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בור אוכלוסיות המיעוטים, ע , אמנות וספורטאירועי תרבותב תמיכהנוהל 

 2018 - העולים החדשיםו החרדים

 רקע .1

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

 מענה שנותן רעשי תרבותי לשם יצירת מרחב פריפריה החברתיתבבנגב, בגליל ו האמנות והספורט

    .התדמית של הנגב, הגליל והפריפריה החברתיתרחבה ולשם שיפור  לאוכלוסייה

העולים קרב אוכלוסיות המיעוטים, החרדים ובמסגרת נוהל זה, המשרד מבקש לפעול לקידום התרבות ב

שמאופיינת בקבוצות תרבותיות שונות שלהן  החדשים. החברה הישראלית היא חברה רב תרבותית

שונות. ההבדלים הללו לא באים לידי ביטוי במסגרת נהלי התמיכה לאירועים  ות תרבותיותמערכ

המפורסמים כיום, מאחר והם נותנים ביטוי לכלל האוכלוסייה ביישוב. אירועים אלו, במקרים רבים, 

אינם מתאימים מבחינת התכנים והאמנים לקבוצות המיעוטים, החרדים והעולים החדשים. כתוצאה 

כלוסיות אלו אינן משתתפות באירועי התרבות הכלליים ואינן זוכות לתמיכה ממשלתית. מטרת מכך או

העולים קבוצות המיעוטים, החרדים ונוהל זה היא לעודד רשויות מקומיות לקיים אירועי תרבות עבור 

החדשים, על מנת לעודד את התרבות בקרב כלל הקבוצות התרבותיות בחברה הישראלית ולייצר עבור 

 לה אורח חיים תוסס ועשיר בחיי תרבות.  אבוצות ק

 

 : הערות כלליות

בור עהקצאת תקציב לטובת אירועי תרבות, אמנות וספורט  בעניין תדוןה מטעם המשרד ועד .א

 שהמשרד ייעד לכך.  תקציבמ ,העולים החדשיםאוכלוסיית המיעוטים, החרדים ו

 .ושוויון סבירות של ותעקרונ פי-על, לתתו וראוי נכון אכן אם, התקציב יאושר .ב

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

 .נוהלה של וענייני אחיד

 נסיבות שיידרש לפי ככל, מקצועיות מידה אמות הפעלת תוך, ענייניים יהיו הוועדה של שיקוליה כל .ד

 מנומקת. תהיה הוועדה החלטת העניין.

 

 דרותהג .2

 אלה: נוהל זהב

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

ובשינוי הגדרת  ,"המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל"-המשרד לפיתוח הנגב והגליל ל

במסגרת הפריפריה החברתית לעניין תחומי פעילותו של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, 

 . 15/5/2016-מיום ה 1453התיקון להחלטת הממשלה מספר 

 מודיעין, ירושלים, טייבה, עילית ביתר (:המקומית הרשות שטח כל) הבאות המקומיות הרשויות .1

, גרביה אל באקה, הכרמל טירת ,פחם אל אום, רמלה, שמש בית, אלעד, לוד, קאסם כפר, עילית

 אל דלית, ערערה, רכסים, ת'ג, פוריידיס, עמנואל, כימלא קריית, קלנסוואה, טירה, ברק בני
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, חריש, זמר, עירון מעלה, אל בית, ברא כפר, יערים קריית, עוספיא, גוש אבו, זרקא-א סר'ג, כרמל

 חבל, שפיר, חברון הר, שורק נחל: אזוריות מועצות. ה"בסמ, וליה'לג'ג, קרע כפר, ארבע קריית

 .בנימין מטה, יבנה

 –' דמפורטות בנספח לנוהל זה )נספח ה המקומיות הרשויות - החברתית בפריפריה שכונות .2

 בקשות להגיש רשאיותרשימת שכונות ורחובות(, אשר רק חלקן נכלל בפריפריה החברתית, 

 המפורטים וביישובים ברחובות, שכונותה אירועים המיועדים לתושבי עבור רק אך, זה לנוהל

 1453 מספר הממשלה בהחלטת נקבעה השכונות מתרשי. ומתקיימים בשטחן זה לנוהל בנספח

 .15/5/2016-ה מיום

 מיום 1453 מספר יישובים המאופיינים בהתאם להחלטת הממשלה - ישובים במועצות אזוריות .3

לנוהל  ג' ומצויים בתוך מועצה אזורית שאיננה כלולה ברשימה ומפורטים בנספח 15/5/2016-ה

 אירועים המיועדים לתושבי עבור רק אך, זה לנוהל בקשות להגיש המועצות רשאיותזה, 

    .זה ומתקיימים בשטחן לנוהל בנספח המפורטים, הישובים

במידה ואין מענה לצרכי האירוע חייב להתקיים בשטח אחת השכונות או אחד הרחובות. 

, )אולם תרבות לדוגמה( לרשות ישנה אפשרות לערוך את האירוע בשטח אחרהאירוע בשטחה, 

.ג 5ביחס לפי סעיף  ה האירוע יהיה אירוע סגור רק עבור תושבי השכונות והרחובותאך במקרה ז

פרסומי הרשות המקומית יועברו לעיון המשרד מראש והם יהיו מכוונים  .ד לתנאי הסף.5-ו

ככל שיסתבר בפרסומים  ומופנים לתושבי השכונות והרחובות בלבד ולא לכלל תושבי הרשות.

  ח לכלל תושבי הרשות המקומית, התמיכה באירוע תבוטל. השונים כי האירוע היה פתו

-נגב. כל הרשויות המקומיות הממוקמות בנגב כהגדרתו על פי חוק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ"ב .ב

1991. 

-גליל. כל הרשויות המקומיות הממוקמות בגליל כהגדרתו על פי חוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג .ג

1993. 

 בעבר היה ולא ישראל לתושב שהיה יחיד הינו, לראשונה ישראל ושבת או חדש עולה -עולה חדש  .ד

 שנה מיום עלייתו ארצה. 15, ולא עברו 1950-י"תש, השבות בחוק כמוגדר, ישראל תושב

 .25.5.2014מיום  1624על פי המוגדר בהחלטת הממשלה מספר  -חרדי  .ה

, פריפריה החברתיתב בנגב, בגליל אוהמתקיימת  תרבות, ספורט או אמנותפעילות  -"אירוע" .ו

 ,מקרב אוכלוסיות אלו בלבד ופתוחה לקהל הרחב ימים ברציפות 4עד מתפרסת על פני יום אחד או ה

פעילות קיץ, ספורט, כגון: פסטיבל, כינוס, ועידה, ה/או אמנות וה ו/או עוסקת בתחום התרבות אשר

ומוכר ע"י איגוד הספורט  , צעדה, מרוץ, מפגן, טורניר ספורט רשמייםמופעמקבץ , יםקונצרטמקבץ 

האירוע לא יהיה אירוע בעל מטרות רווח, וניתן למכור כרטיסים או לגייס חסויות הרלוונטי וכד'. 

בכל מקרה בו תמיכת המשרד לכיסוי הוצאות האירוע ובלבד שהכנסות אלה ינוכו מסך ההוצאות. 

. בכל מקרה בו ₪ 20על מתקציבו, ניתן למכור כרטיסים במחיר שלא יעלה  %50-באירוע גבוהה מ

מתקציבו, לא ניתן למכור כרטיסים והכניסה תהיה ללא  %07-והה מבתמיכת המשרד באירוע ג

 תמורה. 

 75,000איש ומסך  250-לא יפחת מ ומחזור פעילותוהצפוי בו  שתתפיםהמאירוע שמספר  -אירוע קטן  .ז

  בהתאמה. ₪
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סך איש ומ 500 -לא יפחת מ ור פעילותוומחזהצפוי בו שתתפים המאירוע שמספר  -"בינוני"אירוע  .ח

 בהתאמה. ₪ 125,000

איש ומסך  1,000 -לא יפחת מ ומחזור פעילותוהצפוי בו  שתתפיםהמאירוע שמספר  -" גדולאירוע " .ט

  בהתאמה. ₪ 175,000

כלומר, באירוע לאוכלוסיית  .המיעוטים, החרדים והעולים החדשיםאוכלוסיית  –"משתתפים"  .י

 .בלבדעולים חדשים רוע מיועד להאיהעולים החדשים, 

אירוע המתקיים בין יום רביעי ליום שני, ימים רצופים בלבד.  4אירוע יתקיים עד  – "משך אירוע" .יא

 תוך ביצוע הפסקה בשישי ושבת או שבת בלבד ייחשב כאירוע המתקיים ברציפות.

 .31/12/2018-ועד ה מיום פרסום הנוהל – "שנה" .יב

 .בוקש התקציבשנה שבעבורה מ -"שנת התקציב" .יג

, נציג חשב המשרד ונציג ועדה בהשתתפות נציג המנהל הכללי – )להלן "הוועדה"( ועדה משרדית .יד

 המחלקה המשפטית. 

בלבד. האירוע חייב להיערך על ידי הרשות המקומית באופן ישיר רשות מקומית  -"בותקצ"מבקש ה .טו

רשם בספרי הרשות, במסגרתו או עקיף. אירוע עקיף הינו אירוע ביוזמת הרשות ומטעם הרשות, שנ

הרשות נעזרת  בתאגיד עירוני, נותני שירות או בספקים חיצוניים לצורך קיום האירוע או לחילופין 

לא ניתן להשתמש בשירותי הפקה עבור  בלבד. גדוליםבינוניים ובחברת הפקה עבור אירועים 

 אירועים קטנים.

