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 להקמת בית ליצירה מוסיקלית בנגב ובגליל קול קורא

 

 

 

 

 

 ורקע מבוא .1

ומשרד התרבות והספורט )להלן:  )להלן: "המשרד"( המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל .1.1

בנגב, בגליל לשם יצירת  ומינוף התרבות, האמנות והספורט בטיפוח רבה חשיבות רואים"המשרדים"(, 

 הצורכת תרבות ועוסקת בתרבות. רחבה לאוכלוסייה מענה שנותן עשיר תרבותי מרחב

ס איכות חיים ולחזק את הקהילות במטרה לבסהמשרדים פועלים רבות בתחומי התרבות השונים,  .1.2

המקומיות. לקיום פעילויות תרבות, אמנות וספורט תפקיד חשוב במילוי תוכן במרחב הציבורי ויצירת 

אזור תוסס ושוקק חיים. פעילויות אלה תורמות ליצירת תחושת שייכות למקום, מעניקות משמעות 

 חזקות את הכלכלה המקומית. לסביבה והן בעלות תפקיד חשוב בהתחדשות האזור ומיתוגו ומ

אחד מתחומי התרבות המתפתחים ברשויות בנגב ובגליל הוא תחום המוסיקה. בשנים האחרונות ניתן  .1.3

לראות מגוון תוכניות לימוד בתחומי המוסיקה, הרכבים מוסיקליים שצמחו ביישובי הנגב והגליל, 

-ונים, אולמות תרבות ואמפישלוחות שונות העוסקות בלימוד וקידום המוסיקה, הקמת קונסרבטורי

 תיאטרונים ועוד.

 2כאמצעי נוסף לפיתוח ושדרוג תחום המוסיקה בנגב ובגליל, המשרדים קיבלו החלטה לפעול להקים  .1.4

שיהוו מסגרת ליצירה עבור היוצרים המתגוררים בנגב וחשיפה בימתית בתים ליצירה מוסיקלית 

 ובגליל.

בקול קורא זה, רשויות מקומיות מהנגב והגליל, המעוניינות בהקמת הבתים ליצירה מוסיקלית  .1.5

בתחומן, זכאיות להגיש בקשה בנדון. קול קורא זה הינו תחרותי כך ששתי הרשויות המקומיות 

המוקצה על בתמיכה שתזכינה בניקוד הגבוה ביותר, האחת מהגליל והשנייה מהנגב, הן אלו אשר יזכו 

 הבתים ליצירה מוסיקלית. 2המשרדים לטובת הקמת ידי 

 

 הגדרות .2

-ב, התשנ"הרשות לפיתוח הנגבכהגדרתו על פי חוק  בנגבהרשויות המקומיות הממוקמות  – נגב 2.1

1991. 

-ג, התשנ"הרשות לפיתוח הגלילכהגדרתו על פי חוק  בגלילהרשויות המקומיות הממוקמות  –גליל  2.2

1993. 

מעטפת שלמה של פלטפורמה המעניקה במה והמהווה  מרחב ייעודי –" מוסיקלית ליצירה בית" 2.3

לקיום ו להופיעהתאמן, להקליט וכתוב, ללבכדי  ים ומבצעיםיוצר יםצרכים להם נדרש

בתים   2המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ומשרד התרבות והספורט מודיעים על כוונתם להקים 

להוות מסגרת ליצירה וחשיפה בימתית עבור  ליצירה מוסיקלית, האחד בנגב והשני בגליל, שמטרתם 

 היוצרים המתגוררים בנגב ובגליל.

, יוקצה בחלקים שווים לטובת הקמת, הצטיידות  ₪מיליון  8.5התקציב במסגרת קול קורא זה, בגובה של 

 ותפעול בית יצירה מוסיקלית אחד בנגב ואחד בגליל.
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ם המפורטים בקול הקורא ופועל בהתאם לתנאי מופעים/סדנאות/הרצאות/כתות אמן וכו'

 ובנספחיו.

צופים  50דקות לפחות בפני קהל של  30ביצוע פומבי של מופע מוסיקלי שאורכו  - "מופע מוסיקלי" 2.4

 לפחות;

עבודה מפורטת בהתאם לעקרונות הקול  נדרשת להגיש תוכנית מבקשת התמיכה –עבודה  תוכנית 2.5

קורא, הכוללת לוחות זמנים, אופן הפעלת הבית ליצירה מוסיקלית, שיתופי פעולה עם אומנים 

תיאור כללי של הפרויקט המוצע ה להצעת ועוד. הרשות המקומית תצרף ומוסדות תרבות נוספים

תחות הפרויקט, מהלכי שיווק התפ , מטרות ויעדים עםורציונלה שמוצעת כולל תפי עבודה תוכניתו

הפרויקט  אבני דרך לביצועמעורבות הפרויקט בחיי הקהילה המקומית והאזורית, מתוכננים, 

 חודשי הפעלה.  24-. תוכנית העבודה תהיה לתקופת ההקמה ולותאריכים לביצועם

תקציבית מפורטת, הכוללת את מלוא  תוכנית מבקשת התמיכה נדרשת להגיש –תוכנית תקציבית  2.6

מקורות מימון הקמת ותפעול הבית ליצירה מוסיקלית ואת השימושים המבוקשים תוך הבחנה בין 

הרשות וכוח אדם.  , הוצאות הנהלה, כלליותעבודות לשיפוץ והתאמת המבנה המוצע, הצטיידות

הוצאות לפי הכנסות וצד  רוט צדיתקציב הפעלה מאוזן ובו פ המקומית תצרף להצעה

הרשות מכוח קול קורא זה יופיע בשורה נפרדת וכל הכנסה  מקורות/מרכיבים ותחומי פעילות. מימון

 תופיע בשורה נפרדת.  אחרת

 

 יהיקף תקציב .3

 הינה לכל אחד מהבתים  תהמיועד מיכההת .₪ 8,500,000התקציב אשר הוקצה לקול קורא זה עומד על  3.1

4,250,000 ₪. 

ליצירה מוסיקלית, בית ותפעול של  לשיפוץ והתאמת מבנה לבית ליצירה מוסיקלית התמיכה מיועדת 3.2

תקרת התקציב לעבודות שיפוץ והתאמה . התקציב אינו מיועד לבניית מבנה חדש. בגלילהאחד בנגב והשני 

 (. ₪ 4,250,000)מסך של  ₪ 1,500,000בכל אחד מהבתים לא תעלה על 

. כמו כן, והפעלה הוצאות בגין שיפוצים והתאמות במבנה, הצטיידות, כוח אדם, מינהלות התמיכה כוללת 3.3

חודשי הפעלה מיום סיום עבודות השיפוץ, ההתאמה וההצטיידות  24-, לכל הפחות, לתמיועד תמיכהה

 ופתיחת הבית ליצירה מוסיקלית לפעילות עבור היוצרים.

ות הרשות המקומית, קרנות ציבוריות שאינן ממשלתיות ככל שיידרש מימון משלים, המימון יבוא ממקור 3.4

או ממקורות עצמאיים של הפרויקט כגון מכירת כרטיסים, תרומות, חסויות, ממכר מזון ושתייה, מכירת 

 מוצרים ומזכרות וכיו"ב. המימון המשלים לא יהיה ממקורות ממשלתיים אחרים.

 

 הקול קורא מטרות .4

 בנגב ובגליל. מוסיקהמינוף חיי ה 4.1

 ובגליל.  העצמת מוסדות התרבות בנגב 4.2

 הרחבת מגוון מוסדות התרבות בנגב ובגליל. 4.3

 .יזוק הדור הצעיר בנגב ובגליל והעשרת עולמו החינוכי והתרבותיח 4.4

 . מעורבות בחיי הקהילה 4.5
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 . ובקהילה במערכות החינוך הפורמאלית, הבלתי פורמאלית מוסיקליים הרכביםשילוב  4.6

 .של הישובים יישובי הנגב ובגליל כחלק מתהליך העצמתן התרבותיתקהילות אמנים יוצרות ביצירת  4.7

 .והגליל  השארת אומנים צעירים ביישובי הנגב 4.8

 . מקורית מקומית מוסיקליתפיתוח יצירה  4.9

ממשיכת אוכלוסייה  יצירת תשתיות לפעילות תרבותית ייחודית של צעירים ביישובי הנגב ובגליל כחלק 4.10

  צעירה

 מבצעים לית הישראלית ואת המלחינים הישראליים, ובהם מלחיניםלעודד את היצירה המוסיק 4.11

 בראשית דרכם.

 .גלילהיצירת מיתוג ייחודי בתחומי התרבות והפנאי ליישובי הנגב ו 4.12

 

 עקרונות הקול קורא .5

 6לעמוד בתנאי הסף המפורטים בסעיף  רשות מקומיתעל כל בקשה המוגשת על ידי  – עמידה בתנאי סף 5.1

 המפורטים בסעיף זה. בקשה שלא תעמוד בתנאי הסף ובעקרונות תיפסל. ובעקרונות הקול קורא

הרשות המקומית רשאית לבצע את הקמת הפרויקט והתאמת המבנה בעצמה או באמצעות תאגיד עירוני  5.2

יכולה להיעשות באמצעות באופן שוטף, בבעלותה, בלבד. הפעלת הבית ליצירה מוסיקלית  100%הנמצא 

 ובלבד שנבחר כדין.  )שאינו למטרות רווח( גוף מפעיל

, ההצטיידות ועוד )עד שנה( תקופת התמיכה תהיה תקופת התאמת המבנה – ת פעילות הקול קוראושנ  5.3

  .חודשי הפעלה 24

 יובהר, כי אישור התמיכה יהיה כפוף לקיומו של תקציב בתקנה התקציבית, נשוא התמיכה.  5.4

 

 מצטבריםתנאי סף  .6

 התנאים כדלהלן: בכללעמוד  מגישה הבקשההרשות המקומית על 

  בלבד, מהנגב או מהגליל. )עירייה, מועצה מקומית, מועצה אזורית( "רשות מקומית" 6.1

נתוני הלמ"ס העדכניים ליום פרסום קול קורא הרמה החברתית כלכלית של הרשות המקומית על פי  6.2

 .1-5זה: 

  :התלצרף לבקש הרשות המקומיתל ע 6.3

 הכוללת: תוכנית עבודה 6.3.1

 .ורציונל תפיסה, תוכנית .א
 מטרות ויעדים. .ב
 .ההקמה רפרטוארית לשנים של הפעלה עשירה ומגוונת תוכנית .ג
 ט בחיי הקהילה המקומית והאזורית.מעורבות הפרויק .ד
 ק. תוכנית שיוו .ה
 . ותאריכים לביצועם הפרויקט  אבני דרך לביצוע .ו

 :הכוללת תוכנית תקציבית 6.3.2

 .ליצירה מוסיקליתמלוא מקורות מימון הקמת ותפעול הבית  .א
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את השימושים המבוקשים תוך הבחנה בין עבודות לשיפוץ והתאמת המבנה המוצע,   .ב

המשרד לא יתקצב עלויות יודגש כי הצטיידות, הוצאות הנהלה, כלליות וכוח אדם. 

