
 מענה לשאלות הבהרה 

 לתמיכה במיזמי תרבות, פנאי ובילוי ברשויות המטרה בנגבקול קורא ל

 2022לשנת 

 

לקול קורא לתמיכה במיזמי תרבות, פנאי ובילוי  להלן השאלות ותשובות ההבהרה במסגרת .1

 .)להלן: "קול קורא"( 2022לשנת  ברשויות המטרה בנגב

המובאות להלן מחייבות את כל המבקשים, מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי הקול קורא  התשובות .2

 וגוברות על הנוסח המובא בקול קורא.

או  שרדאין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המ .3

 , ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא.התמיכותועדת 

לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות  התמיכותתה של ועדת אין באי התייחסו .4

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

ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ  .5

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

יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמש השואל וכי לא בהכרח  .6

 נענתה כל שאלה.

אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב הבהרה זה תהיה הפרשנות  .7

 כאמור בקול קורא.

 .קורא הקולמסמך זה מהווה חלק ממסמכי  .8

 .15264: הינובמערכת המרכב"ה להגשה על ידי רשויות מקומיות הקול קורא  מספר .9

 .28.11.22 :הינוההגשה האחרון  מועד .10

 . 2תשובה לשאלה מס. יש לשים לב לשינוי ב .11

 להלן תשובות לשאלות ההבהרה שהמשרד נשאל במסגרת הליך זה: .12

 תשובה שאלה מס"ד

מיזם ואם כן באיזה האם נדרש מאצ'ינג  ל .1

 ? אחוז מהפרויקט

אצינג/השתתפות כלשהי האם יש דרישה למ

כלומר האם נדרשת השתתפות הרשות? )של 

יש מקורות מימון של הרשות גם אם 

 (?מגורמים נוספים

 לא נדרש מצ'ינג מהרשויות. 

ועלות הפרויקט גבוהה יותר מעלות  במידה

יש צורך במקורות  התמיכה של המשרד, קרי, 

מימון נוספים במסגרת המיזם המוצע, על 

וכן את  מון אלההרשות להציג מקורות מי

 . האסמכתאות הנדרשות

האם התמיכה יכולה לכלול מתן מלגות  .2

 כחלק מישימות המיזם?

יחולקו מלגות  ניתן להגיש מיזם במסגרתו

ככל והדבר  פעילי המיזם או למשתתפים בולמ

עומד בהוראות הדין, ובפרט בחוק מירשם 

לא תתאפשר חלוקת  . 1976-מלגות, תשל"ז

 מלגות כחלק מהמיזמים בקול קורא זה .



האם המיזם בהכרח צריך לייצר הכנסות  .3

מתחילתו ואם כן באיזה אחוז ביחס 

להוצאות? ) ידוע כי על המיזם להיות מסוגל 

השאלה  -לעמוד בזכות עצמו בעתיד

 מתייחסת לתחילת הדרך(

נית העסקית שתוגש למשרד לא התכהמיזם ו

הראות הכנסות מהמיזם מיומו ל צריכים

. יחד עם זאת, יש להתייחס לצפי הראשון

הכנסות כחלק מהתכנית העסקית בכדי 

להוכיח קיימות למיזם גם לאחר תקופת 

צפי הכנסות יוצג כחלק מהתכנית התמיכה. 

 העסקית במהלך תקופת התמיכה. 

מנוי תיאטרון של עונת מנויים יכול להיכלל  .5

במיזם תרבות שזה כולל מנוי מבוגרים 

 ?ובנוסף מנוי ילדים

כפי  יש לעקוב אחר הגדרות המיזם התרבותי

ד רשלוח למששהוגדר בסעיפי הקול הקורא ול

 . תכנית התואמת את ההגדרות

בקול  ,ועוד 6.22,6.21, 6.20  ,3.7)סעיפים: 

 הקורא(

עצמם אינם מנויי תאטרון כשלמתוך כך, 

 עונים להגדרות מיזם התרבות בקול קורא זה. 

מופע בהיכל או הצגה )האם פעילות אחת  .6

 ? כללייכולה לה (תרבות

לא, על הרשויות לשלוח למשרד הצעות 

למיזמי תרבות שיהיו ברי קיימא ומתמשכים 

 מעבר לתקופת התמיכה. 

מדוע הרשויות נדרשות להגיש תכנית  .7

 כלכלית ועסקית למיזמי התרבות? 

, הוגדר כי 31סעיף  625ממשלה על פי החלטת 

הפריפריה, הנגב והגליל המשרד לפיתוח "

יעודד את תרבות הפנאי, הבילוי וחיי הקהילה 

באמצעות קול קורא תחרותי להשקעה 

במיזמי תרבות, פנאי ובילוי ברשויות המטרה, 

אשר יציגו כדאיות כלכלית ותשואה 

 "חברתית.

על מנת שהמיזם יציג כדאיות מתוך כך 

כלכלית ותשואה חברתית נדרשות הרשות 

ועדת התמיכות להגיש בהתאם להחלטת 

בעל התכנות כלכלית מיזם תכנית כלכלית ל

 שתסייע להמשכיותו.  

 

 

 


