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  מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור

 להקות מחול שהם

 1985 -לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה  

 

החוק(, ובהתייעצות עם  –)להלן  19851 -א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה 3בהתאם לסעיף 

( לחוק התרבות 4)3ועם המועצה הישראלית לתרבות ואמנות לפי סעיף  היועץ המשפטי לממשלה

, מתפרסמים בזה מבחנים לחלוקת כספי חוק התרבות( –)להלן  20022 -והאמנות, התשס"ג 

 :להקות מחולשהם  המשרד( למוסדות ציבור –תמיכות של משרד התרבות והספורט )להלן 

 

19-42-02-20 תקנה תקציבית מס'  

 פרק א': כללי

 כללי .1

 

הועדה(, תדון במתן תמיכות מתקציב המשרד  -ועדת התמיכות של המשרד )להלן  (א)

נוהל להגשת בקשות לפי ובהמלצה למוסדות השונים, המחול,  להקות בתחום

   הנוהל(. -)להלן  3לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן

על פי עקרונות של התמיכה עצמה צריך שתינתן, אם אכן נכון וראוי לתיתה,  (ב)

 סבירות ושוויון בין מקבלי התמיכה השונים.

בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה ובקשה לתמיכה, תשקול הועדה את כל  (ג)

; ועניני של המבחנים שנקבעו מקצועינסיבותיו של הענין, תוך יישום שוויוני, 

 הוועדה תנמק את החלטותיה.

 

 הגדרות .2

 

 –במבחנים אלה 

 , חוק רישוי עסקיםל 3בסעיף  הגדרתומרחב הנועד לעינוג ציבורי כ – "אולם ציבורי"

מרחב ציבורי הפתוח והנגיש לציבור הרחב, לרבות , 19684 -תשכ"חה

שטח שאינו משמש על פי רוב לצורכי תרבות ואמנות ושהפעילות 

בו הוסדרה על ידי הרשות המקומית ציבורי פתוח שהפעלת אירועים 

 ;בתחומהנמצא מרחב שטח שאותו 

  

ית לתרבות ישראלה על ידי המועצה התשמונ מחוללועדת המשנה  - "מחול"המדור ל

 ;חוק התרבותל 10סעיף  , לפיואמנות
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 אלה:ה התנאים כל ושמתקיימים לגבי מופע מחול  -"  הפקה"

 שבה יותר,אחת או  ,מקצועית אמנותיתמיצירת מחול מורכב א וה (1)

, ובלבד שאורכה של יצירה אחת בוגרים מקצועיים משתתפים רקדנים 

 ;דקות רצופות 35-לפחות לא יפחת מ

 דקות לפחות; 50 ואורכ  (2) 

 ;להרצהמיועד הוא   (3) 

הפעלה מחולית )כגון הרקדה( או הפקה מיוחדת שאינה כלולה אינו א וה (4) 

 ;להקת המחולשל ברפרטואר 

הפקה אם הוא עומד  חשבימופע כאמור י –( לעניין מופע המיועד לילדים 5)

-(, וכן בתנאים הבאים: המרכיב המחולי בו לא יפחת מ4) -( ו3(, )1בתנאים )

דקות לפחות, רמתו האומנותית לפי הערכת  35מהמופע כולו, אורכו  80%

( ואיכות ההפקה בכל ההרצות 4המדור למחול הינה טובה מאוד לפחות )ציון 

  ;אינה נופלת מאיכותו של מופע הבכורה

 

יצירת מחול אמנותית מקצועית, אחת או יותר, אשר הכוללת  הפקה  – "הפקה חדשה"

 הכולל הואשאורכה ובלבד  ,מחולהלא נכללה בהפקה שהעלתה להקת 

כהפקה חדשה תוכר  ;לפחות דקות 35 -של אחת היצירות לא יפחת מ

גם יצירה כאמור שהעלתה להקת המחול לפני למעלה מעשר השנים 

 ;הפקה מחודשת(–)להלן  כהשקדמו לשנת ההער

 

 ;של הפקה לפני קהל צופים ביצוע פומבי – "הרצה"

 

 ;יוצר מקצועי במחול שאינו מועסק בקביעות במסגרת להקת מחול –"יוצר עצמאי" 

 

שנים באופן רציף,  5יוצר עצמאי שפועל לכל היותר במשך  – "יוצר עצמאי בראשית דרכו"

 ;לפחות ואשר יצר בשלוש השנים האחרונות שתי הפקות חדשות

 

ברציפות כיוצר עצמאי ואשר  לפחות שנים 5יוצר עצמאי הפועל  – "יוצר עצמאי מנוסה"

 ;הפקות לפחות 3השנים האחרונות  5יצר במהלך 

 

שנים באופן רציף,  5שפעל לכל היותר במשך י במחול מקצועיוצר  – "יוצר בראשית דרכו"

 ;לפחות ואשר יצר בשלוש השנים האחרונות שתי הפקות חדשות

 

 )א(;3כמשמעותה בסעיף  – "להקת מחול"

 

בסעיף כמשמעותן  – "להקת מחול גדולה", "להקת מחול בינונית", "להקת מחול קטנה"

 ;ג()3

 

אמן מבצע, דוגמת רקדן, מוסיקאי, זמר, שחקן וכיוצא באלה,  – "מבצע מקצועי בוגר"

 שנים;  18שזה עיסוקו העיקרי ושגילו מעל 

 



 מינהל התרבות שבמשרד; – "מינהל התרבות"

 

השיעורים והחזרות של להקת רוב המקום שבו מתקיימים  –פעילות המרכזי" ה"מקום 

 ";המחול בהרכבה המלא במסגרת פעילותה השוטפת

 

 ;מרחב שאינו אולם ציבורי – הופעות""מתחם 

 

 18מי שעיסוקו העיקרי בביצוע של מחול אמנותי ושגילו מעל  – "רקדן מקצועי בוגר"

  ;שנים

 

 ;19985-חוק חופש המידע, התשנ"חל 2סעיף כהגדרתה ב - "רשות ציבורית"

 

בשנה  שלושת הרבעונים הראשונים )חודשים ינואר עד ספטמבר( – ""שנת הערכה

מתבקשת התמיכה והרבעון האחרון )חודשים אוקטובר שבעדה שקדמה לשנת התקציב 

תהיה שנת הערכה  2016שנת התקציב בעד לדוגמא: בבקשה  ;עד דצמבר( בשנה שלפניה

 ;2015בספטמבר  31 -ומסתיימת ב 2014באוקטובר  1 -התקופה המתחילה ב

 

 ;התמיכהלשנת השנה שקדמה  -  "תקציבית קודמת נהש"

 

 ;השנה שקדמה לשנה תקציבית קודמת –"שנת התקציב המבוקר" 

 

 מבוקשת התמיכה;שבעדה השנה  – ""שנת התמיכה

 

או מתאגיד  לרבות מסגרת המהווה חלק מתאגיד העוסק במגוון תחומים  – "תאגיד"

, ובלבד שתקציבה סגור ומובחן מתקציבו הכולל של התאגיד, להקות מחול

 נפרדת;ויש לה הנהלה אמנותית 

 

רשות ציבורית ממנה  את יושב הראש שלו  או שרשות מקומית ,תאגיד  – "תאגיד מוסדי"

 מהדירקטורים בהנהלתו; לפחות או מחצית

 

כל ש, לפחות להקות מחול שונות 3תאגיד שבמסגרתו פועלות  – "תאגיד להקות מחול"

"להקת מחול קטנה" או "להקת מחול בינונית",  היא אחת מהן 

 ;ושיווקשירותי ניהול  הקות המחולאחת מלואשר מספק לכל 

 

לרבות הכנסות עצמיות, מענקים,  ,ההכנסות של הגוף הנתמך כל סך – י""תקציב שנת

, אך לא כולל תקציבים אחרים שניתנו תמיכות ותקציבים ציבוריים

לפי מבחנים לחלוקת כספי תמיכות בדרך של הלוואה למטרת סיוע 

של משרד התרבות והספורט לתמיכה במוסד ציבור שהוא מוסד 
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או שניתנו למטרת  ,6תרבות במצוקה תקציבית ונתון בתכנית הבראה

