמנים המשתתפים בתוך חודש לאחר הגשת הבקשה. 

מבקשים לקבוע מועד קרוב לקבלת החלטות בבקשות לתמיכה   .11

 בפסטיבלים, כדי לאפשר קיום פסטיבלים בקיץ.  

הנושא מטופל במשרד בסדר עדיפות גבוה, אולם לא ניתן להתחייב 

 למועד. 

 אין מניעה כי במסגרת אירועי הפסטיבל יופיעו אמנים מחו"ל. ?במסגרת הפסטיבל להזמין אומנים מחו"להאם ניתן   .12
לפי ₪,  50,000יובהר כי ניתן לשלם לאמן או ליוצר סכום העולה על 

לא יוכר ₪  50,000-הסכום שמעבר לשיקול דעתה של הרשות, אך 
 כהוצאה לעניין גובה תקציבו של הפסטיבל לפי מבחני התמיכה.

 

מופעים לפחות כאשר כל אחד מהם הוא בתחום  3-הדרישה להאם   .13

אחר מבין תחומי אמנויות הבמה היא לגבי כל יום בפסטיבל או לגבי 

 סך כל הפסטיבל?

הפסטיבל צריכים להיערך בהתאם למבחני התמיכה, בכל אחד מימי 
מופעים לפחות, כל אחד מהם בתחום אחר מבין תחומי אמנויות  3

לפחות  60%לרבות קולנוע , הבמה, בהשתתפות אמנים ויוצרים.
סרטים ישראלים, הפסטיבל יכלול אחת או יותר מהפעילויות 
הבאות: כיתות אמן ,סדנאות או מפגש עם יוצר קולנוע, אורך כל 

 דקות  40 מפעילות לא יפחת 
 

השעות מינימום בכל יום בפסטיבל יהיו במקומות  4האם ניתן כי   .14

 שונים בתחומי המועצה האזורית?

אין מניעה כי ארבע השעות המינימליות ליום בפסטיבל יהיו 
במקומות שונים בתחומיה של אותה המועצה האזורית שהגישה את 
בקשת התמיכה, ובלבד שמדובר באותו הפסטיבל )אותו מפיק, 

 תוכניה אחת וכו'( וכי עומדים בכל תנאי מבחני התמיכה.
 

 האם הפסטיבל צריך להיות בנושא אחד?  .15

 

 דרישה לפסטיבל נושאי.אין 

כיצד מועצות אזוריות שיש בהן מגזר חרדי גדול יוכלו לתת מענה הולם   .16

 גם למגזר החרדי וגם לאוכלוסייה הכללית?

ככל שקיימים קהלים שונים בתחומי הרשות, אין מניעה לקיים 
פסטיבל של יומיים ברצף לפחות, כאשר יום אחד מותאם מבחינת 
התכנים לציבור החרדי, והיום השני בפסטיבל מותאם מבחינת 
התכנים לציבור ה"אחר", ובלבד שהפסטיבל עומד בתנאים הקבועים 

 במבחני התמיכה.   
 

ק פסטיבלים חדשים או שניתן בבקשת התמיכה רניתן לכלול האם   .17

 ?להגיש גם עבור אירוע שהתקיים בעבר

. יובהר ין הכרח שהפסטיבל המבוקש לתמיכה יהיה פסטיבל חדשא
   כי על הפסטיבל לעמוד בתנאי מבחני התמיכה.

 

תוענק לרשויות פריפריאליות  2מבוקש תיקון לפיו הזכאות למקדם  יוזמות  .18

 50,000ולא תוגבל לרשויות שמספר התושבים בהם אינו עולה על 

 )דוגמת בני ברק(. 

 מדובר בהחלטת מדיניות, ובשלב זה מבחני התמיכה לא יתוקנו.  