משכורות של עובדי הרשות ו/או תאגידים עירוניים )ברשות לרבות כוח אדם  שוטפות

 לכוח אדם של עובדי הרשות ו/או תאגידים עירוניים(. והוצאות תפעוליות הנוגעות

לא יוכרו הוצאות לשנה.  ₪ 50,000תמיכת המשרדים בגין פרסום ושיווק לא תעלה על  .ג

 במהלך שיפוץ והתאמת המבנה. בגין פרסום ושיווק 

הרשות המקומית תצרף להצעה תקציב הפעלה מאוזן ובו פירוט צד הכנסות וצד  .ד

מקורות/מרכיבים ותחומי פעילות. מימון הרשות מכוח קול קורא זה יופיע הוצאות לפי 

 בשורה נפרדת וכל הכנסה אחרת תופיע בשורה נפרדת.

 

 ולעמוד בכל התנאים הבאים:אחד להקצות מבנה הרשות המקומית על  6.4

הכולל פעילות מקצועית בתחום המוסיקה בית היצירה המוסיקלי לל ייעודימרחב  הקצאת 6.4.1

הרשות תתחייב כי  ולהתכנסות קהל ואמנים, מבואה, שירותים, הנגשה. חלל להופעות

חודשים  12העבודות להתאמת המבנה לטובת הקמת הבית ליצירה מוסיקלית יסתיימו עד 

 מיום קבלת ההרשאה מהמשרד. 

 להוכחת עמידה המציע בתנאי סף זה ימלא המציע את נספח א'.   

 בין אם לאחר שיפוץ במסגרת התקציב המיועד(:)בין אם כעת,  מקורה וממוזג הכולל מבנה 6.4.2

מקומות  50חלל המותאם למופעי מוסיקה וכולל את אלה לפחות:  - אולם מופעים 6.4.2.1

ישיבה לפחות, במת מופעים, פסנתר או פסנתר חשמלי, מערכת תאורה, מערכת שמע 

 .ויזואלי והקלטת אודיו לכל מופע והגברה; תיעוד

, מיטה, מקרר, מסך נפרד, פינת איפור, פינת הלבשהכולל חדר שירותים  .חדר אמנים 6.4.2.2

 .ונגישות סמויה לבמה טלוויזיה

 .חדר חזרות 6.4.2.3

 . 1998-עם מוגבלות, תשנ"חהמבנה יעמוד בהוראות חוק שוויון לזכויות לאנשים  6.4.2.4

 להוכחת עמידה המציע בתנאי סף זה ימלא המציע את נספח א'.

 . , מ"ריש לצרף פרטים מלאים על המבנה: כתובת, גוש חלקה 6.4.3

 : כמפורט להלןביחס למבנה אסמכתאות יש לצרף 

 מבנה המוצערשאית להפעיל ב הרשותכי  היועץ המשפטי של הרשות אישור - נספח יד 6.4.3.1

את הבית ליצירה מוסיקלית, כי השימוש תואם את תכניות בניין העיר החלות על 

בדין ובכלל זה מניעה מניעה כל אין הקרקע והמבנה ואת היתרי הבנייה הקיימים וכי 

 משפטית להקים ולהפעיל את הבית ליצירה מוסיקלית במבנה המוצעו/או  תכנונית

 . בהתאם לדרישות הקול קורא והתחייבויות הרשות בהצעתה, על ידי הרשות

להביא לפסילת ויסייג היועץ המשפטי אישור זה, עלולה ההסתייגות  ככל כי ,יצוין

 שיקול דעתה של הועדה. ול אופי ההסתייגותהבקשה, בהתאם ל
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 נסח טאבו מפנקסי המקרקעין או אישור זכויות.  6.4.3.2

 במידה והרשות שוכרת את המבנה עליה לצרף בנוסף העתק הסכם שכירות.  6.4.3.3

דוגמא פרוגרמה הכוללת התייחסות למאפייני המבנה המבוקש ולכלל הציוד הנדרש.  6.4.3.4

  לפרוגרמה כללית מצורפת בנספח ט"ז. 

 כל אסמכתא רלוונטית נוספת.  6.4.3.5

הרשות המקומית תהיה רשאית להציע לטובת הפרויקט גם מבנה שכור לטובתה שתקופת  6.4.4

יש לצרף את , במקרה כזהכי יצוין  מיום ההגשה. שנים 10-השכירות בהסכם השכירות לא תפחת מ

ת הרשות בבעלו אינו בו המבנהיודגש כי במקרה לעיל, אך  4.6כלל המסמכים המפורטים בסעיף 

 לטובת שיפוצים והתאמות במבנה. תמיכהלא תוכל להגיש בבקשתה הרשות המקומית  ,המקומית

ככל ומדובר במבנה בבעלות אחד מהמוסדות הלאומיים )הסוכנות היהודית, ההסתדרות  6.4.5

הציונית, קק"ל, קרן היסוד(, המשרד יאפשר הקצאת תקציב גם למטרות שיפוץ והתאמה של המבנה, 

 .שנים נוספות 51בכפוף לכך שבהסכם בין הרשות המקומית למוסד הלאומי נותרו לפחות 

, תמלוגים, הליכי יייעוד אינטרנטאתר לשאת בעלויות ניקיון, תחזוקה שוטפת, הרשות התחייבות  6.5

 . הממקורותירישוי עסקים, ואבטחה 

 נספח א'.להוכחת עמידה המציע בתנאי סף זה ימלא המציע את 

הבית ליצירה החזרות במסגרת הפרויקט יתקיימו במקום הפעילות המיועד )התחייבות כי  6.6

 מוסיקלית(.

 נספח א'.להוכחת עמידה המציע בתנאי סף זה ימלא המציע את 

בפני  מוסיקלייםמופעים  60לפחות  פעלה הראשונהההבמסגרת שנת להעלות הרשות התחייבות  6.7

הרכבים מוסיקליים  10 לפחות שונים לפחות, ומתוכםהרכבים מוסיקליים  30הקהל הרחב, בידי 

 בתחילת דרכם ;

 נספח א'.להוכחת עמידה המציע בתנאי סף זה ימלא המציע את 

פעילויות שונות בתחום המוסיקה בהיקף  תתקיימנהליצירה מוסיקלית  בביתהתחייבות הרשות כי  6.8

, ובכלל זה מופעים, חזרות היוהשניהראשונה  פעלההה שנתשעות שבועיות ב 25-שלא יפחת מ

/או מחקר, ולקראת מופעים, שיעורים, ימי עיון, סדנאות, הרצאות, כיתות אמן, פעילויות העשרה, 

 או שיתופי פעולה עם מרכזים בארץ ובחוץ לארץ; 

 נספח א'.להוכחת עמידה המציע בתנאי סף זה ימלא המציע את 

 .ך להעלות את המופעים כאמור בפני הקהליהא ערוהבית ליצירה מוסיקלית כי התחייבות הרשות  6.9

 להוכחת עמידה המציע בתנאי סף זה ימלא המציע את נספח א'.

אפשר ליוצרים המופיעים ע, ויויזואלי והקלטת אודיו לכל מופ ספק תיעודתכי התחייבות הרשות  6.10

 גישה חופשית ושימור התכנים לאחר המופע.

 נספח א'.להוכחת עמידה המציע בתנאי סף זה ימלא המציע את 
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 החל מקביעת עלות הכרטיס להופעה, דרך :ייעוץ על פי צרכיהם ספק לאומניםהתחייבות הרשות ל 6.11

הבמה, ועד לערב  שיווקה באופן עצמאי וללא צורך בהוצאות נוספות, הכנות למופע, חזרות ותכנון

 המופע והעברת התשלום לאמן.

 נספח א'.להוכחת עמידה המציע בתנאי סף זה ימלא המציע את 

יועברו ליוצרים  )לאחר כיסוי ההוצאות( כי הרווחים מהכנסות הקופה התחייבות הרשות 6.12

 המופיעים. 

 נספח א'.להוכחת עמידה המציע בתנאי סף זה ימלא המציע את 

)בין אם ישירות, בין אם על ידי הגוף המפעיל שיבחר  התחייבות הרשות כי ככל ותזכה תעסיק 6.13

בניהול גופים העוסקים  ,ניסיון של חמש שנים לפחותמנהל פרויקט בעל  להפעלת הבית המוסיקלי( 

או בעל  במות מקצועיותבהופעות על חמש שנים . לחילופין, המנהל יהיה בעל ניסיון של יקהסבמו

 . 2021-ל 2013שנות ניסיון בתקופה שבין השנים  5הכשרה וניסיון בתחום המוסיקה. נדרשות 

הזוכה מתחייב להעביר למשרד קורות חיים עדכניים, תעודות השכלה והכשרה  6.13.1

מקצועית, אישורים והמלצות המעידים על השכלתו וניסיונו של המנהל המוצע. למשרד 

י אינו הבלעדי באם סבר כו לפסול כל מועמד לניהול הפרויקט לפי שיקול דעתתהא זכות 

התפקיד ומבלי שתהא עליה חובת שימוע ו/או  עומד בתנאים ו/או באמות המידה לאיוש

כל טענה ו/או זכות ו/או עילה ו/או תביעה ו/או דרישה, כלפי  הנמקה ולזוכה לא תהא

 ., בקשר לכךוו/או מי מטעממשרד ה

 להוכחת עמידה המציע בתנאי סף זה ימלא המציע את נספח א'.

מכל סיבה שהיא, יהא הזוכה מחויב להודיע של החלפת מנהל הפרויקט, יובהר, כי במקרה  6.13.2

די של המשרה ובקבלת אישור המשרד באיוש מיויהא מחויב  משרדמידי ל על כך באופן

 לזהות מנהל הפרויקט החדש. 

 נספח א'.להוכחת עמידה המציע בתנאי סף זה ימלא המציע את        

 , עםאו בגליל קיים קשרי עבודה בנוגע לפרויקט עם גופי תרבות אחרים בנגבתהתחייבות הרשות כי  6.14

 .ובגליל , מוסדות ציבור אחרים בנגבובגליל רשויות מקומיות ואזוריות בנגב

 נספח א'.להוכחת עמידה המציע בתנאי סף זה ימלא המציע את 

וחסויות  לאיתור תרומותקיים מערך שיווק ויח"צ בנוגע לפרויקט אשר יפעל תחייבות הרשות כי תה 6.15

 ובגליל. בנגב ,מוסדות ציבור אחריםול ולמכירת כרטיסים לקהל הרחב, רשויות מקומיות,

 נספח א'.להוכחת עמידה המציע בתנאי סף זה ימלא המציע את 
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 ניקוד הבקשות .7

 :להלן טבלת ניקוד הבקשות, כפי שתנוקד על ידי הועדה 7.1

 

 

 

 

                                                           
 העדכניים ליום פרסום קול קורא זה. על פי נתוני הלמ"ס 1
   
   על פי נתוני הלמ"ס העדכניים ליום פרסום קול קורא זה. 2

 פירוט קריטריון

רמה חברתית כלכלית של 
 1הרשות המקומית

 ניקוד מקסימלי קריטריון
 הרמה החברתית כלכלית של הרשות המקומית:

 נקודות. 10: 1-2רמה חברתית כלכלית 
 נקודות. 7: 3-4רמה חברתית כלכלית 
 נקודות. 4: 5רמה חברתית כלכלית 

10 

מספר תושבי הרשות 
 2המקומית

 ניקוד מקסימאלי קריטריון
 15נקודות עד לגובה של  3תושבים יינתנו  10,000על כל 

 נקודות.
15 

ההשתתפות העצמית של 
 הרשות המקומית

 ניקוד מקסימאלי קריטריון
גובה ההשתתפות העצמית של הרשות המקומית 

 לטובת הפעילות בלבד. בפרויקט
 15 ד לתקרה שלתינתן נקודה אחת ע ₪ 50,000על כל 

 .₪ 750,000-נקודות ל
להוכחת עמידת המבקשת באמת מידה זו, תמלא 

 א. המבקשת את נספח

15 

אחוז התקציב המיועד 
 תקציבשיעור  -לפעילות

לפעילות המיועד הפרויקט 
בלבד, כלומר ללא עלויות 

התאמת , שיפוץ עבור 
 הצטיידות. והמבנה 

 ניקוד מקסימאלי קריטריון
נקודות  2נתנו יי – שהינו תנאי סף %50מעבר ל  %10כל 

 נקודות 10עד לתקרה של 
10 

  

 הקמת אולפן הקלטות

 ניקוד מקסימאלי קריטריון
מבנה להקלטות קול המעוצב על ידי  –אולפן הקלטות 

מהנדס אקוסטיקה וכולל חדר הקלטה וחדר שליטה. 
רשות מקומית שתתחייב להקים בבית ליצירה 

 נקודות.  10-מוסיקלית אולפן הקלטות תזכה ב

10 

מספר אירועי התרבות 
אשר נערכו והפסטיבלים 

בשטח הרשות המקומית 
. רק אירועים 2019בשנת 

 100,000-שתקציבם מעל ל
שמספר המבקרים בהם  ₪

יילקחו  1,000-גבוה מ
   בחשבון לצורכי ניקוד. 

