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י תרבות משותפים עבור הרשויות אירועתקצוב ל קול קורא

 המקומיות בפריפריה החברתית

 רקע .1

ומינוף  בטיפוח רבה חשיבות הרוא"( המשרד" -)להלן והגליל הנגב הפריפריה, לפיתוח המשרד

 מענה שנותן עשיר תרבותי לשם יצירת מרחב פריפריה החברתיתב , האמנות והספורטהתרבות

 .ה של הפריפריה החברתיתרחבה ולשם שיפור תדמית לאוכלוסייה

נקבע כי המשרד יפעל בתחום איכות החיים  1/11/2015-מיום ה 631בהחלטת הממשלה מספר 

קהילתי במטרה לחזק את -ותרבות הפנאי במטרה לבסס איכות חיים נאותה ובתחום החברתי

  הקהילות המקומיות. 

תפקיד חשוב במילוי תוכן במרחב תרבות, אמנות וספורט בפריפריה החברתית  פעילויות לקיום

ליצירת תחושת שייכות  ותתורמ אלה פעילויותיבורי ויצירת אזור תוסס ושוקק חיים. הצ

בפניי  את כישרונות תושבי הפריפריה החברתית ותמשמעות לסביבה, חושפ ותלמקום, מעניק

את הכלכלה  ותומחזק תפקיד חשוב בהתחדשות האזור ומיתוגו ותבעל, הקהל הרחב

 . המקומית

על  ד חיי התרבות בפריפריה החברתית ודיעיצירת ולהמשרד מפרסם קול קורא , לזאת בהתאם

 מנת לקיים אירועים משמעותיים יותר, עבור מספר משתתפים רב יותר ולחסוך בהוצאות.

 : הערות כלליות

הקצאת התקציב לטובת אירועי תרבות משותפים כמפורט  בעניין תדוןה מטעם המשרד ועד .א

בהמשך נוהל זה. הוועדה תורכב ממנכ"ל המשרד, חשב המשרד, היועץ המשפטי של 

המשרד, ראש אגף בכיר פריפריה חברתית ומנהל אגף בכיר לתכנון מדיניות )להלן: "הועדה 

 המשרדית"(. 

בשטח וויתקיימו עבור תושבי הפריפריה החברתית  מויתקיייופעלו  יםהאירועהתוכניות  .ב

, אלא אם כן יוכח כי לא ניתן לקיים את האירוע בשטח הפריפריה החברתית בלבד

  הפריפריה החברתית, מפאת גודלו, מספר המשתתפים ו/או הכשרת המקום לאירוע

ולא  האירועים ככל שיתקיימו, לא יהיו בעלי אופי פוליטי, לא יכללו כל תעמולת בחירות .ג

 חברי כנסת ושרים.ראשי ערים, שאו בהם נאומים ע"י יינ

 עקרונות פי-על, לתתו וראוי נכון יימצא על ידי הוועדה המשרדית כי אם, התקציב יאושר .ד

 .ושוויון סבירות של

 תוך יישום, העניין של נסיבותיו כל את הוועדה תשקול, בקשה בכל ולהחליט לדון בבואה .ה

 .נוהלה של וענייני אחיד שוויוני

שיידרש  ככל, מקצועיות מידה אמות הפעלת תוך, ענייניים יהיו הוועדה של שיקוליה כל .ו

 מנומקת.ברוב קולות ו תהיה הוועדה החלטת העניין. נסיבות לפי

 יובהר כי התמיכה תלויה בקיום מקור תקציבי לנושא. .ז

אירוע תקצוב עבור בקשה אחת לת לבקש ורשאילרבות הרשויות השותפות, רשות מקומית  .ח

 .אחד בלבד במסגרת קול קורא זה
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 הגדרות .2

 אלה: נוהל זהב

 . רשויות מקומיות לפחות 3-תרבות המשותף ל מפגש/מופע הינו אירוע .א

  משתתפים, לכל הפחות, בהיקף תקציבי שלא יפחת מסך  1,000אירוע קטן הכולל

 ₪. 250,000של 

  תקציבי שלא יפחת משתתפים, לכל הפחות, בהיקף  5,000אירוע בינוני הכולל

 ₪.מיליון  1מסך של 

  משתתפים, לכל הפחות, בהיקף תקציבי שלא יפחת  20,000אירוע גדול הכולל

 ₪. מיליון  2,500,000מסך של 

 בעניין 1/11/2015-ה מיום 631 מספר הממשלה בהחלטת כהגדרתה – חברתית פריפריה .ב

", והגליל הנגב, הפריפריה לפיתוח המשרד"-ל והגליל הנגב לפיתוח המשרד שם שינוי

 לפיתוח המשרד של פעילותו תחומי לעניין החברתית הפריפריה הגדרת ובשינוי

-ה מיום 1453 מספר הממשלה להחלטת התיקון במסגרת, והגליל הנגב, הפריפריה

15/5/2016. 

 החלטת וועדת התמיכות שיתקיימו מיום התקציב מיועד לאירועים  -"שנת התקציב" .ג

  . 31/12/2020-ועד ה

 אגף בכיר פריפריה חברתית. –" האגף המקצועי במשרד" .ד

בתאגיד  הרשות המקומית יכולה להיעזרבלבד. רשות מקומית  -"מבקש התקצוב" .ה

או לחילופין בחברת  פעילותעירוני, נותני שירות או בספקים חיצוניים לצורך קיום ה

 הפקה. 

