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פעילות מרכז לקליטת אמנים סיוע ו נוהל

 ותושבים חוזרים  עולים

     02.10.2018  יוםל נכון

 יחול על פרויקטים אשר יוגשו לאחר אישור הנהל
 ופרסומו

 :כללי .1

 רקע 1.1

ע"י אגף התעסוקה  1990המרכז לקליטת אמנים עולים )להלן: "המרכז"( נוסד בשנת 

פתרון  לתת  במטרה ,במשרד התרבות והספורט ,ומנהל התרבותה קליטוהבמשרד העלייה 

יצירת מקומות תעסוקה לאמנים באמצעות  ,תעסוקתי של אמנים עולים בארץה םלובילש

או  "מצטיין" ,"אמן"השונים וקיבלו הכרה כשעברו ועדות מקצועיות בתחומי האמנות 

העסקתם סייע בהמקבוצתי ו ניפרטקבלת סיוע זכאים ל ,אמנים אלו ."מצטיין במיוחד"

  תוך כדי הרחבת התשתית התרבותית של מדינת ישראל. ,חשיפתם לקהל הרחבו

 :סיועסוגי  2-להנוהל מתייחס 

 בפרויקטים אמנותיים.ותושבים חוזרים אמנים עולים  תוחשיפ סיוע להעסקת 

 בכלל זה ניתן  – ומצטיינים במיוחד מצטיינים סיוע לאמנים עולים ותושבים חוזרים

 סיוע לפרויקטים וסיוע להכשרה מקצועית והכל כמפורט להלן. סיוע פרטני,

 :משרדהסיוע אישור  1.2

 שתי ועדות:  באמצעותסיוע ניתן ה

  . "אמנותייםבפרויקטים  העסקת אמנים עוליםלסיוע ועדה לאישור " .1

ועדה לסיוע פרטני וקבוצתי חד פעמי למטרת חשיפה אמנותית  -" ועדת המצטיינים" .2

 .מקצועיתדות יוהצטי

 :לסיועלהגשת בקשות מודעה פרסום  1.3

בכלי /של המשרד אינטרנטבאתר ה/בעיתונות מודעהפעמיים בשנה עד יפרסם  המשרד

. המודעה ספרדית ואמהרית(שפות )עברית, רוסית, צרפתית, אנגלית, מספר ב תקשורתה

  .ןאופן הגשת  ועל  המשרד  האפשרות להגיש בקשות לסיוע   תכלול מידע אודות

הכספי  הסיועהמדינה באותה שנה. תקציב  בכפוף לאישורנו יההתקציב  : סיועהתקציב  1.4

 .ןועניי ממשלתי לכל דברסיוע נו יההניתן לגוף 

צויין במודעה ילמועד שבכפוף  משתנה מועד הגשת הבקשות  :הגשת בקשות לסיוע 1.5

  .לעיל 1.3כמפורט בסעיף   שתתפרסם 

, ככל ורק לאחר שנבדקו והושלמו תקציב קייםלהבקשות יוגשו לדיון בוועדה בכפוף 

  שהדבר נדרש.
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   ים אמנותייםפרויקטב ותושבים חוזרים להעסקת אמנים עולים סיוע  .2

הכוללים המתקיימים בישראל וים אומנותיים פרויקט המפיקיםגופים הסיוע ניתן ל 2.1

לציבור  חשיפתםוותושבים חוזרים  מתמשכת של אמנים עולים פעמית או  -חד תעסוקה

 .הרחב

 :)להלן: "הוועדה"( הועדה לאישור הסיוע להעסקת אמנים עולים ותושבים חוזרים 2.2

לעיל ובהתאם  2.1הוועדה תדון בבקשות שיוגשו על ידי גופים כאמור בסעיף  2.2.1

 האמורות בנוהל זה.להנחיות 

 ,חבר/ה -חשב המשרד או נציגו , יו"ר-תעסוקה א אגף מנהלת  :הוועדההרכב  2.2.2

אגף  /תנציג ,הוועדהרכזת חברה ו -אמנים וספורטאיםבתחום  מרכזת תעסוקה

 .חבר/ה -קליטה בקהילה

בהתאם לתקציב קיים ובהתאם לקצב קבלת עדה ושנת תקציב תתכנס הוכל ב 2.2.3

  .הבקשות במהלך השנה

 ,שנה הבאההעברו לדיון בתחילת וי ,בקשות שלא נדונו במהלך שנה מסויימת

 עד לנושא.ווהכול במסגרת התקציב שמי

עולים ותושבים אמנים להעסקת  סיועה במסגרת ים הזכאים לסיועפרויקטסוגי ה 2.3

  :אמנותיים בפרויקטים חוזרים

 .תרבותיחשיפת אמנים במסגרת אירוע פרויקט שמטרתו   - חד פעמי פרויקט 2.3.1

אמנותי רב  , הצגה, קונצרט, הפקת סרט, הפקת מופעתערוכה ,פסטיבל :כגון

 ערבי שירה וספרות., תחומי

המתמשך מספר שנים  ,תעסוקה וחשיפה שמטרתו  פרויקט – מתמשך פרויקט 2.3.2

שנים  5מתמשך זכאי לקבלת סיוע עד  פרויקטקודמת. הבשנה  הוועדהואושר ע"י 

 .להלן 2.8ובכפוף לאמור בסעיף 

 עונה על כל התנאים הבאים במצטבר: אירוע ה - פסטיבל 2.3.3

 .מתקיים באופן סדיר מידי שנה .א

 .גבוההמופעים אמנותיים מקצועיים ברמה אמנותית  של כולל מקבץ .ב
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 .מקצועיםאמנים משתתפים בו  .ג