 

 ניקוד קריטריון
 10נקודה עד לתקרה של  1על כל אירוע ופסטיבל תינתן 

 נקודות. 
המבקשת באמת מידה זו, תמלא להוכחת עמידת 

   א'.  המבקשת את נספח

10 
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 :מיכההתאודות חלוקת המשרד החלטת בחינת הבקשות ו 8

בקשות שאינן עומדות  .ובעקרונות הקול קוראתיבחן עמידת כל הבקשות בתנאי הסף  בשלב הראשון 8.1

 , תיפסלנה.ובעקרונות שנקבעו בתנאי הסף

הצוות רשאי ינוקדו כל הבקשות שעמדו בתנאי הסף על ידי צוות משנה שיוקם לטובת הנושא.  השניבשלב  8.2

היועץ המשפטי של המשרד לפיתוח  הצוות יכלול  להיעזר בשירותי יעוץ חיצוניים לטובת הבדיקה.

הפריפריה, הנגב והגליל, חשב המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, סמנכ"ל תכנון, תקצוב ואסטרטגיה 

  במשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל וראש מינהל התרבות במשרד התרבות והספורט, או מי מטעמם. 

 ובית ליצירה מוסיקלית בגליל ינוקדו בנפרד. להקמת בית ליצירה מוסיקלית בנגבהבקשות שיוגשו  8.3

הבקשה בעלת הניקוד הגבוה ביותר שתוגש על ידי רשות מקומית מהנגב והבקשה בעלת  בשלב השלישי 8.4

  .הניקוד הגבוה ביותר שתוגש על ידי רשות מקומית מהגליל, יהיו הזוכות בקול קורא זה 

חשב המשרד, תוצא הרשאה חתומה ע"י מורשי לאחר אישור התכנית התקציבית על ידי הגורם המקצועי ו

בהתאם לתנאים הקבועים בקול קורא ובהתאם לתוכנית העבודה ולתוכנית  החתימה של המשרד,

 המקצועית שהוגשה על ידי הרשות המקומית במקור.

לפנות לרשויות המקומיות בבקשה לקבלת השלמות, הבהרות,  , )אך אינו חייב(צוות המשנה רשאייודגש כי  8.5

 הרחבות, הסברים וכל מידע רלוונטי הנדרש לדעתו לבדיקה ולניקוד ההצעה.

אי עמידה במועד הנקוב על ידי המשרד להשלמות/הבהרות או מתן מענה לא מספק, יביא לפסילת  

 הבקשה!

שדרוג ההתאמה, חודשים להתחיל בעבודות  6יודגש כי לכל רשות מקומית זוכה תינתן תקופה של  8.6

לבטל את וההצטיידות של המבנה. ככל שבתקופה זו הרשות המקומית לא תחל בעבודה, המשרד רשאי 

 זכייתה. 

 לנוהל התמיכה בקשות להגשת מנהליות הנחיות 9

 החתימה הסטטוטוריים של מבקש התמיכה.  הבקשות לתמיכה יחתמו ע"י מורשי 9.1

תוכנית העבודה המוצעת 
)התוכנית תנוקד על ידי צוות 
המשנה שיוקם לעניין הקול 

 קורא(.

 ניקוד מקסימלי קריטריון
. התוכניות הניקוד שלהלן הינו ניקוד מצטבר לתוכנית

יבחנו המוצעות על ידי הרשויות מבקשות התמיכה, 
 :באופן יחסיוינוקדו 
 נקודות. 4 עד– רציונלתפישה ו, תוכנית

 .נקודות 4עד  -מטרות ויעדים
 רפרטוארית לשנים של הפעלה עשירה ומגוונת תוכנית

 .נקודות 5עד  -ההקמה
 -מעורבות הפרויקט בחיי הקהילה המקומית והאזורית

 נקודות. 5עד 
 נקודות.  5עד  -שיווק תוכנית

 5עד  -ותאריכים לביצועםהפרויקט  אבני דרך לביצוע
 נקודות.

  קודות. נ 2עד  -התרשמות כללית

30 

 100 - סה"כ
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  14:00בשעה 9/12/2021 מיום יאוחר לא למשרד יוגשו ,ונספחיהן צרופותיהן על, לתמיכה הבקשות 9.2

 ."המרכב מערכת באמצעות להלן המצורפים, זו למטרה המיועדים הטפסים גבי על

 חגים,  שבת, שישי ימי כולל ההגשה מועד !הסף על יפסלו, במועד הוגשו שלא תמיכה בקשות 9.3

 דיון יתקיים לא. בה דיון ולאי הבקשה לפסילת תביא אלה במועדים עמידה אי"ב. וכיוצ ומועדים

 .תהא אשר הסיבה תהא במועדים עמידה אי בגין חריגים

בקשות התמיכה יוגשו אך ורק באמצעות מערכת מרכב"ה באתר האינטרנט שכתובתו היא:  9.4

https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal  .)14017קול קורא מספר )פורטל מרכב"ה. 

למשרד הזכות הבלעדית להחליט על פסילת הבקשה במידה ולא תוגש בטופס הנכון או במידה  9.5

  .הנחיות להגשת בקשה במערכת המרכבהד' וישונו הטפסים. ראה נספח 

התמיכות הממשלתי, תדחנה על הסף ולא תבחנה. המשרד יהיה בקשות שתועלנה באיחור לפורטל  9.6

רשאי לפסול בקשות שלא תכלולנה את כל הפרטים או המסמכים הנדרשים, או שהטפסים לא 

 מולאו על פי ההנחיות, או לבקש השלמת הפרטים או המסמכים, לפי שיקול דעתו.

 .  תמיכההיחתמו ע"י מורשי החתימה הסטטוטוריים של מבקש  מיכההבקשות לת 9.7

המסמכים כאשר הם מלאים ומפורטים בהם כל  הנדרשים, הטפסים כלל כל בקשה תכלול את  9.8

 פם ותקינותם.תוך הקפדה על צירואסמכתאות המפורטים לעיל בקול קורא, הו

מס'  בהתאם להוראת תכ"ם –טפסי בסיס לקבלת תמיכה ברשויות מקומיותכן תצורף לבקשה  9.9

תמיכות מתקציב המדינה בגופים אחרים, יש לצרף טפסי בסיס לבקשת התמיכה. מדובר  6.2.0.1

 בטפסים שעליהם להיות מלאים וחתומים:

 נספח א.  -תמיכה ל הופס בקשטא. 

 '. הדיווח על צדדים קשורים, בהתאם למתכונת המופיעה בנספח ב. 

אישור עו"ד כי הנציגים החותמים מטעם הרשות על מסמכי בקשת התמיכה הם נציגי  .ג

 '.והרשות המוסמכים לפי כל דין, בהתאם למתכונת המופיעה בנספח 

התחייבות מורשי החתימה של הרשות לשימוש בכספי התמיכה למטרות שלשמן יועדו  .ד

למתכונת המופיעה והצהרתם כי ידועות השלכות אי הגשת המסמכים הנדרשים, בהתאם 

 '.ח-ים ז' ובנספח

 '.טאישור משרד הפנים על הגשת דו"ח מבוקר, בהתאם למתכונת המופיעה בנספח  .ה

פרטי חשבון הבנק של הרשות והסכמה בלתי חוזרת למסירת פרטים על ידי הבנק  .ו

 י'.שהתמיכה תועבר לחשבון המתנהל בו. בהתאם למתכונת המופיעה בנספח 

 ולבקש  lees@png.gov.il  לכתובת מייל לשלוח יש, Word בפורמט הבקשה טופס לקבל ניתן 9.10

 .יבדקו ולא הסף על יפסלו שינוי בהם יבוצע אשר טפסים. זאת

כל שינוי שייעשה במסמכי הקול הקורא, בטפסים, או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין אם יעשו  9.11

נלווה או בכל דרך אחרת, הינם חסרי תוקף והמשרד רשאי להתעלם בתוספת למסמכים, במכתב 

 מהם או לפסול את הבקשות.

בכל מקרה של חוסר במסמכים כלשהם, המשרד רשאי לבקש הבהרות/השלמות )ובלבד שנהג  9.12

המשרד רשאי לפסול !( באופן שוויוני כלפי כלל מבקשי התמיכה, אך הוא אינו מחויב לכך

 בקשה לא מלאה.

http://www.negev-galil.gov.il/
https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal
mailto:lees@png.gov.il
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 ל מילוי כדבעי של כלל הנספחים מוטלת על מבקש התמיכה.האחריות ע 9.13

יודגש כי ככל ויפנה המשרד להבהרות/השלמות, אי מתן מענה מספק להשלמה, במועד שינקב  9.14

 על ידי המשרד, יביא לפסילת הבקשה!

 

 לרשויות הזוכותשלומים בפועל ת 10

מים ע"י התמיכה תשולם לאחר הוכחת ביצוע באמצעות דו"ח/ות ביצוע מאושר/ים וחתו 10.1

 הגורמים המוסמכים ברשות המקומית.

תנאי לתשלום הוא הקמת והפעלת הבית ליצירה מוסיקלית בפועל. יובהר כי אם הקמת הבית  10.2

המקום לא יופעל, המשרד יראה בכך או שההקמה תושלם אך ליצירה מוסיקלית לא תושלם 

הפרה יסודית של התמיכה ולא ישלם תמורה כלשהי. המשרד ידרוש בחזרה כל תמורה ששולמה 

 במקרה כזה. 