תקציבים שניתנו  שיפוצים, או תקבולים מביטוחים וכיוצא באלה

 המחול.לפעולות שאינן במסגרת הפעילות השוטפת של להקות 

 

 

 

 

 סיווג להקות מחול .3

 

קבעה, לאחר קבלת המלצת המדור למחול כי שהועדה  להקת מחול היא תאגיד )א(

 תנאים אלה:מתקיימים בו 

, תאגיד פסקה זולענין  ;הפקותיו בשנת ההערכה היו ברמה אומנותית נאותה (1)

 , חשב כבעל רמה אומנותית נאותה אם ממוצע הניקוד שקיבל בעד הפקותיויי

נקודות  3במדדים שיפורטו להלן הינו  ,בהתאם להערכת המדור למחול

 :לפחות

כוריאוגרפיה )רעיון, מקוריות, מבנה, שפה תנועתית, רקדנים, חלל, )א( 

מוסיקה ועיצוב, תוך התייחסות לכוריאוגרפיה כחלק מהרפרטואר הכולל 

 ;של היוצר(

 ;כולת טכנית(רמת הביצוע של הרקדנים )איכות, רמת הביצוע, י )ב( 

)מרכיבים חוץ תנועתיים הנכללים בהפקה, דוגמת  רמת ההפקה הבימתית )ג( 

 ;מוסיקה חיה, סאונד, וידאו, עיצוב תלבושות, תפאורה או תאורה(

 בכל אחד מהמדדים לעיל ינתן ניקוד בהתאם לרמה האמנותית כמפורט להלן:

 ;נקודות 2עד  0רמה אומנותית בלתי נאותה: 

 ;נקודות 3נאותה: רמה אומנותית 

 ;נקודות 4רמה אומנותית טובה מאוד: 

 ;נקודות 5רמה אומנותית מעולה: 

נקודות לעניין מופע לילדים( אלא על  4נקודות )או  3-לא יינתן ציון הנמוך מ

למחול לא בחן המדור  ;לפחותלמחול מחברי המדור  3יסוד חוות דעתם של 

ה שנה ניקוד השווה לממוצע את רמתה האומנותית של להקה, יינתן לה באות

היתה השנה שנה שנייה  ;השנים שקדמו לה 3-הניקוד שנקבע ללהקה ב

את רמתה האומנותית של להקה למחול בה לא בחן המדור שברציפות 

  ;כאמור, יינתן לה באותה שנה הניקוד הגבוה ביותר

להקת מחול תוכל לקבל לעיונה את כלל  ;החלטת המדור תהיה מנומקת

מנומקות לפי פסקת משנה זו, ובלבד שהגישה בקשה לכך בתוך ההחלטות ה

החלטות כאמור יועברו לעיונה בתוך  ;ממועד ההודעה על ההחלטה ימים 14

  ;ממועד קבלת הבקשה ימים 30

 ;עיקר פעילותו בהרצות של יצירות מחול אמנותיות מקצועיות ( 2)

הלהקה מקיימת פעילות שוטפת, ובכלל זה שיעורים וחזרות, בהיקף שלא  (3)

חודשים לפחות במהלך שנת ההערכה,  11שעות שבועיות, במשך  25-יפחת מ
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שעות שבועיות במשך  20-בהיקף שלא יפחת מ –קטנה  ת מחולולעניין להק

לעניין זה תוכר גם פעילות שוטפת  ;חודשים לפחות במהלך שנת ההערכה 11

 מהיקף הפעילות השוטפת 30%חוץ לארץ, ובלבד שלא תעלה על מהנערכת 

  ;של הלהקה

רצפת עץ, סטודיו ובו תקנים הולמים, הכוללים, בין היתר, ילרשותו עומדים מ (4)

 ומלתחות;, חדרי מנוחה תקני חימום וקירורימ

להקת מחול כ או חול בינוניתלהקת מכלהקת מחול גדולה, מסווג כהוא  (5)

  ;קטנה

או  ( מסגרת של יצירת הפקות הפועלת כחלק מתאגיד העוסק במגוון תחומים6)

, שתקציבה סגור ומובחן מתקציבו הכולל של במסגרת תאגיד להקות מחול

פסקה חשב כעונה על דרישת יהתאגיד ויש לה הנהלה אומנותית נפרדת, ת

(2.) 

 

לפי  להקת מחולשל  ה, לרבות סיווגבסעיף קטן )א( התנאים כאמורקיומם של  )ב(

בהתאם  מחולידי המדור לב, תיבחן מדי שנה )ג(ההגדרות האמורות בסעיף קטן 

ת המדור , וזאת לשם מתן המלצהערכהבשנת ההתאגיד  פעילותולהיקף של לאופי 

על אף האמור לעיל, הוועדה רשאית, לפי המלצת  ;כאמור בסעיף קטן )א( למחול

לפי מבחנים אלה, אף אם לא עמדה  ת מחול, לאשר בקשה של להקלמחול המדור

 , בהתקיים כל אלה:(ההקלה -להלן)( 1בתנאי סעיף קטן )א()

 ;( הלהקה קיבלה תמיכה בשנה התקציבית הקודמת1)

בהתאם להערכת המדור למחול, לעניין רמתה  לפחות נקודות 2( הלהקה קיבלה 2)

 לפחות; הלהקה קיבלה נקודה אחת –ולעניין להקה קטנה  ;האומנותית

הלהקה הגישה תכנית עבודה מקצועית  –בה ניתנת ההקלה ש( בשנה השנייה 3)

בשלן ירד ש, לבעיות למחול מפורטת הנותנת מענה, להנחת דעתו של המדור

  ;ניקודה של הלהקה

ולעניין להקת מחול  ;( ההקלה ניתנת לתקופה שלא תעלה על שנתיים רצופות4)

שנים  10מדור למחול היתה בעלת רמה אומנותית נאותה במשך שלהערכת ה

ההקלה ניתנת לתקופה שלא תעלה על  –בה ניתנת ההקלה שברציפות עובר לשנה 

  ;שלוש שנים רצופות

להקת מחול תוכל לקבל לעיונה את כלל ההחלטות המנומקות לפי פסקת משנה זו, 

החלטות  ;על ההחלטהממועד ההודעה  מיםי 14ובלבד שהגישה בקשה לכך בתוך 

 מועד קבלת הבקשה. מ מיםי 30כאמור יועברו לעיונה בתוך 

 

תסווג לאחת משלוש הקבוצות המפורטות להלן לאחר קבלת המלצת להקת מחול   )ג(

 המדור למחול:

  

   אלה:כל  הב ותקיימהש להקת מחול – "גדולהלהקת מחול " (1)

  24 קודמתהתקציבית השנה כל הלאורך  ,העסיקה בתשלוםהיא  (א)

 שהשתתפו בהפקות הלהקה; ,לפחותבוגרים רקדנים מקצועיים 

או  לימנהלה הכלתצהיר חתום בידי  לתמיכה להקה תצרף לבקשתה



עומדת בדרישות הדין לעניין יא לפיו המי שממלא תפקיד זה 

  ;העסקת רקדנים ושכרם

בשנת  ,לפחותהפקה חדשה אחת  חדשות הפקות 3 העלתההיא  (ב)

 ;התקציב המבוקר יחד  ובשנת  ההערכה

 ובחוץ לארץבארץ  ,הרצות לפחות 80 בשנת ההערכה מהקייהיא   (ג)

 ;באולמות ציבוריים

שנים לפחות בתחום  5בעלת וותק של היא  במועד הגשת הבקשה  (ד)

  ;המחוללהקות 

שקלים  ליוןימ 7היה  התקציב המבוקר התקציב השנתי שלה בשנת ( ה)

 ;לפחותחדשים 

 

   אלה:כל  הב ותקיימהש להקת מחול – "בינוניתלהקת מחול " (2)

 8קודמת ה יתתקציבה השנכל ה לאורך ,העסיקה בתשלוםהיא  (א)