 .תרומה משמעותית לתרבות הישראליתבעל  .ד

 תנאי הסף הבאים:כל ב עומד .ה

  תבחין 

 3 המינימלי  המופעים ימי' מס 1

 2   לפסטיבל במיוחד שהופקו מינימלי' הפקות מס 2

 3  לכל פסטיבל מינימלי ' הרצות מס 3

  שנתיים הבקשה( הגשת למועדאמנותיים ) בתחומיםסיוע  המבקש הגוףמוכח של  ניסיון שנות 4

 אזורי צופים קהל 5 

 :כגון מסוימיםים פרויקטלע וסיאשר ללא ששומרת לעצמה את הזכות  הוועדהיובהר כי 

תחרויות מכל מין ים שעיקרם ציורי רחוב ופרויקט, "בים המתקיימים במסעדות וכיופרויקט

 .וכדומה, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וסוג שהוא

 תנאי סף 2.4

 הגשת הבקשה תנאי סף ל .א

 ., ביום הגשת הבקשהכדין מההרשו תימשפטישות המבקש הוא הגוף  .1.א

   .פטור עוסקלא יאושר סיוע ל .2.א

 לרשות מקומית עבור מתן חסותה על פרויקט קיים. לא יאושר סיוע  .3.א

רשות מקומית תוכל לקבל סיוע רק במקרה בו היא בעצמה תהא אמונה על  -דהיינו

לעניין זה, יאושר . , ללא כל חברת הפקה חיצונית המעורבת בכךהפקת אירוע מקורי

מתנ"ס בתחומי הרשות  -)כגוןסיוע לפרויקט המבוצע על ידי גוף שבשליטת הרשות 

 עירוני שלה(. המקומית שהינו תאגיד

  ,/עוסק מורשהעמותהה/התאגדותהכמופיע במסמכי  ,מבקשהגוף ה ממטרות תאח .4.א

 ים אמנותים.פרויקט /הפקתקיוםעניינה 
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בתחום האומנות במשך השנתיים האחרונות מוכח המבקש הינו בעל ניסיון הגוף  .5.א

חובה לצרף לצורך הוכחת עמידה בדרישת ניסיון זו, . שקדמו למועד הגשת הבקשה

התקיימו  וכדומה, אשר פרוט פעילות/אירועים אמנותיים פרסום, :, כגוןהוכחות

 .בשנתיים הקודמות להגשת הבקשה

עבור הפרויקט הכלול  , כי אינו מקבל סיועעל גבי טופס הבקשה יצהירהמבקש הגוף  .6.א

  . במסגרת אחרת יה והקליטהיממשרד העל ו/או אחרוממשלתי  מגוף ציבורי  בבקשה,

במידה  בלבד,תבצע על ידו י כי הפרויקט  ,על גבי טופס הבקשה יצהיר ,מבקשהגוף ה .7.א

יציין זאת בטפסי הבקשה  ,לשם ביצוע העבודהמשנה ויאלץ להעזר בעבודת קבלן 

 .המשנה פרטי קבלןאת ויוסיף 

 מקרבה בן משפחהויפרט בהצהרתו אם ידוע לו על בטופס הבקשה יציין הגוף המבקש   .8.א

 פרויקטלמרכז לאמנים עולים לסיוע ב מגיש בקשה או ו/בפרויקט המועסק  ראשונה 

 אחר.זה או אומנותי 

זכאים האמנים עולים  %25 לפחות בגינו מבוקש הסיוע פרויקטהמבקש מעסיק בהגוף  .9.א

מתוך כלל האמנים המועסקים וזאת  (' להלן)ראה להלן סעיף ב משרדהלסיוע ע"פ נהלי 

נכון ליום  ,אמנים  4פחות ה כלליהיה  פרויקטב יםמספר האמנים המועסק .בפרויקט

 ולאורך כל תקופת הסיוע. הגשת הבקשה 

 המחזור השנתי של הגוף המבקש לא יפחת מפי שלושה מגובה התמיכה המבוקשת. .10.א

 

 :סיועהלקבלת הנכללים בבקשה האמנים תנאי זכאות  .ב

 .המפורסם באתר המשרד 6.126כהגדרתו בנוהל לסיוע אמנים עולים  -"אמן"  .1.ב

או השתתפות במימון שכרו /אמן עולה/תושב חוזר המקבל סיוע ממנהל הסטודנטים ו .2.ב

נכון למועד בדיקת  , דומה(וכ מוזאון  ,וניםתאטר ,תזמורות כגון:)תרבות מוסד ב

 וזאת בכדי למנוע כפל סיוע. לקבלת סיוע בפרויקטים אמנותייםאינו זכאי הזכאות, 

שנים מיום קבלת  10עד  הבסיסית בהתאם לנהלי אגף תעסוקה היאתקופת הזכאות  .3.ב

תקופה זו עשויה להשתנות בעקבות "גרירת זכאות" בהתאם לתנאים  .מעמד עולה

מאתיופיה  עולים  חודשים. 6ל העולה על "בנהל במקרים של שרות צבאי ויציאה לחו
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קבלת מעמד ממועד תושבים חוזרים עד שנתיים  .ת מעמד עולהקבל ממועדשנה  15עד 

