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 2021 רנובמב 29 ישניום 

 

קול קורא לתמיכה באירועי תרבות התורמים לעידוד תיירות, פיתוח עירוני וצמיחה 

 הבהרה לשאלות מענה -כלכלית 

 
עבור קול קורא לתמיכה באירועי תרבות התורמים לעידוד תיירות,  ההבהרה ותשובות השאלות להלן

 .הקורא בקול הרלוונטי לסעיף הפנייה תוך") קורא "קול :להלן)פיתוח עירוני וצמיחה כלכלית 

 הקול ממסמכי נפרד בלתי חלק מהוות ,המבקשים כל את מחייבות להלן המובאות התשובות .1

 . קורא בקול המובא הנוסח על וגוברות קורא

 המזמינה מטעם מי ידי על אחרת דרך בכל או בכתב או פה בעל שניתן פירוש כל על להסתמך אין .2

 .שהיא צורה או פורום בכל ,שניתן ככל ,התקצוב ועדת או

 להוות כדי ,בשאלה כלשהו לפרט או כלשהי לשאלה התקצוב ועדת של התייחסותה באי אין .3

 .קורא הקול תנאי פרשנות את כלשהי בדרך לשנות כדי או  ,השואל של להנחותיו הסכמה

 ייעוץ במקום באות הן אין ,הדין של לפרשנות הנוגעות ותשובות שאלות זה במסמך שיש ככל .4

 .בלבד אחריותו על זאת עושה עליהן המסתמך וכל ,מוסמך משפטי

 בהכרח לא וכי השואל השתמש בו לנוסח בהכרח זהה להלן המפורט השאלות נוסח אין כי יובהר .5

 .שאלה כל נענתה

 הפרשנות תהיה זה הבהרה במכתב האמורים והמושגים המונחים לכל ,אחרת נאמר אם אלא .6

 .קורא בקול כאמור

מס' 

 סידורי

הסעיף 

בקול 

 קורא

 השאלה

 .ב2  .1

 ישובים הנמצאים בנגב. 3אזורית כוללת ההמועצה  שאלה:

  האם אנחנו יכולים להגיש בקשה לקיום אירוע מרכזי בישובים הנ"ל??

 
 2על כל המועצה האזורית להיות כלולה ב"נגב" בהתאם להגדרתו בסעיף לא.  תשובה:

 לקול קורא. 

2.  5.1 

האם הקול קורא שפורסם "תמכה באירועי תרבות התומכים בתיירות, פיתוח  שאלה:

 עירוני וצמיחה כלכלית" פתוח לאשכולות?

 
 לא . הקול קורא מיועד לרשויות מקומיות בלבד. תשובה:

3.  5.1 

מדי מפיקה  מועצות אזוריות )דומה לעמותה עירונית( מספרעמותת התיירות של  שאלה:

שני פסטיבלים מרכזיים אשר נתמכים ע"י משרדי הממשלה השונים. אציין כי  שנה

פסטיבלים אלה מופקים ע"י העמותה במלואם ועל כן, סך הכנסות והוצאות הפסטיבלים 

 נרשמות בספרי העמותה.
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א מצוין בתנאי הסף כי כלל הוצאות הפסטיבל צריכות להירשם במסגרת הקול הקור

בספריה של המועצה דרכה אני מבצעת את ההגשה. במקרה שלנו המצב אינו אפשרי 

משום שאנו כעמותה מעין עירונית ממנפים את התקציבים של המועצות שמועברים 

 אלינו ע"י הכנסות נוספות שנרשמות בספרינו.

ון להתנהל במקרה זה שנדע איך והאם ניתן להגיש את אשמח שתנחי אותי כיצד נכ

 הקולות הקוראים הללו.

 
הגוף  .5.1בהתאם לתנאי סף  בלבדהקול קורא מיועד לרשויות מקומיות  תשובה:

 מיכהמבוקשת הת עבורוהוא הגורם היוזם את האירוע )קרי, רשות מקומית( המבקש 

והינו האחראי הבלעדי על הפקתו וההכנסות  מיכהע"י מבקש הת במישרין מתבצע

  .בספריו במלואן נרשמות ווההוצאות בגינ

4.  