י בין לא ניתן לקבוע מראש סכומי תמיכה מרביים, שכן הדבר תלומוצע לקבוע תקרה לסכום התמיכה הכולל ביוזמות שתקבל כל רשות,   .19
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 לאפשר צפי כלשהו לגבי סכום התמיכה.כדי 

 

  . הזמין תקציבהוהיתר במספר הבקשות שיוגשו 

האם ניתן להכיר ביוזמה שהיא חדשנית עבור הרשות אך התקיימה   .20

 קודם לכן ע"י מסגרת פרטית ועתה הרשות מאמצת ומצמיחה?  

עקרונית, אך כל מקרה ייבחן לגופו לעניין העמידה בתנאי אין מניעה 

 . , ובכלל זה התנאי בדבר חדשנותהסף הקבועים במבחני התמיכה

בקשת תמיכה ודוח ענייני עבור כל היוזמות יחד או האם יש להגיש   .21

 עבור כל יוזמה בנפרד?

 כל יוזמה בנפרד.יש להגיש בקשה מלאה ודוח ענייני עבור 

אין מניעה מבחינת הביצוע והתפעול, אולם בקשות התמיכה וניהול  ספורט?תחום התרבות והמשלבת בין תחום ההאם ניתן לקיים יוזמה   .22

 התקציב יטופלו בנפרד. 

יכולה להיכלל השנה  באפריל 01-הה לפני האם יוזמה שהתקיימ  .23

 ?2017בבקשת התמיכה לשנת 

 אך ורק לגבי יוזמה ניתן לפנות בבקשה לתמיכה 2017לא. בשנת 

 .31.12.2017ועד ליום  01.04.2017מיום החל התקיימה ש

האם פסטיבל חדש אשר עונה על כל הקריטריונים של יוזמה במבחני   .24

 התמיכה והוא חדש יוכל להיתמך כיוזמה

אין מניעה, ובלבד שהוא עומד בכל הוראות מבחני התמיכה לעניין 

 יוזמות והוא אינו נתמך בדרך אחרת. 

האם יש מניעה כי הרשות תשתף פעולה עם תנועות תרבות, תנועות    .25

 נוער ומרכזים הפעילים בישוב?  

בכפוף להוראות האוסרות על כפל תמיכה, אין מניעה לקיום שיתופי 

פעולה. יובהר לעניין זה כי לא יוכרו הוצאות בשווה כסף או שווי 

 עבודת מתנדבים. 

מצבים מיוחדים   .26

של רשויות 

 קטנות

האם יש אפשרות לקיום פסטיבל משותף או יוזמה משותפת של שתי 

   .מוכות זו לזורשויות מקומיות קטנות הס

, לא ניתן ומדיניות המשרד על פי מבחני התמיכה בנוסחם הנוכחי

הנושא ישוב ויבחן לקיים פעילות במשותף ולהיתמך על פיה בנפרד. 

ירועי פסטיבל אחד על אף האמור, אין מניעה כי חלק מאבהמשך. 

 בישוב סמוך.  מויתקיי

במועצה אזורית שאין בה היכל תרבות )למשל, מטה בנימין( המועצה   .27

 שוכרת אולם בערים שכנות. האם פסטיבל כזה יוכל להיתמך?

, ובלבד שאירוע כאמור יופיע בבקשת התמיכה של אותה אין מניעה

 רשות בלבד ולא של רשות אחרת.

מעורבות   .28

 סים"מתנ

להיות המפיק של פסטיבל  יםיכולאו החברה למתנ"סים האם מתנ"ס 

 האם הרשות יכולה להעביר את כספי התמיכה למתנ"ס?   ?יוזמהאו 

הרשות רשאית להסתייע במתנ"ס לצורך הפעילות הנתמכת, על פי 

שיקול דעתה, אולם אין בכך כדי לגרוע או להפחית מאחריות הרשות 

המקומית ומחובתה לעמוד בתנאים הקבועים במבחני התמיכה, 

ובכלל זה חובת ראש הרשות והגזבר לחתום על דוחות הביצוע. 

נ"ס לא יוכרו כהוצאות בהקשר זה יובהר כי תשלומים לעובדי המת

 לעניין תקציב הפעילות הנתמכת. 

האם תשלום לעובדי המתנ"ס יוכר כהוצאה לעניין מבחני התמיכה?   .29

 )בהבדל, משכר עובדי הרשות המקומיות עצמה(

כאמור לעיל, תשלומים לעובדי המתנ"ס לא יוכרו כהוצאות לעניין 

 תקציב הפעילות הנתמכת. 

 המקומיים או שניתן גם בהתנדבות? לשלם לאמנים חובההאם  אמנים מקומיים  .30

 

 

האמנים לגבי כלל האמנים והיוצרים בפסטיבל או ביוזמה, לרבות 

המקומיים, אין חובת תשלום שכר. העניין נתון לשיקול והיוצרים 

דעתה של הרשות ולתנאי ההסכם שלה עם האמנים והיוצרים 
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 בפסטיבל או ביוזמה. המשתתפים 

אין , ולאיסורים בדבר כפל תמיכות בכפוף לעמידה בתנאי המבחנים ?ותזמורות נוער יכולות להיחשב כאמנים מקומייםלהקות האם   .31

דרישת גיל מזערי בהתייחס לאמנים והיוצרים המשתתפים בפסטיבל 

 . או ביוזמה, לרבות האמנים והיוצרים המקומיים

 כספים  .32

 

או ליוצר, הינו המוכר כהוצאות שכר לאמן  50,000האם הסכום של 

 סכום כולל מע"מ או לא כולל מע"מ?

 

 

יובהר כי ניתן לשלם לאמן או ליוצר סכום העולה  מע"מ.הסכום כולל 

-לפי שיקול דעתה של הרשות, אך הסכום שמעבר ל₪,  50,000על 

ין גובה תקציבו של הפסטיבל לפי ילא יוכר כהוצאה לענ₪  50,000

 מבחני התמיכה.

נטען כי החשב המלווה לא יאשר  –לגבי רשויות שמונה להן חשב מלווה   .33

 הוצאה ללא התחייבות תקציבית והתבקש הסדר מיוחד לעניין זה. 

לאחר שוועדת התמיכות תאשר את הבקשה לתמיכה, תהיה אפשרות 

 לרשות לקבל התחייבות תקציבית מאוצר המדינה.  

האם הרשות רשאית להעביר את מלוא סכום התמיכה למפיק החיצוני   .34

האם הוא נדרש לקבלות  –והוא ישלם לספקים ולאמנים? אם כן 

 וחשבוניות? 

אין מניעה כי המפיק החיצוני יתקשר עם ספקים ואמנים וישלם להם 

ישירות תשלומים המגיעים להם, ובלבד שהרשות התקשרה עם 

זה כלל תנאיו לפיו המפיק ישמור המפיק בהסכם כדין והסכם 

וימסור לרשות את כלל תיעוד החוץ בגין ההוצאות האמורות )קבלות, 

חשבוניות ואמצעי תשלום( ואלו יהיו זמינים למסירה למשרד, על פי 

יובהר כי אין בהתקשרות עם מפיק חיצוני כדי לגרוע או דרישתו. 

ם להפחית מאחריות הרשות המקומית ומחובתה לעמוד בתנאי

הקבועים במבחני התמיכה, ובכלל זה חובת ראש הרשות והגזבר 

 לחתום על דוחות הביצוע. 

האם ישנם כללים לגבי חלוקת התקציב? )היחס בין תשלום לאמנים,   .35

 (.  וכיוצא באלהיועצים, הצטיידות, פרסום,  אבטחה 

על פי מדיניות המשרד, ככלל יוכרו עלויות הצטיידות בשיעור שלא 

מכלל ההוצאות המוכרות. בנוסף, יוכרו עלויות של  10%יעלה על 

מכלל  30%בשיעור שלא יעלה על עבור הפעילות מתכלה אמנות ציוד 

עם זאת, כל מקרה יבחן לגופו, בשים לב לטיבה ההוצאות המוכרות. 