 .תושב חוזר

שנה אותה  ובמהלךבעת בדיקת זכאותו עולה/תושב חוזר שאושר לקבלת סיוע  אמן .4.ב

סיוע בגין  תלקבל זכאייהיה ייחשב בין האמנים הזכאים ו, והסתיימה תקופת זכאות

 .ועד לסיום תקופת הסיוע שאושרה הפרויקט שאושר מלכתחילה על ידי הוועדה

 

 אופן הגשת הבקשה 2.5

המבקש יגיש בקשה לקבלת סיוע על טפסי "המרכז לקליטת אמנים עולים"  2.5.1

 שיעודכנו מעת לעת.  , כפיהמפורסמים באתר המשרד

 לטופס הגשת הבקשה יצורפו המסמכים המפורטים להלן: 2.5.2

 .תעודת רישום עמותה/ חברה/ שותפות 

  / מלכ"ר במע"מ.תעודת רישום עוסק 

 יצרפו אישור ניהול תקין בתוקף  (חל"צחברות לתועלת הציבור )עמותות ו

 לשנת הגשת הבקשה.

 .אישור ניכוי מס במקור 

 .אישור ניהול ספרים 

 לשנה הקודמת  דוח כספי מבוקר ע"י רו"חיצרפו  – חברה/ עמותה/ מלכ"ר

לשנה דוח כספי מבוקר אחרון בתוספת מאזן בוחן  , אולשנת הגשת הבקשה

 שקדמה לשנת הגשת הבקשה.

יצרף דוחות שנתיים על הכנסות והוצאות שהוגשו למס הכנסה  עצמאי 

ככל שטרם הוגש דוח לשנה הקודמת  שקדמו לשנת בקשת הסיוע. בשנתיים

 מאזן בוחן לשנה שקדמה לשנת הבקשה.יצורף בנוסף, לשנת הגשת הבקשה, 

  .מעודכנים פרטי חשבון בנק, כולל טופס פרטי מורשי חתימה ומספרי ת.ז

 למועד הגשת הבקשה.

 הבקשות יוגשו באמצעות  דוא"ל למרכזות אמנים עולים במשרד העלייה והקליטה 2.5.3

 , לפי אזור מגוריו של המבקש.  כפי שיופיעו בפרסום

 ,עדהוע"י הוסיוע בשנה קודמת שאושר לו  ,מתמשך  פרויקטבבקשה לסיוע עבור  2.5.4

. כאשר לכל שנה תוגש בקשה בנפרד ,שוטפתבקשה רק לשנה ה יגיש   שהמבק
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 יובהר כי למען הסר ספק  אותה שנה.בינואר ב 30 –אוחר מ יהבקשה תוגש עד לא 

 מתמשך ידון מחדש בכל שנת תקציב. פרויקטכל 

 :תנאי לקבלת סיוע המשרד 2.6

הגוף יחתום על כתב התחייבות   סיוע המשרד מותנה בביצוע הפרויקט במלואו ועד סופו. 

 הכולל זכות קיזוז. על גבי טופס הבקשה,

 

  :לסיוע בקשות אישור 2.7

כנדרש, ללא כל המסמכים  והושלמו שהוגשו לאחרוועדה הבקשות יובאו לדיון ב 2.7.1

  .האגף המקצועי  ולאחר שנבדקו ע"י המרכז ,חוסרים

יאושר סיוע בגובה העולה על מחזור הפעילות של הגוף מגיש הבקשה בשנה  לא 2.7.2

 הקודמת לשנת הבקשה.

נרשם גרעון  שלו אחרוןהמבוקר הכספי ההוועדה לא תאשר סיוע לגוף אשר בדוח  2.7.3

 .ממחזור ההכנסות ומעלה %80של מצטבר 

אשר כל המופעים הכלולים בה הינם בשבתות ובחגי  בקשה לסיוע שרותא לא 2.7.4

 ישראל.

 2.8.3בכפוף לסעיף  ןהגשתושעת מועד  על פישהוגשו בקשות בכל העדה תדון והו 2.7.5

מועד קבלת הבקשה לעניין זה הוא המועד בו התקבל תאור מלא של הפרויקט  .להלן

בהתאם לסעיף מרכז אמנים עולים  באמצעות והושלם על ידי הגוףולאחר שנבדק 

 .לעיל 2.7.1

לא יאושר סיוע לגוף המקבל תמיכה ממשרד ממשלתי ו/או גוף  -מניעת כפל סיוע 2.7.6

ציבורי ו/או משרד העליה והקליטה במסגרת אחרת,  עבור הפרויקט הכלול בבקשה 

 שהוגשה. 

יועצת הבאישור  הוועדה רשאית  ,נימוקים שיפורטו מראשמבנסיבות מיוחדות ו  2.7.7

 הל זה.ומנחריגות משפטית וחשבת המשרד לאשר ה
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  :גובה הסיועקביעת  2.8