ככל שיידרש, מבקש התמיכה יאפשר למשרד או מי מטעמו, לבצע ביקורת להבטחת עמידה  10.3

ור כל נתון, מסמך או בתנאים למתן תמיכה והשימוש בכספי התמיכה לייעודם, ובכלל זה, ימס

מידע שיידרש ע"י המשרד או מי מטעמו, הרלוונטי לבחינת בקשת התמיכה ודיווחים בגין 

השימוש בכספי התקציב, לרבות ספרי חשבונות ואסמכתאות מבססות )כגון: דפי בנק, 

 חשבוניות, קבלות, צילומי המחאות, תלושי שכר, פרסומים וכיו"ב(.

תהיה תקפה וחתומה ע"י שר תמציא למשרד הוראת קיזוז רשות מקומית אשר בקשתה תאוש 10.4

  יג'.  , בנספח, על פי הנוסח המצורףמורשי החתימה על פי הוראות החשב הכללי

 24-תוקף ההתחייבות הכספית שתינתן על ידי המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל הינה ל 10.5

את, בהתאם לתוכנית יחד עם זחודשים מיום הוצאת ההרשאה התקציבית על ידי המשרד. 

העבודה והתוכנית התקציבית שתוגש על ידי הרשות המקומית ותאושר על ידי המשרד, המשרד 

  רשאי לאשר תקופה ארוכה יותר.

וההכנסות וההוצאות  מיכהמתבצע במישרין ע"י מבקש התת התמיכה הפרויקט עבורו מבוקש 10.6

רשאי להסתייע בנותני שירות או בספקים  מיכה. מבקש התנרשמות במלואן בספריו בגינו

 חיצוניים.

תשלום התמיכה יתבצע רק לאחר קבלת החלטת ועדת התמיכות ולאחר קבלת מסמך הרשאה  10.7

תקציבית חתום על ידי מורשי החתימה במשרד, במסגרת התקציב המאושר, לאחר אישור 

 .תוכניתה

מהווה  ר על ידי חשבות המשרד,שאושכפי שהוא  קמת הבית ליצירה מוסיקליתכי תקציב ה יודגש 10.8

 .בשלב הביצוע מול נתוני ביצוע התקציב וייבדקנספח תקציבי מחייב 

 והסטות תקציביות תוכניתשינויים ב 10.9

שאושרה, דורשת אישור מראש ובכתב של נציג  תוכניתשינוי מבוקש ב: תוכניתשינוי ב 10.9.1

, תוכניתהמשרד ובמקרים מתאימים, של נציג הלשכה המשפטית. ביצוע בפועל של 

 בשינויים שלא אושרו ע"י המשרד כאמור, לא יוכר.

http://www.negev-galil.gov.il/
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שינוי תקצבי או הסטה תקציבית בין סעיפי התקציב כפי שאושר  שינוי תקציבי: 10.9.2

 בבקשה המקורית ידרוש אישור כמפורט להלן:

, יש לפנות נדרש אישור מראש של המשרד–מהסעיף התקציבי 10%ד )וכולל( ע 10.9.2.1

 ליחידה המקצועית מראש ובכתב.

מהסעיף התקציבי, נדרשת פניה  20%מהסעיף התקציבי עד )וכולל(  10%מעל  10.9.2.2

מנומקת מראש ובכתב למשרד. אישור ההסטה מותנה באישור מראש ובכתב 

 של היחידה מקצועית וחשב המשרד. 

אשר יפורטו  הנדרשיםומסמכים נוספים יבוצע לאחר שהוגשו דו"חות ביצוע  תשלום תוכנית 10.10

על ידי המשרד בצורה פרטנית  תקציבית יבנה לאחר הוצאת הרשאה בנספח דרישת תשלום אשר

 :בין היתרלכל רשות אשר תתוקצב במסגרת קול קורא זה. מסמכים אשר יוגשו, 

 דרישת תשלום. יא' נספח  .א

 על פי דרישות הגורם המקצועי. דו"ח מקצועי .ב

)על פי נספח תקציבי כפי שתקבע הוועדה במעמד  תקציב מול ביצוע )כולל פירוט עלויות(דו"ח  .ג

 .הוצאת ההרשאה(

 .מסמכים מבססים )חשבונית מס, קבלות וכדומה( ע"פ סעיפי תקציב המפורטים לקול קורא .ד

על החשבוניות המוגשות כמסמכים מבססים להיות מפורטות בגין הפעילות עבורה נדרש  יוער כי

התשלום. לא יאושרו חשבוניות כלליות שאינן מפרטות את סוג הפעולה ותיאור המוצר/ים ו/או 

 השירות/ים בגינם נדרש התשלום(.

חתימה של הכנסות והוצאות החתומים על ידי מורשי ה -)נספח ב'(דו"ח מקורות ושימושים  .ה

  הרשות המקומית.ומאושרים על ידי רואה החשבון של  באימות עו"ד הרשות המקומית

כרטסת הנהלת חשבונות של הרשות המקומית ייחודית למיזם, בה ניתן לראות כי עלויות  .ו

 .נרשמו במלואן בספרי הרשות תוכניתה

 )הרשאה( הכספית תשלומים יועברו רק בגין הוצאות שהינן מאוחרות למועד קבלת ההתחייבות 10.11

   לרשות המקומית.

 תשלום בגין ביצוע יינתן על פי המתווה הבא: 10.12

תשלום בגין ביצוע יינתן על פי אבני הדרך אשר יאושרו על ידי המשרד. אבני הדרך יצוינו  10.12.1

העבודה  תוכניתויסוכמו עם כל רשות בהתאמה ל על גבי ההרשאה התקציבית החתומה

 המוצעת.

שהרשות המקומית תעמוד במלוא בכל מקרה יובהר כי תשלום אחרון ישולם רק לאחר  10.12.2

 על פי הקול קורא. התחייבויותיה

הביצוע  ותאף בשלב הביצוע, ועל כן הוצאות בדוח תנספח תקציבי מחייב אושר מהווהתשהתמיכה  10.13

נגנון שפורט מראש ובכתב על פי המיקוזזו, אלא אם כן אושרו החורגות מההיקף התקציבי בסעיף 

 לעיל.

 , לא יוכר.11.7בהתאם לסעיף , בשינויים שלא תוכניתביצוע בפועל של  10.14

http://www.negev-galil.gov.il/
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בצע את התוכנית על פיה אושרה התמיכה, כולה או מקצתה, יהיה תלא  הרשות המקומיתאם  10.15

חלק ממנה או כולה  והרשות המקומית תשיברשאי המשרד להפחית או לבטל את התמיכה, 

 למשרד.

הרשות המקומית חויב ת, הרשות המקומיתאם יתברר שהעבודות בוצעו בניגוד למוצהר על ידי  10.16

המשרד יפעל לקיזוז התשלומים מכל תשלום המגיע לרשות להחזיר את הסכומים ששולמו לה. 

למשרד בהוצאות שנגרמו  הרשות המקומיתחויב , בצירוף ריבית והצמדה. כמו כן, תמקומית

 ב והגליל.לפיתוח הפריפריה, הנג

אם יתחוור למשרד כי הפעילות לא היה אלא מסווה לפעילות של גוף שונה מהמבקשת, התמיכה  10.17

 סכומים כלשהם בגין התמיכה, יהא עליה להשיבם.  רשות המקומיתתבוטל, וככל ששולמו ל

 בהוראות התכ"ם: 6.2התמיכה בהתאם להנחיות החשב הכללי בפרק  יבצע את תשלום המשרד 10.18

 תמיכות בגופים אחרים 6.2.0.1

 ביצוע תשלומי תמיכות בגופים אחרים 6.2.0.2

 פרסום על תמיכות בגופים אחרים 6.2.0.3

 טיפול בגופים אחרים אשר הפרו את התנאים לקבלת התמיכה 6.2.0.4

 ביקורת על תמיכות בגופים אחרים 0.5.6.2

 תוכניתסיום ביצוע ה ממועדליחידה המקצועית לא יאוחר משישה חודשים  תוגשדרישת התשלום  10.19

. התשלום יאושר לאחר בדיקת ואישור היחידה או מתאריך סיום תוקף ההתחייבות, כמוקדם

 המקצועית וחשבות המשרד.

 לא יתאפשר כפל תמיכות.  10.20

המשרד רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לבדוק פרטנית את הדיווחים הכספיים הרלבנטיים  10.21

לפעילות, לרבות כרטיסי הנהח"ש, ולדרוש העתק נאמן למקור של קבלות וחשבוניות מס של כלל 

, בצירוף הצהרת מורשי החתימה של הרשות, לפיה ההוצאות תוכניתבקבלני המשנה המעורבים 

 יות ובקבלות שולמו ונפרעו בפועל, והן לא נדרשו מכל גורם תומך אחר.המפורטות בחשבונ

אפשר למשרד או מי מטעמו, לבצע ביקורת להבטחת עמידה הרשות המקומית תככל שיידרש,  10.22

מסור כל נתון, מסמך או מידע תלייעודם, ובכלל זה,  מיכההתכספי והשימוש ב מיכהתבתנאים למתן 

ודיווחים בגין השימוש בכספי  תמיכההרלוונטי לבחינת בקשת השיידרש ע"י המשרד או מי מטעמו, 

, לרבות ספרי חשבונות ואסמכתאות מבססות )כגון: קבלות, צילומי המחאות, פרסומים מיכההת

 וכיו"ב(.

למשרד שמורה הזכות לבחון עלויות אל מול מצב השוק או לאור סדרי הגודל שנקבעו להוצאות  10.23

משרד שומר לעצמו את הזכות לא לשלם בגין הוצאות לא ה .תכ"םהת ומסוימות בהתאם להורא

 סבירות. 

ככל שהרשות המקומית תבקש תשלום עבור שירות אשר ניתן לה על ידי ו/או באמצעות גוף  10.24

בשליטתה המלאה ו/או החלקית, רשאי המשרד לבקש העתק מהסכם התקשרות בין הצדדים 

יתקבל הסכם המתייחס ספציפית לפעילות המסדיר את תמחור השירותים בין הצדדים. יובהר כי לא 

 עבורה מבוקשת התמיכה.

http://www.negev-galil.gov.il/
https://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=6.2.0.1
https://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=6.2.0.2
https://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=6.2.0.3
https://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=6.2.0.4
https://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=6.2.0.5
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 בעת הגשת דרישת התשלום, לפרטיהיה על הרשות גוף מפעיל, יובהר כי במידה והרשות תפעיל  10.25

 את העלויות השונות בהתאם למבנה התקציב הרלוונטי ולצרף:יב' ,ובנספח  ב'בנספח 

 .הגוף המפעילהסכם התקשרות חתום מול  10.25.1

לא יתקבלו חשבוניות   הגוף המפעיל. השונים אשר מופנות אלאסמכתאות מנותני השירות  10.25.2

פרטי כלליות, החשבוניות יהיו מפורטות ע"י הספקים השונים איתם התקשרה ויכללו 

 תאריך ותיאור השירותים/המוצרים שניתנו. השירות, 

 ית. הממוענת אל הרשות המקוממהגוף המפעיל יש לצרף חשבונית מס/קבלה  10.25.3

 

 דרישות נוספות, ביקורות, בקרות ופיקוח ברשות מקומית 11

ילווה את הליך ביצוע הפרויקט על שלביו השונים. אי שיתוף פעולה  מפקח מטעם המשרדיםגורם  11.1

עם הגורם המפקח, יביא לעצירת תשלומים מטעם המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ובמקרים 

  לרשות המקומית. השאושרהתמיכה מסוימים עלול להביא לביטול 

הינו שכנוע הוועדה כי יתרת  תמיכה, תנאי לקבלת המהתמיכה הניתנתככל שעלות הפרויקט גבוהה  11.2

 האמצעים הכספיים להשלמת הפרויקט קיימים.