ות פרסום ואבטחה צריכות להיות הוצא. של הפעילות הנתמכת

 תקציבה. לסבירות ובהלימה להיקף הפעילות ו

כן. כל הוצאה משתנה המיועדת לפעילות הנתמכת תוכר )לדוגמא,  האם רכישת ציוד מתכלה גם תיחשב להוצאה מוכרת?   .36

רכישת ספריי גרפיטי למיצג אומנותי תחשב כהוצאה ייעודית 

 לפעילות(.

ניתן לקבל מהם חשבוניות, האם המשרד יכיר בתלוש לגבי אמנים שלא   .37

 שכר חד פעמי שהוצא לאמן?

תשלום חד פעמי כשכר אמנים הכולל ניכוי מס אפשרי בכפוף 

 להוראות הדין. 

דו"ח הביצוע חייב להתייחס להוצאות שהוצאו  ושולמו בפועל ועל האם יש אפשרות לוותר על דרישת הקבלות בשלב מימון הביניים, עד   .38



 בקשה להבהרה או לתיקון נושא מס'

 

 התייחסות המשרד

הרשות לשמור בידיה קבלות לעניין זה.  במקרים חריגים של רשויות  שיועברו כספי התמיכה מהמשרד? 

 שמונה להן חשב מלווה, חשב המשרד מוסמך לאשר הסדר אחר. 

האם רשות יכולה לקבל תמיכה גם בעבור פסטיבלים וגם בעבור  שונות  .39

 יוזמות?

רשות הגישה בקשות נפרדות לתמיכה בכל פעילות בהחלט, ובלבד שה

 והיא עמדה בתנאים הקבועים במבחני התמיכה. 

אין מניעה לקיים שיתופי פעולה עם מפעל הפיס, ובלבד שלעניין  האם ניתן לאגם משאבים עם פרויקט בימות פיס?  .40

מבחני התמיכה יוכרו אך ורק ההוצאות הייעודיות של הרשות, 

לבימת הפיס לא יכללו בבקשת הרשות ולא יהיה ההוצאות הקשורות 

. יובהר כי הפעילות של התייחס לאותה פעילותכפל תמיכות ב

הרשות, במנותק מבימת הפיס, תצטרך לעמוד בהוראות מבחני 

 התמיכה ובתנאים הקבועים לאישורה. 

תמיכה הבמבחני : יש סתירה בין מבחני התמיכה לדוח עניינינטען כי   .41

ובדוח  7עד  1ס "לממתייחסים למועצה אזורית פריפריאלית בסיווג 

 .2עד  1כתוב סיווג ענייני ה

למבחני התמיכה  2מועצה אזורית פריפריאלית מוגדרת בסעיף 

על פי מדד הפריפריאליות  2-ו 1כמועצה הנמנית על אשכולות 

 )כהגדרתו באותו סעיף(.

אזורית פריפריאלית  מועצה –למבחנים(  15לעניין פסטיבלים )סעיף 

לפי המדד החברתי  7עד  1כאמור צריכה להיות מסווגת בסיווג למ"ס 

 .2009-ת המקומיות, שפרסמה הלמ"ס בשל הרשויו 2008כלכלי 

אין  –( 2( למבחנים לעניין הזכאות למקדם 2)25לעניין יוזמות )סעיף 

 דרישת סיווג למ"ס בהתייחס למועצה אזורית פריפריאלית. 

 ח הענייני יעודכן בהתאם. טופס הדו"

 

  

 : ותהער

או  16.6.16מסמך זה כולל את עיקרי השאלות, בקשות הבהרה ובקשות לתיקון שהוצגו למשרד במהלך כנס סל"ע לרשויות המקומיות שהתקיים ביום  .1

 ליוזמות, ואלה ייבחנו בנפרד. להצעות פרטניות מסמך זה אינו כולל התייחסות לאחריו; 

חני מדובר בתשובות כלליות בלבד והאמור לעיל כפוף כמובן לשיקול דעתה של ועדת התמיכות בעת בחינת בקשות התמיכה הפרטניות בהתאם להוראות מב .2

 התמיכה. 

 

 עומר-: עו"ד דינה עברירשמה