בכל מקרה ו פרויקטש"ח ל 100,000הסיוע השנתי המקסימלי לא יעלה על סך  2.8.1

 מעלות הפרויקט. 75%לא יעלה על 

 שנת תקציב אחתמהלך בשני פרויקטים עד בגין  לקבל סיוע כל גוף יהיה רשאי  2.8.2

  .הקיים בהתאם לתקציב והכל

  בלבד. יםמתמשכ יםפרויקטלקדימות בתחילת כל שנת תקציב תינתן  2.8.3

 :כדלקמן רשאית לאשר סיוע הוועדהבפרויקטים מתמשכים 

 . פרויקטמעלות ה 75%בשלוש שנים  הראשונות עד  -

לפי  ,קודמתהבאותה שנה או בשנה  פרויקטמעלות ה 50%רביעית עד הבשנה  -

 ם.מבין השניי הנמוך

בשנה  ה שנה או באות פרויקטמעלות ה 25% –אחרונה עד החמישית והבשנה  -

 ין השניים.לפי הנמוך מ   ,קודמתה

הסיוע  ,ובחודשי חזרות למופעים מספר חודשיםפני  לעים הנפרסים פרויקטב 2.8.4

החודשי עבור שכר לאמן לא יעלה על מחצית משכר המינימום או השכר 

לפי הנמוך , באותו חודש בהתאם להיקף העסקתוהמשולם לאמן בפועל 

  .חזרות /הכנות לחודששעות  10בכפוף לכך שיושקעו לפחות הכל ו ,מביניהם

שיעור האמנים העולים הזכאים המשתתפים יהיה בשיעור  החזרות בתקופת

שיעור האמנים העולים הזכאים המופעים  בתקופת .הוועדהשאושר ע"י 

 .הוועדההמשתתפים יעמוד בממוצע על השיעור שאושר ע"י 

מחצית משכר עד יהיה  עבור אמן המועסק בפרויקטסיוע חודשי  – סיוע חודשי 2.8.5

 3 –עבור הופעה ולא יותר  מ לאמן   ₪ 800   סך של לא יעלה עלאו ו/ מינימום 

לפי השכר המשולם לאמן בפועל לחודש או  או ,בפרויקט חודשבהופעות 

  . הוועדהע"י  לסכום שאושר בכפוףהכל ו ,מביניהםלפי הנמוך להופעה, 

 

 50%אמנים עולים זכאים, כאמור, בשיעור של   מועסקים  בפרויקטים בהם 2.8.6

מימון הוצאות ינתן סיוע בי, פרויקטבהאמנים המועסקים  כלל מתוך לפחות

בהתאם )כולל אלו שאינם עולים(  פרויקטהמועסקים ב כל האמנים ם שלשכר

 .בנוהללתקרות ולתנאים המופיעים 
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האמנים  מכלל ,זכאיםעולים  אמנים 50% –מ  פחות בפרויקטים בהם מועסקים 

מימון הוצאות ב ינתן סיועי ,25%מפחות אך לא  פרויקטהמועסקים באותו 

 .פרויקטבאותו  בלבד הזכאים שכר עבור האמנים העוליםה

 חלוקת תקציב הסיוע : 2.8.7

בהוצאות שכר  השתתפות המשרד :פרויקטים בתחומי אמנויות הבמהב

. בנוסף, רשאית הוועדה שאושר הכולל מסך הסיוע 80%-מ תפחתלא  לפרויקט

  .תהוצאות נלוו , לכל היותר, עבור 20%לאשר סיוע בשיעור של 

בהוצאות שכר לפרויקט השתתפות המשרד :  ת תערוכהואו הקמ/בהפקת סרט ו

הכולל שאושר. בנוסף, רשאית הוועדה לאשר סיוע  מסך הסיוע 50%-תפחת מלא 

  ות.הוצאות נלו, לכל היותר, עבור 50%בשיעור של 

 :בכירים הפקה תפקידי שכר 2.8.8

סיוע עבור עבודת במאי/ אוצר/ עורך ו/או ה, אמנים במסגרת הסיוע לשכר

 -ולא יותר מ ₪ 5,000 סך שלבלא יעלה על החזר חודשי  ,תפקידי הפקה בכירים

סיוע כאמור בסעיף זה  בכפוף לסכום שאושר ע"י הועדה.ו  , לשנה ₪ 20,000

אין באמור בסעיף זה  . לשנה פרויקטאחד לתפקיד לא יותר מבעל יינתן עבור 

 לפגוע בספירתו של בעל מקצוע זה באישור העולים במידה ומדובר באמן עולה.

 :לביצוע פרויקטהוצאות נלוות תוספת  2.8.9

בים ימרכ  בגין 20%עד לאשר סיוע  הוועדהסיוע בשכר אמנים, רשאית לבנוסף 

 ,ועצוב במה תפאורה :גוןכ פרויקטם חיוניים לביצוע הנישלדעתה ה נוספים

, צילום ,תרגומים עיבוד טקסטים, ,םפרסו דיסקים,תאורה והגברה, הקלטת 

לחזרות נסיעות   ,/הצגותשכר אולם, אביזרים ותלבושות להופעות, קטלוג

 . ומופעים

 :למען הסר ספק

 פרויקט. הלביצוע מהוצאות ישירות   5%יאושרו עד גובה  הוצאות תקורה 

 וכד'(.ח ", רוכיבודהנהלה וכלליות )כגון: הוצאות  לא יאושר סיוע בגין   

  בגין הוצאות בשווי כסף.ולא יוכר במסגרת השתתפות הגוף לא יאושר סיוע 
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 פרויקטל הסיועמסך  20%לא יעלה על שיעור של  אלו, נלוות סיוע בגין הוצאות 