 

 :קצובמטרות הת .3

 :מטרתםאשר  עם קהל רחב ים/גדוליםבינוניקטנים/ים אירוע סיוע בתקצוב

 .פריפריה החברתיתבבנגב, בגליל ואו הספורט האמנות  ,התרבותידוד ע .א

 .פריפריה החברתיתההנגב, הגליל וברחבי ל פעילות פנאי ובילוי של הקהילה העשרת המרחב ש .ב

 הפריפריה החברתית.הנגב, הגליל וביסוס איכות חיים נאותה עבור תושבי  .ג

 העולים החדשים.קרב אוכלוסיות המיעוטים, החרדים וב עידוד חיי התרבות .ד

 :מתוקצביםהגופים ה .4

 .2הפריפריה החברתית כהגדרתה בסעיף הנגב, הגליל ובתחומי  הממוקמותרשויות מקומיות 

 :קצובלקבלת ת תנאי סף .5

 דלהלן כתנאי לדיון בבקשתו:במצטבר התנאים  בכללעמוד  בקצועל מבקש הת       

 .שות מקומית בלבדתקצוב הינו רמבקש ה .א

 . תושבים 10,000-רשות מקומית שמספר תושביה גבוה מ –גודל הרשות המקומית  .ב

 .ג'2-א'2בסעיף הפריפריה החברתית כפי שהוגדר  הנגב או הגליל או ב ממוקם בשטחמבקש התקצו .ג

הנוהל מיועד לרשויות מקומיות מעורבות. דהיינו, רק לרשויות מקומיות שאחוז החרדים, העולים  .ד

על הרשות לספק למשרד נתונים בנוגע לשיעור . %20-, גבוה מבמצטברדשים והמיעוטים בהן, הח

לשם המחשה, רשות מקומית שאחוז העולים החדשים בה הינו  .האוכלוסייה עבורה מיועד האירוע
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 –, יכולה להגיש בקשה תחת נוהל זה. הדגש הוא על אחוז מצטבר 10%ואחוז החרדים בה הינו  10%

 ם, החרדים והעולים החדשים יחדיו. וז של המיעוטיסיכום האח

, אינו יכול להיות אחוז החרדים בנפרד או אחוז העולים החדשים בנפרד או אחוז המיעוטים בנפרד .ה

, היא 50%-. לשם המחשה, במידה ובשטח הרשות המקומית אחוז המיעוטים גבוה מ50%-גבוה מ

-ח הרשות המקומית אחוז החרדים גבוה מבמידה ובשטאינה יכולה להגיש בקשה תחת נוהל זה. 

הדגש הוא על האחוז של כל אחת מהאוכלוסיות  , היא אינה יכולה להגיש בקשה תחת נוהל זה.50%

 בנפרד. 

 קצוביודגש, כי תנאי סף לת'. ט2-'ה2הקטגוריות ועומד בדרישות סעיפים  3מתוך  1-האירוע מבוקש ל .ו

כי מס' . במידה ויסתבר שנקבע בנוהל זהם כפי נימאלייהוא מספר משתתפים ומחזור פעילות מי

 .תקצוב המשרד יקטן באופן יחסי, מהמינימום הנדרש ופחת/מחזור הפעילות ו/או  המשתתפים

 , תקצוב המשרד יבוטל.%50-במקרה בו מספר המשתתפים או מחזור הפעילות פחתו מלמעלה מ

לא עמדו בהגדרות הנוהל לפי סעיף אירוע קטן בו תקציב האירוע או מספר המשתתפים באירוע בפועל 

 .ז יפסל ותקציב המשרד יבוטל.2

בכל אירוע לגביו מההיקף התקציבי של האירוע,  10%ל רשויות נדרשות להשתתפות מינימאלית שה .ז

יובהר בזאת כי אחוז ההשתתפות הסופי יהיה בהתאם ממקורות לא ממשלתיים.  ,במבוקש תקצו

לתקציב שהמשרד יקצה לנוהל, מספר הבקשות הכולל לתקציב שיאושר לרשות המקומית בהתאם 

 וכדומה.

 .831/12/201-, מיום פרסום הנוהל ועד ה8201התקציב בשנת  םמתקיי בקצוהת מבוקש ועבור אירועה .ח

ב וקצהת - 831.12.1לאחר  םוהתקיי 8201 התקציב לשנתב קצות אירוע שאושר לו יודגש, כי

 המאושר עבורו יבוטל.

יתוקצבו  .8201גם אם נערך בשנת זה,  נוהלקיים לפני פרסומו הפומבי של אירוע שהת תוקצבלא י .ט

כמו כן לא יתוקצבו הוצאות אשר נוצרו . ואילך 7.6.18, רק אירועים שיתקיימו ממועד פרסום נוהל זה

 לפני פרסום הנוהל גם אם האירוע עצמו מתקיים בתקופת הנוהל.

 . 90%עלה על תסך התמיכה הממשלתית באירוע לא  .י

 תוכניות לתקצוב קורא קולמשרד במסגרת "תוקצב על ידי האירוע עבורו מבוקש התקצוב לא ה .יא

"אשר  2018 לשנת החברתית בפריפריה ושכונות לרשויות"( תרבות יוצרים" - ר"יות נוהל) תרבות

במסגרת  תוקצבכמו כן, אין להגיש בקשה לתקצוב אירוע ש. 2018 פברוארבעל ידי המשרד פורסם 

כמו כן, ים לתמיכה באירועי תרבות של הרשות לפיתוח הגליל והרשות לפיתוח הנגב. קולות קורא

בתמיכת המשרד או  לאותו מגזרהאירוע המבוקש אינו יכול להיערך באותו חודש בו נערך אירוע אחר 

 בתמיכת הרשות לפיתוח הנגב או בתמיכת הרשות לפיתוח הגליל. 

 במהלך פעיל חוג ימומןוכן לא  הרכבים בתחומי התרבותלא יתוקצבו פעילויות שוטפות של גופים או  .יב

 . השנה

כלומר באירוע לאוכלוסיית העולים  .מתוך אוכלוסיות אלו האירוע חייב להיות פתוח לציבור הרחב .יג

המשרד לא יתקצב אירוע סגור. במידה  החדשים האירוע יהיה אירוע פתוח לציבור העולים החדשים.

וע היה אירוע סגור, ונמנעה כניסה חופשית )למעט במקרה בו ויסתבר למשרד, בדיעבד, כי האיר
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שרשימת המשתתפים נסגרה(,  שנמכרו כל הכרטיסים לאירוע או תכולת האתר התמלאה לחלוטין או

  אירוע המתקיים בשטח השכונות או בישוביםתקצוב המשרד יבוטל באופן מלא ומידי על ידי המשרד. 

המפורטים בנספח לנוהל, האירוע מיועד אך ורק לתושבי  3.א.2-ו 2.א.2בהתאם להגדרות הנוהל 

המשתייכים לאוכלוסייה  רשותהולא לכלל תושבי  מקרב אוכלוסיות אלו השכונות או הישוב

 . הרלוונטית לאירוע

האירוע לא יהיה אירוע בעל מטרות רווח, וניתן למכור כרטיסים או לגייס חסויות לכיסוי הוצאות  .יד

מתקציבו, ניתן למכור כרטיסים  50%-בו תמיכת המשרד באירוע גבוהה מהאירוע בלבד. בכל מקרה 

מתקציבו, לא ניתן  70%-. בכל מקרה בו תמיכת המשרד באירוע גובהה מ₪ 20במחיר שלא יעלה על 

הסכום הקובע הינו הסכום המעודכן בבקשה ועבורו  למכור כרטיסים והכניסה תהיה ללא תמורה.

יה מעודכן בהרשאה תקציבית אשר תשלח לרשות לאחר אישור אושר תקצוב המשרד. סכום זה יה

לפחות מעבר לתקציב  %10ככל שנמכרו כרטיסים או גויסו חסויות בשיעור של  התקצוב לאירוע.

 . המתוכנן והאירוע היה רווחי, הכנסות אלה יופחתו מתמיכת המשרד באירוע

 2חרדי, לרשות המקומית יש אירועים למגזר החרדי. בכל הנוגע לאירוע המוגש עבור המגזר ה .טו

(. האירוע 2( האירוע מתקיים עבור גברים ונשים תוך קיום הפרדה. )1אפשרויות לקיום האירוע. )

ימים הפרש בין  4-אך לא יותר מ מפוצל לשני אירועים נפרדים, היכולים להתקיים במועדים שונים

 חמישי יום עד יתקיים יםלגבר האירוע ראשון ביום מתקיים לנשים אירוע אם כלומר האירועים

. במקרה זה, אחד האירועים יהיה עבור הגברים והאירוע השני יהיה עבור הנשים. שבוע באותו

 התקציב לקיום שני האירועים יהיה זהה והשתתפות המשרד בתקצוב שני האירועים תהיה זהה

 לגברים אירועו לנשים אירוע: לדוגמה  וקיומו של אירוע אחד מותנה באירועו של האירוע השני.

 לגברים אירוע עלות. ₪ 50,000 הינו מהמשרד מבוקש תקצוב כאשר ₪ 100,000 של כוללת בעלות

 ₪ 50,000 היא גם תהיה לנשים האירוע ועלות ₪ 25,000 עד יתקצב המשרד כאשר ₪ 50,000 תהיה

 לותושע לגברים אירוע לקיים יהיה ניתן לא זו דוגמה של במקרה .₪ 25,000 עד יתקצב והמשרד

לכל  ₪ 25,000הינו  מהמשרד המבוקשהתקצוב גם אם , ₪ 30,000 שעלותו לנשים ואירוע ₪ 70,000

 אירוע.

 בישובים או השכונות בשטח המתקיים אירועהאירוע נדרש להתקיים בשטח הרשות המקומית.  .טז

 ובהיש או השכונות בשטח יתקיים, לנוהל בנספח המפורטים 3.א.2-ו 2.א.2 הנוהל להגדרות בהתאם

במידה ולרשות המקומית אין אתר/מקום לעריכת האירוע, היא נדרשת לפנות למשרד ולקבל  .בלבד

  המשרד לא ישתתף בהוצאות ההיסעים.. לעריכת האירוע במקום אחר מראשאישור 

אין לבצע בשטח האירוע תעמולת בחירות כלשהי. ביצוע תעמולת בחירות בשטח האירוע במועד קיום  .יז

מודעות הפרסום של האירועים יאושרו מראש על ידי הגורם לת התמיכה. האירוע תביא לפסי

 המקצועי במשרד.