 בקרה תיערך מטעם הוועדה, בהתאם לשיקול דעתה.  11.3

 

 זכויות המשרד 12

תשלומים החל מתאריך שיקבע בהודעה בכתב המשרד יהיה רשאי להפסיק, להקטין, לעכב ו/או לקזז  12.1

 במקרים שלהלן:

הרשות המקומית אינה מקיימת את כל התנאים וההתחייבויות כאמור בכתב ההתחייבות זה או  12.1.1

 .קול קוראהוראות המשרד בקשר עם ה

 נקבעו בקול קורא.הרשות המקומית לא עומדת בדרישות המשרד, כפי שאלה  12.1.2

 כנדרש. הרשות המקומית לא העבירה מסמכים 12.1.3

 .נהלמטרה שלשמה נית הלא שימש לרשות המקומית במסגרת הקול קורא השאושר מיכההת 12.1.4

, התגלו כולם, או שהוגשההנתונים שדווחו או הוצהרו על ידי הרשות המקומית במסגרת הבקשה  12.1.5

 חלקם כבלתי נכונים.

 

 תנאים כלליים: 13

 התמיכה.לעמוד בתנאים הבאים כתנאי לקבלת  תמיכהעל מבקש ה 

התאם להנחיות שיינתנו לזוכים בקול הקורא, ידרשו הרשויות הזוכות בפרסום הקשור לבית היצירה ב 13.1

למוסיקה, בכל אמצעי התקשורת השונים )לרבות מודעות, רשתות חברתיות וכדומה( לציין את שם 

 במיקום המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ושם משרד התרבות והספורט, ולוגואים של המשרדים,

  ובגודל בולטים לעין. דף הנחיות בנושא יועבר לרשויות הזוכות.
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יקבע שילוט קבוע עם שם הפרויקט, שמות המשרדים והלוגואים של בכניסה לבית היצירה למוסיקה  13.2

ס"מ. בשלט יירשם כי  70ס"מ גובה  100המשרדים. השלט יהיה עשוי זכוכית במידות הבאות: רוחב 

 . הפרויקט הוקם בתמיכת המשרדים

נציגי המשרד ו/או מי מטעמם רשאי/ם לבקר בכל עת בכל אתר או פעילות הקשורים לקיום האירוע  13.3

הנתמך ולהיפגש עם הגורם האחראי לניהול האירוע מטעם מבקש התמיכה בתאום מראש עם מבקש 

  התרשמות, ביקורת וכדומה. לצרכיעצמו  לאירוע יוזמנו מטעמם מי/או ו המשרד נציגיהתמיכה. 

המקומית מתחייבת כי כל ההתקשרויות הדרושות לביצוע התכניות נשוא התמיכה עם מבצעי  הרשות 13.4

הפעילות או גורם אחר, לרבות גוף מפעיל, תתבצענה על פי הוראות כל דין. מכל מקום, האחריות כולה 

לביצוע התוכנית מוטלת בלעדית על הרשות המקומית. הרשות המקומית אחראית על ניהול, פיקוח 

 להפעלת התוכנית. ובקרה

 התמיכה מלואלהביא לביטול  עלול, לעיל מהתנאיםיותר  או אחד של התמיכהביצוע מצד מבקש  אי 13.5

לחשבונו,  הועברו שכבר התשלומיםאת מלוא  למשרד להשיב יידרש התמיכה, וכן מבקש שאושרה

 "ל מיום הפקדתם בחשבון הבנק.חשכבתוספת הצמדה למדד וריבית 

 

 שאלות הבהרה 14

בדואר  לגברת לי סרוב הפונה פרטי בצירוף בלבד בכתב להפנות יש לקול קורא בנוגעהבהרה ה שאלות

 זה מועד לאחר שיגיעו שאלות 14:00 בשעה 18/11/2021 מיום יאוחר לא   lees@png.gov.il אלקטרוני 

 יפורסמו לשאלות ההבהרה תשובות .המשרד גלנצי פונה לוודא כי השאלות הגיעובאחריות ה ו. ייענ לא

 https://negev-בכתובת  המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בדף הקול הקורא שבאתר

galil.gov.il/ .באחריות הרשות לעקוב אחר הפרסומים באתר המשרד . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.negev-galil.gov.il/
mailto:lees@png.gov.il
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 נספחים רשימת

 נספח א': טופס הבקשה. .1

 נספח ב': דו"ח מקורות ושימושים. .2

 נספח ג': דו"ח תקציב וביצוע התקציב. .3

 נספח ד': הנחיות להגשת בקשות לתמיכה במערכת המרכב"ה. .4

 .לרשות מקומית -פירוט צדדים קשורים ובעלי ענין - 'הנספח  .5

 .אישור עו"ד על מורשי החתימה של הרשות - 'ונספח  .6

 .חלק א' –התחייבות בגין תמיכה    -נספח ז'  .7

 .חלק ב'  –התחייבות בגין תמיכה   -' חנספח  .8

 .אישור של משרד הפנים  -אישור על הגשת דו"ח מבוקר -' טנספח  .9

פרטי כל חשבונות הבנק של הרשות והסכמה בלתי חוזרת לבדיקת  -' ינספח  .10

 .חשבונות הבנק

 .טופס דרישת תשלום – א'ינספח  .11

חוות דעת יועץ משפטי בדבר היעדר צווי עיקול על חשבונות הרשות  –' יב פחנס .12

 המקומית

 הוראת קיזוז. –' נספח יג .13

 אישורים והיתרים.  -נספח יד' .14

 המבנה המוצע. -אישור היועץ המשפטי -נספח טו .15

 פרוגרמה. –נספח טז  .16
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 נספח א' –טופס הבקשה 

 :פרטים ונתונים כלליים .א

 הרשות שם .1

 _ _________________________________________________________המקומית:

 

תפקיד: _________________  טלפון: ___  _____________הקשר:  איש שם .2

__________  ______ 

 
 __________________________אלקטרוני: נייד: _____________  דואר

 

הרשות כתובת  .3

 ___________________________________________________המקומית:_____

 
 2.5בהתאם למפורט בסעיף  יש לצרף תוכנית עבודה-תוכנית העבודה להקמת הבית ליצירה מוסיקלית  .4

 . לקול הקורא

 

 )₪(. גובה השתתפות עצמית של הרשות המקומית הינו: _____________________  .5

 
, שעלותם הייתה גבוהה 2019שנערכו בשטח הרשות המקומית בשנת מספר אירועי התרבות/פסטיבלים  .6

 1,000-ומספר המשתתפים בהם הייתה גבוהה מ ₪ 100,000-מ

 משתתפים_________________________

 
המועד בו האירוע  שם האירוע

 התקיים

מספר המשתתפים  עלות האירוע

 באירוע
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הפעילים בשטח הרשות המקומית ונתמכים תקציבים  אומנויות הבמהמספר מוסדות התרבות בתחומי  .7

 על ידי משרד התרבות והספורט_____________________________

 שם מוסד התרבות הנתמך על ידי משרד התרבות והספורט

 

 

 

 

 

 

 

 :פרטים מלאים על המבנה המוצע להקמת הבית ליצירה מוסיקלית .8

 :כתובת א.

 גוש:                             חלקה: ב. 

 :גודל המבנהג. 

 :בעלות על המבנהד. 

 :)כולל יעוד קרקע( הזכויות החלות במבנה ובשטחה. 

  :מידע תכנוני ומשפטי רלוונטי ו.

 כמפורט להלן:אסמכתאות יש לצרף  .ז

 נספח טו.  –של הרשותהיועץ המשפטי  אישור  

  המקרקעין או אישור זכויות.טאבו מפנקסי נסח  

 הצהרה בנוסח המצורף בנספח יד .'  

  אסמכתא רלוונטית נוספת.כל  
 

 תמיכהאת ה או להקטין בטללעשוי ר כי הנתונים לעיל אינם נכונים, המשרד בכל האמור לעיל, ככל שיסתב

 , על פי שיקול דעתו. לרשות המקומית לא תינתן הזכות לערער אל החלטה זו. הבמלוא
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מכל סיבה שהיא, המשרד בית ליצירה מוסיקלית לא יוקם או לא תתקיים בו פעילות, עוד יודגש כי במקרה בו ה

 לא ישלם תמורה כלשהי. 

 

 :של הרשות המקומית התחייבויות נוספות

 : יכלול לאחר התאמתו המבנה  .9

מקומות ישיבה לפחות,  50חלל המותאם למופעי מוסיקה וכולל את אלה לפחות:  -אולם מופעים .א

ויזואלי  במת מופעים, פסנתר או פסנתר חשמלי, מערכת תאורה, מערכת שמע והגברה; תיעוד

 .והקלטת אודיו לכל מופע

 , מיטה, מקרר, מסך טלוויזיהכולל חדר שירותים נפרד, פינת איפור, פינת הלבשה. חדר אמנים .ב

 .גישות סמויה לבמהונ

 .חדר חזרות .ג

 בעלויות ניקיון, תחזוקה שוטפת, אינטרנט, תמלוגים, הליכי רישוי עסקים, ואבטחה ממקורותיו.  לשאת .10

חודשים מיום קבלת  12העבודות להתאמת המבנה לטובת הקמת הבית ליצירה מוסיקלית יסתיימו עד  .11

 ההרשאה מהמשרד.

 הבית ליצירה מוסיקלית(.הפעילות המיועד )החזרות במסגרת הפרויקט יתקיימו במקום  .12

הרכבים  30בפני הקהל הרחב, בידי  מוסיקלייםמופעים  60לפחות יתקיימו  פעלהההבמסגרת שנת  .13

 .הרכבים מוסיקליים בתחילת דרכם 10 לפחות מוסיקליים שונים לפחות, ומתוכם

שעות  25-פעילויות שונות בתחום המוסיקה בהיקף שלא יפחת מ תתקיימנהליצירה מוסיקלית  בבית .14

, ובכלל זה מופעים, חזרות לקראת מופעים, שיעורים, ימי היוהשניהראשונה  פעלההה שנתשבועיות ב

/או מחקר, או שיתופי פעולה עם מרכזים בארץ ועיון, סדנאות, הרצאות, כיתות אמן, פעילויות העשרה, 

 ובחוץ לארץ; 

 .יהא ערוך להעלות את המופעים כאמור בפני הקהלה מוסיקלית הבית ליציר .15

אפשר ליוצרים המופיעים גישה חופשית ושימור , ויויזואלי והקלטת אודיו תיעודלכל מופע יסופק  .16

 התכנים לאחר המופע.

שיווקה באופן עצמאי  החל מקביעת עלות הכרטיס להופעה, דרךלספק ייעוץ לאומנים על פי צרכיהם:  .17

הבמה, ועד לערב המופע והעברת התשלום  בהוצאות נוספות, הכנות למופע, חזרות ותכנון וללא צורך

 לאמן.