לגוף מסך הסיוע שאושר  50% שיעור של לא יעלה על ו אומנויות הבמהתחומי ב

 .תערוכההקמת או /ו סרט הפקת  בגין 

 סרט . הסיוע ל₪ 50,000 על סך של הסיוע בגין הפקת סרט דוקומנטרי לא יעלה 2.8.10

 . ₪ 100,000 סך של לא יעלה עלעלילתי 

 :אופן מימוש הסיוע 2.9

בכפוף לעמידה בתנאי החלטת הן התשלום בפועל יעשה  ,אישור הסיועלאחר קבלת   2.9.1

 .מבקר חיצוני ע"י רו"חמאושרים דוחות ביצוע בכפוף להגשת ן הוהל זה וונהוועדה 

ך  יום מתארי 60ם מימוש הסיוע לא יאוחר מתובו/ או  פרויקטבביצוע ה יחלהגוף  2.9.2

 .הוועדהת החלט בדברההודעה קבלת 

 : בלבדהגוף ישלם הוצאות שכר לאמנים באמצעי התשלום הבאים  2.9.3

  שיקים "למוטב בלבד" ו/או 

  .העברה בנקאית לחשבון בנק ע"ש האמן 

שולמו במזומן ו/או שיקים יכי לא יאושרו תשלומים בגין שכר לאמנים ש יודגש

 שאינם "למוטב בלבד".

ההוצאות במסגרת  מלואעל  מפורט דיווח למרכז לקליטת אמנים עולים יגישהגוף  2.9.4

כמפורט והכל  ,, לצורך בדיקה מקצועית ואישור ביצוע הפרויקט בפועלפרויקטה

  :להלן

"דוח על ביצוע הפעילות בפרויקט".  -דוח הביצוע יוגש ע"ג טופסהגשת  .א

הסברים למילוי הדוח, מופיעים בטופס "דף הסבר להגשת דוח על ביצוע 

הפעילות בפרויקט". הטפסים מפורסמים באתר המשרד, כפי שיעודכנו 

 מעת לעת.

 ,שיקיםצילומי , תלושי שכר, קבלות ,בצירוף חשבוניותפירוט ההוצאה  .ב

)טופס בשפה העברית ומתורגמת לשפת האמן  של האמן הצהרה

"הצהרה על קבלת תשלום שכר עבודה על השתתפות בפרויקט חד 

אישור על העברה בנקאית בגין תשלום , פעמי", המופיע באתר המשרד(
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להוכחת פרעון שיקים שניתנו לאמנים תדפיסי בנק  ,לאמן שכר

 להוכחת ביצוע הפרויקט. ומסמכים אחרים רלוונטיים

 .דוח הביצוע יאושר ע"י מורשי החתימה של הגוף ובחתימתם .ג

נאותות  בדבר ביצוע הביקורת ובדיקתלדוח הביצוע יצורף אישור רו"ח  .ד

האישור יכלול,  בדוח.הכלולים לאמנים  בפועל ותשלומי שכרהנתונים 

תשלום תאריכי , בין היתר, פירוט האמנים, סכומים ששולמו לכל אמן

דוח  כי נערכה בדיקה כי התשלומים הועברו לאמנים. רו"ח ואישור

הביצוע והמסמכים הנוספים יחתמו בחותמת  "לשם זיהוי בלבד" ע"י 

 רואה חשבון  מבקר חיצוני של הגוף מקבל הסיוע.

 .לום מקדמה על חשבון ביצוע פרויקטלא יאושר תשיובהר ויודגש כי  2.9.5

הפרויקטים שאושרו במסגרת שנת  על פעילות וף על ידי הג דוח ביצוע מסכםהגשת  2.9.6

בגין אישורים  בכל שנה במרץ 31עד ליום יעשה  ,הוצאות הפרויקט ובכללם התקציב

הדוח יוגש ע"ג  .הוועדהאחרת ע"י  מראש אלא אם הוחלט ,משנת התקציב הקודמת

, כפי שיעודכן מעת טופס "התקציב הכולל של הפרויקט", המפורסם באתר המשרד

 לעת.

  .בוועדהשאושר מעבר לסכום נלוות לא יאושר החזר הוצאות  -ויודגש 2.9.7

 

  :יםוחיוהד להגשת זמנים ותלוח 2.10

   עד לא יאוחר  יוגשו  על פעילות ושכר ששולם לאמנים,דיווחים חודשיים  2.10.1

. לא יתקבלו חשבוניות / דוח הוצאות לחודש בו  התבצעה הפעילות    יםחודשמ

  אישור הוועדה.מועד הקודם לתאריך הנושאים 

מספר חודשי הגשת דו"ח ביצוע אחד עבור נשמרת זכות לאשר  הוועדהלרכזת  2.10.2

   .קייםהובהתאם לתקציב  מנסיבות מוצדקות וזאת פעילות

ם והוצאות שכר אמני בגין  עבור הוצאות שבוצעו בפועל   סופיתשלום ביצוע דוח  2.10.3

או  בהתאם למועד /ו אישור הסיוע הנקוב  יוםד  לעיוגש נלוות לביצוע הפרויקט 

  . הוועדה שנכתב בהחלטת 
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  :סיוע המשרד  פרסוםחובת  2.11