 שהשתתפו בהפקות הלהקה; ,לפחותבוגרים מקצועיים   רקדנים 

הכללי או מי  הלהקה תצרף לבקשתה תצהיר חתום בידי מנהל

עומדת בדרישות הדין לעניין העסקת  יאלפיו ה ,שממלא תפקיד זה

  ;רקדנים ושכרם

בשנת  ,לפחותהפקה חדשה אחת  חדשות הפקות 2 העלתההיא  (ב)

 ;התקציב המבוקר יחדובשנת  ההערכה

 ובחוץ לארץבארץ  ,הרצות לפחות 40 בשנת ההערכה מהקייהיא  (ג)

 ;באולמות ציבוריים

שנים לפחות בתחום  3בעלת וותק של היא  במועד  הגשת הבקשה (ד)

 ;המחוללהקות 

  ליון ימ 2היה  התקציב המבוקר התקציב השנתי שלה בשנת (ה)

 ;לפחותשקלים חדשים 

 

   אלה:כל  הב ותקיימהש להקת מחול – "קטנה ת מחוללהק" (3)

 3, כל השנה התקציבית הקודמתהעסיקה בתשלום לאורך היא  (א)

 שהשתתפו בהפקות הלהקה; ,לפחות בוגרים רקדנים מקצועיים

הכללי או מי  התצהיר חתום בידי מנהללהקה תצרף לבקשתה 

לפיו הלהקה עומדת בדרישות הדין לעניין  ,שממלא תפקיד זה

  ;העסקת רקדנים ושכרם

בשנת  ,לפחותהפקה חדשה אחת  חדשות הפקות 2 היא העלתה (ב)

 ;התקציב המבוקר יחדובשנת  ההערכה

 הרצות לפחות, בארץ ובחוץ לארץ  20 מה בשנת ההערכהקייהיא  (ג)

 ;מחציתן לפחות באולמות ציבוריים

בעלת וותק של שנתיים לפחות בתחום היא  במועד הגשת הבקשה (ד)

 ;להקות המחול

שקלים  400,000התקציב השנתי שלה בשנת התקציב המבוקר היה  (ה)

 .חדשים לפחות

 



כלהקת  בשנת ההערכה להקת מחול אשר סווגהסעיף קטן )ג(, האמור בעל אף  )ד(

בתנאי מהתנאים אך לא עמדה באותה שנה  ,בינונית כלהקת מחול גדולה אומחול 

הוותק, רשאית הועדה, לאחר שקיבלה התנאי לעניין למעט  הנדרשים באותו סיווג,

בשנת ההערכה,  בסיווג שבו סווגה, לסווגה לעניין זה את המלצת המדור למחול

 אלה: כל ובלבד שמצאה כי התקיימו

זמני וקיימת סבירות גבוהה שבשנת התמיכה תנאי  הואהתנאי  קיומו שלאי  (1)

 זה ישוב ויתקיים;

מספר ההרצות  -באם התנאי שלא התקיים הוא התנאי לענין מספר ההרצות  (2)

ממספר ההרצות  80%-בשנת ההערכה לא פחת מ ת המחוללהק שקיימה

 באותו סיווג. ת מחולהמזערי הנדרש מלהק

 

 מטרות התמיכה .4

 
 מטרות התמיכה הן: 

 

  - ללהקות מחוללסייע   ( 1)

 )א( לקיים פעילות מחול איכותית;

 ;)ב(  לעודד את יצירת המחול הישראלית ואת הרקדנים הישראליים

 )ג( לקיים פעילות מחול מתמשכת הנותנת מענה למגוון הצרכים התרבותיים באוכלוסיה;   

 )ד( לפעול ברחבי הארץ ולהופיע לפני מגוון רחב של קהלים;   

 )ה( לקדם את היצירה, המגוון והחדשנות של פעילות המחול בישראל;   

 

 . לעודד פעילות של להקות מחול ישראליות ברחבי העולם  (2)

 

 

 תנאי סף כלליים לתמיכה .5

 

 ,א לחוק3מוסד ציבור, כהגדרתו בסעיף שהוא תאגיד רק לתמיכה לפי מבחנים אלה זכאי 

 אלה:כל  שמתקיימים בו

 ;מחוללהקת  הוא (1)

עומד בדרישות הנוהל, ובכלל זה יעמיד עצמו לביקורת המשרד, בהתאם לדינים  הוא (2)

החלטות הממשלה להבטחת עמידתו בתנאים למתן להוראות הנוהל ולהחלים עליו, 

 ;תמיכה

השלים את הגשת כל הדוחות הנדרשים לצורך ניקודו על פי מבחנים אלה, הוא  (3)

השנה של  בדצמבר 15 התרבות, עד יוםמינהל  מאתכשהם מלאים ותקינים, כנדרש 

שקדמה לשנת התמיכה, למעט דוחות הנוגעים לנתוני השנה התקציבית הקודמת 

; ועדת התמיכות רשאית בינואר של שנת התמיכה 15שהגשתם אפשר שתושלם עד 

לאשר הארכת מועד זה במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים שיירשמו על ידה, ובכפוף 

 לכל דין;



התמיכה, התואמת את סיווגו בהתאם לסעיף  לשנתכנית עבודה כללית הגיש תהוא  (4)

 תכנית העבודה(; –)להלן  )ג(3

התמיכה, דו"חות ביצוע שוטפים המעידים על עמידתו  שנתהגיש, במהלך הוא  (5)

בתכנית העבודה, דוחות פעילות רבעוניים שוטפים ודוחות שנתיים; כל הדוחות 

 ;תרבותיוגשו באופן ובמועדים שיקבע מינהל ה

 לבקשת התמיכה צורפה הצהרתו של מנהל המוסד לפיה הנתונים הכלולים בבקשה (6)

  ;נכונים, שלמים ומדוייקים

אם לא קיבל תמיכה ממינהל התרבות בשנת ההערכה בשל פעילותו בתחום להקות  (7)

חודשים לפחות לפני מועד הגשת הבקשה  6הודיע למינהל התרבות הוא  –המחול 

להגיש בקשה כאמור, ונתן לחברי המדור למחול הזדמנות סבירה לתמיכה, על כוונתו 

 לצפות בהפקותיו.

 

 בלהקות מחולתמיכה השיעור  –פרק ב' 

 

 התמיכה שיעור עקרונות לקביעת .6

   חישוב שיעור התמיכה בלהקות מחול ייעשה בשלבים כמפורט להלן:  )א(         

להקת המחול בכל אחד בשלב הראשון יחושב שיעור התמיכה הראשוני של  (1)

בין הניקוד שצברה ש, וזאת בהתאם ליחס )א(7מהמשתנים המפורטים בסעיף 

הניקוד שצברו כלל להקות המחול באותו  כל להקת המחול במשתנה זה לבין סך

 ;משתנה

 בשלב השני יחושב השיעור המצרפי של כל להקת מחול בכל המשתנים  (2)

שקלו היחסי של כל משתנה, יחדיו, וזאת בהתאם למ )א(7המפורטים בסעיף 

א תאגיד ישה להקת מחול (;התחשיב הבסיסי –)להלן  באותו סעיףכמפורט 

 תחשיב הבסיסישנקבע ב משיעור התמיכה 50% -בשלב זה, ל, תמוסדי זכאי

משיעור התמיכה  85% –לת תאגיד מוסדי זכאי נהשאינלהקת מחול ; שלה

 ;התמיכה הבסיסית( –)להלן  תחשיב הבסיסיב שנקבע לה

בשלב השלישי זכאית להקת מחול להגדלת התמיכה הבסיסית, כך שתקבל שקל  (3)

כתמיכה בשנה תקציבית קודמת חדש נוסף על כל שני שקלים חדשים שקיבלה 

התמיכה שלה  כל נוספת מרשות מקומית או מרשות ציבורית אחרת, ובלבד שסך

שיעור התמיכה שנקבע לה  תהיה זכאית לפי מבחנים אלה בשלב זה לא יעלה על

 ;הבסיסיבתחשיב 

הממוצע  להקת מחול על פילו כל  תשזכאיתהיה התמיכה י רביעבשלב ה (4)