מכלל המגזרים, שהינם תושבי  ,הרחבל ההאירוע יהיה פתוח לק -"דמי כניסה"  .ו

 ולא תיגבה תמורה כלשהי עבור ההשתתפות בו. הפריפריה החברתית,

ע, לרבות הרשות המקומית נדרשת להגיש תוכנית עבודה לעריכת האירו - "תוכנית" .ז

 שיתוף פעולה עם רשויות מקומיות נוספות, תקציב מפורט אודות הוצאות האירוע,

היסעים, אבטחה, כיבוי אש, מד"א וכל מידע אחר רלוונטי מרכיבים נוספים דוגמת 

 שילמד על מוכנות והיערכות הרשות המקומית לקיום האירוע עבור מספר רשויות

 . מקומיות בו זמנית

 ריפריה החברתית או באתר אחרהאירוע נדרש להתקיים בשטח הפ: "אתר האירוע" .ח

במידה ובשטח אחת הרשויות אין אתר מתאים או זמין לקיום האירוע. בכל מקרה יודגש 

  כי האירוע מיועד לתושבי הפריפריה החברתית בלבד. 

 רשות מקומית מהפריפריה החברתית בלבד.  –" "מבקש התקצוב .ט

 והספורט התרבות חיי לקידום לתרום נועדאירוע אחד אשר  –"מפגש/מופע תרבות"  .י

, הקולנוע, המוסיקה, המחול, התיאטרון בתחומי החברתית הפריפריה תושבי עבור

 .והספורט האמנות, הספרות
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 קצובמטרות הת .3

 :ןאשר מטרת פעילויות תרבות סיוע בתקצוב

 .פריפריה החברתיתהתרבות, האמנות או הספורט בידוד ע .1

 החברתיתפריפריה העשרת המרחב של פעילות פנאי ובילוי של הקהילה ברחבי ה .2

 וברשות המקומית.

 ביסוס איכות חיים נאותה עבור תושבי הפריפריה החברתית. .3

 עידוד שיתופי פעולה בין רשויות מקומיות מהפריפריה החברתית.  .4

 

 מתוקצביםהגופים ה .4

 .2בתחומי הפריפריה החברתית כהגדרתה בסעיף רשויות מקומיות 

 

 קצובלקבלת ת תנאי סף .5

 התנאים דלהלן כתנאי לדיון בבקשתו: בכללעמוד  בקצועל מבקש הת

שטח הפריפריה ב המלואב הוא רשות מקומית אחת הממוקמת במבקש התקצו .1

רשויות מקומיות  2ושבקשתה הוגשה במשותף עם  א'2בסעיף החברתית כפי שהוגדר 

 .נוספות, לכל הפחות, הממוקמות במלואן בשטח הפריפריה החברתית

הרשות המקומית הגישה תכנית מפורטת מילולית ותקציבית אודות האירוע אשר  .2

 בכוונתה לקיים. 

, לכל הפחות, רשויות מקומיות נוספות 2-ל משותפת בקשת הרשות המקומית  .3

דהיינו, מדובר באירוע תרבות . הממוקמות במלואן בשטח הפריפריה החברתית

באחריות הרשות המקומית לוודא כי רשויות מקומיות לכל הפחות.  3-המשותף ל

גם בבקשות של רשויות  משתתפותבקשתה, לא ל השותפות רשויות מקומיות אחרות 

ביותר מבקשה  שותפות מקומיות אחרות. במקרה בו רשות מקומית כלשהי חותמת על 

  עלולות שתי הבקשות להיפסל.  אחת,

הוצאת הרשאה  החל מיוםתקיים יהאירוע או הפעילות עבורם מבוקש התקצוב  .4

 . 31.12.2020ואילך ולא יאוחר מיום  חתומה ע"י מורשי החתימה במשרד

מעטפות או  2אין להגיש יותר ממעטפה אחת לכל אחת רשות מקומית.  במידה ויוגשו  .5

 יותר עבור רשות מקומית אחת, כל בקשות הרשות תיפסלנה על הסף.

 לקול 2 בסעיף הקבוע על לעמוד המינימאליים הפעילות ומחזור המשתתפים מספר על .6

 ביצוע נתוני י"עפ הפעילות מחזור או/ו המשתתפים מספר כי ויסתבר ככל. זה קורא

 .במלואו יבוטל התקצוב, הנדרש מהמינימום ו/פחת, בפועל

 לא המשרד) תושבי הפריפריה החברתית בלבד לציבור פתוח להיות חייב אירועה .7

 סגור אירוע היה האירוע כי, בדיעבד אף, למשרד ויסתבר במידה. סגור( אירוע יתקצב

 האתר תכולת בו במקרה למעט) חופשית כניסה ונמנעה, סגורה הייתה הפעילות או

או במקרה בו התקבלה הנחייה של  נסגרה המשתתפים שרשימת או לחלוטין התמלאה

 . המשרד ידי על ידייומ מלא באופן יבוטל המשרד תקצוב, משטרת ישראל(
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 לאירוע. למכור כרטיסיםיהיה ניתן לא בעלת מטרות רווח, והפעילות לא תהיה  .8

הפרסומים השונים לאירוע יהיו מכוונים  פיהם על פרסומים למשרד תציג הרשות .9

אין לפרסם באמצעי תקשורת ומיועדים אך ורק לתושבי הפריפריה החברתית. 

אינם מקומיים, דוגמת מקומונים למיניהם, שאינם ממוקמים בפריפריה החברתית או 

מופצים עבור תושבי הפריפריה החברתית. פרסום בכל אמצעי מדיה שלא יצוין בו כי 

  האירוע מיועד לתושבי הפריפריה החברתית עשוי להביא לפסילת התקצוב כולו.