 בכל יופיע פרסוםה .והקליטה ההעליימשרד  סיועגוף שקיבל סיוע יהיה חייב לפרסם את 

ועבר יוצב במקום האירוע. דוגמת פרסום תכן ו או כל פרסום אחר ,הקלטותדבר דפוס, 

אמנים בתחום מרכזת תעסוקה אישורה של ל אמנים עוליםלקליטת מרכז הבאמצעות 

 באגף תעסוקה. וספורטאים

  :פרויקט ת מועד ביצועדחיי/ ביטול/ רשימת אמניםשינוי פרויקט/ שינוי 2.12

רכזת אישור או /ואישורו ולקבל את  ליו"ר הוועדה במכתב מנומק  על הגוף להודיע 

במקרים בהם אין  גם זאת ,סיועהשינוי  בתוכנית בגינה אושר  על כל  ,בכתבהוועדה 

  לממש כלל את הסיוע שאושר.ביכולתו 

י "ע תבדק ,ע"י הוועדהמלכתחילה שאושר לשינוי רשימת אמנים בפרויקט ת גוף בקש

של  האגף ותועבר לבדיקה נוספת באמצעות המאגר הממוחשב לאמנים עולים המרכז 

שכר לגוף שלא לא יאושר החזר תשלום  לא יאוחר מיומיים לפני מועד המופע.  המקצועי 

למעט מקרים חריגים שהובאו לידיעת  .לשינוי/החלפת אמנים ובכתב קיבל אישור מראש

   .המפיק על ידי האמן ברגע האחרון למועד המופע

המשתתפים בפרויקט, לסיוע והזכאים האמנים  מהיקף 50%יעלה על ששינוי זה  במידה

 רכזת הוועדה.אישור או /ו הוועדהיו"ר בקשה מנומקת בכתב לאישור תועבר 

  בקרות בפרויקטיםפיקוח ו  2.13

על ידי נציגי תבוצע  בפרויקט, ת שטחבקרוביצוע  ,פיקוח במהלך הכנות לביצוע הפרויקט

המתקיימים ברחבי הארץ  מופעים 3פעם אחת מתוך  לפחות המרכז לקליטת אמנים עולים

ו/או מי מטעמם יערכו בקרת משרד העלייה והקליטה נציגי   .והמחוייבים על פי הנהל

מטרת הבקרה הינה בדיקת קיום האירוע  ובדיקת השתתפות   בפרויקט. רנדומאליתשטח 

  . בפרויקטהאמנים /העסקת 

הוועדה רשאית לבדוק כל היבט שנראה לה לצורך  ,בשלב אישור הבקשה -הוועדה בקרת 2.14

החלטה בעניין הסיוע. לצורך כך הוועדה רשאית לדרוש מהגוף המבקש כל מסמך,  קבלת

גם את  שיקוליהמסגרת ב רשאית הוועדה לקחת בחשבון ,כן -כמו הבהרה או עניין אחר. 

 בעבר.שאושר למבקש  פרויקטביצוע של האופן ביצוע או אי 
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בדיקת מימוש הסיוע  תערך ע"י האגף המקצועישנת התקציב במהלך  - תקציבית בקרה 2.15

סיוע לגוף על אי מימוש ה יודיעהאגף המקצועי  .לאותו מועדעד  שאושרוים פרויקטב

אלא אם ישלח  יום ממועד קבלת ההודעה, 30וכוונת המשרד לביטול ההתחייבות תוך 

 הפרויקט בזמן זה.בגין הגוף דוח ביצוע 

לא הביאו לחשיפה  -ינו שלא מימש את הפרויקט במלואו, דהי גוף - פרויקטהאי מימוש  2.16

מגובה הסיוע  50%שלא יעלה  על על ידי המשרד סיוע עשוי לקבל בפני הציבור הרחב,  

והחלטת  שאושר לו, בכפוף לביצוע בפועל ולהעמדת מימון עצמי על פי תנאי הסיוע

 הוועדה.

 

   :מצטיינים ו/או מצטיינים במיוחד סיוע לאמנים עולים ותושבים חוזרים .3

  :כללי 3.1

שהוכרו כאמנים מצטיינים ו/או אמנים  ותושבים חוזרים סיוע לאמנים עולים הסיוע הינו

 . משרד העלייה והקליטהעל פי נהלי לקבלת סיוע, זכאים ה מצטיינים במיוחד

וועדות מקצועיות  ע"יאשר הוכרו נם אמנים יה מצטיינים במיוחד/  טייניםצאמנים מ

לסיוע אמנים , כהגדרתם בנוהל ו"מצטיין במיוחד"של המשרד  כ"אמן מצטיין"   חיצוניות

אמנים מקבלים אשר בנוסף לכל סיוע אחר נו יה האללאמנים הניתן הסיוע  .6.126עולים 

 פרטנילסיוע עדיפות עדה זו תינתן ובו .הממשלה ו/ או מוסדות שונים יעולים ממשרד

 .םאמנים עוליל

  ""ועדת מצטיינים 3.2

אמנים  חשיפתחד פעמיים לפרויקטים להפקת   ועדת מצטיינים תדון בבקשות  3.2.1

וגופים עולים שיוגשו ע"י אמנים   והכשרה מקצועית של אמנים עוליםמצטיינים 

 ובהתאם להנחיות האמורות בנוהל זה. 3.1כאמור לעיל בסעיף 

 ,חבר -חשב.חשב/ס -נציג החשבות  יו"ר, -תעסוקהא' למנהלת אגף הרכב הוועדה:  3.2.2

אגף  /ת וחברה בה, נציג הוועדהרכזת  -וספורטאים אמניםבתחום  מרכזת תעסוקה

 .חבר -שימונה על ידי מנהל האגף קליטה בקהילה

בהתאם לתקציב הקיים ובהתאם לקצב קבלת עדה ושנת תקציב תתכנס הוכל ב 3.2.3

  ת  במהלך השנה.בקשוה
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 הזכאים לסיוע: 3.3