לבין שיעור התמיכה  היחסי שנקבע לה בשלב השלישישיעור הבין שלגברי הא

  ;בשנה התקציבית הקודמת היחסי שקיבלה

אולם, במקרים בהם בתום השלב הרביעי, פחת שיעור התמיכה היחסי בלהקת ו

, לא יפחת שיעור התמיכה השנה התקציבית הקודמתלעומת  20%-מחול ביותר מ

בשנה התקציבית לה היתה זכאית שמשיעור התמיכה היחסי  80%-בה מ



יותר מפעם אחת במשך ארבע  פסקה זו; להקה לא זכאית להגנה לפי הקודמת

 רצופות, זולת אם החליטה הועדה, לאחר התייעצות עם המדור למחול, שנים

 ;מנימוקים מיוחדים שיירשמו אחרת,

שנתקבל לאחר  של להקת המחול, בשלב החמישי, יופחתו מסכום התמיכה (5)

 , כמפורט להלן:בשנה תקציבית קודמתחריגות שכר שנעשו  ,השלב הרביעי

או המנהל האמנותי של להקת  המנהל הכלליבמקרה שבו שכר הברוטו של  )א(

בפסקת על השכר המרבי המפורט  בשנה התקציבית הקודמתהמחול עלה 

לו היתה שמסכום התמיכה בחמש מוכפל ה, יופחת סכום החריגה משנה )ב(

 ;זכאית להקת המחול אילולא החריגה

שכר הברוטו המרבי להקת מחול ו למנהל כללי שלשכר הברוטו המרבי  )ב(

 ולגובה השכר שנקבעלדרגת השכר ובהתאם  וקבעישלה ילמנהל האמנותי 

כמפורט ידי רשות החברות הממשלתיות לחברות ממשלתיות לא עסקיות ב

מינהל התרבות לתשלום שכר מאת התקבל מראש אישור כן , אלא אם להלן

 זה:לענין גבוה יותר בהתאם להמלצת ועדת מעקב שמינה 

 

ד

ר

ג

ת

 

ה

ש

כ

ר

 

 ;תתעדכן באופן שוטף לפי עדכוני רשות החברות הממשלתיות

להקת מחול רשאית על אף האמור בפסקת משנה )ב(,  )ג(

יהיה השכר  המנהל האמנותיהשכר המרבי של לקבוע כי 

 ,בטבלה שבפסקת משנה )ב( כלליהמנהל ל המרבי הקבוע

ובלבד שייקבע במקביל כי השכר המרבי של המנהל הכללי 

יהיה השכר המרבי הקבוע למנהל האמנותי בטבלה 

  ;האמורה

אינו  כאמור בפסקה זוהמנהל האמנותי  בי שלו המרשכר  )ד(

להקת יצירות שיצר עבור בשל כולל תשלום תמלוגים 

יצירה אחת, ובלבד שגובה מעל  ,בשנת ההערכההמחול 

היצירה השניה ואילך יהא על בעד שישולמו לו התמלוגים 

 ;פי תנאי השוק המקובלים

שכר הברוטו המרבי 

ביחס  למנהל אמנותי

המנהל המרבי של  לשכר

 הכללי

דרגת שכר הברוטו המרבי 

לפי דירוג חברות  למנהל כללי

 ממשלתיות לא עסקיות 

 סוג להקת המחול

 

 גדולהלהקת מחול  7דרגה   95%

 בינוניתלהקת מחול  3דרגה  90%

 קטנהלהקת מחול  1דרגה  90%



להקת המחול משמש בפועל  המנהל הכללי שלבמקרה שבו    )ה( 

מעבר  גם כמנהל אמנותי, לא יהא זכאי לתוספת שכר

 ;לשכרו כמנהל כללי

כל רק על להקת מחול שסך  הוראות פסקה זו יחולו   )ו( 

)תמיכה  בשנה התקציבית הקודמתהתמיכה הציבורית בה 

ממשלתית, תמיכה מרשויות מקומיות ומרשויות ציבוריות 

ליון ימ 4יבה השנתי או על מתקצ 25%אחרות( עולה על 

 ;לפי הנמוך מביניהם -שקלים חדשים 

 , כמפורט להלן:התקציב המבוקרייבחן תקציב להקת המחול בשנת י, שישבשלב ה  (6)

כשהיא מאוזנת שנת התקציב המבוקר להקת מחול אשר סיימה את  (א)

וגדל י, 20%-או נמצאת ביתרה וללא גירעון מצטבר של למעלה מ

 מהשיעור שנתקבל עד לשלב זה; 3%עור של ניקודה היחסי בשי

בגירעון שוטף שנת התקציב המבוקר להקת מחול אשר סיימה את  (ב)

או בגרעון מצטבר ובגרעון מצטבר כלשהו ומעלה  15%של בניכוי פחת 

הציגה תכנית אלא לאחר ש ,ומעלה, לא זכאית לתמיכה 25%של 

ידי מינהל התרבות, ואשר בבדק ותאושר יהבראה מפורטת, אשר ת

 רואה חשבוןשל כפי שתקבע הוועדהביצועה ילווה בפיקוח שוטף 

 ;חיצוני מטעם מינהל התרבות

איזון או גירעון תקציבי ייקבעו על סמך הדו"ח הכספי  פסקה זו,לעניין  (ג)

המבוקר שצורף לבקשת התמיכה, הכולל את כל ההכנסות וההוצאות 

ללי החשבונאות המקובלים ושנערך על פי כל כ ת המחולשל להק

חישוב הגירעון לא יכלול  ;בלבד לפעילות לשימוש נטו לנכסים ביחס

סכומים שהופחתו עקב מדיניות כלכלית מסכום התמיכה שנקבע 

  ;ביולי בשנת התמיכה 1ונמסר תחילה ללהקת המחול אחרי 

לעומת כלל בוועד המנהל שלה ( בשלב השביעי, להקת מחול אשר מספר הנשים החברות 7)

לפחות, ואם מספרם של הוועד המנהל מכלל חברי  30%עמד על הוועד המנהל חברי 

חברה אחת לפחות, וועד המנהל וב –לכל היותר שלושה הוא  הכלל חברי ההנהלה של

 השישי;ביחס לשלב  2%תגדל התמיכה בו ב 

וצאות מן הה 75%בכל מקרה, שיעור התמיכה של המשרד בלהקות מחול לא יעלה על ( ב)

שהוכח כי הוצאו בפועל לצורך ביצוע הפעילות הנתמכת, אלא אם כן החליטה 

 עדה אחרת, מנימוקים מיוחדים שיירשמו.והו

 

 המשתנים בתחשיב הבסיסי   . 7 

 

 :כללי (א)

 



שיעור התמיכה בלהקת מחול ייקבע על פי המשתנים המפורטים להלן, ובהתאם 

 : לצידוכמפורט למשקלו היחסי של כל משתנה 

     14%   – מספר ההפקותמשתנה  (א)

 15%    – מספר ההרצותמשתנה  (ב)

  20%    – הכנסות עצמיותמשתנה  (ג)

  5%    – מיקום גיאוגרפימשתנה  (ד)

  8%    – מיקום ההרצותמשתנה  (ה)

 5%   – מקצועיתהפעילות היקף המשתנה  (ו)

    9%    – רווחת הרקדניםמשתנה  (ז)

 4%  –עצמאייםבראשית דרכם ויוצרים עידוד יוצרים  משתנה  (ח)

 %6%3    -תרומה לקהילהמשתנה  (ט)

 3% -פעילות מקצועית בקרב הציבורמשתנה  (י)

 %2   - מוניטין בינלאומימשתנה  (י)(יא)

   %2   -הפקותתיעוד משתנה  (יא)(יב)

 %10    -משתנה רמה אומנותית (יב)(יג)
 

 :מקדם קבוצתי )ב( 
 

 כמפורט להלן: )ג( , 3בהתאם לסיווגה לפי סעיף , יהא מקדם קבוצתי להקת מחול לכל

 קבוצתי מקדם סוג להקת המחול

 1 גדולהלהקת מחול 

 0.67 בינוניתלהקת מחול 

 0.33 קטנהלהקת מחול 
 

 :מספר ההפקותשתנה מ  )ג( 
 

 ת לניקוד בסיסי במשתנה זהוזכאיגדולה ולהקת מחול בינונית להקת מחול  (1)