הרשות המקומית מבקשת התמיכה או בשטח אחת האירוע נדרש להתקיים בשטח  .10

ימצא אתר העונה לדרישות מהרשויות השותפות לבקשה. ככל שברשויות אלה לא י

 אחת בשטחש במידה. פריפריה החברתיתהאירוע יתקיים האירוע בשטח המוגדר  כ

יוכל להתקיים האירוע בשטח  האירוע לקיום זמין או מתאים אתר אין הנ"ל הרשויות

שכירת מקום  ותבהוצאכיר המשרד במקרה כזה, לא י ,שאינו בפריפריה החברתית

   .לצורך תשלום התקצוב/התמיכה האירוע

 החברתית הפריפריה לתושבי מראש כרטיסים לחלק המקומית הרשות על חובה חלה .11

 .בלבד

 קצובעפ"י כל דין ולמבקש הת מיםמתקייהתקצוב  מבוקש או הפעילות עבורםהאירוע  .12

 .או הפעילות עפ"י חוק לקיים את האירוע הנדרשיםכל האישורים יש את 

 במקום קיימתו יהיו מונגשים או מתקיימת הפעילות האירוע אתרים בהם מתקייםה .13

 נגישות לבעלי מוגבלויות וצרכים מיוחדים.

וההכנסות  בקצוע"י מבקש הת במישריןמתבצע התקצוב  מבוקש ועבוראירוע ה .14

הרשות המקומית רשאית להסתייע בנותני  .נרשמות במלואן בספריו ווההוצאות בגינ

בתאגידים עירוניים )לרבות מתנ"ס שהוא תאגיד  שירות או בספקים חיצוניים או

ובלבד שהתקשרות עם צדדי ג' נעשתה בהליך שקוף,  עירוני( לצורך קיום האירוע

 שוויוני והוגן.

על מבקש התקצוב והרשויות השותפות להעמיד שירות היסעים לתושבי הפריפריה  ..1514

נ"ל, למעט עבור החברתית המיועד למחזיקי הכרטיסים משטחה של אחת מהרשויות ה

 שבשטחה יתקיים האירוע. מקומית הרשות התושבי 

 

 קצובהיקף הת .6

  :יש להגיש בקשות על פי ההנחיות הבאות בלבד

את הסופי יקבע ב זה. היקף התקצו קול קוראהמשרד יקבע את היקף התקצוב הכולל ל .א

  לכל אירוע משותף.היקף התקציב שיאושר 

גבוהה מהתקציב שיאושר לאירוע על ידי המשרד, הרשות ככל שעלות האירוע על פי התכנון  .ב

המקומית תהיה רשאית לגייס תקציבים נוספים לטובת האירוע מחסויות, תרומות, 

מקורות עצמיים שלה ושל רשויות מקומיות אחרות. בכל מקרה בו התקציב שיאושר 

האירוע  לאירוע מכסה את הוצאות האירוע במלואן, אין לגייס תקציב כלשהו נוסף עבור

 ממקור כלשהו.
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לא ניתן לגייס חסות כלשהי לאירוע, ללא קבלת אישור של לעיל יודגש כי  'בהמשך לסעיף ב .ג

 ועדת החסויות של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל. 

 תאודות האירוע, הכולל כל רשות חייבת להגיש תוכנית מפורטת מילולית ותקציבית .ד

פרטים אודות האתר בו יתקיים האירוע, תאריך האירוע, שעות פעילות, תוכנית מופעים, 

הוצאות פרסום, אבטחה, היסעים, משתתפים באירוע )רבנים, אומנים, נואמים וכדומה(, 

, , דוכני מזוןכיבודביטוחים, , )חניות, מים, שירותים, חשמל וכדומה( הכשרת האתר

ירוע, רשימת בעלי התפקידים שיהיו אחראים על רשימת המתקנים שייבנו באתר הא

)מנהל האירוע, מנהל אתר האירוע, מפיק, קונסטרוקטור, אחראי אבטחה וכל  האירוע

וכל הוצאה רלוונטית אחרת לאירוע וכל מידע אחר שיאפשר למשרד בעל תפקיד נדרש( 

  לבחון את מוכנות ויכולת הרשות המקומית לערוך את האירוע. 

 אין לגבות דמי כניסה כלשהם עבור ההשתתפות באירוע.  .ה

התמורה בגין האירוע תשולם על סמך הוצאות בפועל ובכל מקרה לא יותר מהתקציב  .ו

שאושר לטובת האירוע. ככל שההוצאות תהיינה גבוהות יותר מהמאושר, הן לא תכובדנה 

שלם על פי על ידי המשרד. ככל שהוצאות תהיינה נמוכות יותר מהמאושר, המשרד י

 ההוצאות בפועל בלבד. 

תקרת ההשתתפות של המשרד בהוצאות של  –מגבלת שכר אומנים  .ז

לכל  כולל מע"מ₪  150,000וכדומה, לא תעלה על  יםמנח/יםהרכב/יםזמר/ניםאומ

 . האומנים יחדיו

 בכל מקרה לא יאושר תקציב הגבוה מהתקציב המבוקש לטובת האירוע.  .ח

 

 ניקוד הבקשות .7

 שתעמודנה בתנאי הסף תנוקדנה.כל הבקשות  .א

לכל בקשה יינתן ניקוד על פי הטבלה המפורטת להלן. כל הבקשות תדורגנה מהבקשה  .ב

 בעלת הניקוד הגבוה ביותר לבקשה בעלת הניקוד הנמוך ביותר.

 

 :הניקוד יתבצע באופן הבא

 הניקוד חישוב אופן ניקוד קריטריון

על  הצפוי באירוע המשתתפיםמספר 
סמך הבקשה שהוגשה למכבי האש 

יש לצרף את )ו/או למשטרת ישראל 
לשירותי הכבאות  טופס הבקשה

 (ומ"י

 נקודות.  4משתתפים:  2,500עד  .1 20%

 8משתתפים:  5,000-ל 2,500בין  .2
 נקודות.