5.1 

12.4 

12.22 

אגיש כמובן דרך המועצות אך האם יש בעיה עם כך שלא כל ההוצאות נרשמות  שאלה:

בספרי החשבונות של המועצות אלא אצלי כעמותה שדרכה מפעילה המועצה את 

 הפרויקט?

 
תמיכה בעמותות אין להגיש תמיכה בעמותה באמצעות רשויות מקומיות.  תשובה: 

מתבצעת אך ורק בהתאם לנוהל תמיכות מתקציב המדינה במוסדות ציבור לפי חוק 

אם יתחוור למשרד כי הפעילות  12.22כאמור בסעיף . 1985-יסודות התקציב, התשמ"ה

תבוטל, וככל ששולמו  לא היתה אלא מסווה לפעילות של גוף אחר מהמבקשת, התמיכה

כאמור במענה כמו כן, למבקשת סכומים כלשהם בגין התמיכה, יהא עליה להשיבם. 

, על הגוף היוזם את האירוע להיות רשות מקומית בלבד והיא האחראית 5לשאלה מספר 

  הבלעדית על הפקת האירוע.

5.  5.3.1 

 מסויים.סופי שבוע בחודש  4האם הפסטיבל יכול להתקיים במהלך  שאלה:

 
. ראה חידוד תנאי יומיים הפחות לכלאורכו  ,ימים ברצף יימשך האירועלא.  תשובה: 

 .5.3.1סף 

6.  5.3.1 

האם הפסטיבל צריף להיות ברצף ימים או שניתן לקיימו במס' ימים בשבוע  שאלה:

 מסויים.

 
 מינימום שעתיים ביום. יומיים הפחות לכלאורכו  ,ימים ברצף יימשך האירועתשובה: 

 .5.3.1. ראו חידוד תנאי סף ומינימום שש שעות במצטבר

7.  5.3.1 

אם הפסטיבל מתקיים בימים רביעי, חמישי, ומוצ"ש האם ניתן להכיר במוצ"ש  שאלה:

 ברצף הימים.

 
 כן.תשובה: 



 

 

 
 

 הנגב והגליל ,לפיתוח הפריפריההמשרד 
 , תקצוב ואסטרטגיהתכנוןאגף בכיר 

 

 

 
 אביב                                                      -, תל8בית אמות משפט,  שדרות שאול המלך 

 03-6958414פקס:  03-6060700טלפון: 
 

    

8.  

5.3.3 

5.5 

11.3 

 אשמח לקבל הבהרה לגבי תנאי סף לקבלת תמיכה: שאלה:

 לכל הפחות. ₪ 1,000,000תקציב האירוע הינו  – 5.3.3סעיף 

 מעלות כוללת 10%... השתתפות בשיעור  - 5.5סעיף 

. התקציב ₪ 250,000תקציב מינמאלי שיוקצה ע"י המשרד לאירוע עומד על  –ב'  6סעיף 

 ₪ 500,000המקסימאלי שיוקצה על ידי המשרד לאירוע עומד על 

י )גם אם ההוצאה וההחזר המרב ₪ 1,000,000האם הכוונה שעלות האירוע תעלה מעל 

 ?₪ 500,000תהיה מעל מיליון( הוא 

 ולקבל החזר בהתאם? ₪או שלחלופין ניתן לעשות אירוע שעלותו פחותה ממיליון 

 
  תשובה:

אירוע שלא יעמוד בתנאי סף זה  .לכל הפחות ₪ 1,000,000 הינוהאירוע  תקציב .א

 יפסל על הסף ולא יתוקצב.  ₪ 1,000,000-ועלותו תהיה פחותה מ

מהעלות  10%הרשות המקומית נדרשת להשתתף במימון האירוע בשיעור של  .ב

)קרי לא משרדי ממשלה,  לא ממשלתיים הכוללת של האירוע ממקורות עצמיים

 .לא יחידות סמך ולא תאגידים סטטוטוריים(

לכל  ₪ 250,000תמיכת המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל תעמוד על  .ג

 . ₪ 500,000-הפחות ולא יותר מ

9.  
5.7 

 14עמ' 

העירייה רוצה להגיש בקשה לשני פרויקטים, האם עליה להגיש במרכב"ה  שאלה:

 פרויקט בבקשה נפרדת או שאפשר לצרף את שני הפרויקטים בבקשה אחת? כל

 
יש להגיש בקשה לכל אירוע בנפרד. חובה על הרשות לדרג את סדר העדיפויות תשובה: 

בקול  14זאת בטבלה "רשימת בקשות" בעמ'  של הבקשות בצורה ברורה. ניתן לעשות

 קורא.