בהתאם למספר מבצעים  ,בשנת ההערכה וחדשה שהעלהפקה כל  בעד

 כמפורט להלן: למעט ניצבים, ,בהפקהשהשתתפו בוגרים מקצועיים 

 ;נקודות 3 -מבצעים 7 עד  3 )א(

 ;נקודות 5 -מבצעים  15עד  8  )ב(

 ;נקודות 7 -מבצעים  23עד  16  )ג(

 ;נקודות 10 -מבצעים  31עד  24  )ד(

 ;נקודות 41 12 -מבצעים  40עד  32 )ה(

 ;נקודות 18 14 -מבצעים ומעלה 41 )ו( 

חדשה הפקה להקת מחול קטנה זכאית לניקוד בסיסי במשתנה זה בעד כל  (2)

שהעלתה בשנת ההערכה, בהתאם למספר מבצעים מקצועיים בוגרים 

 , למעט ניצבים, כמפורט להלן:בהפקה שהשתתפו

 ;נקודות 3  -מבצעים 4עד  3 (א)

 ;נקודות 5  -מבצעים 7עד  5 (ב)

 ;נקודות 8 7  -מבצעים ומעלה 8 (ג)



כל בעד  ,(1קבוע בפסקה )ניקוד הבסיסי הנוסף לבלהקת מחול זכאית לניקוד  (3)

חדשה שהעלתה בשנת ההערכה, בהפקה שהשתתף  בוגר מבצע מקצועי

דווחה בהפקה שהשתתפותם  בוגרים ואולם מבצעים מקצועיים ;כמפורט להלן

 :לענין זה לצורך קבלת תמיכה בתקנות תקציביות אחרות לא ייספרו

ובלבד שהניקוד המרבי בעד  ;בוגר כל רקדן מקצועיבעד  אחתנקודה   )א(

 להפקה;נקודות  30לא יעלה על בוגרים רקדנים מקצועיים 

 ,למעט ניצבים ,אחר בהפקהבוגר נקודה עבור כל מבצע מקצועי  0.5 )ב(

נקודות  10מבצעים אלה לא יעלה על בעד ובלבד שהניקוד המרבי 

 ;להפקה

 ;0.85-מחודשת יוכפל בהפקה  בעדהניקוד במשתנה זה  (4)

ההפקות כלל בעד במשתנה זה  להקת מחולהניקוד הכולל שניתן לכל  (4)(5)

 ;ה, יוכפל במקדם הקבוצתי שלהחדשות שהעלתה בשנת ההערכה

 

 :ההרצותמספר שתנה מ  ( ד)
 

בספירת מספר ההרצות של להקת מחול ייספרו כלל הרצותיהן של הפקותיה  (1)

שהועלו לראשונה בידי להקת  בשנת ההערכה, לרבות הרצה של הפקות

 ;לשנת ההערכה המחול בשנים קודמות

 

; ואולם להלןלהקת מחול זכאית לניקוד בעד כל הרצה בהתאם למפורט  (2)

שהשתתפותם בהרצה דווחה לצורך קבלת תמיכה בוגרים מבצעים מקצועיים 

 :בתקנות תקציביות אחרות לא ייספרו לענין זה

צועי  שהשתתף בתפעול כל איש צוות טכני מקבעד נקודות  1.5 (א)

מי שמופקד במהלך  –"איש צוות טכני מקצועי"  ,לעניין זה; ההרצה

ההרצה על תפעול הבמה, התאורה, הסאונד, ההלבשה, מערכות 

 מולטימדיה וכדומה;

 שהשתתף בהרצה;בוגר כל רקדן מקצועי בעד  אחת נקודה (ב)

למעט  ,אחר שהשתתף בהרצהבוגר כל מבצע מקצועי בעד נקודה  0.5 (ג)

 10לא יעלה על אלה מבצעים בעד , ובלבד שהניקוד המרבי ניצבים

 ; נקודות להרצה
 

 להקת מחול זכאית לניקוד כדלקמן: (,2פסקה )האמור בעל אף  (3)

שהתקיימה בינונית להקת מחול גדולה ו ת מחולשל להקהרצה בעד    )א( 

מחול  שאינו מיועד למופעיציבורי או באולם במתחם הופעות 

 ;(2בפסקה )מהניקוד האמור  40% - מקצועיים

 )א( ת משנהקטנה שהתקיימה כאמור בפסק ת מחולבעד הרצה של להק   )ב( 

 ;(2מהניקוד האמור בפסקה ) 60%  -

ציבורי שמתאים שהתקיימה באולם  ת מחולבעד הרצה של להק    ( אג)

מהניקוד האמור  100% –מקומות  400-שבו פחות מלמופעי מחול 

 ;(2בפסקה )



שמתאים בעד הרצה של להקת מחול שהתקיימה באולם ציבורי      (בד)

מהניקוד האמור  110% – מקומות 900ועד  400שבו מעל למופעי מחול 

 ;(2בפסקה )

שמתאים  ל שהתקיימה באולם ציבוריובעד הרצה של להקת מח    (גה)

מהניקוד האמור בפסקה  120% - מקומות 900שבו מעל למופעי מחול 

(2); 

 

במרכיב מספר ההרצות יימנו גם הרצות שהעלתה להקת המחול בשנת ההערכה  (4)

מחוץ לתחומי מדינת ישראל, ובלבד שניקודן של הרצות אלה, לא יעלה על 

ההרצות שביצעה בישראל באותה בעד להקת המחול מהניקוד שקיבלה  30%

 ;שנה

 

וצתי , יוכפל במקדם הקבבמשתנה זה להקת מחולהניקוד הכולל שניתן לכל    (5)

 . השל

 

 :הכנסות עצמיותשתנה מ  ( ה)

 

 להקת מחול  זכאית לניקוד במשתנה זה כדלהלן:  (1)

ממכירת להקת המחול שקיבלה  חדש כל שקלבעד נקודה אחת  (א)

 ;התקציב המבוקרבשנת  כרטיסים וממכירת מופעים

מתרומות שניתנו להקת המחול שקיבלה  חדש כל שקלבעד נקודה  0.5 (ב)

 ;אחרות בשנת התקציב המבוקראו הכנסות לה 

 

הקצבה ממשלתית או הקצבה מרשות מקומית או מרשות ציבורית   (2)

 ;(1) פסקהפעמית, לא תובא בחשבון לענין -אחרת, בין קבועה ובין חד

 

 התקציב המבוקרשאחוז ההכנסות העצמיות שלה בשנת להקת מחול   (3)

יא זכאית שהמהתקציב השנתי שלה באותה שנה, יוכפל הניקוד  50%היה מעל 

 .1.1במקדם  ( 1) לו בהתאם לפסקה

 

 

 :גיאוגרפימשתנה מיקום  ( ו)

 

מרחק של מקום במשתנה זה ייקבע בהתאם ל להקת מחולזכאית  וניקוד שלה ( 1)

כמפורט בטבלה  בשנת ההערכה, מתל אביבשל הלהקה  פעילות המרכזיה

 :שלהלן

 

 ניקוד מרחק

 0 (ל אביבק"מ מת 30)עד  והסביבהל אביב ת

 0.5)נתניה, חדרה,   ל אביבק"מ מת 59עד ק"מ  30 -עלמ



 יבנה, גדרה(

 1 , חיפה(רושלים)י ל אביבק"מ מת 100עד  ק"מ 60 -מ

 3 , טבריה(אר שבע)עכו, ב ל אביבק"מ מת 100מעל 

 

(, להקת מחול שמקום הפעילות המרכזי שלה נמצא 1על אף הוראות פסקה ) ( 2)

 נקודות; 3בפריפריה תקבל 

  –לעניין זה  

של הרשויות מקומיות, שפרסמה  2008כלכלי -מדד חברתי  –"סיווג הלמ"ס" 

 , כפי שיעודכן מעת לעת;2009הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת 

אפיון יחידות גיאוגרפיות וסיווגן לפי הרמה  -"סיווג הלמ"ס לאזורים סטטיסטיים" 

הלשכה המרכזית  , שפרסמה2008כלכלית של האוכלוסייה בשנת -החברתית

 , כפי שיעודכן מזמן לזמן;2013לסטטיסטיקה בשנת 

  אחד מאלה:  –"פריפריה" 