משתתפים:  7,500-ל 5,000בין  .3
 נקודות. 12

משתתפים:  10,000-ל 7,500בין  .4
 נקודות. 16

 20משתתפים:  10,000מעל  .5
 נקודות.
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 יות המקומיותמספר תושבי הרשו
 :השותפות לאירוע

לצורך הניקוד יתבצע סיכום של  
תושבי כלל הרשויות המקומיות 

)ע"פ למ"ס השותפות לאירוע. 
 העדכני(

 נקודות. 6תושבים:  100,000עד  .1 30%

 200,000-ל 100,000בין  .2
 נקודות. 12תושבים: 

 300,000-ל 200,000בין  .3
 נקודות. 18תושבים: 

 400,000-ל 300,000בין  .4
 נקודות. 24תושבים: 

 30תושבים:  400,000מעל  .5
 נקודות.

הרמה החברתית כלכלית של 
הרשויות המקומיות המשתפות 

 פעולה.

יזכה את  2-ל 1ממוצע בין  .1 20%
 נקודות. 20-הבקשה ב

נקודות יזכה  3-ל 2ממוצע בין  .2
 נקודות.  13-את הבקשה ב

יזכה   4-ל 3ממוצע שיהיה בין  .3
 נקודות.  7-את הבקשה ב

רשויות המקומיות מספר ה
בבקשת הרשות  שותפות ה

המקומית לערוך את האירוע עבור 
כלל הרשויות והתושבים בפריפריה 

 החברתית.

של רשות מקומית אחת  שותפות כל  30%
 6של  שותפות נקודות, עד ל 5-שווה ל

 30-רשויות השווה במצטבר ל
 שותפה כל רשות מקומית  נקודות.

תחתום על תמיכתה בטופס הבקשה 
 לאירוע. 

  100% כ"סה

כל הבקשות תנוקדנה ותדורגנה מההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר להצעה בעלת  .ג

 הניקוד הנמוך ביותר. 

₪  Xשיקבלו כל האירועים. התוצאה שתתקבל הינה סך התקציב יחולק בסך הניקוד  .ד

לנקודה. התוצאה תוכפל בניקוד של כל אירוע ותהווה את התקציב המאושר על ידי 

 המשרד לטובת האירוע.

או מההוצאה בפועל,  בכל מקרה, לא יאושר לאירוע תקציב הגבוה מהתקציב המבוקש .ה

 .לפי הנמוך מביניהם

המשרד יהיה נמוך יותר מתקציב האירוע  בכל מקרה בו התקציב המאושר על ידי .ו

המוצע, הרשות המקומית מתחייבת לממן את היתרה הנדרשת לשם קיום האירוע 

 ממקורות עצמאיים.

 האירוע אינו יכול להיתמך על ידי משרד ממשלתי אחר.  .ז
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 הגשה, אישור ודיווח נהלי .8

על גבי טפסים אך ורק   שני עותקים )מקור והעתק(ה בבמעטפה אחת ו בקשות יוגשו .א

 .המצ"ב כנספח משרדייעודיים שנקבעו על ידי ה

 . י החתימה הסטטוטוריים של מבקש התקצוביחתמו ע"י מורשלתקצוב בקשות ה .ב

 :)*( לבקשה יצורפו .ג

 

 המסמך מס"ד

מורשי החתימה  י"ע וחתום מלא , על צרופותיו ונספחיו הרצ"ב,בקשה טופס  .1
 הרשות המקומית. חותמת בצירוף ,הסטטוטוריים והגזבר/רו"ח

 .אליו יועברו התשלומיםאישור פרטי החשבון השוטף של הרשות   .2

מהווה נספח תקציבי מחייב  נספח תקציב האירוע בשלב הגשת הבקשהמודגש בזאת כי  *

 וייבדק בשלב הביצוע מול נתוני ביצוע התקציב.

 

ביקורת להבטחת , לבצע ואו מי מטעמ משרדאפשר לת הרשות המקומיתככל שיידרש, 

מסור כל תלייעודם, ובכלל זה,  קציבוהשימוש בכספי התקציב עמידה בתנאים למתן ת

, הרלוונטי לבחינת בקשת ואו מי מטעמ משרדנתון, מסמך או מידע שיידרש ע"י ה

, לרבות ספרי חשבונות ואסמכתאות קציבודיווחים בגין השימוש בכספי הת בקצוהת

יות, קבלות, צילומי המחאות, תלושי שכר, פרסומים מבססות )כגון: דפי בנק, חשבונ

 וכיו"ב(.

, ובכל אמצעי פעילותאו ל בת בכל פרסום הקשור לאירועמחויהמקומית הרשות  .ד

וכדומה( לציין את שותפות  , פייסבוקהתקשורת השונים )לרבות מודעות, אינטרנט

. עמידה המשרד תובתיאום עם דובר המשרד באירוע, באמצעות רישום שם המשרד ולוגו

 בתנאי זה הכרחית לצורך תשלומים בפועל. 

 לתושבי ומופנה פונה הפעילות פיהם על פרסומים למשרד תציגהמקומית  הרשות .ה

 .בלבדחברתית הפריפריה ה

 .אופן בשום הרשות עובדי שכר עלויות בעדתקצוב  ישולם לא .ו

מקרה בו השטח או המבנה נמצאים בבעלות כלשהי של הרשות המקומית, המשרד לא  בכל .ז

 יממן ולא יכיר בהוצאות שכירות כלשהן. 

 . מתן הודעת זכיה בתקצוב שקדמה ליוםהמשרד לא יכיר בהוצאה כלשהי  .ח

המשרד לא יכיר בהוצאות שלא שולמו בפועל על ידי הרשות המקומית ו/או שלא נרשמו  .ט

 מקומית.בספרי הרשות ה

הרשות המקומית תגיש דו"ח ביצוע ודו"ח מקורות ושימושים אודות הביצוע. חשבות  .י

המשרד רשאית לדרוש מסמכים ואסמכתאות, באופן מדגמי או מלא, לבחון את ההוצאות 

בפועל. יש לכלול בדו"ח את כל ההוצאות הרלוונטיות. יש לצרף כרטסת של הרשות 

 המקומית ובה כל רישומי האירוע.

 וקבלת חשבוניות מס כנדרש.לאחר המצאת חשבונות  יעשובפועל שלומים הת .יא

 אין לכלול עלויות שמומנו על ידי מקור אחר.  .יב
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הסכם התקשרות ובו כל השירותים יקבל המשרד  ,היה והרשות השתמשה בשירותי הפקה .יג

  הכלולים בהתקשרות.

ותהיה באחריות כל חריגה מהתקציב שיאושר לרשות המקומית, לא תמומן על ידי המשרד  .יד

 הרשות המקומית.

המשרד לא ישלם לרשות המקומית תמורה כלשהי מעבר להוצאות בגין האירוע בפועל, גם  .טו

במקרה בו ההוצאות בפועל היו נמוכות מסכום ההרשאה/ההתחייבות שהרשות המקומית 

 קיבלה מהמשרד. 

 

 בחינת הבקשות .9
בשלב הראשון תיבדק עמידת הבקשות בתנאי הסף על ידי צוות שיורכב מנציג החשבות,  .א

  .נציג המחלקה המשפטית ונציג אגף בכיר פריפריה חברתית

לבדיקה מקצועית שתתבצע על ידי אגף בכיר תועבר  ,שתעבור את תנאי הסףבקשה כל  .ב

ו כי הוגשו כל המסמכים נציגי האגפים יבדק. פריפריה חברתית ואגף בכיר לתכנון מדיניות

והנתונים הנדרשים לבחינת ודירוג הבקשה. הנציגים רשאים לפנות לרשות המקומית 

לקבלת הבהרות ו/או מסמכים משלימים ככל שיידרשו לו לשם הערכת ודירוג האירוע. 

 הנציגים רשאים לבקש שינויים והתאמות בתוכנית ובתקציב שיוגשו לאישור המשרד.

הסף, בחינת וניקוד הבקשות, כל הבקשות תדורגנה. הבקשה בעלת לאחר בחינת תנאי  .ג

הניקוד הגבוה ביותר תיקבע בתור ההצעה הזוכה ותובא לאישור בפני הוועדה המשרדית 

 ותחייב את אישור הוועדה.

כל התקציב המוקצה לטובת קול קורא זה יוקצה לטובת רשות מקומית אחת לטובת  .ד

 עריכת האירוע.

ת המקומית לא יעלה בכל מקרה על התקציב המבוקש על ידה התקציב שיוקצה לרשו .ה

 לטובת עריכת האירוע. 

 

 קצובהת תשלום אופן .10

ואישור פריפריה חברתית התשלומים יבוצעו על סמך ביצוע בפועל ורק לאחר אישור אגף  .א

המשרד. בהגשת בקשה לקול הקורא, הרשות המקומית מתחייבת ומאשרת  חשבות

ולא תתנה תשלום לספק  לספקים השונים לתשלוםשביכולתה להעמיד תזרים ביניים 

 .בקבלת תשלום התמיכה מהמשרד

 ע"יוחתומים  מאושר/יםות ביצוע /באמצעות דו"ח ביצועהוכחת לאחר שולם התקצוב י .ב

 ת.המקומי הגורמים המוסמכים ברשות

הרשות המקומית תגיש דו"ח ביצוע ודו"ח מקורות ושימושים אודות הביצוע. חשבות  .ג

המשרד רשאית לדרוש מסמכים ואסמכתאות, באופן מדגמי או מלא, לבחון את ההוצאות 

בפועל. יש לכלול בדו"ח את כל ההוצאות הרלוונטיות. יש לצרף כרטסת של הרשות 

 המקומית ובה כל רישומי האירוע.

ע"י מורשי החתימה של העברת טופס דרישת תשלום חתום  לאחר יעשובפועל התשלומים  .ד

וקבלת חשבוניות מס כנדרש בגין הוצאות המצאת חשבונות לאחר  וכן הרשות המקומית

 האירוע שאושרו לתקצוב.
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יהיה כפוף לקיומו של תקציב בתקנה התקציבית, נשוא  קצובאישור התיובהר, כי  .ה

 .קצובהת

  הוועדה.ע"י  קציב שאושרהמשולם לא יעלה בכל מקרה על הת קצובסכום הת .ו

כל דרישה לתשלום שתוגש למשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל בגין ההרשאה, תהיה  .ז

חתומה על ידי מורשי החתימה כדין של הרשות. התשלומים יבוצעו על סמך ביצוע בפועל, 

ואישור חשבות  פריפריה חברתיתורק לאחר אישור אגף  מבקש התקצובאשר נרשם בספרי 

המשרד. התשלום יבוצע בכפוף להגשת הדיווחים המוזכרים לעיל ולאחר שהוגשו דוחות 

בכל מקרה של אי התאמות בין הדיווחים או החשבוניות,  .המפרטים את הביצוע בפועל

 .המשרד יפנה לרשות המקומית לקבלת הבהרות

 .התקציב המבוקש לא יכלול הוצאות בשווי כסף .ח

כל דיווח לאחר מועד  .1220/30/01-ההוצאות ניתן להגיש עד לתאריך הן דיווח סופי בגי .ט

 זה לא יכובד.
 

כמפורט בקול קורא זה וכפי  בהתאם להנחיות חשבות המשרד אך ורקח הביצוע יוגש "דו .י

 שיסוכם בין חשבות המשרד לבין הרשות המקומית. 

 פעילות או ה תקציב האירועתוכנית ובהרשות המקומית רשאית לבצע שינויים פנימיים ב .יא
כל  אגף בכיר פריפריה חברתית.עם מראש ובכתב , בתיאום 25%בהיקף שלא יעלה על 
 יידרש לאישור הוועדה המשרדית מראש ובכתב.  25%-שינוי בהיקף הגבוה מ

 

 כללייםתנאים  .11

 ב.והתקצכתנאי לקבלת  בתנאים הבאיםלעמוד  קצובעל מבקש הת

, יופיעו שם המשרד ולוגו המשרד במיקום פעילותאו ל לאירועבכל פרסום הקשור  .א

  ובגודל בולטים לעין.

 לצורך, לרבות חברת הפקה, חיצוניים הפקה בשירותי והרשות המקומית נעזרת היה .ב

 גורםה לבין בינה התקשרות הסכם בחתימת תמחויב אהי המתוקצב, האירוע ביצוע

 . המפיק את האירוע החיצוני

כל אתר או פעילות הקשורים ב בכל עת ם לבקר/רשאיו/או מי מטעמם  המשרדנציגי  .ג

הרשות ולהיפגש עם הגורם האחראי לניהול האירוע מטעם  מתוקצבה אירועלקיום ה

. נציגי המשרד ו/או מי מטעמם יוזמנו הרשות המקומיתמראש עם אום יבת המקומית

 לצרכי התרשמות, ביקורת וכדומה. עצמו  לאירוע

 אין למכור כרטיסים לאירוע.  .ד

אין לגייס חסויות ולפרסם נותני חסות ללא אישור ועדת המכרזים של המשרד לפיתוח  .ה

 הפריפריה, הנגב והגליל, מראש.
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 לקול קורא בקשות להגשת מנהליות הנחיות .12

 מועד הגשה ושאלות הבהרה: .א

מועד א' )עבור אירועים  

הצפויים להתקיים בשנת 

2019) 

)עבור אירועים מועד ב' 

הצפויים להתקיים בשנת 

2020) 

 14:00בשעה  09.01.2020 14:00בשעה  15.12.2019 שאלות הבהרה

 18.12.2019לא יאוחר מיום  מועד אחרון להגשת בקשה

 14:00בשעה 

 29.01.2020לא יאוחר מיום 

 14:00בשעה 

המועדים מ יאוחר לאלמשרד  יוגשו לתקצוב, על צורפותיהן ונספחיהן, הבקשות .ב

 .להלן זו, המצורפים למטרה המיועדים הטפסים גבי על 14:00 הנ"ל

בדואר  הדרור סורוקלמר  הפונה פרטי בצירוף בלבד בכתב להפנות יש לנוהל בנוגע שאלות .ג

 זה מועד לאחר שיגיעו שאלותמהמועדים הנ"ל.  יאוחר לא   drors@png.gov.il אלקטרוני 

 .ייענו לא

 .המשרדהשאלות והתשובות בנוגע לנוהל יפורסמו במרוכז באתר  .ד

 

 . בשני העתקים )מקור והעתק(כל בקשה תוגש  .ה
 

הבקשות לתקצוב, על צרופותיהן ונספחיהן, יוגשו למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב  .ו

 בתל אביב, בתיבה שתוצב מחוץ למשרד.  8והגליל ברחוב שאול המלך 

 

בכל מקרה של חוסר במסמכים כלשהם,  .רשאי לפסול בקשות שלא הוגשו במועדהמשרד  .ז

 המשרד רשאי לבקש הבהרות/השלמות.

 

 :הבקשות להגשת הכתובת .ח

 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

 תל אביב 8רחוב שאול המלך 

 בית אמות משפט

 13קומה תיבת המכרזים והקולות הקוראים ממוקמת ב

 

 לכתובת בהגעה הכרוכים החנייה ומצוקת האבטחה לסידורי מופנית הפונים לב תשומת .ט

 שכן, אלו בתנאים להתחשב הפונים מתבקשים, לפיכך. הבקשה מסמכי הגשת לשם המשרד

 באחריותם. הבקשות להגשת האחרון המועד את לשנות כדי בגינם הנגרם בעיכוב יהיה לא

 .זה בנוהל שנקצבו הזמנים בלוחות לעמוד הפונים של הבלעדית

 

 

mailto:drors@png.gov.il
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 מדינת ישראל

 

 

 

 

 

 המשרד לביטחון הפנים
 אגף הביטחון, מידע וסייבר

 לפיתוח הפריפריה, הנגב והגלילהמשרד 

 

 

 

עבור הרשויות  פיםףתרבות משות ילתקצוב אירועטופס בקשה 

 המקומיות בפריפריה החברתית

 פרטים ונתונים כלליים .א

 המקומית:_  הרשות שם________________________________________________  

 

 פקיד: _________________  ת___  ________________הקשר:  איש שם

 ______________נייד: _____________  פקס: ________________  ________טלפון:

 __________________________אלקטרוני: דואר

 

  משרדי הרשות המקומיתכתובת:__________________________________________ 

 ס העדכני ביותר()ע"פ למ" כלכלית של הרשות המקומית-ברתיתהרמה הח:____________ 

  ס העדכני ביותר()ע"פ למ" הרשות המקומיתמספר תושבי   ________:______________ 

 

 אודות האירועפרטים  .ב

  מיקום מדויק: –אתר האירוע___________________________________________ _ 

 __:)מועד האירוע )יום ושעות____________________________________________ 

 __:מספר המשתתפים הצפוי באירוע_______________________________________ 

 הפריפריה החברתית בקרב תושבי של האירוע פרסום/אופן החשיפה: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  האירוע:__התקציב הכולל של___________________________________________ 

 ת וכדומה:________________מקורות מימון נוספים מחסויות, תרומות, השתתפות עצמי 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 :התקציב המבוקש מהמשרד לאירוע _______________________________________ 

 מבוקש התקצוב םעבוראו היוזמה  מועדי קיום האירוע:__________________________ 
 

 ותוכנית תקציבית מפורטת הרשות המקומית חייבת לצרף לטופס הבקשה תוכנית מילולית

 . אודות האירוע והיערכותה לקיום האירוע, כמפורט בקול קורא זה מפורטת
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 מדינת ישראל

 

 

 

 

 

 המשרד לביטחון הפנים
 אגף הביטחון, מידע וסייבר

 לפיתוח הפריפריה, הנגב והגלילהמשרד 

 

 

 

תשלום המשרד לרשות המקומית יתבצע על פי ההוצאות בפועל בלבד, ובכל מקרה לא יותר 

ככל שההוצאות בפועל יהיו נמוכות יותר מהתקציב מהתקציב שאושר על ידי המשרד לאירוע. 

משרד לרשות המקומית יהיה על פי הביצוע שאושר לטובת האירוע על ידי המשרד, תשלום ה

 בפועל ולא על פי התקציב המאושר. 

 

  חשבון הבנק של מבקש התקצובפרטי  

 

 ם הבנקש

 

 )לחוד / ביחד( מורשי החתימה  מס' החשבון מס' הסניף הסניףשם 

     

     

המקומית או לצרף חובה לצרף אישור חתום מהבנק המאשר כי החשבון מנוהל על ידו עבור הרשות 

אישור זה נדרש לצורך הקמת הרשות במערכת המרכב"ה  .צילום של צ'ק עם פרטי חשבון הבנק

 לשם ביצוע תשלומים.

 

, כי ברשותה ישנם ההרשות המקומית מצהירה בזאת, בחתימתם מטה של מורשי החתימה של

או כי יהיו ברשותה )בטרם קיום האירוע( את כל האישורים וההיתרים הנדרשים לפי כל דין 

 .ובאתר בו הוא יבוצעאירוע הלקיים את 

 

אנו החתומים מטה, מורשי החתימה מטעם _____________________, מצהירים בזאת כי כל 

 נכונים לפי מידת ידיעתנו ואמונתנו.המופיעים ומצורפים לטופס הבקשה הפרטים והנתונים 

 

 _____________________ תפקיד: _________חתימה מס' ת"ז: __שם: _____________

 (1מורשה חתימה )

 

 שם: _____________מס' ת"ז: ___________ תפקיד: _________חתימה ____________

 (2מורשה חתימה )

 

 _________________   חותמת הרשות: __________________            תאריך:  
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 מדינת ישראל

 

 

 

 

 

 המשרד לביטחון הפנים
 אגף הביטחון, מידע וסייבר

 לפיתוח הפריפריה, הנגב והגלילהמשרד 

 

 

 

 המשותף  נוספות באירוע רשויות מקומיותשותפות תמיכת 

 

 1 שותפה

)שם הרשות ____________________________ כך כיי החתום מטה, מצהיר בזאת על אנ

שייערך על אירוע(, משתתפת באירוע המשותף השותפה להמקומית 

 ידי___________________)שם הרשות המקומית מגישת הבקשה(.

 

ס העדכני )ע"פ למ" כלכלית של הרשות המקומית המשתתפת באירוע-הרמה החברתית

 :____________ביותר(

ס העדכני )ע"פ למ" מספר התושבים של הרשות המקומית המשתתפת באירוע

 :___________________ביותר(

 

 ______________________ תפקיד: _________חתימה מס' ת"ז: _______________שם: 

 

 רק מורשה חתימה מטעם הרשות המקומית התומכת רשאי לחתום על התמיכה. 

 

 2 שותפה

י החתום מטה, מצהיר בזאת על כך כי____________________________ )שם הרשות אנ

המשותף שייערך על אירוע(, משתתפת באירוע השותפה להמקומית 

 ידי___________________)שם הרשות המקומית מגישת הבקשה(.

 

ס העדכני כלכלית של הרשות המקומית המשתתפת באירוע )ע"פ למ"-הרמה החברתית

 :____________ביותר(

ס העדכני מספר התושבים של הרשות המקומית המשתתפת באירוע )ע"פ למ"

 :___________________ביותר(

 

 ______________________ תפקיד: _________חתימה מס' ת"ז: _______________שם: 

 

 רק מורשה חתימה מטעם הרשות המקומית התומכת רשאי לחתום על התמיכה. 
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 מדינת ישראל

 

 

 

 

 

 המשרד לביטחון הפנים
 אגף הביטחון, מידע וסייבר

 לפיתוח הפריפריה, הנגב והגלילהמשרד 

 

 

 

 3 שותפה

י החתום מטה, מצהיר בזאת על כך כי____________________________ )שם הרשות אנ

באירוע המשותף שייערך על אירוע(, משתתפת השותפה להמקומית 

 ידי___________________)שם הרשות המקומית מגישת הבקשה(.

 

ס העדכני כלכלית של הרשות המקומית המשתתפת באירוע )ע"פ למ"-הרמה החברתית

 :____________ביותר(

ס העדכני מספר התושבים של הרשות המקומית המשתתפת באירוע )ע"פ למ"

 :___________________ביותר(

 

 ______________________ תפקיד: _________חתימה מס' ת"ז: __שם: _____________

 

 רק מורשה חתימה מטעם הרשות המקומית התומכת רשאי לחתום על התמיכה. 

 

 4 שותפה

י החתום מטה, מצהיר בזאת על כך כי____________________________ )שם הרשות אנ

באירוע המשותף שייערך על (, משתתפת השותפה לאירועהמקומית 

 ידי___________________)שם הרשות המקומית מגישת הבקשה(.

 

ס העדכני כלכלית של הרשות המקומית המשתתפת באירוע )ע"פ למ"-הרמה החברתית

 :____________ביותר(

ס העדכני מספר התושבים של הרשות המקומית המשתתפת באירוע )ע"פ למ"

 :___________________ביותר(

 

 ______________________ תפקיד: _________חתימה מס' ת"ז: __שם: _____________

 

 רק מורשה חתימה מטעם הרשות המקומית התומכת רשאי לחתום על התמיכה. 
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 מדינת ישראל

 

 

 

 

 

 המשרד לביטחון הפנים
 אגף הביטחון, מידע וסייבר

 לפיתוח הפריפריה, הנגב והגלילהמשרד 

 

 

 

 5 שותפה

י החתום מטה, מצהיר בזאת על כך כי____________________________ )שם הרשות אנ

משתתפת באירוע המשותף שייערך על  (,השותפה לאירועהמקומית 

 ידי___________________)שם הרשות המקומית מגישת הבקשה(.

 

ס העדכני כלכלית של הרשות המקומית המשתתפת באירוע )ע"פ למ"-הרמה החברתית

 :____________ביותר(

ס העדכני מספר התושבים של הרשות המקומית המשתתפת באירוע )ע"פ למ"

 ________:___________ביותר(

 

 ______________________ תפקיד: _________חתימה מס' ת"ז: __שם: _____________

 

 רק מורשה חתימה מטעם הרשות המקומית התומכת רשאי לחתום על התמיכה. 

 

 6 שותפה

י החתום מטה, מצהיר בזאת על כך כי____________________________ )שם הרשות אנ

משתתפת באירוע המשותף שייערך על (, השותפה לאירועהמקומית 

 ידי___________________)שם הרשות המקומית מגישת הבקשה(.

 

ס העדכני כלכלית של הרשות המקומית המשתתפת באירוע )ע"פ למ"-הרמה החברתית

 :____________ביותר(

ס העדכני מספר התושבים של הרשות המקומית המשתתפת באירוע )ע"פ למ"

 :___________________ביותר(

 

 ______________________ תפקיד: _________חתימה מס' ת"ז: __שם: _____________

 

 רק מורשה חתימה מטעם הרשות המקומית התומכת רשאי לחתום על התמיכה. 
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 מדינת ישראל

 

 

 

 

 

 המשרד לביטחון הפנים
 אגף הביטחון, מידע וסייבר

 לפיתוח הפריפריה, הנגב והגלילהמשרד 

 

 

 

 המשותף אירועהלעריכת ו"ח מקורות ושימושים ד

 התקציב מקורות

התקציב המבוקש מהמשרד לפיתוח 

 הפריפריה, הנגב והגליל
 

תמיכה מרשויות מקומיות שותפות ומקורות 

 ציבוריים אחרים )פרט(

 

  חסויות

  )פרט(הכנסות ממכירות ושירותים נלווים

  מפעל הפיס

  הכנסות אחרות  )פרט(

  תרומות פרטיות

  אחר )פרט(

  סה"כ הכנסות

  שימושים

  )דוגמת סדרנים ומאבטחים( –כוח אדם 

  פרסום במדיה

  לוגיסטיקה

  הוצאות הפקה

  שכר אומנים/מרצים/מנחים וכדומה

  מתקנים

  היסעים

  הכשרת אתר האירוע

  ביטוחים

  אחר )פרט(

  אחר )פרט(

  אחר )פרט(



 

17 

 

 מדינת ישראל

 

 

 

 

 

 המשרד לביטחון הפנים
 אגף הביטחון, מידע וסייבר

 לפיתוח הפריפריה, הנגב והגלילהמשרד 

 

 

 

  אחר )פרט(

  אחר )פרט(

  סה"כ שימושים

 

לעיל. לדוגמא, בסעיף יש לצרף טבלה נוספת מפורטת לגבי כל ההוצאות/השימושים בטבלה 
מתקנים שיותקנו באתר ועלותם. בסעיף שכר מתקנים יש לספק את רשימת כל ה

אומנים/מנחים/מרצים יש לפרט את זהות המשתתפים ואת העלות/התשלום לכל אחד 
 מהמשתתפים. 

 
אנו החתומים מטה, מורשי החתימה מטעם _____________________, מצהירים בזאת כי כל 

בטבלה לעיל ובטבלה המפורטת שצירפנו דו"ח מקורות ושימושים ונים שנרשמו בפרטים והנתה
 נכונים לפי מידת ידיעתנו ואמונתנו.למסמכי ההגשה, 

 

 _____________________ תפקיד: _________חתימה מס' ת"ז: __שם: _____________

 (1מורשה חתימה )

 

 _________חתימה ____________שם: _____________מס' ת"ז: ___________ תפקיד: 

 (2מורשה חתימה )

 

 _________________   חותמת הרשות: __________________            תאריך:  

 