 .ת לבעלי מוגבלויותבאתרים בהם מתקיים האירוע קיימת נגישו .יח

וההכנסות וההוצאות בגינה  בקצובמישרין ע"י מבקש התמתבצעת התקצוב  מבוקש עבורההפעילות  .יט

להסתייע בנותני שירות או בספקים חיצוניים או הרשות המקומית רשאית  .נרשמות במלואן בספריו

 בתאגידים עירוניים )לרבות מתנ"ס שהוא תאגיד עירוני( לצורך קיום האירוע.
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 :קצובהיקף הת .6

 בשטח( גדול אירועבינוני/אירוע קטן/)אירועים  3-לא יותר מל נוהל זה בקשות פי על ניתן להגיש .א
ובין רשות שנכללת באופן  בין רשות לרשות מספר הבקשות המותר שונה .מקומית רשות של שיפוט

  ונקבע על פי גודל הרשות המקומית, כפי שיפורט בהמשך.  מלא בפריפריה החברתית לבין שכונות,

ב יקבע את מספר הבקשות המשרד יקבע את היקף התקצוב הכולל לנוהל זה. היקף התקצו .ב

 שתאושרנה לכל רשות.

על פי סדר עדיפויות. במידה והרשות לא תדרג את כל רשות נדרשת לדרג את האירועים שהגישה  .ג

 האירועים, האירועים ידורגו על ידי המשרד על פי הניקוד של כל אירוע.

 ממחזור האירוע.  90%שיעור התקצוב של המשרד עבור כל אירוע לא יעלה על  .ד

ב, אפקטיביות, מספר קסימאלי, משיקולי תקציהמשרד אינו מתחייב לאשר תקצוב באחוז המ .ה

 שות שתוגשנה, גובה התקציב הכולל המבוקש ועוד. הבק

 השתתפות המשרד בשכר אומן מתפלגת באופן הבא: .ו

 לאמן.  ₪ 25,000אירוע קטן תמיכת המשרד לא תעלה על ב. 1

 לאמן. ₪ 50,000תמיכת המשרד לא תעלה על בינוני אירוע גדול וב .2

, על פי דירוג 1-4רוג חברתי כלכלי במועצות אזוריות, לפחות אירוע אחד חייב להתקיים ביישובים בדי .ז

על פי  1-8הלמ"ס העדכני. בערים, לפחות אירוע אחד חייב להתקיים ברחובות ובשכונות בדירוג 

 האשכול הסטטיסטי העדכני של הלמ"ס. 

  .להחליט לתקצב רק חלק מהקטגוריות המשרד אינו מתחייב לתקצב את כל הקטגוריות ורשאי .ח

תמיכות או הקצבות  שאינוכל מקור הכנסה , שהינם העצמאיים יממן ממקורותיו בקצומבקש הת

 בשנת התקציב.מתוקצב ממחזור האירוע ה 10%מתקציב המדינה, לפחות 

 :ושכונות שיעור התקצוב לרשויות מקומיות .ט

 מספר התושבים
 מהאוכלוסיות הרלוונטיות

 ברשות או בשכונות 

מספר האירועים המקסימאלי הניתן  שיעור התקצוב וסכומו
 להגשה

 תושבים 2,500עד 
מאוכלוסיית המיעוטים, 

החרדים והעולים החדשים 
 במצטבר. 

מתקציב אירוע קטן אך  90%עד 
 .₪ 75,000-לא יותר מ

 

אירוע אחד. הרשות המקומית תחליט על 
 המגזר עבורו יערך האירוע. 

 . ₪ 75,000תקרת תקציב מקסימאלית 

 תושבים 10,000-ל 2,501בין 
עוטים, מאוכלוסיית המי

החרדים והעולים החדשים 
 במצטבר.

מתקציב אירוע קטן אך  90%עד 
 .₪ 75,000-לא יותר מ

אך בינוני מתקציב אירוע  90%עד 
 .₪ 125,000-לא יותר מ

אירועים. תקרת תקציב  2עד 
במידה והרשות . ₪ 200,000מקסימאלית 

אירועים, אזי היא  2בוחרת לקיים 
 מחויבת לקיים אירוע אחד לכל מגזר

אירועים עבור  2לבחירתה. לא יתוקצבו 
 אותו מגזר. 

 תושבים 10,001מעל 
מאוכלוסיית המיעוטים, 

החרדים והעולים החדשים 
 במצטבר.

מתקציב אירוע קטן אך  90%עד 
 .₪ 75,000-לא יותר מ

אך בינוני מתקציב אירוע  90%עד 
 .₪ 120,000-לא יותר מ

אך  גדולמתקציב אירוע  80%עד 
 .₪ 175,000-לא יותר מ

אירועים. תקרת תקציב  3עד 
 .₪ 370,000מקסימאלית 

אירועים,  3במידה והרשות בוחרת לקיים 
אזי היא מחויבת לקיים אירוע אחד לכל 

אירועים עבור אותו  2מגזר. לא יתוקצבו 
 מגזר.
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המדידה מתבצעת אך ורק על סמך אחוז החרדים, העולים החדשים והמיעוטים בשטח הרשות המקומית 

 א על סמך מספר התושבים הכולל בשטח הרשות המקומית.ול

 

, יש לציין את אחוז החרדים, המיעוטים והעולים החדשים או ישובים במועצות אזוריות בכל הנוגע לשכונות

על פי הנספח  וליישובים הנכללים בפריפריה החברתית רק ביחס לשכונות הנכללות בפריפריה החברתית

 . המקומית ולא ביחס לכלל תושבי הרשות

 

 :יובהרו העקרונות הבאים למען הסר ספק, .י

 .בהתאם לגודלה רשות מקומית יכולה להגיש בקשות על פי הרשום בטבלה לעיל .1

 אירועים עבור אותו מגזר.  2לא יאושרו  .2

 מגזרים שונים. 3אירועים, תגיש בקשות עבור  3-רשות מקומית הזכאית ל .3

 2מגזרים שונים. הבקשות יוגשו עבור  2שות עבור אירועים, תגיש בק 2-רשות מקומית הזכאית ל .4

המגזרים שאחוז התושבים שלהם בשטח הרשות הוא הגבוה ביותר, ביחס למגזרים האחרים. אין 

להגיש אירוע עבור המגזר שאחוז התושבים שלו בשטח הרשות הוא הנמוך ביותר. לדוגמא, במידה 

חרדים, הרשות תגיש בקשות  5%-טים ומיעו 10%עולים חדשים,  10%ובשטח הרשות המקומית יש 

 עבור אוכלוסיות העולים החדשים והמיעוטים בלבד. 

רשות מקומית הזכאית לאירוע אחד תגיש בקשה עבור מגזר אחד בלבד. הבקשה תוגש עבור המגזר  .5

שאחוז התושבים שלו בשטח הרשות המקומית הוא הגבוה ביותר, ביחס למגזרים האחרים. אין להגיש 

המגזר שאחוז התושבים שלו בשטח הרשות אינו הגבוה ביותר. לדוגמא, במידה ובשטח  אירוע עבור

חרדים, הרשות תגיש בקשה עבור  %10-מיעוטים ו %10עולים חדשים,  %20הרשות המקומית יש 

 .אוכלוסיות העולים החדשים בלבד

 תקצוב עבור יממן לאהמשרד . שעשועים פארקי או שחייה לבריכות כניסה כרטיסי יממן לא המשרד .6

 סגורה בפארקים או בריכות שחייה. לפעילות המקום שכירת

 

 :הגשה, אישור ודיווח נהלי .7
 משרדעל גבי טפסים ייעודיים שנקבעו על ידי האך ורק   בשני עותקים )מקור והעתק( בקשות יוגשו .א

 .המצ"ב כנספח

כן, המסמכים -ו. כמי החתימה הסטטוטוריים של מבקש התקצוביחתמו ע"י מורשלתקצוב בקשות ה .ב

 .הרשות המקומיתהכספיים יחתמו גם על ידי גזבר 

 :)*( לבקשה יצורפו .ג

 המסמך מס"ד

מורשי החתימה  י"ע וחתום מלא , על צרופותיו ונספחיו הרצ"ב,בקשה טופס  .1

 .בקצומבקש הת חותמת בצירוף ,הסטטוטוריים והגזבר/רו"ח

-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות לחוק בהתאם חשבונות פנקסי ניהולתקף ל אישור  .2

1976  

 .המסים מרשות במקור מס ניכויתקף ל אישור  .3
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 לשנת התקציב. בתוקף תקין ניהול אישור  .4

 הבנק /ותחשבון /יםמתנהל /בהםבו /יםהבנק /ימסניף בנק /ותחשבון פרטי /יאישור  .5

  הבקשה יום לפני יום 30 המאוחר לכל הופק אשר, הרשות המקומית של השוטף

 
, לבצע ביקורת להבטחת עמידה בתנאים ואו מי מטעמ משרדיאפשר לב קצויידרש, מבקש התככל ש .ד

לייעודם, ובכלל זה, ימסור כל נתון, מסמך או מידע שיידרש  קציבוהשימוש בכספי התקציב למתן ת
ודיווחים בגין השימוש בכספי  בקצו, הרלוונטי לבחינת בקשת התואו מי מטעמ משרדע"י ה

רי חשבונות ואסמכתאות מבססות )כגון: דפי בנק, חשבוניות, קבלות, צילומי , לרבות ספקציבהת
 המחאות, תלושי שכר, פרסומים וכיו"ב(.

 

בת בכל פרסום הקשור לאירוע, ובכל אמצעי התקשורת השונים )לרבות מודעות, הרשות מחוי .ה

ו. עמידה אינטרנט וכדומה( לציין את שותפות המשרד באירוע, באמצעות רישום שם המשרד ולוג

את  בתנאי זה הכרחית לצורך תשלומים בפועל. אי ציון שם ולוגו המשרד יביא לשלילת התקצוב. 

מודעת הפרסום יש לאשר מול נציג המשרד בהתאם לכתוב בהרשאה תקציבית אשר תשלח לאחר 

 אישור תקצוב המשרד.