 לפי סיווג הלמ"ס; 5עד  1( יישוב בסיווג למ"ס 1)

 לפי סיווג הלמ"ס לאזורים סטטיסטיים; 4עד  1( שכונה בסיווג 2)

 

יוכפל במקדם הקבוצתי של  במשתנה זהבהתאם לטבלהניקוד שיתקבל ה ( 32)

 .קת המחוללה

 

 :הרצותמשתנה מיקום ה ( ז)

 

 השביצע ההרצותלניקוד במשתנה זה בהתאם למספר  תזכאי להקת מחול (1)

 : ריחוקם כדלקמן לפי ביישובים שונים בשנת ההערכה 

 

 –של הלהקה  פעילות המרכזיהבמקום שבוצעו )א( לגבי הרצות 

אקונומי של -מידת ריחוקם מאזור המרכז ולסיווגם הסוציו לפי

 היישובים, כאשר כל הרצה תקבל ניקוד כמפורט להלן:

 2ביישוב בסיווג  1מרחק                      ביישוב בסיווג 

 0.5                          0ל אביב והסביבה                         ת

 ק"מ( 30עד )

 1                         0.5מתל אביב               ק"מ 59עד  30מעל 

 )נתניה, חדרה, גדרה(             

 2                            1ק"מ מתל אביב            100עד  60

 ירושלים, חיפה( 

 3                         1.5ק"מ מתל אביב               100מעל 

       )עכו, באר שבע, טבריה(     

 - של הלהקה פעילות המרכזיהלמקום )ב( לגבי הרצות שבוצעו מחוץ 

אקונומי, -ולסיווגם הסוציופעילות המרכזי הממקום מידת ריחוקם  לפי

 כאשר כל הרצה תקבל את הניקוד כמפורט להלן:

 



 

ניקוד להרצה  מרחק

 1 בישוב בסיווג

ניקוד להרצה 

 2 בישוב בסיווג

 0.5 0 ק"מ( 30 מקום הפעילות המרכזי )עד

ק"מ ממקום הפעילות  59עד  ק"מ 30 על -מ

 המרכזי

0.5 1 

 1.5 1 ממקום הפעילות המרכזיק"מ  100עד  ק"מ 60 -מ

 3 1.5 ממקום הפעילות המרכזיק"מ  100מעל 

 

 

ניקוד שקיבלה ב יוכפלשזכאית לו להקת מחול לפי סעיף קטן זה הניקוד  (  2)

כשהוא מחולק במספר  שבסעיף קטן )ד( ההרצות מספר הלהקה במשתנה

 ;ההרצות שביצעה הלהקה בשנת ההערכה

 

 ;תנה זה יוכפל במקדם הקבוצתי שלהשולל שתקבל להקת מחול במכהניקוד ה    ( 3)

 

בשנת ההערכה הרצות באזור יהודה ושומרון, יוכפל  שקיימהלהקת מחול  (4)

   ;1.1, במקדם של (3עד )( 1במשתנה זה לפי פסקאות ) ההניקוד שקיבל

 

במשתנה זה יופחת, בהיקף ה של להקת מחול על אף הוראות סעיף זה, ניקוד (5)

(, אם נוכחה הוועדה, לאחר התייעצות עם המדור, ולאחר 6האמור בפסקה )

מלקיים פעילות מחמת  הנמנעלהקת המחול , כי להקת המחולששמעה את 

תר מהאזורים הבאים: מיקום במהלך תקופת הפעילות הנבחנת, באחד או יו

אזור יהודה ושומרון, הגליל או הנגב. לעניין זה, הימנעות מלקיים פעילות 

שלא לקיים הרצות באותו להקת המחול משמעה החלטת  ,מחמת מיקום

מקום, מניעת השתתפות בפעילות מחמת מיקומו הגיאוגרפי של המשתתף או 

כהימנעות מקיום קביעת תנאים שלא ממן העניין. על אף האמור, לא יראו 

 : את כל אלה פעילות
בהתקיים נסיבות ביטחוניות חריגות מיוחדות, ולמשך תקופת המניעה  א( )

 בלבד;

בהעדר מרחב מתאים לביצוע הפעילות במקום, אלא אם כן קיימת חלופה  )ב( 

סבירה לביצוע הפעילות באותו אזור או שניתן לנקוט בפעולות סבירות, 

ה להקת המרחב, בדומה לפעולות שנקט בנסיבות העניין, להתאמת

 ;במקרים אחריםהמחול 

  ;בהתקיים טעם ענייני אחר אשר המדור מצא אותו כמוצדק  )ג( 

היקף הניקוד שיופחת בשל הימנעות מקיום פעילות מחמת מקום לפי פסקה  ( 6)

( יהיה בגובה שליש מהניקוד שניתן במשתנה זה, לגבי כל אחד מהאזורים 5)

  ;נעה הפעילות כאמור: אזור יהודה ושומרון, הנגב או הגלילהבאים שבו נמ

  – לעניין סעיף זה (7)



כל מקום הנכלל בהגדרת "אזור" בחוק לתיקון  –" אזור יהודה ושומרון"

שיפוט בעבירות  –ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום )יהודה והשומרון 

 ;7 2007 -ועזרה משפטית(, תשס"ז

 ;19938-בחוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"גכמשמעותו  –" הגליל"

 ;9 1991-כמשמעותו בחוק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ"ב –" הנגב"

יישוב שעל פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סיווגו  - "1"יישוב בסיווג 

 ;10עד  6אקונומי הוא באשכולות -הסוציו

לסטטיסטיקה סיווגו יישוב שעל פי נתוני הלשכה המרכזית  -" 2"יישוב בסיווג 

 ;5עד  1אקונומי הוא באשכולות -הסוציו

 

 :פעילות מקצועית היקף משתנה ( ח)

 

הפעילות המקצועית להיקף להקת מחול זכאית לניקוד במשתנה זה בהתאם  (1)

 –לעניין זה, "פעילות מקצועית"  ;כמפורט להלן שקיימה בשנת ההערכה,

בארץ בהרכבה המלא במסגרת השיעורים והחזרות שמקיימת להקת המחול 

 :פעילותה השוטפת

 :להקת מחול גדולה ולהקת מחול בינונית)א( 

שעות שבועיות  25-בהיקף של למעלה מלהקה שקיימה פעילות מקצועית  (1)

 ,חודשים לפחות במהלך שנת ההערכה 11שעות שבועיות במשך  30ועד 

 תקבל נקודה אחת;

 35שעות ועד  30-של למעלה מהיקף להקה שקיימה פעילות מקצועית ב (2)

 2תקבל  ,חודשים לפחות במהלך שנת ההערכה 11שעות שבועיות במשך 

 נקודות;

 40שעות ועד  35-בהיקף של למעלה מלהקה שקיימה פעילות מקצועית  (3)

 3,  תקבל חודשים לפחות במהלך שנת ההערכה 11שעות שבועיות במשך 

 נקודות;

שעות שבועיות  40-בהיקף של למעלה מלהקה שקיימה פעילות מקצועית  (4)

 ;נקודות 4תקבל  ,חודשים לפחות במהלך שנת ההערכה 11במשך 

 

 :להקת מחול קטנה)ב( 

שעות שבועיות  20-להקה שקיימה פעילות מקצועית, בהיקף של למעלה מ ( 1)

חודשים לפחות במהלך שנת ההערכה  11שעות שבועיות במשך  25ועד 

  ; תקבל נקודה אחת

 30שעות ועד  25-להקה שקיימה פעילות מקצועית בהיקף של למעלה מ(  2)

 2חודשים לפחות במהלך שנת ההערכה, תקבל  11שעות שבועיות במשך 

 ;נקודות

                                                           
 . 476; התשע"ב , עמ' 364ס"ח התשס"ז, עמ'  7

 . 138ס"ח התשנ"ג, עמ'  8

 . 26ס"ח התשנ"ב, עמ'  9



 35שעות ועד  30-להקה שקיימה פעילות מקצועית בהיקף של למעלה מ(  3)