ובהתאם  חדשממועד קבלת מעמד עולה שנים בארץ  10עד  אמנים עולים מכלל האוכלוסיה

אמנים עולים  ,במערכת העולים  כפי שעודכנה על ידי המשרד כגוררי זכויות,לזכאותם 

, תושבים חוזרים עד שנתיים ממועד עולה בארץ ממועד קבלת מעמד יםשנ 15מאתיופיה עד 

עברו וועדות מקצועיות במשרד העלייה והקליטה וקיבלו  אשר ,קבלת מעמד תושב חוזר

 מצטיינים ו/או מצטיינים במיוחד.ים מקצועיכאמנים הכרה 

 : סוגי הסיוע 3.4

כאמן חיצונית המקצועית  הוועדהשהוכר ע"י  אמןיינתן לסיוע פרטני   -סיוע פרטני 3.4.1

את על מנת להקל  ,מקצועיות בלבד למטרות  במיוחדצטיין מאו /ו מצטיין 

 .בתחומי האמנויות השונים, המקצועית בארץ והשתלבות

 
מצטיינים ו/או  יחידים ניםלאמסיוע שיינתן  -חד פעמי החשיפפרויקט סיוע עבור  3.4.2

, התערוכ, קונצרט, הצגה: מסוג המעוניינים להקים פרויקטטיינים במיוחד צמ

 וכדומה. ספרים ירידהשתתפות ב  הוצאת דיסק,סרט,

 
הכשרה  עלות קורס מקצועי עבור בגיןהסיוע יינתן  -סיוע להכשרה מקצועית 3.4.3

 .המצטיין או המצטיין במיוחד בתחום בו עוסק האמן מקצועית

 

 :סיועה וקביעת גובה  זכאותהתנאי  3.5

 סיוע פרטני: .א

 העלייה והקליטהאשר הוכר ע"י ועדה מקצועית של משרד  /תושב חוזראמן עולה  .1.א

מיום  עד תום שנתייםסיוע קבלת , רשאי לפנות ל"מצטיין במיוחד" או "מצטיין"כ

לפי  ,הקליטההעליה ותקופת הזכאות במשרד תום  עד , אוהכרתו בועדה המקצועית

 שיועבר לאמן. הוועדההדבר יצויין גם במכתב החלטת . המוקדם מביניהם

השלמת בדיקת מעמד מקצועי לאחר אגף תעסוקה תאושרנא על ידי    -הבקשות   .2.א

לאחר ועולים אמנים  מרכזעל ידי    לזכאות האמןהתאמת גובה הסיוע המבוקש ו

    .חשבותהבקשות ואישור הבדיקת 

 

 



 

 

14 
 

 

/חשבונית /קבלה על  עדכנית בהתאם להצעת מחיר ,תונפק התחייבות כספית .3.א

מסך הסיוע לבקשה ולא יותר שצורפה ,  עלייה ארצהמועד הלאחר בוצעה רכישה ש

 טבלת הסיוע המפורטת מטה.  על פי המאושר 

 התעריף בטבלתעל   %25 בשיעור זכאי לתוספת "מצטיין במיוחד"כ שהוכראמן  .4.א

 ה.עדושל הו הפרטני הסיוע

, לןה המפורטת להטבלב תעריף הסיוע המופיעלפי  יקבעסכום הסיוע שיאושר   .5.א

  :ובאישור חברי הוועדה בהתאם לתקציב קיים מעת לעת העשויה להשתנות

 
 

 תחום
לאמן  עדהותעריף הו

 מצטיין

לאמן מצטיין 

 במיוחד 

 ש"ח   3,125 ₪  2,500           אומנות פלסטית     

 ש"ח   3,750 ₪  3,000           והלחנהמוסיקה      

 ש"ח   3,125 ₪  2,500           מחול     

 ש"ח   3,750 ₪  3,000           הוצאת ספר לאור –ספרות     

 ש"ח   3,125 ₪  2,500           קולנוע וטלוויזיה    

 ש"ח   2,500 ₪  2,000           ואמנויות הבמה  תאטרון    

 

 אופן הגשת הבקשה ומסמכים נדרשים: .6.א

טופס "פניה  גבי לקבלת סיוע עלבקשה למרכז אמנים עולים המבקש יגיש  .א.6.א

ו/או   מעת לעת , כפי שיעודכןבאתר המשרד לועדת המצטיינים" המפורסם

לאחר וזאת  במשרד הקליטההאישי /רכז/ת תעסוקה נמסר לו על ידי היועץ 

מהוועדה מכתב החלטת הוועדה  על הכרתו כ"אמן מקצועי " קבלת 

 חיצונית המקצועית

קבלה על רכישה שנעשתה  / חשבוניתתצורף הצעת מחיר/ לטופס הבקשה  .ב.6.א

 .עלייה ארצהמועד הלאחר 

 \ .ג.6.א
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 אופן מימוש הסיוע: .7.א

שנושאת תאריך על שם האמן  ,/קבלהחשבונית התשלום ייעשה כנגד  .א.7.א

מצאו חשבוניות על סכום נמוך מהסכום ובמידה וי .לאחר עלייה ארצה

 ד. שאושר, יקבל האמן את הסכום הנמוך בלב

  לא יאושר החזר תשלום בגין רכישה שנעשתה מחו"ל מאדם פרטי.  .ב.7.א

, יש לצרף קבלה על שם האמן וכן מאדם פרטי בארץ שנעשתה רכישהגין ב .ג.7.א

רשאילדרוש המשרד יובהר כי  הסכם/אישור רכישה בחתימת המוכר.

 המצאת כל אסמכתא נוספת.