10.  
5.7 

 14עמ' 

המועצה מעוניינת להגיש בקשה לשני אירועים. האם יש להגיש שתי בקשות ז"א  שאלה:

 למלא את כלל הנספחים פעמיים?

 

יש להגיש בקשה לכל אירוע בנפרד. חובה על הרשות לדרג את סדר העדיפויות תשובה: 

בקול  14ניתן לעשות זאת בטבלה "רשימת בקשות" בעמ'  של הבקשות בצורה ברורה.

 קורא.

11.  5.9 
במידה ונקיים אירועים בהם נגבה תשלום, האם ההכנסות ממנו יקוזזו מכספי  שאלה:

 התמיכה?
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האירוע יהיה ללא מטרות רווח. יחד עם זאת, ניתן לגבות תשלום בגין כניסה כן.  תשובה:

ההכנסה מהאירוע  )לאחר קיומו( על ההכנסה או השתתפות. בכל מקרה בו תעלה 

 שהוצגה במקור במועד הבקשה, ההפרש יקוזז מסכום התמיכה.

12.  
 .ב6

 .ה6

 1מסך האירוע המתמשך שלנו? ולכל היותר  50%כספי התמיכה שלכם יהוו  שאלה:

  ? ₪ 500,000, כלומר, הרשות צריכה לממן לכל היותר  ₪מיליון 

 
  תשובה:

.    התקציב ₪ 250,000שיוקצה על ידי המשרד לאירוע עומד על  א. התקציב המינימאלי

 .₪ 500,000המקסימאלי שיוקצה על ידי המשרד לאירוע עומד על עד 

עלות מ 90%של כלל משרדי הממשלה עבור כל אירוע לא יעלה על מיכה שיעור התב.     

א הרשות המקומית מחויבת בכל מקרה בהשתתפות עצמית של .האירוע הכוללת של

 .10%-תפחת מ

 .א7  .13

האם הבנתי נכון שקיימת מגבלה על זמרים/הופעות, והסכום המוקצה אליהם  שאלה:

או לחלופין לא משנה כמה אמנים אביא לכל היותר התמיכה  ₪ 25,000הוא רק עד : 

 ?₪ 100,000בקטגוריה הזו תהיה 

 
מע"מ, כולל  ₪ 25,000השתתפות המשרד בשכר של אומן אחד לא תעלה על  תשובה:

כולל  ₪ 100,000ובכל מקרה השתתפות המשרד בשכר כלל האומנים באירוע לא תעלה על 

  ללא קשר למספר האומנים שיופיעו באירוע. ,מע"מ

14.  8.1 

מס' תושבי המועצה נכון    לשנת  לפי נתוני הלמ"ס -מס' תושבי הרשות המקומית שאלה:

מס' התושבים  תושבים ולפי מרשם האוכלוסין של משרד הפנים  29,800עומד על  2019

 תושבים האם ניתן לציין את מס' התושבים לפי נתוני משרד הפנים? 31,000עומד על 

  
ניתן לצרף אסמכתא מטעם מרשם  במידה והנתון גדול מנתוני הלמ"סתשובה: 

 .האוכלוסין המעידה על מספר התושבים

15.  8.4 

האירוע שמתכננים אותו לא היה לפני וקיים . סעיף אמות מידה לניקוד הבקשות שאלה:

סעיף ניקוד על פי ותק. אני רוצה לוודא שאנו עומדים בכל התנאים לפני שממשיכים 

 .האפשרילעבוד על התכנית , אשמח לקבל מענה בהקדם 

 
ולכן הניקוד המקסימלי   8.4ידה מאירוע המתקיים לראשונה לא ינוקד באמת  תשובה:

 נק'. 90  הלאירוע זה יהי

 .ד9  .16
 10,000במידה והבנו נכון אז –לגבי מספר המשתתפים באירוע  שאלה:

 , במידה והיו מגבלות בגלל הקורונה מה עושים במצב כזה?מתחלפים מבקרים
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משרד של מספר משתתפים בשל הגבלות חדשות תנאי סף של באי עמידה  תשובה:

לא  טרם מועד קיום האירוע, או פחות  ימים 10, אשר ניתנו נגיף הקורונה עקבהבריאות 

ובכלל זה, הטענה כי לא ניתן היה לדחות  הביטול . באופן אוטומטי לביטול התמיכהתביא 

  ד..9תוספת סעיף ראו  ייבחן ע"י ועדת התמיכות המשרדית.את מועד האירוע, 

יובהר כי אם האירוע לא יתקיים, מכל סיבה לרבות מגבלות כתוצאה מהקורונה, 

 המשרד לא ישלם תמורה כלשהי. 

17.  11 

האם יאושר תשלום בפועל לאירוע שעלותו שונה מזו שהוגשה בבקשה לתקצוב שאלה: 

 המשרד?

 
שינוי תקצבי או הסטה תקציבית בין סעיפי התקציב כפי שאושר בבקשה תשובה: 

 .11.2.1-11.2.3בסעיפים המקורית ידרוש אישור כמפורט 

ניתן יהיה להגיש בקשה לשינוי רק עבור אירוע שעומד בתנאי  - 11.3ראו הוספת סעיף 

 הסף לאחר השינוי המבוקש.

18.  12.6 

 את הסיכומים והנספחים שלאחר מעשה?כמה זמן אחרי האירוע ניתן להגיש : שאלה

 
. כל דיווח 01/04/2023-: דיווח סופי בגין ההוצאות ניתן להגיש עד לתאריך התשובה

 לאחר מועד זה לא יכובד.

19.  
14.7 

14.7.4 

 האם יש להתייחס לנספח ג בשלב הזה או שהוא רק לאחר ביצוע? שאלה:

 
חובה לצרף את נספח ג' למסמכי הבקשה ואלו ישמשו לבדיקת דרישת התשלום  תשובה:

בעתיד. יש למלא בשלב הגשת הבקשה רק את עמודות "הצעת הבקשה" ו"תאור 

 ההוצאה". 

20.  14.7 

לתיבת ההגשה במערכת   PDFכתבת כי יש לעלות את כל המסמכים סרוקים  שאלה:

 ? K002האם הכוונה ל . מרכב"ה 

 
 . 14.7יש להגיש בפורטל מרכבה את כל נספחי החובה כמפורט בסעיף תשובה: 

K002 .הינו אחד הטפסים הדרושים 
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21.  

14.8 

נספח 

 ב'

דו"ח מקורות ושימושים לאירוע  -נספח ב' במסגרת מילוי הבקשה אני רואה ש ב שאלה:

 האם יש פורמט אקסל מסויים? רשום:)להגשה בקובץ אקסל(: עבורו מבוקשת התמיכה

 .בנוסף לא ברור כיצד יש להגיש על אקסל אם הנספח דורש חתימות. אודה להתייחסות

 

 לקבל ניתן הפורמט המבוקש הינו הפורמט של נספח ב', כמצוין בקול קורא. תשובה:

 ולבקש  mors@png.gov.il   לכתובת מייל לשלוח יש, אקסל בפורמט הבקשה טופס

 טופס זה פורסם באתר המשרד.  .14.8ר' תיקון לקול קורא ר' סעיף . זאת

22.  14.8 

האם ניתן להגיש תיאור מילולי של סעיפים  - 16עמוד  -טופס הבקשה  -נספח א'  שאלה:

בקובץ נפרד שיקרא בשם תואם? אין מקום בדף  16ה המפורטים בראש עמוד -א

 ?PDFהמתבקש. האם ניתן להגיש את הקובץ המצורף לנספח בפורמט  לפירוט

 
 יש רות בעת הצורך.וכך להוסיף שו Word בפורמט הבקשה טופס לקבל ניתן תשובה:

 טופס זה פורסם באתר המשרד. .זאת ולבקש  mors@png.gov.il   לכתובת מייל לשלוח

  .5.6 סעיף סף תנאי תיקון ראו :הבהרה   .23

 

                                                               

 

 בברכה,       

 

 לי סרוב                                                                                                             

 

 פרויקטיםמנהלת תחום 
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