 3חודשים לפחות במהלך שנת ההערכה תקבל  11שעות שבועיות במשך 

 ;נקודות

שעות שבועיות  35-להקה שקיימה פעילות מקצועית בהיקף של למעלה מ(   4)

 ;נקודות 4חודשים לפחות במהלך שנת ההערכה תקבל  11במשך 

 

  ;להקת מחול במשתנה זה יוכפל במקדם הקבוצתי שלה שקיבלההניקוד (   2)

 

 :רווחת הרקדניםמשתנה  ( ט)

 

לאופי לתנאי העבודה ולהקת מחול זכאית לניקוד במשתנה זה בהתאם  (1)

 בלהקה הפעילות שהיא קיימה בשנת ההערכה לקידום רווחת הרקדנים

 :כמפורט להלן, פםולהיק

לקידום רווחת  תנאי עבודה ופעילות נאותיםשקיימה להקת מחול  )א(

 תקבל נקודה אחת; ,הרקדנים

לקידום רווחת ופעילות משמעותיים תנאי עבודה שקיימה להקת מחול  )ב(

 נקודות; 2תקבל  ,הרקדנים

דופן לקידום רווחת  תנאי עבודה ופעילות יוצאישקיימה להקת מחול  )ג(

 ;נקודות 3תקבל  ,הרקדנים

 

 :לעניין סעיף קטן זה ( 2)

כוללים: תנאי סטודיו בסיסיים )רצפת עץ,  – "תנאי עבודה ופעילות נאותים"

מקלחת וחדרי מנוחה(, מתן תנאים סוציאליים, הקפדה על יחס  ,שירותים

 ;הולם בין שעות עבודה לשעות מנוחה, ביטוח רפואי

ב"תנאי עבודה  כוללים את האמור – "תנאי עבודה ופעילות משמעותיים"

תאי אחסון וכן מעקב רפואי, מתן טיפולי פיזיותרפיה ו ופעילות נאותים"

  ;אחד מאלה לפחות –קטנה ולעניין להקת מחול  ,(לוקרים)

תנאי עבודה ופעילות את האמור ב יםכולל -"תנאי עבודה ופעילות יוצאי דופן"

וכן מתן פעילות מונעת פגיעה, נאותים ובתנאי עבודה ופעילות משמעותיים 

טיפולים אלטרנטיביים או תנאי עבודה או פעילות אחרים שהמדור למחול 

 ;דניםמצא כי יש להם תרומה רבה לרווחת הרק

 

להקת מחול זכאית לניקוד לפי סעיף קטן זה רק אם שילמה תמורה כספית  (3)

הרצה שבה השתתף בשנת ההערכה, בהתחשב בהכנסות  כלבעד לכל רקדן 

  ;הלהקה מהרצה זו

 

ניקוד להקת מחול במשתנה זה ייקבע על פי המלצת המדור למחול, לאחר  ( 4) 

הרקדנים בשנת ההערכה, ביחס  ה של הלהקה לקידום רווחתותשבחן את פעיל

המדור למחול רשאי להמליץ   ת שקיימו להקות אחרות באותו סיווג;לפעילו

 ;כי להקת מחול לא תהא זכאית לניקוד במשתנה זה

 



 ;שקיבלה להקת מחול במשתנה זה יוכפל במקדם הקבוצתי שלה הניקוד (5)
 

 
 :ויוצרים עצמאיים בראשית דרכםעידוד יוצרים משתנה  ( י) 

 

 :בהתאם למפורט להלןלהקת מחול זכאית לניקוד במשתנה זה  (1)

ם בראשית שנתנה בשנת ההערכה ביטוי משמעותי ליוצרילהקת מחול  )א(

ניקוד תקבל  ,במסגרת פעילותה השוטפתים עצמאיים רדרכם או ליוצ

 נקודות: 4המרבי לפי סעיף קטן זה לא יעלה על  כדלקמן, ובלבד שהניקוד

יוצר  רקדן בלהקה שהוא

 בראשית דרכו

 נקודה 0.5

 נקודות 1.5 יוצר עצמאי בראשית דרכו 

 2 מנוסה יוצר עצמאי 

  –בפסקה זו 

מתן אפשרות ליוצר עצמאי או ליוצר בראשית דרכו  –"ביטוי משמעותי" 

ווי אמנותי והפקתי, שלא בדרך של יליצור במסגרת הלהקה ולקבל ל

ובנוסף לכך הרצה של העסקה קבועה, פרסום ושיווק של יצירתו 

 יצירותיו כדלהלן:

 גדולה; ת מחולהרצות לפחות במקרה של להק 12

 בינונית; ת מחולהרצות לפחות במקרה של להק 7

 ;קטנה ת מחולהרצות לפחות במקרה של להק 3

 

 להקת מחול זכאית לניקוד לפי משתנה זה גם לגבי הרצות שמשכן פחת

בעדן ניתן שדקות כל אחת, ובלבד שמשכן הכולל של ההרצות  50-מ

 ;דקות במשך כל השנה 50–ניקוד לפי פסקה זו לא פחת מ

 

)ב(  להקת מחול שקיימה בכל אחד מימי עבודתה בשנת ההערכה שיעור אחד 

לפחות ללא תשלום הפתוח לרקדנים שאינם נמנים על הלהקה, ולא 

 ;נקודות 2תקבל  -נה שיעורים כאמור בש 150  -פחות מ

 

)ג( להקת מחול שקיימה סדנאות או כיתות אומן בהנחיית אמן בעל שם, 

המיועדות ליוצרים עצמאיים וליוצרים בראשית דרכם, בהיקף שלא יפחת 

 ;נקודות 2מחמישה ימים רצופים, פעמיים בשנה לפחות, תקבל 

  

 .הקבוצתי שלההניקוד שקיבלה להקת מחול במשתנה זה יוכפל במקדם  (2)

 

 :משתנה תרומה לקהילה (א)י

 

בהתאם למספר בהתאם למפורט להלן לניקוד במשתנה זה תזכאי להקת מחול  ( 1)

 הפעולות המהוות תרומה לקהילה, לפי הערכת המדור, כמפורט להלן:

 נקודה; 1 -פעולה אחת עד חמש  



 :נקודות. 2 –מעל חמש פעולות 

 בשנת ההערכה, פעילותה המחולית,שתרמה במסגרת להקת מחול  )א(

 תקבל נקודה אחת; ללא תמורה תרומה משמעותית ובעלת ערך לקהילה

שתרומתה במסגרת האמור בפסקת משנה )א(, היא יוצאת להקת מחול  )ב( 

 דופן וייחודית, תקבל נקודה אחת נוספת;

 

לאחר  מחול,המדור ל המלצתבמשתנה זה ייקבע על פי  להקת מחולניקוד  ( 2)

לעניין זה, פעילותה לתרומה לקהילה, בהתחשב בסיווג הלהקה; בחן את ש

אחד מאלה, ובלבד שלא נדרשה תמורה  –"פעולה המהווה תרומה לקהילה" 

פעילות )דוגמת מופעים, סדנאות וכו'( בפני קהל ייחודי, קיום בעד הפעולה: 

וכן  חלשותאוכלוסיות וכגון  אנשים בעלי מוגבלויות, בתי אבות, ילדי מעונות 

פעילות  , , (2)ז()7כמשמעו בסעיף  2בישובים בסיווג כאמור פעילות 

משמעותית של הנחייה והדרכה של רקדנים טרום מקצועיים, כיתות אומן 

שלא במסגרות חינוך פורמליות וסדנאות לקירוב קהלים מקרב הציבור 

רשאי למחול המדור  ;לקהילהמשמעותית ובעלת ערך יחשב כתרומה יהרחב

  ;לניקוד במשתנה זה תזכאי לא תהא להקת מחולכי  המליץל

 

קיבלה בעדה תמיכה מהמשרד במסגרת תקנה תקציבית  שלהקת מחול פעילות (3)

לקח בחשבון לצורך ניקוד במשתנה יאחרת )כגון תקנת תרבות בקהילה(, לא ת

 זה;

 

 ;שלה קבוצתיהבמקדם  במשתנה זה יוכפל להקת מחול הבליניקוד שקה (4)

 

 

 :משתנה פעילות מקצועית בקרב הציבור (יב)