 עובדי שכר עלויות עדתקצוב ב ישולם לא כי יובהר) הוצאות שלא יוכרו לתקצוב אלא כמצ'ינג בלבד .ו

  :ינג('כמצ לא אופן,  גם בשום הרשות

הוצאות שכירות. בכל מקרה בו השטח או המבנה נמצאים בבעלות כלשהי של  (1

הרשות המקומית, המשרד לא יממן ולא יכיר בהוצאות שכירות כלשהן. בכל מקרה 

 בו נשכר מבנה לטובת האירוע, והרשות המקומית הוכיחה באמצעות הזמנה, הסכם

 וכדומה את הוצאת השכירות, ההוצאה תוכר לצורכי מצ'ינג בלבד. 

למשתתף(, הסעות )מלבד הסעות  ₪ 20עלויות סבירות בגין כיבוד והסעדה )עד  (2

 מונגשות לבעלי מוגבלויות(.

בשנת  שלא נרשמו בספריוע"י מבקש התקצוב ו/או  שלא שולמו בפועלהוצאות  (3

 התקציב.

 :דרישות חשב לדיווח .ז

, בצירוף המסמכים שיצורף כנספח להרשאהבפורמט  יגיש דו"ח/ות ביצוע בקצומבקש הת (1

לרבות דוח מקורות ושימושים חתום ומאומת ע"י עו"ד ומודעת פרסום לגורם  הנדרשים

 המקצועי במשרד. לאחר אישור גורם מקצועי יועבר לבדיקת החשבות.

כן הוצאות בדוח  מסמך הצעת הבקשה מהווה נספח תקציבי מחייב אף בשלב הביצוע, ועל (2

 הביצוע החורגות מהיקף התקציבי בסעיף שבהצעה יקוזזו.

תוגש דרישת תשלום חתומה ע"י ר' רשות, גזבר  לעניין הגשת הדרישה וצירוף האסמכתאות (3

מרכיבי הדרישה בהתאם למפורט בנספח  כלורכז תרבות. לדרישה זו יש לצרף אסמכתאות עבור 

כאסמכתא תקינה ובלבד שממוענת לרשות המקומית  התקציבי.  חשבונית מס או קבלה תחשב

או לתאגיד העירוני. יש לציין בגוף המסמך את שם האירוע, השירות בגינו נוצר ואת תאריך מתן 

השירות. יובהר כי במידה והאירוע יופעל באמצעות גוף מפעיל יועבר פירוט לעלויות ולמשרד 

ב' הפקה מפורטות על פי תתי תהא הזכות לבקש אסמכתאות בהתאם ) לרבות עלויות ח

 סעיפים(. 
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יש לכלול בדיווח למשרד את כל ההוצאות הרלוונטיות, הוצאות שלא יכללו בדוח הביצוע כפי  (4

 שיוגש למשרד בעת הדיווח לא יוכרו. 

 של הרשות ובה כל רישומי האירוע.הנהלת חשבונות יש לצרף כרטסת  (5

יפי לא יכללו בדוח הביצוע .יובהר כי דוח יובהר כי עלויות ספציפיות הממומנות ע"י מקור ספצ (6

 מקורות ושימושים יפרט עלויות ספציפיות ומקור מימון ספציפי.

היה והרשות השתמשה בשירותי הפקה המשרד רשאי לבקש הסכם התקשרות ובו כל  (7

 השירותים הכלולים בהתקשרות. 

 

 :קצוב המאושרעקרונות לקביעת גובה הת .8

בהתאם לשלבים ולאמות  הוועדה, יקבע על ידי שבנוהל זההסף  לבקשה העונה לתנאי קצובסכום הת

 המידה כמפורט להלן:

 :השלבים .א

 הוועדה.קביעת הניקוד של הבקשה בכל תחום )אמת מידה( ע"י  - 1 שלב 

' ח 2' ועד ה 2ולכל סוג אירוע כהגדרתו בסעיפים  לנוהל זהשהוקצה  התקציבחלוקת סה"כ  -2שלב 

 .שחושב לכל בקשה הסופיבהתאם לניקוד ו, קצובירות לתבין הבקשות שנמצאו כשלעיל 

בשלב הראשון ינוקד ויתוקצב אירוע אחד לכל רשות מקומית. לאחר מכן, המשרד רשאי - 3שלב 

 לנקד ולתקצב את הבקשה השנייה לכל רשות. 

 הערות

יחליט אודות מספר האירועים שיאושרו לכל רשות מקומית, בהתאם לגובה התקציב המשרד  1

 , מספר הבקשות שתוגשנה וההיקף התקציבי הכולל של הבקשות. והלהנשל 

ועדת התמיכות של המשרד תקצה את התקציב בין כלל הרשויות המקומיות העומדות בתנאי  2

 הסף באופן שוויוני, שקוף ומנומק. 

 :הקטגוריות 3לכל  אמות המידה והניקוד .ב

 אופן חישוב הניקוד ניקוד קריטריון

אחוז . עצמאייםת ממקורוהאירוע מינוף 
ההשתתפות העצמית של הרשות המקומית 

 מסך תקציב האירוע. 

כל מקור הכנסה  -"מקורות עצמאיים"
תמיכות או הקצבות מתקציב  שאינו

  .המדינה

 נקודות. 5:  20%-11% 20%

 נקודות. 10:  30%-21%

 נקודות. 15:  40%-31%

 נקודות. 20: ומעלה 41%

 השכונות/תושבי הרשותשל  המצטבראחוז ה
המיעוטים, אוכלוסיית המשתייכים ל

  .העולים החדשיםהחרדים ו
 

 נקודות.  6: 30%-21% 25%

 נקודות. 12: 40%-31%

 נקודות. 18: 50%-41%

 נקודות.  25ומעלה:  51%
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כלכלי של הרשות המקומית -דירוג חברתי
 עפ"י דוח למ"ס עדכני.

 נקודות. 30: 1-2רשויות מקומיות בדירוג  30%

 נקודות.  20 : 3-4מקומיות בדירוג רשויות

 נקודות. 10: 5-6רשויות מקומיות בדירוג 

 נקודות. 5: 7-8רשויות מקומיות בדירוג 

 .נקודות 0: 9-10רוג ירשויות מקומיות בד

המתוכנן להשתתפות מספר המבקרים 
 באירוע.

 326-410נקודות,  4משתתפים:  250-325אירוע קטן:  10%
 10משתתפים:  411ל נקודות, מע 7משתתפים: 

 נקודות.

-676נקודות,  4משתתפים:  500-675אירוע בינוני: 
 10משתתפים:  851נקודות, מעל  7משתתפים:  850

 נקודות.

נקודות,  4משתתפים:  1,000-1,500אירוע גדול: 
משתתפים  2,001נקודות,  7משתתפים:  1,501-2,000

 נקודות.  10ומעלה: 

: ₪אלף  71-80נקודות,  5: ₪אלף  60-70אירוע קטן:  15% ע.היקף התקציב הכולל של האירו
 .נקודות 15: ומעלה ₪אלף  81נקודות,  10

 101-120נקודות,  5: ₪אלף  90-100אירוע בינוני: 
 נקודות. 15:  ומעלה ₪אלף  111נקודות,  10:  ₪אלף 

 151-200נקודות,  5: ₪אלף  120-150אירוע גדול: 
 נקודות 15ומעלה:  ₪אלף  201נקודות,  10 ₪אלף 

  100% סה"כ

 

סך התקציב לכל קטגוריה יחולק בסך הניקוד של כל הרשויות יובהר לעיל כי כל קטגוריה תנוקד בנפרד. 

לנקודה, תוכפל בניקוד של כל רשות מקומית ותהווה  ₪ Xשהגישו בקשה לאותה קטגוריה. התוצאה שתתקבל 

 את התקציב המאושר עבורה בגין אותו אירוע. 

 :בחינת הבקשות .9

 אשר תבדוק: הוועדה לדיון בפנייהבקשות יובאו   9.1

 . התקצוב אירוע בעבורו מבוקשהודירוג  הערכתהגשת כל המסמכים והנתונים הנדרשים ל .א

 בנוהל זה.בתנאי הסף שנקבעו  קצובעמידת בקשת הת .ב

מנות ו/או התכנות, מידת השפעת האירוע על טיפוח התרבות ו/או האבדיקת  - נושאים מקצועיים .ג

, וביישוב המבצע בפרט, יכולת המינוף של תמיכת הרשות באירוע פריפריה החברתיתהספורט ב

 באמצעות האירוע. פריפריה החברתיתוכן מידת חשיפת החשיפת האירוע מידת 

ככל שיידרש לה  השלמת מסמכיםלקבלת הבהרות ו/או  קצובתהא רשאית לפנות למבקש הת הוועדה  9.2

הכרחי עם הועדה הינו תנאי  קצובושיתוף פעולה מלא של מבקש הת, אירועהוג ודירלשם הערכת 

 .קצובלאישור הת
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התקציב תחלק את  הוועדהוהערכתן המקצועית,  בדיקת שלמות הבקשות, עמידתן בתנאי הסףלאחר  9.3

 ב' לעיל 8, בהתאם לאמות המידה שבסעיף קצובבין כל הבקשות שנמצאו כשירות לת לנוהל זהשנקבע 

 . בהתאם לתנאים שנקבעוו

 .קצובהמאושר לא יעלה בכל מקרה על הסכום המבוקש בבקשת התקצוב סכום הת 9.4

 

 :קצובהת תשלום אופן .10

הגורמים המוסמכים  ע"י מאושר/יםות ביצוע /באמצעות דו"ח ביצועהוכחת לאחר שולם התקצוב י .א

  .המקומית ברשות

 .קצוביב בתקנה התקציבית, נשוא התיהיה כפוף לקיומו של תקצ קצובאישור התיובהר, כי  .ב

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

 . קצובנרשמו במלואן בספרי מבקש התואשר שולמו  שולם רק בגין הוצאותקציב יהת .ד

 ד. כל דיווח לאחר מועד זה לא יכוב928/2/201-ההוצאות ניתן להגיש עד לתאריך הן דיווח סופי בגי .ה

 .בלבד( 831.12.201יש לקיים האירועים עד  .)הכוונה לדיווח בלבד

 

בכל מקרה בו . למען הסר ספק, %90סך התמיכה הממשלתית באירוע לא תעלה על  :כפל תמיכות .ז

לרשות המקומית אושרה תמיכה לאירוע מקול קורא אחר שפורסם על ידי המשרד, או הרשות לפיתוח 

, היא תידרש לוותר על אחת מהתמיכות. האירוע לא ייתמך פעמיים על הנגב או הרשות לפיתוח הגליל

ידי המשרד או על ידי המשרד ועל ידי הרשות לפיתוח הנגב או הרשות לפיתוח הגליל. בכל מקרה בו 

, היא 90%-לרשות המקומית אושרה תמיכה לאירוע ממשרד ממשלתי אחר, וסך התמיכות גבוה מ

 תידרש לוותר על אחת מהתמיכות. 
 