 יועברו ליוצרים המופיעים.  )בניכוי ההוצאות( הרווחים מהכנסות הקופה .18

להעסיק לטובת הפרויקט מנהל בעל הניסיון וההשכלה הנדרשים במסגרת הקול קורא ולהודיע למשרד  .19

 קרה של החלפתו.בכל מולקבל את אישורו, 

הרשות תקיים קשרי עבודה בנוגע לפרויקט עם גופי תרבות אחרים בנגב או בגליל, עם רשויות מקומיות  .20

 ואזוריות בנגב ובגליל, ועם מוסדות ציבור אחרים בנגב ובגליל. 

אשר יפעל לאיתור תרומות וחסויות ולמכירת כרטיסים לקהל הרחב, הרשות תקיים מערך שיווק ויח"צ  .21

 ות מקומיות ולמוסדות ציבור. לרשוי
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הרשות מצהירה כי הינה מודעת לכך שככל והמבנה אינו בבעלות הרשות המקומית, הרשות המקומית  .22

 לא תוכל להגיש בבקשתה תמיכה לטובת שיפוצים והתאמות במבנה.

 

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

תמיכה . אנו מצהירים כי כלל תנאי המשרד לקבלת והנתונים שנרשמו לעיל נכונים לפי מידת ידיעתנו ואמונתנו

וכל התחייבויות הרשות המקומית להקמת הבית ליצירה מוסיקלית הקמת הבית ליצירה מוסיקלית עבור 

ידוע לנו כי אי מילוי התחייבויות אלו במלואם עשויים  .ונמלא אחריהם עים וברורים לנו היטבידובתחומה 

 להביא להקטנה או ביטול התמיכה. 

 

 

 תאריך  חתימה  מקומית רשותראש שם 

 שם גזבר הרשות

 המקומית
 תאריך  חתימה 

אם שם חשב מלווה )

 רלוונטי(

 

 

 

 תאריך  חתימה
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 נספח ב' 
 דו"ח מקורות ושימושים לפרויקט בית ליצירה מוסיקלית:

 כולל מע"מ סה"כ בשקלים חדשים פרטים

 בית ליצירה מוסיקלית

  מקורות

  תמיכה ממשרדי ממשלה  )פרט(                                                                 

 
 

 
 

  

תמיכה מרשויות מקומיות שותפות 
 ומקורות ציבוריים אחרים )פרט(                                                       

 

  מפעל הפיס

 
 

  

  חסויות

  תרומות פרטיות

  מכירת כרטיסים

  הכנסות ממכירות ושירותים נלווים

  הכנסות אחרות  )פרט(

 
 

 
 

  תקציב מבוקש מהמשרד

  סה"כ הכנסות

  שימושים

  ח אדםכו
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  פרסום במדיה

  לוגיסטיקה 

 
 

  פעילות 

  

 
 

 
 

  הוצאות אחרות

  

  

  פרויקטסה"כ עלות ה

  סה"כ שימושים

  עודף/ גרעון

 

החתימה מטעם _____________________, מצהירים בזאת כי כל  אנו החתומים מטה, מורשי .ד
לעיל נכונים לפי  הפרטים והנתונים שנרשמו בדו"ח מקורות ושימושים עבורו מבוקשת התמיכה

 מידת ידיעתנו ואמונתנו.
 

_____ תפקיד: _________חתימה שם: ________________ מס' ת"ז: ______

__:___________ 

 (1מורשה חתימה )

 

שם: ________________ מס' ת"ז: ___________  חתימה  

 וחותמת:______________________

 (2מורשה חתימה )

 חותמת הרשות: __________________  תאריך: ________________________________ 
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 )יוגש בקובץ אקסל( דו"ח תקציב מול ביצוע עבור הפעילות הנתמכת –' גנספח 

 

 תת נושא  נושא 
הצעת 

 ₪הבקשה 
ביצוע 

  ₪בפועל 
אסמכתא 

 נדרשת 
מס' 

 סימוכין
 רתיאו

 ההוצאה 
 הגבלות 

 כח אדם

 XX XX 
חשבונית מס 

 / קבלה 
      

 XX XX 
חשבונית מס 

 / קבלה 
      

 הצטיידות

 XX XX 
חשבונית מס 

 / קבלה 
      

 XX XX 
חשבונית מס 

 / קבלה 
      

 XX XX 
חשבונית מס 

 / קבלה 
      

 XX XX 
חשבונית מס 

 / קבלה 
      

 XX XX 
חשבונית מס 

 / קבלה 
      

 XX XX 
חשבונית מס 

 / קבלה 
      

 XX XX 
חשבונית מס 

 / קבלה 
      

התאמת 
 המבנה

 
XX XX 

חשבונית מס 
 / קבלה 

    

  
XX XX 

חשבונית מס 
 / קבלה 

    

 פעילות
 XX XX 

פירוט תתי 
סעיפים וצירוף 

אסמכתאות 
 -ע"פ דרישה 

חשבונית מס 
קבלה, ד. 

עלות מעביד 
 ועוד..

     

 XX XX 
חשבונית מס 

 / קבלה 
     

 פרסום 
 XX XX 

חשבונית מס 
 / קבלה 

    
 

 XX XX 
חשבונית מס 

 / קבלה 
    

        XX XX אחר )פרט( אחר 

         XXX XXX   סך הוצאות 

 הכנסות 
             הכנסות 

             עלות לכרטיס

               הוצאות נטו

יהיו הוצאות סבירות בהתאם לנורמות הממשלתיות. תאמת המבנה וההצטיידות הוצאות ה
   המשרד שומר לעצמו את הזכות לפסול עלויות מופרזות שאינן תואמות לנורמה זו.
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 הנחיות להגשת בקשה לתמיכה במערכת המרכבה -'  ד נספח

יש לפנות לגזברות הרשות  -בירור מול גזברות הרשות המקומית לגבי מורשה עם כרטיס חכם  – 1שלב  .1

המקומית ולברר מי מורשה מטעם הרשות להגיש בקשות תמיכה בפורטל מרכב"ה, ולוודא כי ברשותו 

 כרטיס חכם לצורך הגשת הבקשה.

כדי להגיש בקשה יש לפנות לאחת  - הנפקת כרטיס חכם רק במידה ואין מורשה מטעם הרשות – 2שלב  .2

 מהחברות הרשומות להלן לצורך הנפקת שני כרטיסים חכמים לשני מורשי חתימה: 

 /https://www.comsign.co.ilן ת קומסייאתר חבר *8770 03-6443620חברת קומסיין טל': 

 /https://www.personalid.co.il: אתר חברת פרסונל 2900047-073חברת פרסונל אי די טל': 

יש להתקין את תוכנת החיתום הדיגיטלי במחשבכם: קישור  -התקנת תוכנת חיתום דיגיטלי  – 3שלב  .3

 ההתקנה.ופרטים על 

יש להיכנס לפורטל התמיכות לצורך  -כניסה לפורטל התמיכות, מילוי טפסים והעלאת מסמכים  – 4שלב  .4

 פתיחת הבקשה והעלאת המסמכים.

 _________ הוא מספר קול הקורא בפורטל המרכב"ה  .5

במערכת מרכב"ה בלבד לאחר  10:00בשעה ____________הגשת הבקשה לתמיכה תתאפשר עד ליום  .6

 ה המערכת תיסגר. יש להקפיד על הכנת המסמכים והעלאתם לפורטל מספיק זמן מראש.מועד ז
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 לרשות מקומית -פירוט צדדים קשורים ובעלי ענין - הנספח 

 

 שם הרשות ________________

 יש לפרט את הצדדים הקשורים לרשות: 

 מס' מזהה שם

 ח"פ/ע"ר/ת"ז

 מהות הקשר

 

היקף פעילות כספית 
 בשנה שהסתיימה

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

   

 

 

   

 

 

   

 

 

___________________  ____________________________ 

 חתימת מורשי החתימה   שמות מורשי החתימה

 :צד קשור לרשות הגדרת

אגודה אחרת א לפקודת העיריות: חברה, עמותה, אגודה שיתופית, או 249תאגיד עירוני כהגדרתו בסעיף  .1

שמטרותיה במסגרת סמכויות העיריה ותפקידיה, ויש בידי העיריה לפחות מחצית ההון או מחצית כוח 

 ההצבעה בתאגיד.
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א לפקודת העיריות: כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר 170גוף עירוני מבוקר כהגדרתו בסעיף  .2

שנת תקציב או משתתפת במינוי  העיריה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה

 הנהלתם.

אחוזים בהון המניות או בזכויות  10כל תאגיד אחר בו לרשות המוניציפאלית שיעור החזקה של מעל  .3

 למינוי מנהלים.
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 אישור עו"ד על מורשי החתימה של הרשות - ונספח 

 לגבי הרשות: אני  _______________  מאשר את הפרטים הבאים

 עו"ד )שם מלא(

 שם  כפי שהוא רשום במרשם:_____________. .1

 .סוג התארגנות: __________________ .2

 מס' מזהה:__________________. .3

שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם ברשות ומספרי ת.ז. שלהם ודרישות נוספות כמו  .4

 תוספת חותמת, אם יהיו:

 

 ת"ז:________________ דוגמת חתימה:________.שם:_____________ 
 
 
 
 
 

 שם:_____________ ת"ז:________________ דוגמת חתימה:________.

 בכבוד רב:

_________ __________________ ____________ 

 טלפון   כתובת  שם עו"ד

 _________      __________________ ____________ 

 חתימה וחותמת    יוןמספר ריש        תאריך    
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 חלק א' –התחייבות בגין תמיכה   -' זנספח 

 לכבוד:

 )להלן "המשרד"( לפיתוח הפריפריה, הנגב והגלילהמשרד 

 

 אנו מורשי החתימה של הרשות )יש למלא כאן את שם הרשות המקומית( ______________________

, לקיים את כל ההתניות שלהלן, בקשר לכל שלה המועצה)להלן: "הרשות"(, מתחייבים בשמה ובידיעת חברי 

 סכום שיוענק כתמיכה:

 התמיכה תשמש אך ורק למטרה אשר לשמה ניתנה;

בהתאם למפורט בבקשה שהגשנו מטעמנו, במסמכי ההבהרות וההתחייבות שהגשנו, ובכלל  לבצע את הפרויקט

 זה לעמוד בתנאי הסף שנדרשו.

התחייבות )הרשאה(, אישור מועצת הרשות המקומית לייעוד ימים מיום קבלת ה 90להגיש למשרד, תוך 

התקציב הנדרש מתוך התקציב הרגיל או אישור הממונה המחוזי במשרד הפנים לתב"ר שאושר על ידי מליאת 

 הרשות בגין הפרויקט עבורו מבוקשת התמיכה, ובצירוף אישור מליאת הרשות המקומית.

. אנו מתחייבים להתקשר עם ספקים ליצירה מוסיקלית והפעלתוהקמת הבית הרשות הינה הגורם היוזם את 

נותני שירותים או מקבלי שכר ככל שנדרשים לביצועה של הפעולה על ידנו ולקבל את כל ההחלטות הנוגע 

 לביצוע כאמור במוסדותינו ולקבל לחשבונות הבנק שלנו את כל ההכנסות הנובעות מקיום הפעולה.

גה או לסיעה, לא יעשה שימוש בכספי התמיכה בקשר עם תעמולת בחירות  כספי התמיכה לא יועברו למפל

. והרשות לא תכלול את שמה של מפלגה או סיעה 1959 -כמשמעותה בחוק הבחירות )צרכי תעמולה(, התשי"ט 

 במודעות או בפרסומים או באירועים שלה;

גם חשבוניות מס  -י דרישת המשרד סכומי התמיכה ישולמו על יסוד דו"חות פעולה וחשבונות, שנגיש לכם ולפ

 על סכומים ששילמנו.

