
 2017עיקרי התיקונים במבחני התמיכה סל"ע לשנת 
 
הוספת קביעה לפיה אם חל לאחר שהוגשה הבקשה לתמיכה שינוי במספר  - כללי (1)

התושבים ברשות או בסיווג הלמ"ס של הרשות, לא ישפיע השינוי על זכאות הרשות 
 להיתמך או על גובה התמיכה בה, באותה שנת תמיכה. 

 
  -  בתחום פסטיבלים (2)

הוא  לוח החופשות של משרד החינוךמובהר כי  –בהגדרה "חופשה"  .א
 בהתאם לעדות השונות;

הורחבו המועדים שאי  –לגבי הדרישה כי משכו של הפסטיבל יומיים ברצף  .ב
קיום הפסטיבל בהם לא יקטע את הרצף )ימי שישי, ימי מנוחה, ימי חג, 

 ערבי חג או קרות אירוע חירום(; 

חב גם לעניין קולנוע; לעניין פסטיבל הכולל גם תחום אמנויות הבמה הור .ג
לפחות מסרטי הקולנוע המוקרנים  60%( 1קולנוע, נקבעו תנאים אלה: )

( הפסטיבל כלל אחד או יותר מאלה: 2במסגרתו הינם סרטים ישראליים; )
כיתת אומן, סדנה או מפגש עם יוצר קולנוע )כאשר משכה של כל פעילות 

 דקות לפחות(.  40
ירועי הרשות צריכים להיות חינמיים, אך נוספה האפשרות כי ככלל, א .ד

שקלים ממבקר עבור מופע הנערך באולם מופעים  10הרשות תגבה עד 
 מקורה וסגור המיועד למופעי תרבות;

הובהר כי אירועי הפסטיבל מתקיימים בתחומי אותה רשות; על אף האמור,  .ה
ובכתב של ועדת  רשות שאין בתחומה אולם מופעים רשאית, באישור מראש

התמיכות, לקיים חלק ממופעי הפסטיבל באולם מופעים הנמצא בתחומה 
 של רשות סמוכה. 

הובהר כי הרשות רשאית לעשות שימוש  –לעניין דרישת המפיק המקצועי  .ו
באיש מקצוע מטעמה בעל ניסיון מתאים, הפועל באחריותה ובפיקוחה של 

ק בפעילות האמנותית הרשות; כמו כן הובהר כי המפיק אינו נוטל חל
  בפסטיבל. 

הכוללת את פירוט של הפסטיבל,  מלאהתכניה  מפרסמת לציבורהרשות  .ז
 .כלל המופעים, מועדיהם ומיקומם

 

  - בתחום יוזמות (3)
ובהר כי רשות תגיש בקשה מיוזמות לכל היותר.  3-רשות תוכל להיתמך ב .א

משלוש נפרדת לכל יוזמה שהיא מבקשת להיתמך בעדה, אך לא תגיש יותר 
בקשות לתמיכה בתחום תמיכה זה; הרשות תדרג את הבקשות לתמיכה 

 בתחום יוזמות לפי סדר עדיפות לפי קביעתה; 
 (. 20,000)במקום ₪  30,000-תקציבה הכולל של כל יוזמה לא יפחת מ .ב
ככלל, אירועי הרשות צריכים להיות חינמיים, אך נוספה האפשרות כי  .ג

עבור מופע הנערך באולם מופעים שקלים ממבקר  10הרשות תגבה עד 
 ; מקורה וסגור המיועד למופעי תרבות

 נוספה התייחסות ליוזמות בתחום הקולנוע )סרטי חובבים(;  .ד
ירדה הדרישה להגשת תכנית רב שנתית )יש להגיש תכנית עבודה לשנת  .ה

נוספה  –התמיכה ולשנה שאחריה בלבד. לגבי התכנית לשנה הבאה 
 (;הלהתפתחות היוזמדרישה לכלול בה אבני דרך 

 50,000הזכאות הוגבלה קודם לרשויות שיש בהן עד  –לעניין המקדם  .ו
 . תושבים 100,000תושבים, ועתה מוצע עד 

 
. על אף האמור, בתחום יוזמות, בקשות לתמיכה 1.1.2017-ב תחילתו של התיקון (4)

 . 1.4.2017-יוגשו בהתייחס ליוזמות המתקיימות החל ב