 

 .בהתאם להנחיות חשבות המשרד כמצורף בדוח תקציב וביצוע אך ורקדו"ח הביצוע יוגש  .ח

 

במידה ויסתבר כי  יודגש, כי . התקציב ישולם בשיעור יחסי ובהתאם לסך ההוצאות ששולמו בפועל .טז

מס' המשתתפים ו/או מחזור הפעילות פחת/ו מהמינימום הנדרש, תקצוב המשרד יקטן באופן יחסי. 

, תקצוב המשרד יבוטל. %50-ו מספר המשתתפים או מחזור הפעילות פחתו מלמעלה מבמקרה ב

אירוע קטן בו תקציב האירוע או מספר המשתתפים באירוע בפועל לא עמדו בהגדרות הנוהל לפי 

 .ז יפסל ותקציב המשרד יבוטל.2סעיף 

או מספר וע מהמצוין בתקציב האיר %49-1בהתאם לבדיקת המשרד יפחת ב היה והביצוע בפועל, .יז

כמוגדר בהרשאה יופחת התקצוב המאושר בשיעור יחסי בהתאם לכך. היה והביצוע המשתתפים 

ויותר  מהמצוין בתקציב האירוע כמוגדר בהרשאה,  %50בפועל בהתאם לבדיקת המשרד יפחת ב

  .יבוטל התקצוב במלואו

 

תקציב כנית ובתוהרשות המקומית רשאית לבצע שינויים פנימיים בלעיל, ' טבהמשך לסעיף 

שור גורם מקצועי מאת המשרד ובאי עם המשרד בתיאום ,10%האירוע בהיקף שלא יעלה על 

למען  המשרד מראש. חשבות את אישור בנוסף , מחייב20%ועד  שינוי בהיקף גבוה מכך ומראש.
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האירוע והתקציב בלבד, ולא הקטנת תקציב תוכנית הסר ספק, מדובר בשינוי פנימי בין סעיפי 

הקטנת תקציב האירוע מעבר וע. הקטנת תקציב האירוע תביא להפחתת התקצוב, כאמור לעיל. האיר

  לתקציב שנקבע בתנאי הסף תביא לביטול התקציב.

 :כללייםתנאים  .11

 התקציב.כתנאי לקבלת  בתנאים הבאיםלעמוד  קצובעל מבקש הת .א

שורים המתחייבים כל האי קצובמתקיים עפ"י כל דין ולמבקש התהתקצוב  האירוע עבורו מבוקש .ב

 עפ"י חוק לקיים את האירוע.

הרשות בכל פרסום הקשור לאירוע, יופיעו שם המשרד ולוגו המשרד במיקום ובגודל בולטים לעין.    .ג

  P2017@PNG.GOV.IL למר שמואל ליטוב במייל נדרשת להעביר את פרסומי האירוע מראשהמקומית 

 לצורך , לרבות חברת הפקה, עמותות וכדומהחיצוניים הפקה בשירותי נעזרקצוב הת ומבקש ההי   .ד

המפיק  החיצוני גורםה לבין בינו התקשרות הסכם בחתימת מחויב הוא המתוקצב, האירוע ביצוע

 . המשרד רשאי לבקש העתק מהסכם ההתקשרות. את האירוע

התקיים עבור האוכלוסייה בגינה התבקש  אכןרוע ינציגי המשרד ו/או מי מטעמם יבדקו כי הא .ה

ואושר התקציב. במידה ויסתבר כי האירוע לא התקיים עבור אוכלוסייה זו, המשרד רשאי לבטל את 

  התקצוב המאושר.   

 אירועכל אתר או פעילות הקשורים לקיום הם לבקר ב/רשאיו/או מי מטעמם  המשרדנציגי  .ו

מראש עם בתאום קצוב האירוע מטעם מבקש התולהיפגש עם הגורם האחראי לניהול  מתוקצבה

ב. נציגי המשרד ו/או מי מטעמם יוזמנו לאירוע עצמו לצרכי התרשמות, ביקורת קצומבקש הת

 וכדומה. 

 
עלול להביא לעיל,  111.בסעיף מהתנאים המובאים או יותר אחד של  קצובאי ביצוע מצד מבקש הת       ז. 

התשלומים את מלוא  משרדיידרש להשיב לקצוב הת , וכן מבקששאושר קצובמלוא התלביטול 

 שכבר הועברו לחשבונו, בתוספת הצמדה למדד וריבית חשכ"ל מיום הפקדתם בחשבון הבנק.

 

 לנוהל התמיכה בקשות להגשת מנהליות הנחיות .12

  14:00 בשעה  8.15.7_לא יאוחר מיוםלמשרד  יוגשו , על צורפותיהן ונספחיהן,אירועים לתקצוב הבקשות .א

 .להלן זו, המצורפים למטרה המיועדים הטפסים גבי על 
 

בצירוף פרטי הפונה לגב' לי סרוב בכתובת מייל  בכתב בלבדשאלות בנוגע לנוהל יש להפנות  .ב

lees@png.gov.il  שאלות שיגיעו לאחר מועד זה לא ייענו.14:00בשעה _8.121.6_לא יאוחר מיום . 

 לנוהל יפורסמו במרוכז באתר המשרד.אלות והתשובות בנוגע הש .ג

 או   lraheeqq@png.gov.i  לכתובת מייל לשלוח יש, Word בפורמט הבקשה טופס לקבל ניתן .ד

 tslilk@png.gov.il יבדקו ולא הסף על יפסלו שינוי בהם יבוצע אשר טפסים. זאת ולבקש. 

 יש לפנות למשרד במייל בלבד. בנוגע לשאלות הבהרה. לא להתקשר נא .ה

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

mailto:P2017@PNG.GOV.IL
mailto:lees@png.gov.il
mailto:lees@png.gov.il
mailto:tslilk@png.gov.il
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  .תונפרד ותיש להגיש בקשלכל קטגוריה  .ז

 כל רשות תגיש את כל בקשותיה במעטפה אחת. .ח

 

 .לבקשה העתק של הנוהל ו/או רשימת השכונות לצרף לאנא  .ט
 

נספחיהן, יוגשו למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ברחוב שאול הבקשות לתקצוב, על צרופותיהן ו .י

 בתל אביב, בתיבה שתוצב מחוץ למשרד. אין להגיש את הבקשות באופן אחר.  8המלך 

 

בכל מקרה של חוסר במסמכים כלשהם,  .תקצוב שלא הוגשו במועד המשרד רשאי לפסול בקשות .יא

 המשרד רשאי לבקש הבהרות/השלמות.

 :הבקשות להגשת הכתובת .יב

 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

 תל אביב 8רחוב שאול המלך 

 בית אמות משפט

 13קומה 

 לשם המשרד לכתובת בהגעה הכרוכים החנייה ומצוקת האבטחה לסידורי מופנית הפונים לב תשומת .יג

 םהנגר בעיכוב יהיה לא שכן, אלו בתנאים להתחשב הפונים מתבקשים, לפיכך. הבקשה מסמכי הגשת

 בלוחות לעמוד הפונים של הבלעדית באחריותם. הבקשות להגשת האחרון המועד את לשנות כדי בגינם

 .זה בנוהל שנקצבו הזמנים

, ל"דוא באמצעות גם לנוהל בקשות להגיש ניתן כי, לעדכן מבקש והגליל הנגב, הפריפריה לפיתוח המשרד .יד

 . המכרזים בתיבת הגשה במקום וזאת,  kolotkorim@png.gov.il בכתובת

 בקשות ולהגיש החלופות באחת לבחור יש: מובהר. המכרזים תיבת באמצעות גם להגיש עדיין כמובן ניתן

 . 14:00 בשעה 5.7.2018 מיום יאוחר לא, האפשרי הזמן בתחום

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kolotkorim@png.gov.il
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 החרדים, המיעוטים אוכלוסיות עבור וספורט אמנות, תרבות באירועי תמיכה טופס בקשה לנוהל

 רוע בנפרד(אי עבור)יש למלא את הטופס  8201 - החדשים והעולים

 :פרטים ונתונים כלליים .א

 

 הרשות שם :______________________________________________ _ 

 תפקיד: _________________  טלפון: ___  ________________הקשר:  איש שם__________  ______ 

 __________________________אלקטרוני: דואר  __________נייד: _____________

 הרשות כתובת_________________________________________________ 

  1/    2/   3___)במידה והוגש יותר מאירוע אחד( דירוג האירוע -סדר עדיפות  ________________ 

 שם האירוע___________________________________________________ 

 קצוב :הת מבוקש ועבור תיאור האירוע  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 האירועים  –התקצוב )בשכונות יש לציין גם שם השכונה  מבוקש וע עבוריתקיים האירו ם וכתובת האתר בוש

: להתקיים בשטח השכונות( חייבים

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 כלוסייה עבורה מיועד האירוע: )עולים חדשים/חרדים/מיעוטים(_____________________________אוה 

 קטן/בינוני/גדול()אירוע  קצובסוג האירוע עבורו מבוקשת הת__________________________________ 

 הצפויים להשתתף באירוע המבקרים/המשתתפים מספר__ :__________________________________ 

 (ניתן יהיה לבדוק בקשתה לארשות שלא תספק נתונים אלו )ה מיועד האירוע רה עבוייסהאוכלו )%( שיעור 

  שיעור אוכלוסיית המיעוטים ברשות/שכונה__________________________________ 

 שכונה/ברשות חרדיםה אוכלוסיית שיעור__________________________________ 

 שכונה/ברשות החדשיםעולים ה אוכלוסיית שיעור__________________________________ 

לציין שיעור האוכלוסייה הרלוונטית בשכונות יש  /רחובותשכונותעבור אירועים ברשויות המגישות בקשות על ** 

 ולא בכל הרשות
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 הרשומים התושבים מספר(: זו שורה תמלא ג2-ב2, 1א-2 בסעיף המופיעה מקומית רשות) מקומית רשות 

 ___________________. תקצוב המבקשת המקומית הרשות של השיפוט חבשט

 בשטח הרשומים התושבים מספר(: זו שורה תמלא 3א-2, 2א-2 בסעיף המופיעה מקומית רשות) שכונות 

 ______________________.הנספח פי על המקומית הרשות של השכונות

 1 / 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10 למ"ס:העפ"י קצוב כלכלי של הישוב מבקש הת-דירוג חברתי _ 

 התקציב הכולל של האירוע _:)₪(_____________________________________________________ 

  ממקורות עצמאייםגובה השתתפות הרשות המקומית במימון האירוע  )₪(_:_____________________ 

 התקציב המבוקש מהמשרד לאירוע _: )₪(_____________________________________________ 

 תאריך מדויק( קיום האירוע מועד(_________ :__________________________________________ 

 (לנוהל .ו2 לסעיףבהתאם  )ימים רצופים מספר הימים בהם יתקיים האירוע__________ :_____________ 

  כן / לאלי מוגבלויות וצרכים מיוחדים: קיימת נגישות לבעמבוקש התקצוב באתר בו מתקיים האירוע עבורו  

 המקומית הרשות תושבי בקרב התקצוב מבוקש עבורו האירוע של פרסום/החשיפה אופן: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  האם מדובר באירוע שנערך לראשונה/ האירוע לראשונההשנה בה התקיים____________________ :___ 
 

ד יקטין בכל האמור לעיל, ככל שיסתבר כי הנתונים לעיל אינם נכונים, בייחוד לאחר מועד עריכת האירוע, המשר

התקצוב יופחת אם יסתבר כי השתתפו . באופן יחסי או יבטל את התקצוב במלואואת התקציב המאושר לאירוע 

התקצוב המקורי שאושר . בו פחות מבקרים או אחוז השתתפות הרשות המקורית קטן ביחס להגשה המקורית

או השתתפות הרשות המקומית  לא יגדל גם אם יסתבר כי באירוע השתתפו יותר מבקרים או שתקציב האירוע 

מהתקציב שהוגש למשרד, התקצוב   %50-אירוע היה נמוך ביותר מיש לציין כי במידה ויסתבר כי תקציב הגדלו. 

 יבוטל במלואו. 

 או כי יהיו ברשותו  מצהיר בזאת, בחתימתם מטה של מורשי החתימה שלו, כי ברשותו ישנם קצובמבקש הת

מבוקש התקצוב  ועבור ם הנדרשים לפי כל דין לקיים את האירועכל האישורים וההיתרי )בטרם קיום האירוע(

 בו היא תבוצע. באתרו

 משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, וכן תאגידים שהוקמו על פי חוק מהמשרד קצובמבקש הת פירוט הכנסות ,
 :2018ת התקציב שנאירוע המבוקש להצפויות להמובטחות ו
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  חשבון הבנק של מבקש התקצובפרטי  

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

     

     

 

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

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

 לשם ביצוע תשלומים.

 קצובפרטי בעלי תפקידים בכירים של מבקש הת : 

 מורשי חתימה שמות בעלי התפקידים
 X-סמן ב    

תעודת 
 זיהוי

 טלפון מיקוד כתובת פרטית מלאה

      יו"ר/ראש הרשות

      מנכ"ל

      גזבר/חשב/מנהל כספים

      רו"ח חיצוני

      מורשי חתימה:

      

 

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

 ( לעיל נכונים לפי מידת ידיעתנו ואמונתנו."פרטים כלליים") 1הפרטים והנתונים שנרשמו בסעיף 

 

 _______ מס' ת"ז: ___________ תפקיד: _________חתימה :______________שם: _________

 (1מורשה חתימה )

 

 שם: ________________ מס' ת"ז: ___________ תפקיד: _________חתימה :______________

 (2מורשה חתימה )

 

 __חותמת הרשות: __________________            תאריך: ________________________ 

 סוג ההכנסה  שם המשרד/הגוף 
)תמיכה/ 

עיזבונות/תקצוב/קניית 
 שירותים/מיזם משותף(

 סכום התמיכה )בש"ח( ושא(מהות ההכנסה )נ
 בטיפול מובטח
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 :תקציב האירוע –ו"ח מקורות ושימושים ד

 כולל מע"מ סה"כ בשקלים חדשים פרטים

  2018 המבוקשת לתקצוב בשנת לפעילות

  מקורות

  תמיכה ממשרדי ממשלה  )פרט(                                                                 

  

  

תמיכה מרשויות מקומיות שותפות 

 ציבוריים אחרים )פרט(                                                       ומקורות 
 

  מפעל הפיס

  

  

  חסויות

  תרומות פרטיות

  מכירת כרטיסים

  הכנסות ממכירות ושירותים נלווים

  הכנסות אחרות  )פרט(

  

  

  תקציב מבוקש מהמשרד

  סה"כ הכנסות

  שימושים

  גמת סדרנים ומאבטחים()דו –כח אדם  

  (10%)עד  פרסום במדיה
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  לוגיסטיקה 

   הוצאות הפקה

  )דוגמת שכר אומנים(  –פעילות 

  סדנאות  -פעילות 

  

  

  

  סה"כ עלות הפעילויות

  סה"כ שימושים

  עודף/ גרעון

וייבדק בשלב הביצוע מול מודגש בזאת כי מסמך תקציב האירוע בשלב הגשת הבקשה מהווה נספח תקציבי מחייב 
 נתוני ביצוע התקציב.

אנו החתומים מטה, מורשי החתימה מטעם _____________________, מצהירים בזאת כי כל 
"( לעיל נכונים לפי מידת תקציב האירוע -)"דו"ח מקורות ושימושים  2הפרטים והנתונים שנרשמו בסעיף 

 ידיעתנו ואמונתנו.
 

 

 ת"ז: ___________ תפקיד: _________חתימה :______________ שם: ________________ מס'

 (1מורשה חתימה )

 

 שם: ________________ מס' ת"ז: ___________ תפקיד: _________חתימה :______________

 (2מורשה חתימה )

 

 שם: ________________ מס' ת"ז: ___________  חתימה  וחותמת:______________________

 זבר  במבקשרו"ח/ג

 

 חותמת הרשות: __________________  תאריך: ________________________________ 
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 יש להגיש עם דרישת התשלום )אין צורך להגיש בעת הבקשה(  -' דוח תקציב וביצוע התקציב בנספח 

 תת נושא  נושא 
הצעת 

 ₪הבקשה 
ביצוע 

  ₪בפועל 
אסמכתא 

 נדרשת 
מס' 

 סימוכין
תאור 
 אה ההוצ

 הגבלות 

 כח אדם
 XX XX סדרנים 

חשבונית מס 
 / קבלה 

      

 XX XX אבטחה
חשבונית מס 

 / קבלה 
      

 לוגיסטיקה

 XX XX עיצוב האירוע
חשבונית מס 

 / קבלה 
      

 XX XX בטיחות
חשבונית מס 

 / קבלה 
      

 XX XX מקומות ישיבה
חשבונית מס 

 / קבלה 
      

 XX XX גידור 
בונית מס חש

 / קבלה 
      

 XX XX שירותים ניידים
חשבונית מס 

 / קבלה 
      

 XX XX בטיחות
חשבונית מס 

 / קבלה 
      

 XX XX אחר )פרט(
חשבונית מס 

 / קבלה 
      

 הפקה

עלויות חב' הפקה 
)לאירועים גדולים 

ורבי משתתפים 
 בלבד(

XX XX 
חשבונית מס 

 / קבלה 
    

  

XX XX 
נית מס חשבו

 / קבלה 
    

 פעילות

אמנים )כולל 
פירוט למס' 

אמנים 
 ושמותיהם( 

XX XX 

פירוט תתי 
סעיפים וצירוף 

אסמכתאות ע"פ 
 -דרישה 

חשבונית מס 
קבלה, ד. עלות 

 מעביד ועוד..

    
 25,000לאירוע קטן עד 

גדול עד בינוני ו לאירוע
50,000  

עלות חומרים 
 לסדנאות

XX XX 
חשבונית מס 

 לה / קב
      

 פרסום 

גרפיקה, דפוס 
 ושילוט

XX XX 
חשבונית מס 

 / קבלה 
    

 10% -תקרה 
 מהתקציב

 XX XX הוצ' פרסום
חשבונית מס 

 / קבלה 
    

       XX XX אחר )פרט( אחר 
 

סך 
הוצאות 
 האירוע

  XXX XXX         

הכנסות 
ממכירת 
 כרטיסים

             הכנסות 

             עלות לכרטיס

הוצאות 
 האירוע נטו

              

הוצאות האירוע יהיו הוצאות סבירות בהתאם לנורמות הממשלתיות. המשרד שומר לעצמו את 
 הזכות לפסול עלויות מופרזות שאינן תואמות לנורמה זו.
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 רשימת ישובים במועצות אזוריות - 'ג ספחנ

