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ו,  ו ל איך אוכל לרשום בדו"ח מקורות ושימושים את הסכום ששאר משרדי הממשלה כמו משרד התרבות ית

י יודעת עדיין מה הוא יהיה? אם אי

ם מופיעים בדוח  גב) לטובת האירוע. סכומים שאי ם הרשות לפיתוח ה ים ממקורות (שאי ית יש לרשום בדוח המקוש את הסכומים ה
ים אותך להרחבה בסעיפים הבאים בקול הקורא: ו מפ גב. א סו לחישוב התמיכה מהרשות לפיתוח ה המקוש לא ייכ

וסף באירוע, תמיכת הרשות  סעיף 6 ב: "מבקש תמיכה שלא יצהיר ו/או לא ידווח על תמיכת משרד ממשלתי ו/או תאגיד סטטוטורי 
גב תבוטל. לאחר קיום האירוע הרשות תבחן את דו"ח השימושים של האירוע."  לפיתוח ה

מוך מהתמיכה המבוקשת  סעיף 6 ז: "בעצם הגשת הבקשה מתחייב מגיש הבקשה להשלים כל סך שיידרש כתוצאה מאישור תמיכה 
ימאלי הדרוש לקטגורית האירוע מושא התמיכה כמפורט בסע' 2 ג ה".  לצורך עמידה בתקציב המי

ת  סעיף 10 ח: "התמיכה תשולם בשיעור יחסי ובהתאם לסך ההוצאות ששולמו בפועל בכל סעיף תקציבי שאושר למבקש התמיכה לש
התקציב 2020 . היה והביצוע בפועל בסעיף תקציבי כלשהו בהתאם לבדיקת הרשות יפחת מהמצוין בתקציב האירוע שבבקשת 

התמיכה, תופחת התמיכה בשיעור יחסי בהתאם לכך. היה והיקף הפעילות הכספי הכולל של האירוע יפחת ביותר מ- 50% מהמצוין 
טי לבקשה, תבוטל התמיכה במלואה  בבקשת התמיכה ו/או שיעור ההשתתפות יפחת מהקבוע לעייל בהתאם לסוג האירוע הרלוו

תבקשה ככל וקיימת." בסמכות וועדת – התמיכות לאשר תמיכה לקטגוריה פחותה מהקטגוריה ש

י שהוא גם הגורם המבצע יכול להגיש את בקשת התמיכה?2 ה רק לרשויות מקומיות.האם תאגיד מעין עירו לא, הקול הקורא פו
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גב והגליל במסגרת  תן תמיכה לאירוע אשר הסתייע במימון הרשות או על ידי המשרד לפיתוח ה 1. "לא תי
ים ארוכות על ידכם. תמך ש אחרת" – פסטיבל ערד 

ים"  חיות משרד הפ ו בשיעור העולה על ה ים מוגבלת. אומן יחיד או הרכב לא ימומ 2. "ההשתתפות בשכר אומ
– מה השיעור ? על איזה סכום מדובר?

"ל. ה מה ה בדרך אחרת, למשל בקול קורא שו תמך מהמקורות המדוברים באותה ש 1. לא יתמך אירוע שכבר 
ים. (ההגבלה היא עד 70 אש"ח לאמן בצירוף  ים באתר של משרד הפ וגע להגבלת שכר האמ חיות המדויקות ב יתן למצוא את הה  .2

מע"מ להופעה)
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וסף שיכול  האם זה מיועד רק לרשויות מקומיות או גם להפקות עצמאיות? במידה ולא האם קיים קול קורא 

להתאים למטרה זו?
גב קול קורא המתאים לשאלתכם. ו, אין כרגע ברשות לפיתוח ה ה רק לרשויות מקומיות. למיטב ידיעת הקול הקורא פו
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ים 2017 – 2019 , ...  1. בהגדרות – אירוע רב משתתפים משמעותי : אירוע שהתקיים בעבר לכל הפחות בש
ות ים האחרו ים אירוע גדול שהיה בעבר באזור וגם בארץ אך לא התקיים בחמש ש ו מתכ ח א

ה פסטיבל לשלום מס'5 . תקציב האירוע קרוב ל 3 מליון ₪ האירוע יהיה במשך שלושה ימים  ה לשיר היו הכוו
ו מצפים ל כ 30,000 משתתפים בכל שלושת הימים. בתאריכים 03-05/12/2020 וא

ות אשמח להבהרה תיים האחרו ו בעיה כי האירוע לא התקיים בש לפי ההגדרה יש ל
ה 5. חשבת ?  שי היו 2. באמות המידה האם יחשב האירוע ללא ותק, או שההיסטוריה של האירוע 
כון? ים האם טעות או  יקוד מותק עד 3 ש ה פחות  ים מק 3. בסעיף אמות המידה ותק של 4-15 ש

קודות מגיע ל 48 מה יהיה סכום התמיכה 4. באם חישוב ה

יתן להגיש להגיש בקשה בקטגוריה זו רק עבור אירוע שהתקיים לפחות בין  1. תחת ההגדרה עבור אירוע רב משתתפים משמעותי, 
יתן לבדוק אם הוא מתאים לקטגוריה אחרת ולהגיש את האירוע  ו עומד בדרישה זו,  ים 2017-2019. במידה והאירוע המבוקש אי הש

בקטגוריה המתאימה
ות (2015-2019). ים האחרו וספות) מתייחס רק לאירועים שפעלו בחמש הש 2. ותק האירועים באמות המידה (בקטגוריות ה

כון.  .3
יתן לדעת זאת מראש. ו יחסי לתקציב שבידי הרשות לקטגוריה הספציפית ועל כן לא  4. אופן חישוב התמיכה הי
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ו היא להבטיח כי גם באשכול 5  יקוד מתייחסת לאשכול הרשות המגישה. בקשת יין ה תם בע 1. הגבלה שציי
וכה סכום מגובה התמיכה. לא י

יתן להגיש  ה, לפיה  ו מבקשים לבחון מחדש את ההגבלה שצוי דון, א 2. בהמשך לפרסום הקול הקורא שב
הוג עד  וכל להגיש בקשה לכל אחת מן הקטגוריות, כפי שהיה  בקשה רק לאירוע אחד בתחומי הרשות. האם 

היום?

ו: "רשויות מקומיות אשר הרמה החברתית כלכלית שלהן על פי דירוג  1. סעיף 6 ד, הדן בתמיכה מרבית מקסימאלית עומד בעי
י ביותר ליום פרסום הקול קורא: 5-6 יוגבלו לתמיכה מרבית בשיעור 75% מהתמיכה המרבית המקסימאלית." הלמ"ס העדכ

יתן להגיש בקשה ליותר מאירוע אחד, כאשר בסבב הראשון תבדק בקשה לאירוע אחד בלבד, זאת לאור התקציב המוקצה לקול   .2
וספות אשר הוגשו  גב תדון בבקשות ה וסף, הרשות לפיתוח ה הקורא כיום. במידה ובעתיד יוקצה לטובת הקול הקורא תקציב 
במסגרת הקול הקורא ותפרסם את סכומי התמיכה. יש להגיש את הבקשות בהגשה זו ולמספר כל בקשה באופן אשר יקבע את 

ו בסבבים החל  התיעדוף בבדיקת הבקשות בהתאם לתקציב (בקשה מס' 1... וכן הלאה) - אין להגיש יותר מ 3 בקשות. הבקשות ייבח
ה והלאה בהתאם לאילוצי תקציב. מהראשו

שאלות לקול קורא אירועים 2020:


