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"יוצרים  –קול קורא לתקצוב תוכניות תרבות )נוהל יות"ר  - מענה לשאלות הבהרה

 9201תרבות"( לרשויות בפריפריה החברתית לשנת 

 

 שבנדון:להלן תשובות המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל לשאלות הבהרה בנושא 

 

 אלו רשויות מקומיות רשאיות לגשת לקול הקורא? : 1שאלה 

המפורטות על רשויות המשתייכות לפריפריה החברתית . בקול הקורא. 5.2ראו סעיף : 1תשובה 

 .15.05.2016מיום  1453והחלטת הממשלה מספר  1.11.2015מיום  631פי החלטת הממשלה מספר 

 רשימת הרשויות מפורטת בקול הקורא ובנספחיו.

 

 8תושבים ולפיכך רשאית להגיש עד  10,000נמצאת בקטגוריה של עד  Xרשות מקומית  :2שאלה 

 אירועים קטנים. 

 ? יש הגבלה על מס' יוזמות תרבות 8-האם, מתוך ה .א

האם זה  א. את פירוט הפעילויות לפי תחומים. באמנות כתוב ביקור במוזיאונים.9כתוב ב .ב

 כולל תשלום להסעות?

 ל הגשת אירועים בלבד. ההגבלה היא ע א. לא, : 2תשובה 

 בקול הקורא. 12סימן קטן  5לא. ראו לעניין זה סעיף  .ב

 

אנחנו רוצים לעשות פעילות "קהילה מטיילת" שעיקרה זה טיולים קהילתיים לפעילויות  :3שאלה 

וכו', לקהל שפחות יוצא לטייל אם בגלל עלויות ואם וטבע באזור, מיועד להורים וילדים, גיל שלישי 

בגלל חוסר ברכב. יש פה ביקוש גדול לנושא. האם אפשר לקיים ואת הוצאת ההסעות תיספוג 

 הרשות? להבהיר, הוצאות המשרד יהיו על מדריכים, פעילויות ופרסום.

סימן  5סעיף לעניין זה ב כפוף שתוגש וכןלגופו של יוזמת תרבות  ע"י המשרד ייבחן: 3תשובה 

 וכן ליתר תנאי הנוהל. בקול הקורא 12קטן 

 

-אירועים בקיץ, רק לוודא, מדובר על חודשים יולי 2כתוב בנוהל שמותר  -אירועי קיץ :4שאלה 

 אירועים בלבד? מה לגבי יוזמות?  2אוגוסט? בחודשים אלו מותר לקיים 

 אוגוסט-פארקי שעשועים וכדומה בחודשי יוליהכוונה לבריכות שחייה, בפעילויות קיץ  :4תשובה 

הן צריכות לעמוד בהגדרות של אירוע קטן/גדול/רב משתתפים  .18 סימן קטן 5כמפורט בסעיף 

 אירועי תרבות 2בנוסף לערוך עד פעילויות קיץ כאלו ו 2ניתן להגיש במסגרת הנוהל עד  בהתאמה.

 א חלה על יוזמות תרבות.לאירועים בחודש  2של באותו החודש. הגבלה זו לסוגיו 
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מתי צפוי הנוהל להיות מאושר על מנת שנספיק לקיים את כל שאר האירועים עד חודש  :5שאלה 

 ?דצמבר

 חודש יוני. במהלךהצפי הוא לשליחת הרשאות  :5תשובה 

 

 האם ניתן להגיש אירועים שמועדם לפני קבלת ההרשאות? :6שאלה 

 לא. :6תשובה 

 

שאלה 7: בקול קורא, מופיע בסעיף ו4 כי יהיה ניתן לערוך עד 2 אירועים בחודש. מניסיון העבר 

ההרשאה לקול קורא מתקבלת רק באמצע יולי, כך שנותרים רק כחמישה חודשים עד לסוף 

השנה. ישנן רשויות רבות שיש להם מספר גדול של אירועים כך שייווצר קושי משמעותי לעמוד 

אנחנו עיר חרדית שרלוונטי לעשות בה אירועי תרבות כמעט  אירועים בחודש. בנוסף, 2בתנאי של 

אוגוסט ובחודש -אך ורק בימי בין הזמנים שאלו למעשה שתי תקופות מצומצמות )בחודשים יולי

אוקטובר(. לאור זאת, נבקש לשנות או להגמיש את תנאי הסף הזה כדי שנוכל לבצע אירועי 

.תרבות לרווחת התושבים באופן אופטימלי  

 תשובה 7: הצפי לשליחת ההרשאות במהלך חודש יוני.  

מביצוע מצטבר במקרה בו הרשות עומדת בנהלי הקול קורא וזכאית להגשת מס' אירועים הגבוה 

, יש כפול מס' החודשים שנותרו עד לסוף השנה לאחר מתן ההרשאות בחודשאירועים  2של 

לפרוס את יתר האירועים באופן שווה בין החודשים. לדוגמא: במקרה בו רשות מקומית זכאית 

חודשים  6)אירועים בחודש  2אירועים בחישוב של פריסת  12 אירועים, היא תבצע 14גיש עד לה

, 14-רועים הנוספים המשלימים ללאחר מתן ההרשאות, מחודש יולי ועד דצמבר(. את שני האי

יהיו שני אירועים, אלא  4לא תוכל לבצע בחודש אחד היא פרוס באופן שווה. כלומר, תהיא 

  .2אירועים ולא  3חודשים שבהם תוכל לבצע 

 

ראיתי שמופיעה יכולה להגיש לקול קורא הזה, כי לא  Xהאם מועצה מקומית א.  :8שאלה 

 בנספח של הרשויות?

 ספורטעדות , קבוצות הליכה, חוגי האם סדנאות בישול מסורתי בשיפור בריאותי , צ ב.

 ?ות יכולות להשתלב בתכנית השנתיתץ ואירועי תרבות בדגש על בריאעילות קיפ עממי,

א. רק במידה והרשות משתייכת לפריפריה החברתית ובשל כך מופיעה ברשימת  :8תשובה 

 הרשויות בקול הקורא, היא זכאית לגשת לקול הקורא.

 כן, בכפוף לשאר נהלי והגדרות הקול קורא. ב.

ניתן להגיש יוזמת תרבות בתחום הספורט? אנחנו רוצים לייסד קבוצת הליכה  האם :9שאלה 

 עמלות עם מדריך בפארקי כושר בעיר?למבוגרים/ הת

 כן, בכפוף לשאר נהלי והגדרות הנוהל.הסעיף תוקן.  :9תשובה 
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  רועים בכל מועד שהרשות מעוניינת או שישנה הגבלה ?יהאם ניתן לקיים א :10שאלה 

 .6-ו 5ראו מענה לשאלות  :10תשובה 

 

 ?לכמה רשויות האם גם השנה במסגרת הקול קורא יש קטגוריה של אירוע משותף :11שאלה 

 לא. :11תשובה 

 

 שחלק מיישוביה נכללים בפריפריה החברתית. X, אנחנו מועצה אזורית נשמח להבין :21שאלה 

ספו יישובים אחרים. ולעומת זאת נו ראינו שירדו חלק מהישובים שהופיעו בעברבקול הקורא 

  ?האם יש הסבר לכך? נשמח להבין על פי מה זה נקבע

 הדבר נקבע עפ"י נתוני הלמ"ס העדכניים. :12תשובה 

 

צריכות להיות חדשות  ,2019האם היוזמות של תמיכות  ?מה הכוונה יוזמות חדשות :31שאלה 

 שאף פעם לא היו ? חדשות , בגדר ?במסגרת הפריפריה רהשלא היו בשנה שעב

יוזמות  2ט' בקול הקורא, על הרשות המקומית להגיש לפחות 6כמופיע בסעיף  :31תשובה 

 תקיימוהלא שיוגשו תרבות שלפחות מחציתן חדשות. כלומר, חובה שלפחות מחצית מהיוזמות 

  .2018שנת ב

 

  ?ימים 4רוע גדול יכול להתפרס על פני יהאם א :41שאלה 

יודגש, כי פריסה כזו אפשרית אך ורק . ימים רצופים 2 עדעל האירוע להתפרס  לא, :41תשובה 

 אם מדובר באותו אירוע ויש קשר ישיר וברור בתכניו ומהותו.

 

כל אירוע שמתקיים ביולי אוג' ?או כל אירוע שקשור לבריכה  מה נחשב אירוע קיץ ? א.: 51שאלה 

 וכדו' ?

 ?מותר רק שני אירועים בחודש .ב

  .4א. ראו מענה לשאלה  :51תשובה 

 . 4וכן מענה לשאלה  7כן. ראו יוצאים מן הכלל במענה לשאלה  ב.

 

 :61שאלה 

 כמה יוזמות מתוך סך האירועים אפשר להגיש? .א

מותר לעשות אותו נושא כמו שנה שעברה למשל בשנה שעברה היה לנו אירוע  -אירוע קטן .ב

שונים? אם כן, לרשום אירוע לפתיחת החורף. האם אפשר לעשות אותו דבר עם אומנים 

 חדש או לא?
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 האם חייבים לציין שמות של אומנים או מספיק לציין נושא הפעילות? .ג

אפשר לרשום תווך של חודשיים... אוקטובר/נובמבר)עוד לא  -מועד הפעילות חד פעמית .ד

 סגרו את האומן( או חייבים לציין רק חודש אחד?

ר הכללי, האם מותר לנו להביא, לשנת סדנת אומנות לציבו -הבאנו יוזמה 2018אם ב .ה

האם היא נחשבת לפעילות  סדנת אומנות אחרת עם מטרות אחרות. , בתור יוזמה,2019

 חדשה אפילו אם היא נשארת בתחום האומנות?

 

א. יוזמות תרבות אינן מוגדרות כאירועים ולפיכך לא מוגבלות במספרן. ההגבלה היא  :61תשובה 

 הרשות המקומית. ה שיעור התקצוב שלעד לגוב

 אין מניעה בנוהל להגשת אירועים שכבר התקיימו בעבר. ב.

 ג. יש לפרט ככל שניתן ומתוכנן בזמן ההגשה את תוכן הפעילות. 

ד. יש לציין את המועד המתוכנן המדויק ביותר. במידה והדבר אינו אפשרי בזמן ההגשה, 

. במידה והמשרד ידוע לרשות המשרד ידרוש עדכון לתאריכים מדויקים מהרשות ברגע שהדבר

 פעילות התרבות לא תאושר ותיפסל. – מדויקים לא יקבל עדכון לתאריכים

 כן, היא תיחשב יוזמת תרבות חדשה.ה. 

 

רוצים לקיים אירוע גדול באמצע אפריל, האם יש אפשרות להגיש בקשה  Xבעיריית  :71שאלה 

 לאירועים אלה?

 .6לא. ראו מענה לשאלה  :71תשובה 

 

ש"ח  25,000 אבקש לדעת האם ניתן להגיש בגין הקמת חדר כושר , הסכום שיידרש :81שאלה 

 תקין?בעבור רכישת ציוד. האם זה  היהי

 תקצוב המשרד מיועד לפעילות תרבות ולא לרכישת ציוד קבע לרשות המקומית.לא.  :81תשובה 

 

 אירועים בתקופת הקיץ? עלפעילויות קיץ , האם יכולים להגיש  2-לגבי התנאי ל :91שאלה 

 .4ראו מענה לשאלה  :91תשובה 

 

הגשה "מקבץ   יש לנו  -  אירועים באותו החודש" 2"יתאפשר לערוך עד   4ו' 2סעיף  א. :20שאלה 

אירועים במקבץ? או  2סוכות ליישובים חרדיים ברשות" אנחנו מוגבלים להביא רק   אירועי

 דש.והגשות שונות, לאותו הח 2הכוונה ל

"...הרשות המקומית רשאית להסתייע בנותני שירות או בספקים חיצוניים או  17 5ב. סעיף 

"ס שלנו המתנ- לצורך קיום האירוע." בתאגידים עירוניים )לרבות מתנ"ס שהוא תאגיד עירוני(

 לבצע את הפעילות עבור המועצה. ברצוננו לוודא שאנו יכולים ,היותו תאגיד מעין עירוני
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מסך התקציב שאושר לרשות מקומית לכלל  10% -כל פעילות בודדת לא יפחת מ "התקציב שלג. 

האם נוכל לקחת  250,000ס"ך התקציב שלנו  - התוכנית, למעט אירועים קטנים ויוזמות תרבות"

 יוזמות ביתרת הסכום? 4ועוד  160,000-ב אירועים קטנים 8לקיים את ס"ך התקציב ו

 באותו החודש.  אירועים 2ניתן להגיש עד  .אירועיםלא ניתן להגיש מקבץ א.  :20תשובה 

 לא.ב. 

הניתן ב המקסימלי את גובה התקצויש לקחת בחשבון שבמידה והרשות תבקש מהמשרד ג. 

 25,000אזי החישוב של הרשות שהוצג אינו נכון. ₪  25,000העומד על לאירוע קטן/יוזמת תרבות 

דבר המותיר ₪,  50,000כלומר נשארו . ₪ 160,000ולא ₪  200,000אירועים קטנים =  8כפול ₪ 

 .4יוזמות תרבות ולא  2רק הגשה של 

 

  :21שאלה 

לאחר הגשת בקשותינו במועד במסגרת קול קורא זה, מה המועד המוקדם ביותר בו  .א

 תינתן תשובה מצידכם? 

? 1.5לאחר ההגשה קרי,  לאירוע/ ים האם ניתן לקיים דיאלוג ו/או לקבל אישור עקרוני .ב

 רועים סמוך למועד ההגשה? ילמשל אם מדובר בא

ברצוננו לקיים חוג בתחום הספורט ו/או המחול ו/או המוסיקה במרכז קהילתי ברחוב  .ג

 שמוכר לתקצוב, לשם כך נבקש לדעת: 

a.  ?מהו היקף משתתפי הקבוצה? האם יש מינימום משתתפים, אם כן מהו 

b.  ?האם ההתייחסות היא לחוג קיים או חדש 

c.  רועים של הרשות או לא נספר כחלק ינכלל במסגרת מכסת האהאם החוג

 מהמכסה המוגדרת?

האם לטובת הרשות מוגדר תקציב מעבר למצוין  -אנשים עם מוגבלויות/ צרכים מיוחדים .ד

 בקול קורא האמור? 

ק"מ מהרשות  40רוע רב משתתפים למשל, בפארק מים עד יא -רוע רב משתתפיםיא .ה

   )משום שבתוך הרשות אין לנו פארק מים המכיל כמות גדולה כ"כ של משתתפים(,

a.  משתתפי פריפריה/ לא האם יש הגדרת מגבלה על כמות או האם ישנו יחס של

 ן כי יש לנו שכונות פריפריה, אך אנחנו לא עיר בפריפריה. יפריפריה? יצו

b. רוע בסדר גודל כזה, לרבות חלקו של האמן יובה ההשתתפות שלכם באמה ג

 רוע?יבא

 .5א. ראו מענה לשאלה  :21תשובה 

 . 6לא. ראו מענה לשאלה  ב.

 למפגש. משתתפים  20. מינ' של aג. 

b ה' בקול הקורא. 8. חדש בלבד, כפי שמופיע בסעיף 
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cייספר ככזה. . חוג מטבעו מוגדר כיוזמת תרבות ולא כאירוע ולכן אינו 

 בקול הקורא. 1סימן קטן  7כמופיע בסעיף ד. כן. 

. על האירוע לעמוד בכל נהלי הקול קורא ובכללם הגדרת אירוע רב משתתפים כפי שמופיע aה. 

יובהר ויודגש כי ב' המגדיר את מס' המשתתפים המינימלי באירוע. 9בקול הקורא בסעיף 

ך ורק תושבי שכונות הפריפריה החברתית בעיר המשתתפים בכל פעילות תרבות בתכנית הינם א

 תושבים. במידה וימצא אחרת האירוע יפסל על הסף.ולא כלל ה

b בקול קורא. 6. ראו סעיף 

 

 האם פעילות קיץ נחשבת אירוע?  :22שאלה 

 .4ראו מענה לשאלה  :22תשובה 

 

  :23שאלה 

 מתקציב התכנית  40% 7מבקשים כי הרשות תתקצב את האירוע בדירוג למס  הינכם .א

לי של אישים להתייחס כאמור לדירוג הפריפר. אנו מבק 6במדד פריפריאלי נמצאת בדירוג  Xאבל 

  6הרשות העומד על 

ברשימה שהעברתם לפי  שלא נמצאותישנן שכונות בעיר שהן במצב סוציואקונומי מאד נמוך  .ב

הנתונים שלנו שכונות אלה נמצאות במצב מאד חברתי פריפריאלי מאד נמוך כמו השכונות 

 שציינתם במסמכך שלכם האם ניתן להכניס שכונות אלה לתכנית התרבות ? 

אני מבינה שיש הבדל בין יוזמת תרבות לאירוע תרבות מהי תכנית תרבות )פעילות מתמשכת  .ג

האם יוזמה יכולה להיות חד פעמית כמו לדוגמא  ? 4ך השנה ( סעיף במספר מועדים לאור

?  קהילה יוצרת ומציירת על קירות השכונה ?? ואז מה ההבדל בין היוזמה לבין אירוע תרבות 

 בין כל הגדרה לכתיבת התכניות   התהליך? אשמח להבהרות להבדלים

 ים המוקצה לרשות ? דבר נוסף אירוע לבעלי מוגבלויות נכלל בסוך סל כלל האירוע .ד

 ועד כמה המשרד מתקצב אותה ?  או בנוסף ?האם פעילות קיץ היא תחת אירועים ?  .ה

 כלכלי העדכני של הלמ"ס. -חברתיהא. הדירוג הרלבנטי הינו הדירוג  :23תשובה 

 ראו תשובה לסעיף א. ב. לא.

ישנן הגדרות תכנית תרבות הינה כלל פעילויות התרבות שכלולות בה ושהרשות מגישה. ג. 

נפרדות לאירוע תרבות וליוזמת תרבות המופיעות בקול הקורא. יוזמה יכולה להיות חד פעמית 

 אך באופייה הינה לרוב מתמשכת.

 ד'.21ד. ראו מענה לשאלה 

 . תקצוב המשרד יהיה בדומה להגדרות התקצוב של אירועים. 22ה. ראו מענה לשאלה 
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אירועים  6האם מותר לנו להגיש  5,000שלנו הוא עד סך התושבים הזכאים ברשות  :24שאלה 

 פרוייקטים של אירועים ויוזמות? 6יוזמות, או סה"כ  2קטנים + 

 יוזמות.  2אירועים +  6 :24תשובה 

 

 יש הבדל בין אירועים לפעילות קיץ? האם :25שאלה 

 .4ראו מענה לשאלה  :25תשובה 

 

  בעניין יוזמות נבקש לשאול: :62שאלה 

 ינג?'מצה גבייה ממשתתפים בחוגים אפשרית בכל מקרה ולא כפופה לאחוז האםא. 

 למפגש בודד?₪  20האם גבייה ממשתתפים מוגבלת על  ב.

 ?2018האם ניתן לבצע תכנית המשך לתכנית שהופעלה במסגרת יוזמות ב ג.  

, כאשר גובה תמיכת המשרד בפעילות הינה עד 7א. כפי שמופיע בקול הקורא בסעיף  :26תשובה 

 20ניתן למכור כרטיסים או לגבות דמי השתתפות במחיר שלא יעלה על  -מתקציב הפעילות  70%

לא ניתן למכור כרטיסים  -מתקציב הפעילות  70%-כאשר גובה תמיכת המשרד גבוהה מ₪. 

 בקול הקורא. 11 . סימן קטן5לחריגה ראו סעיף ללא תמורה. והכניסה או ההשתתפות תהיה 

חדת ניתן לבקש אישור מראש עם זאת, ככל שיש הצדקה מיו עבור כל המפגשים.₪  20עד  ב.

 . בקול הקורא.11. 5מהמשרד כפי המופיע בסעיף 

 רק עד מחצית ממספר היוזמות שיוגשו.ג. 

 

 ?ולאיזו קטגוריה נכנס אירוע ?הבדל בין יוזמה ובין פעילותמה ה:27שאלה 

יוזמה ואירוע הם סוגים של פעילויות תרבות. הגדרת יוזמת תרבות הינה נפרדת  :27תשובה 

 ב' בקול הקורא.9מאירוע ומופיעה בסעיף 

 

האם בתקציב של  ,כיוון שאנחנו רשות קטנה אנחנו זכאים רק לאירועים קטנים ויוזמות :28שאלה 

 אירוע או יוזמה ניתן לעשות מספר פעולות במקביל כמו: קולולם + ציורי ריצפה?

בין הפעולות ידי הועדה המשרדית -שר עלכי צריך להיות קשר שיאו כן. יובהר, :28תשובה 

 ושיהיה מדובר על אותו אירוע/יוזמה ולא שני אירועים/יוזמות נפרדים.

 

עד ₪  300,000בקשת תמיכה עד  -  יכולה להגיש אירועים ויוזמות Xא. מועצה אזורית  :29שאלה 

 יוזמות ? 3אירועים קטנים ועוד  10האם נוכל להגיש  אירועים קטנים. 10

 והיו מוצלחים ? 2018האם נוכל לחזור על אירועים ויוזמות שהגשנו בשנת   ב.

ג'. יש לקחת בחשבון שבמידה והרשות תבקש מהמשרד את 20א. ראו מענה לשאלה  :29תשובה 

אזי החישוב של ₪  25,000גובה התקצוב המקסימלי הניתן לאירוע קטן/יוזמת תרבות העומד על 
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 50,000כלומר נשארו ₪.  250,000אירועים קטנים =  10כפול ₪  25,000הרשות שהוצג אינו נכון. 

 .3יוזמות תרבות ולא  2ה של דבר המותיר רק הגש₪, 

 ג'.26ראו מענה לשאלה  ב.

 

  :30שאלה 

 אירועים בחודש יש הבדל בין אירוע רב משתתפים / גדול / קטן? 2האם בנוהל עד  .א

 100,000אירועים בחודש. רשות מקומית שמס' התושבים שבה עולה על  2כתוב שמותר עד  .ב

אירועים בחודש. ההרשאה לאירועים  2אירועים ולא יותר מ 20תושבים רשאית לקיים עד 

עוד לא נתנה, וידרש עוד זמן על מנת לארגן את האירועים לאחר אישור הבקשה, א"כ כיצד 

-12  -ל את מקסימות האירועים? לפי זה היא תוכל לממש כרשות מקומית כזו יכולה לנצ

אירועים בלבד אשר סך התקצוב עליהם אינו עולה כסכום ההרשאה המקסימלית  14

 אש"ח( ? 750שהמשרד מאשר )

₪  750,000יכולה לקבל מהמשרד עד  100,000רשות מקומית שמס' התושבים שבה עולה  .ג

אירועים? כי לפי  20יוזמות נכללות בתוך האירועים בכולל. האם  20ולקיים לא יותר מ

יוזמות  2גדולים +  2רב משתתפים +  1אירועים ) 21פילוח הסכום רשות כזו יכולה לבצע 

 קטנים( 16+ 

 20ובענין של עד ₪  750,000האם אירוע לבעלי מוגבלויות נכנס תחת ההגבלות של עד  .ד

 אירועים בחודש? 2אירועים ובענין של עד 

 ?₪  750,000האם יוזמות נכנסות תחת ההגבלות של: עד  .ה

מתקציב  50%ובכל מקרה לא יותר מ₪  37,500כתוב שבאירוע גדול תשלום לאמן יהיה עד  .ו

זה רק אם המשרד תקצב פחות? כיון  50%, אם כך ה37,500זה ₪  75,000מ 50%המשרד? 

 .תקצבמהוא לא  שיותר

גם כאשר הוא מתקיים מחוץ לתחומי הרשות  האם עבור אירוע תאטרון ניתן לקבל תקצוב .ז

 המקומית? )אין לנו בעיר אולם תאטרון(

 –אולמות שבבעלות הרשות המקומית אך המחלקה המבצעת משלמת על השימוש באולם  .ח

 האם התשלום יוכר כעלות בפעילות?

 , האם מהתקציב הכולל של האירוע או מתקציב המשרד לאירוע?10%פרסום עד  .ט

 ה זה אומר המינימום הנדרש?מ 5סעיף  5עמוד  .י

 האם אירוע יכול להתפרס על פני מס' ימים? א"כ כמה ימים? .יא

מועדים שונים וא"כ האם יש מגבלת זמן בה נדרש לסיים את  2האם ניתן לחלק אירוע ל .יב

 חודשים( 3יתה הגבלה של עד יהאירוע? )בשנים קודמות ה

  :30תשובה 
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 לא. .א

 .7ראו מענה לשאלה  .ב

 אירועים. 20-בתוך הלא. יוזמות אינן נכללות  .ג

 לא, הוא בנוסף.  .ד

 שיעור התקצוב המקסימלי. יוזמות נכנסות תחת כן,  .ה

 את גובה התקצוב המקסימלי לאירוע. הרשות לא מחויבת לבקשנכון.  .ו

 בקול הקורא ולאישור המשרד מראש. 13סימן קטן  5כן, בכפוף לסעיף  .ז

מנהל ספרי חשבונות נפרדים ומופעל ע"י תאגיד בתנאי שהגוף המנהל את האולמות  .ח

 משפטי נפרד.

 מהתקציב הכולל. .ט

ב', הכוללות מס' משתתפים ומחזור פעילות 9הגדרות אירוע לסוגיו כפי שמופיע בסעיף  .י

 .יםמינימלי

 .14. ראו מענה לשאלה 2, עד כן .יא

 אין הגבלה. -לגבי יוזמות  .לעניין אירועים ראו מענה לסעיף קודם .יב

 

 בחלוקת כרטיסים לאירועים גדולים?חובה האם יש : 31שאלה 

 באירועים –בקול הקורא  10סימן קטן  5יע בתנאי הסף לתקצוב בסעיף כן. כמופ: 31 תשובה

מראש לתושבי  חלה חובה על הרשות המקומית לחלק כרטיסים משתתפים ורבי גדולים

אליהם היא ללא עלות והן הפריפריה החברתית בלבד. יודגש כי מדובר הן באירועים אשר הכניסה 

 כמופיע בתנאי הקול הקורא.₪  20לאירועים אשר מתאפשר למכור אליהם כרטיסים עד 

 

ירייה לע אישור ניהול תקין בתוקף לשנת התקציב.קיימת דרישה בקול קורא למסמך  :23שאלה 

 אישור ניהול תקין.אין מסמך 

 הקבועים בקול הקורא.: על הרשות המקומית לעמוד בכלל התנאים 23 תשובה

 

 מדוע צריך למלא שם איש קשר אחד לתכנית התרבות כולה? :33שאלה 

הדבר הכרחי להתנהלות תקינה ויעילה מול המשרד בעניין הקול קורא. מכיוון : 33 תשובה

מפעילויות תרבות מגוונות ושונות ממספר ת מורכבתכנית התרבות שהרשות מגישה ש

בקשר ישיר שיעמוד מטעם הרשות אגפים/מחלקות שונות ברשות, חייב להיות איש קשר אחד 

איש הקשר חייב להיות בקיא בפרטים השונים של הקול קורא ושל תכנית אל מול המשרד. ובלעדי 

לרבות בקשה  המשרדלהתנהלות אל מול  היחידההתרבות המוגשת, והוא יהווה את הכתובת 

. יודגש ויובהר, כי המשרד לא יעמוד בקשר עם מספר גורמים ידרשימות/הבהרות ככל שלהשל
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ככל שהרשות  שונים ברשות לעניין הקול קורא, אלא אל מול איש הקשר שהרשות תמנה בלבד.

 לא תקיים כלל זה עלולים להידחות כלל האירועים המבוקשים לתקצוב.

 

בשטח, ישנם לרוב פערים קטנים בין דו"ח מקורות ושימושים שמוגש מהמציאות  :43שאלה 

, בין הסעיפים למשרד בתכנון הפעילויות לבין הביצוע בפועל. האם ניתן לבצע שינויים קטנים אלו

 מתקציב הפעילות שלא יגררו קיזוזים וכו'? 10%שלא יעלו על 

. יובהר כי מדובר על שינוי 5%בין הסעיפים שלא יעלה על  ניתן לערוך שינוי אחד: 43 תשובה

י' בקול 10לשינוי הגבוה מאחוז זה ראו סעיף  בסעיפי התקציב ולא הקטנת התקציב הכולל. פנימי

 הקורא.
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