נדאג לצרף לדו"חות הכספיים הסקורים והמבוקרים של הרשות ביאור המפרט את המקורות והשימושים של 

 הפעילות הנתמכת. נדאג לציין הקצבות ממשלתיות, בביאור נפרד ותוך פירוט.

ני התמיכה, הרשות תציין את עובדת תמיכת לפי דרישת המשרד ובהתאם להנחיותיו, כפי שנקבעו במבח

 המשרד בפעילות הנתמכת;

 .מעת לעת בהתאם להנחיות משרד הבריאות המעודכנות הפעילות בבית ליצירה מוסיקלית תתקיים

ובהתאם ללוחות מיום קבלת הרשאה מהמשרד הקמת והפעלת הבית ליצירה מוסיקלית הרשות תפעל ל

 הזמנים שנקבעו בקול קורא זה.

 יב המאושר הינו תקציב מקסימום. ביצוע נמוך יותר, יביא לתשלום באופן יחסי.התקצ

 בהתאם לקצב ביצוע העבודות בפועל.ברור לנו כי תשלומי התמיכה יועברו 

 הרשות תפעל על פי מדיניות הממשלה בנוגע לשכר, ייעול וחסכון כפי שתיקבע ותפורסם מזמן לזמן;

הממשלה לבקר במשרדיה ובמתקניה ולעיין בספרי החשבונות הרשות תאפשר למבקרים ומפקחים מטעם 

 שלה, פרוטוקולים, חומר הנוגע לניהול השוטף וכל מסמך שיידרש. 

 נאפשר לנציגי הממשלה לעיין בכל חשבונות הבנקים שלנו לפי כתב הסכמה מצורף לטופס בקשת התמיכה.;

http://www.negev-galil.gov.il/


  
 
 
 

__________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

-28- 
מלך   ה שאול  שד'  שפט,  מ ת  מו ת א : 8בי ' טל  | ביב  תל א  ,6 06 07 00-0 3  | gal i l .gov . i l-www.negev 

 

 

הרשות תחזיר למשרד כל תמיכה שלא שימשה למטרה אשר לשמה ניתנה ואת מלוא התמיכה אם התברר כי 

לא הייתה זכאית מלכתחילה לתמיכה, התברר מעשה או מחדל בניגוד לאמור בכתב התחייבות זה, התברר כי 

כולם -התגלו שולמה לרשות תמיכה ביתר או הנתונים שדווחו או הוצהרו על ידנו במסגרת הבקשה לתמיכה 

כשהיא צמודה למדד המחירים לצרכן, בתוספת ריבית חשב   -או חלקם בלתי נכונים, ולפי דרישת המשרד 

 כללי, מן המועד שבו נוצרה עילת החיוב של הרשות; 

הרשות מסכימה לכך שככל שיתברר למשרד כי היא לא עמדה בתנאים ובהתחייבויות שנקבעו בקשר לתמיכה 

מלכתחילה לתמיכה, יגבה ממנה המשרד את הסכומים ששולמו לה ביתר או את מלוא או לא הייתה זכאית 

 הסכומים שהיא חייבת למשרד, לפי העניין, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית;

מוצהר בזאת כי ידוע לרשות מהן הוראות מבחני התמיכה לפיהם היא מגישה את בקשת התמיכה ומבצעת את 

 הרשות מתחייבת לעמוד בכל ההוראות האמורות;הפעילות שבעדה היא מבקשת תמיכה ו

הרשות מודעת לכך שהמשרד רשאי להקטין, לעכב או להפסיק את מתן התמיכה או מימון אחר אם לא קוימו 

כל התנאים או ההתחייבויות בקשר למתן התמיכה, או אם הופחת תקציבו עקב מדיניות כלכלית, הכל בהתאם 

 ן לזמן.להוראות החשב הכללי כפי שיקבעו מזמ

על בסיס האמור לעיל תוכלו אף לקנוס אותנו או לקזז את התמיכה )כולה או מקצתה( שאנו אמורים לקבל 

בהתאם להוראות החוק לרבות הכללים לטיפול במוסדות שהפרו את התנאים לקבלת תמיכה שקבע החשב 

 .6.2.6 הכללי בהוראת תכ"ם "טיפול בגופים אחרים אשר הפרו את תנאי קבלת התמיכה", מס'

 כל ההוצאות בקשר עם עריכת התחייבות זו, וכן תיקון מסמכי היסוד שלנו יחולו עלינו.

 .אנו מתחייבים בזאת לא להמחות זכות התמיכה המגיעה לנו לכל אדם או גוף אחר

 

           : תאריך

           

 מורשי החתימה: 

 

                        שם מורשה חתימה

 

  תפקיד

 

 

 

 תאריך

 

 

 חתימה 

 חתימה  תאריך  תפקיד  שם מורשה חתימה
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 חלק ב'  –התחייבות בגין תמיכה   -' חנספח 

 

 שם הרשות המקומית: __________________________

 

הריני לאשר כי כל המסמכים המנויים ברשימת המסמכים שיש לצרף לבקשת התמיכה דלעיל 
 ובכלל זה: ,וחתומים כדבעי ממולאים, מצורפים לבקשה

 תכנית עבודה מוצעת.  .1

 נסח טאבו מפנקסי המקרקעין או אישור זכויות.  .2

 למבנה.  כל אסמכתא רלוונטית נוספת .3

 נספח א': טופס הבקשה. .4

 .לרשות מקומית -פירוט צדדים קשורים ובעלי ענין - ה'נספח  .5

 .אישור עו"ד על מורשי החתימה של הרשות - ו'נספח  .6

 .חלק א' –התחייבות בגין תמיכה    -נספח ז'  .7

 .חלק ב'  –התחייבות בגין תמיכה   -' חנספח  .8

 .אישור של משרד הפנים  -אישור על הגשת דו"ח מבוקר -' טנספח  .9

 .פרטי כל חשבונות הבנק של הרשות והסכמה בלתי חוזרת לבדיקת חשבונות הבנק -' ינספח  .10

 .חוות דעת יועץ משפטי בדבר היעדר צווי עיקול על חשבונות הרשות המקומית –יב'  פחנס .11

 יד'.נספח הצהרה בנוסח המצורף ב .12

 המבנה המוצע.  –של הרשותיועץ המשפטי ה אישור -נספח טו .13

ידוע לי כי אי המצאת המסמכים )שיש לצרף לנ"ל( באופן מלא ותקין, עלולה להביא לפסילת הבקשה 
 ידי ועדת התמיכות. -על

 חתימת מורשי החתימה:

 

                        שם מורשה חתימה

 

  תפקיד

 

 

 

 תאריך

 

 חתימה 

 חתימה  תאריך  תפקיד  שם מורשה חתימה
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 אישור של משרד הפנים  -אישור על הגשת דו"ח מבוקר -' טנספח 

 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 אגף  בכיר לביקורת ברשויות המקומיות
 לכבוד ______

 שלום רב,

 _________ביקורת רואה חשבון בעיריית : הנדון

בהתאם לתוכנית העבודה השנתית, ערכנו בעירייה ביקורת חשבונות באמצעות משרד רואי חשבון. מצורפים בזאת 
 לטיפולך, דוח כספי מבוקר ודוח ביקורת מפורט לשנת _____. 

 הנך מתבקש לנקוט בצעדים הבאים:

 להביא את דוחות הביקורת לדיון בפני הוועדה לענייני ביקורת בעירייה. (א)
 עצת העיר לדיון מיוחד בדוחות הביקורת ובהמלצות הוועדה.לכנס את מו (ב)
 להורות את עובדי העירייה לתקן את הליקויים שהועלו בדוחות הביקורת. (ג)
 המאשר את ביצוע האמור לעיל  עד.מפורט להגיש לממונה על המחוז, דיווח  (ד)

הצעדים הנדרשים בהתאם לסמכויות הניתנות לו על פי דין על מנת  בכל, הממונה על המחוז רשאי לנקוט לתשומת לבך
 הליקויים שהועלו בביקורת ותגיש דיווח במועד הנדרש.כל להבטיח שהרשות תתקן את 

 בכבוד רב,

 עפרה ברכה  

 מנהלת אגף בכיר לביקורת ברשויות המקומיות

 והממונה על החשבונות

 העתקים:

 המנהל הכללי 

 מבקר המדינה 

 המינהל לשלטון מקומימנהל  

 הממונה על מחוז חיפה 

 אגף לכח אדם ושכר ברשויות המקומיות 

 גזבר הרשות 

 מבקר הרשות 

 רואה החשבון המבקר 

 תיק מעקב 

 02 –6293336פקס:   02 -6293300טלפון:   1333ת.ד.   91012ירושלים  1רחוב שלומציון המלכה 
 bikoret@moin.gov.il-meדואר אלקטרוני:  הפנים קישור לאתר משרדאתר המשרד: 
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 תאריך:____________ 

 שם הרשות המקומית ________________

 חשבונות הבנק של הרשות והסכמה בלתי חוזרת לבדיקת חשבונות הבנקפרטי כל  -' ינספח 

 

פרטי כל חשבונות הבנקים של הרשות בציון מספר חשבון אליו תועבר התמיכה )בשורה הראשונה יפורט החשבון 
 אליו תועבר התמיכה(:

 

 

 שם הבנק

 

 מורשי החתימה בחשבון מס' החשבון מס' הסניף שם הסניף

     

     

     

     

     

 

הנני נותן הסכמה בלתי חוזרת לבדיקת כל חשבונות הבנק של הרשות ________________________  בידי  .1

 נציגי המשרד הממשלתי  או נציגי החשב הכללי.

 ההסכמה ניתנת בתנאי שהנציגים יציגו אישור מאת מנכ"ל המשרד הממשלתי או אישור מאת החשב הכללי. .2

 חשבונות הבנק ולקבל מן הבנק כל מסמך הקשור לחשבונות אלה ולניהולם.ההסכמה היא לעיין בכל  .3

אני פוטר, למען הסר ספק, את הבנק מכל חובה שבדין לעניין סודיות כלפי משרדי הממשלה והחשב הכללי  .4

 בקשר לחשבונות אלה.

לאחר מכן לא ידוע לי שהסכמה זו הינה תנאי לאישור התמיכה ולכן בלתי חוזרת, וכל הודעה סותרת שתינתן  .5

 תהיה תקפה לכל דבר ועניין.

 מצ"ב פלט "אישור ניהול חשבון" לחשבון הראשון, אליו תועבר התמיכה. .6

 

 

 חתימה         שם מורשה חתימה    חתימה         שם מורשה חתימה  
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 תאריך:____________ 
 "הרשות"(.)להלן:                                        שם הרשות המקומית:

 טופס דרישת תשלום – א"ינספח 

   הפריפריה, הנגב והגליל  לפיתוחהמשרד  :לכבוד

 להקמת בית ליצירה מוסיקלית בנגב ובגליל קול קוראהנדון: 

: ך__________________  בתארי הקמת והפעלת בית ליצירה מוסיקליתבהמשך להרשאה שהתקבלה בגין 

כולל של _____________ ש"ח, נודה להעברת סכום תמיכה בסך של ___________ ש"ח,  בסך______

 בהתאם לפירוט המוצג בדוח תקציב וביצוע שהוגש באקסל ובהעתק חתום.

