לכבוד
ראש הרשות המקומית /מנכ"ל הרשות המקומית
נתניה
שלום רב ,
הנדון  :קול קורא  -מיזם אמנים ותיקים ותיאטראות
למען אזרחים ותיקים במרכזי דיור של אזרחים ותיקים בתקופת הקורונה
התפרצות נגיף הקורונה הביאה לכך שהאזרחים הוותיקים נמצאים במצב חירום מתמשך מזה
חודשים  -בעוד שרבים חזרו לשגרה מסוימת ,החזרה לשגרה של אוכלוסיית האזרחים הוותיקים
שהיא אוכלוסייה בסיכון היא איטית יותר ,מתוך רצון לשמור על בריאותם ,ובכלל זה יש רבים
שפחות באים במגע עם אנשים אחרים .לדברים יש ביטוי אף ביתר שאת במרכזי הדיור של אזרחים
ותיקים ,אשר בשל כך שמדובר בריכוז של אזרחים ותיקים ננקטים צעדים מחמירים יותר לשמירה
על בריאותם .מצב זה מעצים את תחושת הבדידות.
בכוונת המשרד ,בשיתוף פעולה עם האפוטרופוס הכללי ,משרד התרבות והספורט והרשויות
המקומיות ,לערוך מיזם של אירועי תרבות (הופעות אמנים ותיקים ותיאטראות) במרכזי דיור של
אזרחים ותיקים בכל רחבי הארץ בהתאם להנחיות משרד הבריאות .זאת ,במטרה לבצע פעילות
הפגה לאזרחים הוותיקים בתקופת הקורונה.
התנאים לקיום האירוע במרכז דיור )1( :שוהים בו לפחות  30אזרחים ותיקים; ( )2לפחות 20%
מהדיירים במרכז הדיור ממומנים על ידי משרד ממשלתי (משרד הבריאות ו/או משרד הרווחה ו/או
משרד הבינוי והשיכון ו/או משרד העלייה והקליטה) ( )3במרכז הדיור לא התקיים מופע בעלות
הגבוהה מ ₪ 3,000-במהלך חצי השנה האחרונה קודם לפרסום קול קורא זה.
על פי הנתונים המצויים בידי המשרד ,ברשות המקומית ישנם  16מרכזי דיור לאזרחים ותיקים
בהם שוהים לפחות  30אזרחים ותיקים ומופעלים או ממומנים על ידי משרד ממשלתי  .מצ"ב
כנספח רשימת מרכזי הדיור ברשות המקומית המצויה בידי המשרד (מובהר כי אין ללמוד
מהרשימה המצורפת כי מרכזי הדיור הנכללים בה עומדים בתנאי המיזם והאחריות היא על הרשות
המקומית לבדוק ולוודא את עמידת מרכזי הדיור שיבחרו על ידה בתנאי המיזם) .לאור זאת,
ובהתאם לכללי הקצאת המופעים במיזם ,הנכם זכאים ל 8-מופעים (ט.ל.ח).
בחירת מרכזי הדיור העונים על התנאים לעיל על ידי הרשות המקומית תיעשה לפי אמות מידה
שוויוניות  :א .מרכז דיור המעוניין בקיום מופע; ב .ניתן לקיים את המופע בהתאם לתנאי משרד
הבריאות; ג .בחירת מרכז /מרכזים באופן הממקסם את מספר הנהנים.
המשרד לשוויון חברתי יהא אחראי לתשלום עבור הופעת האמן /התיאטרון בלבד כפי שהמשרד
יסכם עם האמן /תיאטרון .הרשות המקומית תהיה אחראית בלעדית לארגון האירוע וקיומו (למעט

הזמנת האמנים) ולקיום כל התנאים הנדרשים לכך .קיום מופע יעשה בכפוף להנחיות משרד
הבריאות ורשויות נוספות.
קיום מופע יכול להתבצע במספר אופנים:
•
•
•
•

מופע מחוץ למבנה בשטח פתוח הפונה אל מרפסות הדיירים.
מופע באולם או בשטח פתוח בפני מס' דיירים בהתאם להנחיות משרד הבריאות
המתפרסמות והמתעדכנות מעת לעת בעת קיום המופע .במקרה זה ניתן לקיים
חלק מהמופע מספר פעמים לדיירים שונים בעלות של מופע אחד.
במידה שקיים במרכז דיור שידור בכבלים פנימיים ניתן לבחור לשדר את המופע
החי לכלל הדיירים.
מופע על משאית או טנדר שיגיע למספר מרכזי דיור שונים באותה הרשות ויציג
חלק מהמופע במקומות שונים בעלות מופע אחד.

תנאי לקיום מופע הוא חתימה על כתב התחייבות של הרשות המקומית כלפי המשרד ביחס לאותו
מופע בנוסח שיוכן במשרד הכולל הצהרה כי כל מרכז דיור שבו ייערך מופע עומד בתנאי המיזם
הנ"ל.
המשרד לשוויון חברתי מזמין את הרשויות המקומיות לבחור את האומן /הצגה המבוקשים ואת
ההופעה המתאימה ביותר לרשות המקומית מתוך רשימת האמנים ,המופעים וההצגות המצויה
בכתובת.https://form.mse.gov.il/TofesMeizamSimha :
מספר ההופעות של אמן ותיאטרון במסגרת המיזם מוגבל.
הרישום יהא מיום  24/09/2020עד ליום .15/10/2020
יובהר ויודגש כי אין בבחירת אמן /הצגה על ידי רשות מקומית משום אישור המשרד לקיום המופע.
המשרד יאשר קיום מופע לאחר שמצא כי הדברים עומדים בכללי המיזם ,לאחר שהרשות המקומית
חתמה על כתב התחייבות ביחס למופע (בנוסח שיוכן במשרד) ובכפוף לחתימת האמן או התיאטרון
על הסכם התקשרות .יובהר כי למשרד עומד שיקול הדעת המוחלט באשר לשיבוץ אמן /תיאטרון
לרשות מקומית.
מובהר כי תקציב המדינה לשנת  2020טרם אושר ,והפעלת המיזם כפופה לקיום תקציב.
לשאלות וברורים ניתן להתקשר למר שלומי בן לולו בטל 072-3389711:או בדוא"ל
.omanim@mse.gov.il
בברכה,
יעל מבורך,
מנכ"לית המשרד לשוויון חברתי