 
 זבולון

   
 עין כרם בי"ס חקלאי

  
 רבבה 

 רחלים  עין נקובא  דחואל 

  ערבות הירדן עין ראפה  כפר הנוער הדתי 

 משכיות   תירוש  ראס עלי 

 רותם  שדות מיכה  אורנים 

 ייט"ב  ישעי  אבטין 

 חמדת  בית מאיר   מנשה
 גלגל  צובה  אלוני יצחק 

 גיתית   גן רווה אל עריאן 

  גוש עציון מעיינות  כפר פינס 

 אספר   רגז אום אל קוטוף 

 מעלה עמוס  שעלבים  מייסר 

 בת עין   באר טוביה  חוף הכרמל

 מגדל עוז  כנות  בית הצבי 

 כפר עציון   יואב מאיר שפיה 

 כרמי צור  אל עזי  כפר גלים 

    חוף אשקלון עין חוד 

   כפר סילבר  ניר עציון 
   ברכיה  מעגן מיכאל 

   חלץ   עמק חפר

    לוד עמק  מבואות ים 

   כפר חב"ד  נעורים 

   אחיעזר   לב השרון

    שומרון פורת 
   יצהר   חבל מודיעין

   איתמר  בן שמן)כפר הנוער( 

   ברכה  ברקת 

   אלון מורה  מבוא מודיעים 

   כפר תפוח  בארות יצחק 

   אבני חפץ   מטה יהודה
   ברוכין  קריית יערים מוסד 
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 רשימת שכונות ורחובות -' דנספח 

 שכונות ורחובות שם הרשות 

 ירושלים, אלעזר דוד, ההדס, הזית, האילן.’ שדהיובל, פארק תעשייה צפוני:  אור עקיבא 1
הנשיא וייצמן, ציוני ’ סנטלי מאיר, אלעזר דוד, יאנסן עליזה, שדבן גוריון, קנדי)צפון(, שז"ר: 

 מנחם.
הנשיא וייצמן, העצמאות, הרב קוק, רוטשילד, ’ שד, קנדי)דרום(: אזור תעשייה )דרום(,נווה אלון

 ציוני מנחם.
 .דגניה, כצנלסון, יהדות קנדה, דקלה, ההסתדרות -ההסתדרות )דרום( אור יהודה 2

 . אדם יקותיאל, החצב, העצמאות, השקמה, הורד -קריית גיורא )דרום(
 .יהו, יהדות קנדהשפרינצק, שרת משה, אסירי ציון, סעדון אל -מרכז העיר

 .החלוצים, הל"ה, סיני, עולי הגרדום, שד' בן פורת מרדכי -עמידר
 .אלעזר דוד, צפריר, ניצן, העצמאות, יוסף חיים -כפר ענה, נווה רבין
 .סביון, אדם יקותיאל, הכלנית, העצמאות, יוסף חיים -קריית גיורא )צפון(
 .לים, שד' הבניםההסתדרות, העצמאות, השיטה, ירוש -ההסתדרות )צפון(

 חטיבת הנגב, חטיבת יפתח, שד' סנה משה, האדמו"ר מבעלז. -אשטרום, רובע ג' )צפון( אשדוד 3
אליעזר בן הורקנוס, יוחנן בן זכאי, עקיבא בן מהללאל, רשב"י, שמעון בן  -מערב( -רובע ז' )צפון

 שטח.
 היסמין, שד' הפרחים, הצבעוני, החרצית, הרותם.  -רובע ח' )מערב(

 יוחנן בן זכאי, רבי טרפון, רבי יהודה הנשיא, רשב"י, שמעון בן שטח. -מזרח( -רובע ז' )דרום
 הפלמ"ח, מבצע ברק, חטיבת כרמלי, חטיבת גולני, חטיבת הנגב.  -נווה יונתן, רובע ג' )צפון(

 הפלמ"ח, הרב אברמסקי, הרב רוזובסקי, סנש חנה, שד' עוזיהו. -רובע ג' )מרכז(
רבי עקיבא, אדמו"ר מפיטסבורג, הפלמ"ח, חפץ  -רית פוניבש, רובע ג' )דרום(מתחם אלתא, ק 

 .חיים, סנש חנה
 .יוספטל, הרב קוק, מורדי הגטאות, ז'בוטינסקי, הנשיא ויצמן -רובע ב' )צפון(, שכ' ונטורה

 .משמר הירדן, שבי ציון, ז'בוטינסקי, הראשונים, ההסתדרות -מזרח( -רובע א' )צפון 
 .קבוץ גלויות, הרב הרצוג, יצחק הנשיא, בורוכוב, הרב מימון -מזרח(-וםרובע ב' )דר

 .גור דב, שחם יואב, אפרתי אליהו, בן יוסף שלמה, שפירא אברהם -רובע ו' )מזרח(
 .שד' בני ברית, הרב בלולו, גור דב, אלבז נתן, בן יוסף שלמה -רובע ו' )מערב(
 .שפירא משה חייםהרב שאולי, קרן היסוד,  -מזרח(-רובע ד' )דרום

 . הכלנית, הנורית, הרותם, שד' הפרחים, מבוא הדמומית -רובע ח' )מזרח(
 .קבוץ גלויות, סטרומה, בארי, אגדיר, המעפילים -מערב(-רובע ב' )דרום
 .מילמן, אלבז נתן, גור דב, טרומפלדור, מיכשוילי -רובע ו' )דרום(
 .שבי ציון, אח"י אילת ההגנה, הראשונים, רוגוזין, -מזרח( -רובע א' )דרום
 .דרך בגין מנחם, הכלנית, מבוא הגומא, מבוא העירית, שד' הפרחים -רובע ח' )דרום(

 .ביאליק, ההסתדרות, ז'בוטינסקי, יוספטל, הפורצים -ז'בוטינסקי, שמשון )מערב( אשקלון 4
 י.ל פרץ. טשרניחובסקי, מנדלי מוכר ספרים, ההסתדרות, ביאליק,  -שמשון )מרכז ב'(

 .אבימלך, השבטים, אליאב אורי, בנימין, ראובן -גבעת הפרחים, שכ' דרומי
 .השופטים, שיבת ציון, התחיה, אליהו הנביא, הנביאים -גבעת ציון, כרמי ציון

 .ביאליק, מילרוד אליעזר, צור אפרים, עופר אברהם, יוספטל -שקמים, שמשון )מרכז א'(
 .סתדרות, חתם סופר, הרב עוזיאל, שפינוזהביאליק, הה -רמת בן גוריון, שמשון )צפון(

 .משה, ניצנים, עגנון, שד' שפירא, ההסתדרות -נווה אלונים
 .שני אליהו, בן יהודה אליעזר, עולי הגרדום, פלוגות, שד' שפירא -גולדה

 .רבינוביץ', הנביאים, בר יהודה, השקמה, בר אילן, בלפור, יצחק שדה -הרחובות בת ים 5
 .בוץ גלויות, קרן קימת לישראל, ניצנה, השלושה, החלוציםק -עמידר )מזרח(

 .שד' העצמאות, רוטשילד, ירושלים, ארלוזורוב -הרחובות
 .ז'ילבר, יוחנן הסנדלר, דרך בן גוריון, הקוממיות, ישראל בן ציון, יהודה הלוי -הרחובות
 .האורגים, ד"ר ניר נחום, גלנטי, גנרל קניג פייר -הרחובות

 .חרושת, הקוממיות, הרב ניסנבוים יצחק, כ"ט בנובמבר, העבודהה -אזור תעשייה
 .שד' יוספטל גיורא, החשמונאים, החרושת, דניאל, בר אילן -רמת ים

 .בורים, השלושה, קדושי לוצק, ויצמן, שד' העצמאותיהג -עמידר )צפון(
 .הצפורנים, סנה משה 'שד' יוספטל גיורא, ארזים, מבצע סיני, סמ -רמת יוסף )מרכז(

 דרך אהרן, דרך היקב, דרך שרה, מרבד הקסמים, קבוץ גלויות.  -מול היקב, נווה שרת, רמת צבי זכרון יעקב 6

 .יסישרת משה, השיטה, בן צבי יצחק, האלון, ברנד -כפר ברנדייס, שיכון ברנדייס חדרה 7
 .יםבאייר, השופטים, מבצע עזרא, שבטי ישראל, הצוק 'ה -אלי כהן, גבעת אולגה )דרום(
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 .אפיקי מים, ארזי הלבנון, הצוקים, חבצלת השרון, סמדר -חופים, עין הים
ארבע האגודות, הסהרון, מבצע עובדה, שמעוני דוד,  -וייצמן, יד שמואל, יער חדרה, שיכון גזית

 .אהרונסון
 הראשונים, הקרן הקיימת לישראל, -אולגה ג', אזורים, בן גוריון, גבעת אולגה )מזרח(, קידמת ים

 .ש"י, הרב בוזגלו, הרב ניסיםי
 .שד' בגין מנחם, בוארון ברוך, הראשונים, המעפילים, הנגב -גבעת אולגה )מערב(, כפר הים

 נורדאו, בוטקובסקי, ביאליק, בן צבי יצחק, חזני מיכאל. -פאר
 .', התנאיםאהרונוביץמכס וג'סי כהן, שד' בגין מנחם, הסנהדרין,  -ג'סי כהן )דרום( חולון 8

 .יה, הרב ניסים יצחק, התנאיםיאגוז, החמנ -ת מיכהיקרי
 .התנאים, יטבתה, הערבה, אילת, שד' יוספטל -ג'סי כהן )צפון(, שיכון חדש

 בנים, המעפילים, מבצע סיני, שד' הוז דב, גבעתי.ה -רחובותה
ייזל ירוחם, בורים, דרך צידרך בר יהודה, דרך יד לבנים, הג -ואדי רושמייה, עיר תחתית )מזרח(  חיפה 9

 .אני מאמין
 .מעלה השחרור, שיבת ציון, מרכוס ברוך, ואדי סליב, קבוץ גלויות -עיר תחתית )מזרח(

 .ניםישיבת ציון, שער פלמר, דרך העצמאות, דרך יפו, שד' המג -העיר התחתית )מרכז( שער פלמר
 .ניםישד' המגככר פלומר, עין דור, דרך יפו, דרך העצמאות,  -ר תחתית )מרכז( ככר פלומרעי

 .כורי, שד' הציונות, קיסריה, ואדי, שבתאי לוי -מזרח( -ואדי ניסנאס )דרום 
 דרך אלנבי, סנט לוקס, האיטלקים, עין דור, שד' -ואדי ניסנאס )מערב(, עיר תחתית )מערב(

 .הציונות
 .שמריהו לוין, הנביאים, הרצל, חסן שוקרי, החלוץ -מזרח(, מרכז הדר )צפון(-הדר )צפון