  ה.מיום קבלת אישור הוועד משנהלא יאוחר  ימומש עד  , הסיוע שאושר  .ד.7.א

 

  :רויקטיםפעבור סיוע  .ב

בפרויקט  עולים מקצועייםמנים א/העסקת השתתפותבגין הסיוע הניתן הינו  .1.ב

 .אמנותי חד פעמי

מצטיינים / מצטיינים  ו/ או קבוצת אמנים מצטיין / מצטיין במיוחדיחיד אמן 

: הבאיםי האמנות בתחומ פרויקטסיוע עבור ל הבקשיכולים להגיש  במיוחד

 ספרות, אמנות פלסטית, קולנוע וטלוויזיה, תיאטרוןערבי שירה ומוסיקה, מחול, 

  .ואמנויות הבמה וכו'

 ידונו בהתאם למגבלות התקציב.לוועדה בקשות שתוגשנה ה

להגיש  םרשאי יהיו ,או קבוצת אמנים מצטיינים/מצטיין במיוחד ו /אמן מצטיין  .2.ב

 בשנת תקציב אחת. כמפורט לעיל ים פרויקט 2 -לא יותר מבקשות עבור 

עבור  ₪ 25,000על אחת אושר לשנת תקציב יסיוע שסכום הלא יעלה  ,בכל מקרה .3.ב

 / תושב  חוזרעולהאמן  הסיוע ל ים.פרויקט 2עבור  ₪ 50,000 ל, ועאחד פרויקט

 מינימום המקובל במשק.השכר מחצית לא יעלה על  פרויקטהמשתתף ב

 .  ₪ 75,000-המחזור הכספי השנתי של מגיש הבקשה לא יפחת מ .4.ב

 :אופן הגשת הבקשה והמסמכים הנדרשים .5.ב

גבי טופס "פניה לועדת המצטיינים" המבקש יגיש בקשה לקבלת סיוע על  .א.5.ב

ידי  ו/או נמסר לו עלמעת לעת  , כפי שיעודכןבאתר המשרד המפורסם

 מהוועדה המקצועית.כאמן קליטה לאחר קבלת ההכרה עלייה והמשרד ה

 לעיל. 2.5.2מסמכים בהתאם לסעיף פו יצורלטופס הגשת הבקשה  .ב.5.ב
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 :אופן מימוש הסיוע .6.ב

      בפרויקט על קבלת תשלום שכר עבודה   יגיש טופס "הצהרה  המבקשהגוף   .א.6.ב

      ידי האמן. חתום על 

עד  להתחיל במימוש הסיוע בהתאם לאישור הוועדה,, הסיועעל הגוף מקבל  .ב.6.ב

 3עד  להעמיד את התוצר היום מיום קבלת אישור הוועד 60-לא יאוחר  מ

בהתאם למועד שנקבע בהחלטת והכל  צועיחודשים מיום תחילת הב

  .בהחלטהאחרת צוין אם  אאל, הוועדה

סיוע ל כן אישורוסיוע פרטני שקיבל אישור ל /מצטיין במיוחדאמן מצטיין .ג.6.ב

מאלו  בנפרדשאושר  פרויקטלדווח על  ההוצאות בגין ה עליו, פרויקטבגין 

 שדווחו כהוצאות עבורן אושר לו סיוע פרטני.  

 

 : מקצועית להכשרה סיוע .ג

להגיש מצטיין במיוחד זכאי  או/שהוכר ע"י הוועדה המקצועית כאמן מצטיין ו יחיד אמן .1.ג

  .בתחום אמנותולקורס מקצועי בהכשרה מקצועית  סיועבקשה ל

  .₪ 25,000 סך של עלעלה י לאהסיוע  .2.ג

גות במשק וסיוע על פי התאמת התחום המקצועי ובהתאם לעלויות הנההוועדה תאשר  .3.ג

 נכון למועד הגשת הבקשה. 

 ים. ילימודים אקדמעבור לא יאושר סיוע  .4.ג

 אופן הגשת הבקשה והמסמכים הנדרשים: .5.ג

"פניה לועדת המצטיינים" גבי טופס המבקש יגיש בקשה לקבלת סיוע על  .א.5.ג

ו/או נמסר לו על ידי משרד מעת לעת.  , כפי שיעודכןבאתר המשרד המפורסם

 מהוועדה המקצועית.כאמן קליטה לאחר קבלת ההכרה עלייה והה

 יצורפו המסמכים הבאים:לטופס הגשת הבקשה  .ב.5.ג

 תוכנית הקורס המבוקש ועלותו.  

  כאמןבו  מכתב החלטת הוועדה המקצועית להכרה.  

  .התחייבות האמן בכתב לעמידה בתנאי הקורס המקצועי וסיומו 

  אופן מימוש הסיוע: .6.ג
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סופית על שם האמן ואישור ממקום /קבלה בונית התשלום יתבצע כנגד חש .א.6.ג

  הלימודים על סיום הקורס במלואו.

מיום קבלת אישור  משנתייםלא יאוחר  ימומש עד  ,עדהוהסיוע שאושר בו .ב.6.ג

  ה.הוועד

ברבעון האחרון של שנת התקציב תבדוק ועדת המצטיינים את   -סיועהבדיקת מימוש  3.6

ית המיועדת תקציבתקנה היחזור ל ים. סיוע שלא מומשפרויקטמימוש הסיוע שאושר ל

תשלח לגוף שלו אושר  ביטול הזכאות לסיוע. הודעה על הוועדה לסיוע לאמנים באמצעות

 הסיוע.

 

 

****************************************************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

18 
 

  