 ליד כל מסמך(: Xלדרישת תשלום זו מצורפים המסמכים הבאים )יש לסמן 

  חוות דעת(אישור רו"ח    +בקובץ אקסל" דו"ח תקציב וביצוע -' גנספח(. 

  את האסמכתאות ולהזין את המספור בקובץ האקסל. יש למספר –העתקי חשבוניות מס/קבלות 

  (.1)גכרטסת הנהלת חשבונות של הרשות עם הפניות ומספורים לנספח 

 בחתימתי אני מתחייב כי:

ב מול דו"חות מקורות ושימושים ותקצי "-' גנספח -הריני מאשר/ת כי הנתונים שהוזנו בקובץ האקסל  .1
 ותואמים ליתר המסמכים שצורפו. שצורף לבקשת הינם נכונים ביצוע "

 בהתאם לכל דרישות הקול קורא. הקמת והפעלת הבית ליצירה מוסיקלית בוצעה .2
לתכנית שהוגשה למשרד ואושרה על ידו  הבמלוא מתתואקמת והפעלת הבית ליצירה מוסיקלית ה .3

 ה התמיכה.ובגינה אושר
והינה האחראית העליונה  קמת והפעלת הבית ליצירה מוסיקליתאת ה הרשות היא הגורם היוזם .4

 הפרויקט.והישירה על 
 דרישת תשלום זו )ו/או חלקים ממנה( לא הוגשה ולא תוגש לשום גורם מממן נוסף. .5
 אסמכתאות ונתונים כספיים הוגשו לאחר שנבדקו ואושרו ע"י הרשות. .6

 מורשי החתימה של הרשותעל החתום: 

                        השם מורשה חתימ

 

  תפקיד

 

 

 חתימה  תאריך

 חתימה  תאריך  תפקיד  שם מורשה חתימה

 אישור

אני הח"מ _______________, עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום _______________ הופיעו בפני, מר/גב' 

_____________ נושא/ת ת.ז. שמספרה _____________ ומר/גב' ___________ נושא/ת ת.ז. שמספרה 

בועים בחוק _____________, ולאחר שהזהרתי אותם כי עליהם לומר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הק

 אם לא יעשהו כן, אישרו את נכונות הצהרתם דלעיל וחתמו עליה בפניי. 
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 נספח יב' – חוות דעת יועץ משפטי בדבר היעדר צווי עיקול על חשבונות הרשות המקומית
 

לאשר בזאת כי נכון ליום הגשת בקשת הרשות המקומית _______________________________  הנני

לא הוטל על חשבונות הרשות המקומית  להקמת בית ליצירה מוסיקלית בנגב ובגליל קול קוראבמסגרת 

צו עיקול שעלול למנוע את תחילת הפרויקט או השלמתו, או לייצר חבות של ______________________

 המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל, לצד ג'.

 

 

 

 תאריך  חתימה  היועץ המשפטי שם 
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 הוראת קיזוז -' יגנספח 

 

 לכבוד

 החשב הכללי

 משרד האוצר

 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגלילבאמצעות 

  הנדון: הוראת קיזוז

______________, ( הרשות –להלן )אנו החתומים מטה, הנציגים המוסמכים של הרשות המקומית  .1

( שאושר התמיכהסכום )הוראה בלתי מותנית לקזז כל סכום עד לסך  נותנים לכם בזאת

תשלום המגיע לרשות מהממשלה לפי כל דין, הסכם או  מכל _________במילים) ₪___________

 (.הקיזוז –להלן )הסדר 

מכל תשלום המגיע לרשות מן  אנו מסכימים כי החשב הכללי, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, יקזז .2

 "קול קוראדין, הסכם או הסדר, כל סכום המגיע לממשלה מן הרשות בקשר עם  הממשלה לפי כל

מבלי שיהיה חייב לנמק או לדרוש תחילה את סילוק  להקמת בית ליצירה מוסיקלית בנגב ובגליל

 הסכום האמור מאת הרשות.

לפי הוראה זאת,  ה כלפי הממשלה על ביצוע קיזוזאנו מתחייבים ומצהירים כי לא תהיה לנו כל טענ .3

 לרשות מן הממשלה לפי כל דין, הסכם או הסדר. מכספים המגיעים

 ____________.הוראה זו תישאר בתוקפה עד תאריך  .4

 מחשב המשרד.שינוי הוראה זו כפוף לאישור בכתב  .5

_____________________________ 

 הרשותשם מלא וחתימה של שני מוסמכים מטעם 

 

 

 תאריך  חתימה  אם רלוונטי(שם חשב מלווה )

 אישור עו"ד

 

אני הח"מ, עו"ד _____________, המשמש כיועץ המשפטי של ___________, מאשר בזאת כי הוראת 

 ידי מורשי החתימה המוסמכים של הרשות ומחייבת את הרשות.-כדין על הקיזוז שבנדון חתומה

 

____ ___________             _______________ 

 תאריך  עו"דשם וחתימת              

 

 

סמך זה יידרש רק מרשות מקומית  מ
אשר בקשתה תאושר באופן סופי על ידי  

 הוועדה
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 אישורים והיתרים– יד' נספח

 

 שם הרשות המקומית: __________________________

 

מבקש התמיכה מצהיר בזאת, בחתימתם מטה של מורשי החתימה שלו, כי ברשותו ישנם או כי יהיו ברשותו  

 הנדרשות לביצוע במבנה ולהפעלתו.  כל האישורים וההיתרים הנדרשים לעבודות

 

 חתימת מורשי החתימה:

 

                        שם מורשה חתימה

 

  תפקיד

 

 

 

 תאריך

 

 

 חתימה 

 חתימה  תאריך  תפקיד  שם מורשה חתימה
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 נספח טו- אישור היועץ המשפטי – המבנה המוצע
 

המקומית _______________________________  הנני לאשר בזאת כי נכון ליום הגשת בקשת הרשות

כי המבנה נמצא בחזקת הרשות וכי היא רשאית  ,להקמת בית ליצירה מוסיקלית בנגב ובגליל במסגרת קול קורא

להפעיל בו את הבית ליצירה מוסיקלית, כי השימוש תואם את תכניות בניין העיר החלות על הקרקע והמבנה 

תכנונית ו/או משפטית להקים ולהפעיל מניעה  ,בדין, בכלל זהמניעה כל אין כי , וואת היתרי הבנייה הקיימים

ובהתאם לדרישות הקול והתחייבויות הרשות  על ידי הרשות את הבית ליצירה מוסיקלית במבנה המוצע

 . בהצעתה

 

 

 

 

 תאריך  חתימה  היועץ המשפטי שם 

 :המוצע על ידה מבנהאת הלחילופין, ככל והרשות שוכרת 

 

הנני לאשר בזאת כי נכון ליום הגשת בקשת הרשות המקומית _______________________________ 

המוצע על ידה הושכר לרשות למשך  כי המבנה ,להקמת בית ליצירה מוסיקלית בנגב ובגליל במסגרת קול קורא

וכי היא רשאית להפעיל בו את הבית ליצירה מוסיקלית, כי השימוש תואם את תכניות בניין העיר  ____ שנים 

תכנונית ו/או בדין, בכלל זה, מניעה מניעה כל אין , וכי החלות על הקרקע והמבנה ואת היתרי הבנייה הקיימים

ובהתאם לדרישות הקול על ידי הרשות  להקים ולהפעיל את הבית ליצירה מוסיקלית במבנה המוצע ,משפטית

 . והתחייבויות הרשות בהצעתה

 

 

 

 

 תאריך  חתימה  היועץ המשפטי שם 
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 נספח טז- דוגמה לפרוגרמה מבוקשת
 אולם מופעים 

 ויזואלי ושמע.-כל המופעים האירועים יוקלטו האודיו 

 50 הנדרש.עם מוגבלויות עפ"י  לאנשים המיועדים מקומות ישיבה לפחות, מספר מקומות ישיבה 

 .מיקום לעמדת בקרת סאונד ותאורה 

  גודל במת מופעים: חזית במהX  מטר. עומק במהX  מטר. גובה תקרה מעל במהX .מטר 

 .פסנתר כנף או פסנתר חשמלי 

 מקרן  

 .מסך הקרנה נגלל מהתקרה, לא מחורר ובעל גב שחור 

  .)קופסת התחברות ייעודית )מיקום עפ"י החלטת היועץ 

 ים, מקלחות ושירותים ומטבחון עובדיםחדרי אומנים/ שחקנ

  איש. 4 -חדר/י הלבשה: שחקנים אחד לכל 

  :כניסות נפרדות לחדר שחקנים )כניסה אחת סמויה לבמה(. 2כניסת אמנים 

  .כל חדר אומנים/ שחקנים יכלול: פינת איפור, פינת הלבשה, מיטה, מקרר ומסך טלוויזיה 

 .מטבחון עובדים: מטבח ופינת ישיבה 

  יחידות גדולות. 4תליה לתלבושות: מתקני 

  מקלחות וכיורים 2סה"כ  -מקלחות: כיור ומקלחת אחת לכל חדר שחקנים 

  שרותי שחקנים 2סה"כ  -שירותים: שירותים אחד לכל חדר שחקנים 

 .מים חמים / קרים: מקלחות ומטבחון עובדים 

 כיתות קטנות:

 2 מסך, לוח מחיק, כסאות ושולחנות.משתתפים ומצוידות במקרן,  15 -כיתות המתאימות ל 

 אטיב, התכנסויות קטנות וכד׳.יהכיתות יותאמו גם לישיבות צוות, ישיבות הנהלה, ישיבות קר 

 עפ"י הנחיות היועץ ובהתאמה לחלל המוצעציוד הגברה:  

 מוניטורים 

 קופסאות חיבור DI  

  מיקרופונים 

  די האולם.צרמקולים על הקירות משני 

 הבמה. צדיעל הרצפה משני  וופר-רמקולי סאב 

 .)קונדנסרים )מיקרופוני שטח 

 מיקסר דיגיטלי 

 עפ"י הנחיות היועץ ובהתאמה לחלל המוצעתאורה:  

 .גשרי תאורה קבועים בקדמת הבמה ובגב הבמה 
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  אפשרות להתקנת צבעים. -פנסי תומס על הצוגים 

 פנסי ETC –  צוג קדמי–פרונט 

 פנסי לדWW   - על הצוגים 

 ותאורת שטיפה עם דימרים בכל האולם. תאורה כללית 

  .)קופסאות התחברות לחשמל ותקשורת: )ימין ושמאל 

 מערכת כריזה

  מערכת הכריזה משולבת במערכת שמיעת ההצגה. רמקולים מפוזרים בחדרי אומנים/ שחקנים, מטבחון

 ועוד.

 )דוכן נואמים נייד + מיקרופון דיבור )שטח 

 הנחיות כלליות:

 ציוד תפאורה ישירות לחלל האולם והבמה. גישה לפריקת משאית 

  .)תאי שירותים וכיורי רחצה כולל שרותי נכים כנדרש. )אוורור בהתאמה 

 .מערכת חימום / קירור: באולם המופעים ובכל חדר ובלובי כניסה 
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