 .ביאליק, החלוץ, הרצל, חסן שוקרי, יחיאל -דר מזרחי )מערב(, ואדי סאליבה
 .השלוח, גאולה, חרמון, מיכאל, בצלאל -הדר מזרחי )דרום(

 .בורים, חטיבת כרמלי, החשמל, דרך יד לבנים, דרך בר יהודהיהג -נווה גנים )צפון(
 .פבזנרתל חי, ארלוזורוב, בלפור, יוסף,  -הדר הכרמל, מרכז הדר )דרום(

 .שבתאי לוי, הרצליה, בלפור, שד' הציונות, הנביאים -מערב( -הרצליה, מרכז הדר )צפון 
 .בורים, הרצל, יל"גימיכאל, בר כוכבא, הג -הדר מזרחי )מזרח(, נחלה

 .בעלי התני"א, שטרן יוסף, שד' ורבורג, הרב לוין אריה, משה חיים שפירא -קרית שמואל )מערב(
 .אבנר, דרך אלנבי, צה"ל, שד' ההגנה, יואב -קרית אליעזר )מערב(

 .גלאל אל דין, רענן, כבירים, אל מוהדי, עודה נדה -כבאביר
 .אהבת ישראל, דרך רופין, הנגב, מיכאל, מקור ברוך -רמת ויז'ניץ

 .הרב קניאל, גאולה, האר"י -מעונות גאולה
 רזיאל דוד, זמכשרי, הירדן, גוש עציון, הגיבורים. -חליסה

 .הזמיר, הדרור, השחף, נחליאלי, שד' דואני -נאות בן גוריון יבנה 10
 .שד' דואני, הערבה, האלון, האורן, דרך חג'ג' אהרון -רמות וייצמן, שכ' טרומיים

 .העצמאות, הרב אבוחצירה, שבזי, דרך חג'ג' אהרון, שד' דואני -נאות אשכול
 .ירקין, מוהליברשבזי, אלטלף אברהם, נורדאו, ס הרחובות: מונוסון -יהוד 11

 .אצ"ל, ירושלים, מירון אליהו, מרגולין, הרמן מאיר -גבעת הצבר, יד אליעזר, סביוני הפארק נס ציונה 12

 .גרינבוים, שמורק, סטופ, שד' בן צבי, סולד הנריאטה -נאות שקד )אזורים( )מזרח( נתניה 13
 .ויםרזיאל, עולי הגרדום, ציטלין הלל, הרצל, ניסנב -אום חאלד, סלע

 .התנועה הציונית, סוקולוב, עמק חפר, רבי עקיבא, הולנד -פרדס הגדוד
 .עזרא, שמואל, נחום, יחזקאל, הנביאים -צפון( רמת ידין )דורה
 .נחמיה, נצח ישראל, עזרא, שד' בן צבי, הנביאים -דרום( רמת ידין )דורה

 רלוזורוב, לנדאו שמואל,השומר, שפרינצק, א -דרום(, נאות חפציבה -נאות גנים )שיכון ותיקים
 .בוסל

 .שלום עליכם, פרץ, נורדאו, הרב רפאל, לבון פנחס -מזרח( -ת נורדאו )צפון יקרי
 .שטרית, לבון פנחס, נורדאו, רוטנברג, רופין ארתור -מזרח( -ית נורדאו )דרום יקר

 .ר זלמןויסלברגר, לבון פנחס, קצנלסון יצחק, שלונסקי, שניאו -מערב( -ת נורדאו )צפון יקרי
 .אלקלעי, יפתח הגלעדי, יהושע בן נון, יואב, קדושי בלזן -נאות הרצל, עמידר
 .הרצל, החלוצים, רזיאל, היהלום, ברט אהרון -מרכז העיר )מזרח(

 .ותיקים, ברנרובת שבע, ירושלים, יבנה, ה -יוספטל פתח תקווה 14
 . אליעזר, קהילות יעקב דרך בגין מנחם, רוזובסקי יוסף, מנחת שלמה, אריה בן -גני הדר

 .עזרא ונחמיה, צלח שלום, עדש שפיק, דרך בגין מנחם, צפת -עמישב )דרום(
 .בן עמי, ז'בוטינסקי, גוש עציון, אנילביץ, דרך מנחם בגין -גבעת המשטרה, גבעת הרקפות, תל חי קריית אתא 15

 .יטאינשטין, בן יוסף אהרון, דרך יצחק רבין, יוספטל, וינגי  -בן גוריון
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 .שד' ח"ן, חיים, יוספטל גיורא, ז'בוטינסקי, עגנון ש"י -שלום )צפון( רצו קריית ביאליק 16

 .גולומב אליהו, רמב"ם, טרומפלדור, כצנלסון, שד' ויצמן הרחובות: קריית ים 17
 .הנגב, תבור, הגליל, שד' אלון יגאל, שד' ירושלים -אזור התעשייה

 .רט, אשר, שפרינצקיהודה, יוספטל, להמן הרב  -ש אגש
 .הראשונים, צה"ל, יוספטל, הקוממיות, ספיר פנחס -שיכון טיבר
 להמן הרברט, סולד הנריאטה, צה"ל, שד' ההסתדרות, שד' ירושלים הרחובות:

 סוקולוב, מצדה, שד' ויצמן, הירדן, להמן הרברט -שיכון עמידר
 .שבזי, שרת משה, הבנים, אלי כהן, הרצל -ן(וה עובד, נווה אשכול, שכ' קרן היסוד )צפוונ קריית עקרון 18

 .בן נון יהושע, וולפסון, מרבד הקסמים, אבן עזרא, צה"ל -צה''ל, רמב''ם )מזרח(, שכון א' ראש העין 19
 .מלכי ישראל, יהודה הלוי, ג'ון קנדי, הנביאים, וולפסון -אביב, שכון ב'

 ., דרך צה"ל'צחק, שניאור זלמן, אנילביץסנש חנה, בן צבי י -רמת אליהו )צפון( ראשון לציון 20
 ., אש שלום, שאול המלך, בן צבי יצחק, שניאור זלמן'אנילביץ -רמת אליהו )דרום(
 .תורה ועבודה, שניאור זלמן, פוזננסקי מנחם, סילבר, הרב מינץ -רמת אליהו )מערב(

כפורים, גבריאלוב, ששת הימים, מלחמת יום ה -ת רכטמן )אזור תעשייה(יית משה )צפון(, קרייקר רחובות  21
 .טוכמן יעקב, הורוביץ צבי

 .מלחמת יום הכפורים, אמנון ותמר, סמדר, ששת הימים, דפנה -ית משה )דרום(יקר
 .בת ים, יפת, טולוז, האתרוג, קדם -גבעת עלייה יפו -תל אביב 22

 .חריף אייזיק, אפלטון, יפת, הולצברג שמחה, שד' ירושלים -יפו )דרום(
 .מיכאל אנג'לו, יהודה הימית, אבינרי יצחק, שבטי ישראל, שד' ירושלים -)מרכז(יפו 

 .בוריםיגרוסמן מאיר, הלוחמים, דרך בן צבי, דרך יגאל ידין, תל ג -תל כביר )דרום(
 .סמדר, לח"י, אצ"ל, נתן, רוני -התקווה )מרכז(
 .וה, טרפון, יאיר, יקותיאלולח"י, התק -התקווה )מערב(

 .שתולים, לח"י, חירותנו, תשרי, נתיבות -ראהארגזים, עז
 .יפת, נחמן מברסלב, צהתל"י, שד' הבעש"ט, שד' חב"ד -יפו, שיכוני חיסכון

 .פיקוס, סהרון, שד' ירושלים, שד' הבעש"ט, יפת -יפו ג' )צפון(
 .חבר הלאומים, שד' ירושלים, נס לגויים, רבנו ירוחם, מדרשת תנחומא -מערב( -יפו )צפון 

 .דרך בן צבי, גרינבוים, נס לגויים, שרירא גאון, אור החיים -מזרח(-פוןיפו )צ
 .אהלי יעקב, גרינבוים, גרוסמן מאיר, דרך בן צבי, צונץ -צפון, נווה עופר )תל כביר( -יפו ב'

הרב הלר חיים, שד' ירושלים, קוץ' אדוארד, הרב הלר חיים,  -צפון( -גבעת התמרים )יפו ד'
 .רובינשטיין יצחק

 .מנשה בן ישראל, לוינסקי, דרך שלמה, שיבת ציון, צמח דוד -נה המרכזית )החדשה(התח
 .מאור הגולה, מסילת ישרים, שד' חכמי ישראל, קבוץ גלויות, חכמי לובלין -שפירא )דרום(

 .3383דרך בן צבי, הרצל, לבון פנחס, קבוץ גלויות,  -אבו כביר
 .ותיקים, אסירי ציוןון צבי, שד' ההקשת, קבוץ גלויות, דרך ב -ת שלום )מערב(יקרי

 .קבוץ גלויות, גורי ישראל, קפלנסקי, דרך בן צבי, חיל השריון -ברית שלום )מזרח(
 .וה, קהילת ניו יורק, דעואל, אצ"ל, דרך ההגנהוהתק -מערב(-התקווה )צפון
 .מושיע, אצ"ל, ותיק, דרך ההגנה, ורד -מזרח(-התקווה )צפון

 .תיאל, לח"י, אצ"לבועז, קלמן, אי -בית יעקב
 .נס לגויים, באר שבע, שד' ירושלים, חסידי האומות, נחל הבשור -דקר )יפו א'(

 .קהילת קנדה, חיננית, שד' ירושלים, מחרוזת, פעמונית -(דרום)גבעת התמרים 
מרכז המלאכה , מרכז המלאכה )מזרח(, שפירא )צפון(, התחנה המרכזית )הישנה(, נווה שאנן

 .ראש פינה, הגר"א, הגדוד העברי, הרכבת, בני ברק -עזר )מערב(, נווה כפירנווה אלי, )מערב(
 .גולומב, קבוץ גלויות, חיל השריון, דרך ההגנה, ישראל מסלנט -הרחובות
 .לנוב, שד' הר ציון'ה, ציהקונגרס, לוינסקי, העלי -הרחובות

 

 

 