 

 :בהתאם למפורט להלןלניקוד במשתנה זה  תזכאי להקת מחול (1)

 

בקרב הציבור שהיא ללא תמורה )א( להקת מחול שקיימה פעילות מקצועית 

 משמעותית ובעלת ערך תקבל נקודה אחת;

להקת מחול שתרומתה במסגרת האמור בפסקת משנה )א(, היא יוצאת דופן  )ב( 

 וייחודית, תקבל נקודה אחת נוספת;

 

לאחר שבחן  מחול,המדור ל המלצתבמשתנה זה ייקבע על פי  להקת מחולניקוד  (2)

לענין זה, פעילותה של הלהקה בקרב הציבור, בהתחשב בסיווג הלהקה; את 

פעילות משמעותית ללא תמורה של הנחייה והדרכה של רקדנים טרום 

רוב קהלים יינוך פורמליות וסדנאות לקמקצועיים, כיתות אומן שלא במסגרות ח

, תיחשב כפעילות מקצועית בקרב הציבור שהיא משמעותית מקרב הציבור הרחב

לניקוד  תזכאי לא תהא להקת מחולכי  המליץרשאי ללמחול המדור  ;ובעלת ערך

   ;במשתנה זה

 



פעילות שלהקת מחול קיבלה בעדה תמיכה מהמשרד במסגרת תקנה תקציבית  (3)

תקנת תרבות בקהילה(, לא תילקח בחשבון לצורך ניקוד במשתנה אחרת )כגון 

 ;זה

 

 :מוניטין בינלאומימשתנה   (יב)(יג)

 

 :בהתאם למפורט להלןלניקוד במשתנה זה  תזכאי להקת מחול (1)

שבשנת ההערכה לשנת התמיכה שקדמו שבשלוש השנים להקת מחול  )א(

תקבל , לאומיות יוקרתיות–הרצות כדלקמן במסגרות ביןקיימה מספר 

 נקודה אחת;

 ;הרצות 15הרצות עד  10–גדולה  ת מחוללהק

 ;הרצות 10 12הרצות עד  5 7 –בינונית  ת מחוללהק

 ;הרצות 5 8הרצות ועד  2 3 –קטנה  ת מחוללהק

 

שבשנת ההערכה שבשלוש השנים שקדמו לשנת התמיכה )ב( להקת מחול 

יוקרתיות, תקבל לאומיות -ת ביןוקיימה מעל מספר הרצות שלהלן במסגר

 ;נקודות 3

 הרצות; 15מעל  –גדולה  ת מחוללהק

 הרצות; 10 12מעל  –בינונית  ת מחוללהק

 ;הרצות 5 8מעל  –קטנה  ת מחוללהק

  

  ;שלה קבוצתיהבמקדם  במשתנה זה יוכפל להקת מחול הבליניקוד שקה (2)

 

לינקולן אחד מאלה: כל –לאומיות יוקרתיות" -זה, "מסגרות בין קטן בסעיף ( 3)

יורק; ברביקן סנטר בלונדון, בית האופרה בפאריז, פסטיבל -סנטר בניו

מונפלייה, קנדי סנטר בוושינגטון, תאטרון אלכסנדרינסקי ברוסיה; תיאטרון 

, בית האופרה בולשוי ברוסיה, פסטיבל ליון, תיאטרון סדלר וולס בלונדון

דאנס קליבלנד בלודוויגסבורג גרמניה,  Forum am Schlossparkבסידני, 

, פורום לברקוזן בגרמניה, מרכז וואליס אננברג באוהיו, תיאטרון בון בגרמניה

 Autostadt'sבאיטליה,  Teatro Stabile di Torinoלאמנויות הבמה בקליפורניה, 

Movimentos Festival בוולפסבורג גרמניה ו-Teatro Municipale Reggio Emilia 

ית יוקרתית אחרת שהמדור הכיר בה לאומ-או כל מסגרת בין באיטליה

בהחלטה מנומקת; מוסד יוכל לקבל לעיונו את כלל ההחלטות המנומקות 

יום ממועד ההודעה על  14בעניין זה, ובלבד שהגיש בקשה לכך בתוך 

    ;יום ממועד קבלת הבקשה 30ההחלטה; החלטות כאמור יועברו לעיונו בתוך 
  

 

 

   :הפקותמשתנה תיעוד  (יג)(יד)

 

 :בהתאם למפורט להלןלניקוד במשתנה זה  תזכאי מחוללהקת  (1)



להקה שבשלוש השנים שקדמו לשנת התמיכה קיימה תיעוד ברמה  )א(

תקבל נקודה אחת;  –חדשה שהועלתה על ידה הפקה מקצועית של כל 

מצלמות וידאו  2צילום באמצעות  –לענין זה, "תיעוד ברמה מקצועית" 

 לפחות של המופע לכל אורכו;

)א(, העבירה עותקים של תיעוד  ת משנהקה שבנוסף לאמור בפסקלה )ב( 

כאמור לספריות ציבוריות או לספריות במוסדות חינוך העוסקים בהוראת 

 ;תקבל נקודה אחת נוספת -מחול 

 

   ;שלה קבוצתיהבמקדם  במשתנה זה יוכפל להקת מחול הבליניקוד שק( ה2)

 

  :רמה אומנותית משתנה (יד)(טו)

 

לניקוד במשתנה זה בהתאם להערכת המדור למחול בדבר זכאית  להקת מחול (1)

 (, כמפורט להלן:1)א()3רמתה האומנותית לפי סעיף 

 

הניקוד שקיבלה הלהקה 

 (1)א()3לפי סעיף 

ניקוד שיתקבל 

 במשתנה זה

 2 נקודות 3

נקודות ולא יותר  3מעל 

 4-מ

42 

 –-ולא יותר מ  4מעל 

4.955 

85 

5 128 

 

   .שלה קבוצתיהבמקדם  במשתנה זה יוכפל מחוללהקת  הבליניקוד שקה (2)

 

 

 תחילה .8

 

(, יג)יד7-ו()ה( 3)ג()3למעט סעיפים  תחילתו של תיקון זה)א(    תחילתם של מבחנים אלה,

 (.72012016בינואר  1) ז והתשע" ____' בטבתכביום 

 .(2017בינואר  1) ז' בטבת התשע"גביום  ()ה(3)ג()3ף של סעי ותחילת )ב(  

 (. 2018בינואר  1) ( ביום י"ד בטבת התשע"חיג)יד7תחילתו של סעיף  )ג(

 

 הוראת שעה .9

 

, העמידה בדרישה לייצוגן של נשים 2016(, בשנת 7)א()6למרות האמור בסעיף  )א(

תיבחן בסוף שנת התמיכה והגדלת התמיכה לפי סעיף זה, ככל שתידרש, תיעשה 

 .2017בשנת 

  –)א(7כאילו בסעיף יראו  2017-ו 2016בשנים  ( ב)



 ;"17%" בא" 15%(, במקום "ב) ת משנהבפסק( 1)

 ;מחקית –( יב) ת משנהפסק( 2)

, לא יפחת מהיקף 2016 -לתמיכה ב תזכאי ה, שנמצאבלהקת מחולהיקף התמיכה (   ג)

 , כמפורט להלן:2015בשנת  שהיא קיבלההתמיכה 

, גבוה מהיקף התקציב 2016היה היקף התקציב בתקנה התקציבית בשנת   (1)

כאמור, מסכום להקת מחול לא יפחת סכום התמיכה של  –2015כאמור בשנת 

 .2015בשנת  ההתמיכה שקיבל

, שווה או נמוך להיקף 2016היה היקף התקציב בתקנה התקציבית בשנת   (1)

כאמור,  להקת מחוללא יפחת שיעור התמיכה של  –2015התקציב כאמור בשנת 

 .2015בשנת  המשיעור התמיכה שקיבל

, כאמור בסעיף זה, לא 2016לענין חישוב היקף התקציב בתקנה התקציבית בשנת   

שלא נתמכו בשנת להקות מחול לו  ותצאו זכאייובא בחשבון היקף התקציב שנמ

2015. 

 

  

 

 

                           _____________(2016במאי  10) והתשע" ב' באייר

__________________ 
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