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 כללי א.  
 
וליזום תמיכות   במטרה להעניק  אמנות הינה אורגן של מפעל הפיס אשר הוקםלהמועצה לתרבות ו .1

 בתחום התרבות והאמנות. פרויקטים 
 

רבות בת לצורך תמיכתה  ית למועצה תקציבמסגרת , דירקטוריון מפעל הפיס מקצה ת כספיםמדי שנ .2
 .ואמנות

 
 :פעילות שני סוגיל יחולקוהמועצה מתקציב  תותמיכ .3

 .המועצהע"י  פעילות יזומה – האחד
 . קריטריוניםות על פי תמיכ חלוקת כספי – אחרה
 

תקבע המועצה את התוכן של   והכללים שעל פיהםעקרונות הבטא, בין היתר, את מסמך זה נועד ל .4
 תמיכותיה .  היקף את פעילותה ו

 
 
 הגדרותב.  

 
 אמנות של מפעל הפיסלהמועצה לתרבות ו    "המועצה"
 

  דלקמן:כהמועצה הפועלות מטעם  ועדותה חמשכל אחת מ     "ועדהה"
  הבמה; אמנויותועדה ל ;אמנות חזותיתועדה ל; ) בינתחומית ( ת הנהלהועד    
 .(קטא"ר) אינטרנט ורדיו ,יזיהווטל ,קולנועועדה ל ;ספרות ושירהועדה ל    
 

 דירקטוריון מפעל  ע"י כפי שיקבע  , המועצה לשנת כספיםהכולל של תקציב ה    תקציב"ה"
 . הפיס    
 

 פעילות בתחום האמנות שהיא יזומה ו/או נתמכת ע"י המועצה     "פעילות"
 
 

 החליטהשהמועצה  (כולל מע"מ וכל תשלומי חובה והוצאות )  סכום כספי   "תמיכה" 
 פעילות מסוימת לצורך תמיכה בלהקצותו      
 

 רכיםעה"
 המפורטים להלן ואשר ינחו את המועצה והועדות  רכיםהע    מנחים"ה
 .בפעולותיהן והחלטותיהן      
 
 

 אשר באמצעותם יחלקו הועדות את כספילהלן,  המפורטים  קריטריוניםה  "ם קריטריוניה"
 .התמיכות על פי שיטת הניקוד    
 
 

 , אלא אםגיאוגרפית ו/אוחברתית ו/או  פריפריה כלכלית  "פריפריה" 
  נאמר במפורש אחרת      
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  המועצהפעילות  שלהתוכן לקביעת  מנחים רכיםעג.  

 
 :  קביעת תכנית העבודה ובהקצאת כספים ותמיכותאשר ינחו את המועצה והועדות ב רכיםהע .5

 
 למגוון רחב של צרכנים בדגש על פריפריה יםנגישו/או תוצריה הפעילות  .5.1

 
 .ילדים, נוער וצעירים , בין כיוצרים ובין כמבצעים או נהניםשל שילוב הפעילות מאפשרת  .5.2

 
 איכותיהינו הפעילות התוצר האמנותי של  .5.3

 
 .תמיכה באמן, תרומה למעמדו וקידומו האישי והמקצועיעידוד ה .5.4

 
 פעילות בעלת חשיבות לאומית .5.5

 
 

 תנאי סף .  ד
 
 סף כלליים תנאי I.    .ד
 

 שבמועד הגשתמי רק  "מגיש הבקשה")(להלן:  להגיש בקשה לקבלת תמיכה מתקציב המועצה רשאי
 בכל התנאים הבאים במצטבר:  עומד לתמיכה הבקשה

 
 

 :תאגידמגיש בקשה שהינו  ןילעניתנאי סף כלליים  .6
 

 .תאגיד רשום כדין בישראל  הבקשה הינו מגיש .6.1
 

6.2.  
אישור תקף על "ניהול רשותו ב -מגיש בקשה שהוא עמותה או חברה לתועלת הציבור .6.2.1

 תקין" מאת רשם העמותות (או רשם ההקדשות).
  -גיש בקשה שהוא תאגיד אחרמ .6.2.2

 . "מוסד ציבורי" תקף מאת מס הכנסה על היותו אישורברשותו 
  -בהיעדר אישור "מוסד ציבורי" 

ברשותו אישור תקף על היותו מלכ"ר ואישור תקף מרו"ח המבקר שלו, על כך שהמבקש 
ועל פי  להנחת דעתו של פקיד השומה  שנתי לגבי נכסיו, הכנסותיו והוצאותיו, דו"חמגיש 

 הדין החל עליו.
למרות האמור לעיל, המועצה רשאית לפטור תאגיד מהדרישות שבסעיף זה דלעיל,  .6.2.3

יזיה ו/או חברת הוצאה לאור וטלו/כאשר הוא חברת הפקה המגישה בקשה בתחומי קולנוע
 המגישה בקשה בתחומי ספרות/שירה.

תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות במקרה כזה יידרש מגיש הבקשה להמציא אישור 
וכן,  1976 –תשל"ו  (אכיפת ניהול חשבונות וכו') פי חוק עסקאות גופים ציבוריים -על

 אישור תקף על ניכוי מס במקור .
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 או האמנים העומדים במרכז הפעילות נשוא הבקשהמהחברים בו   מימגיש הבקשה או  .6.3
 .האמנותי נשוא הבקשהפעילות אמנותית בתחום  ו בעברביצע

 
 דו"ח שנתי לגבי נכסיו, הכנסותיו והוצאותיו בהתאם לדרישות החוק.  מגיש הבקשה נוהג להגיש .6.4

 כל ההוצאותלגבי ו ומבצעיה פעילות נשוא הבקשההתוכן לגבי מפורטת  למגיש הבקשה תכנית  .6.5
 לרבות הכנסות עצמיות. המימוןמקורות וכל 

 
 ,העומדים במרכזההעיקריים היוצרים -האמניםלאותם והפעילות  תמיכה לאותה נתן ילא ת .6.6

  פות.ירצב שלוש שניםיותר מבמשך 
לא תהיה מניעה להגיש בקשה נוספת למתן  –רצופות כאמור שלוש שנים במשך תמיכה ניתנה 

נה מתום לאחר שחלפה שהיוצרים העומדים במרכזה, -הפעילות ולאותם האמנים אותהלתמיכה 
 . שלוש שניםאותן 

 
 

 :חת העמידה בתנאי הסף יצורפו לבקשה המוגשת ע"י תאגיד כל אלהלהוכ .7
 

 
 

 אישור "ניהול תקין" יצורף ע"י מבקש שהוא עמותה או חל"צ.  .7.1
אישור "מוסד ציבורי" יצורף ע"י מבקש שאיננו עמותה או חל"צ ובהיעדר אישור "מוסד 

  -ציבורי" 
אישור תקף לפיו המבקש הוא מלכ"ר ואישור תקף מרו"ח המבקר של המבקש לפיו המבקש 

הדין להנחת דעתו של פקיד השומה ועל פי   שנתי לגבי נכסיו, הכנסותיו והוצאותיו, דו"חמגיש 
 החל עליו.

 
 

 ,הכולל בפני עורך דין תצהיר של אדם מוסמך מטעם מגיש הבקשה, ערוך וחתום  .7.2
שיצורף ע"י המועצה לטופס בנוסח  ,עילות אמנותית כנדרש בתנאי הסףפהצהרה על ביצוע 

  . הבקשה
 

 ולגבי כל ההוצאות וכל מקורות ומבצעיה תכנית מפורטת  לגבי תוכן הפעילות נשוא הבקשה  .7.3
 לנוסח שיצורף ע"י המועצה לטופס הבקשה.המימון לרבות הכנסות עצמיות בהתאם 

 
 

 :  יחידוא מגיש בקשה שהלענין תנאי סף כלליים  .8
 

 .מגיש הבקשה הוא אזרח ישראלי .8.1
 

  .בתחום האמנותי נשוא הבקשהמגיש הבקשה ביצע פעילות אמנותית  .8.2
 

ומבצעיה ולגבי כל ההוצאות למגיש הבקשה תכנית מפורטת  לגבי תוכן הפעילות נשוא הבקשה  .8.3
לנוסח שיצורף ע"י המועצה לטופס וכל מקורות המימון לרבות הכנסות עצמיות בהתאם 

 קשה.הב
 

, במשך יותר היוצרים העומדים במרכזה-האמניםלאותם ופעילות לא תינתן תמיכה לאותה  .8.4
 פות.ברצי לוש שנים מש

לא תהיה מניעה להגיש בקשה נוספת למתן  –רצופות כאמור  לוש שנים ניתנה תמיכה במשך ש
היוצרים העומדים במרכזה, לאחר שחלפה שנה מתום -תמיכה לאותה הפעילות ולאותם האמנים
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 . לוש שנים אותן ש
 

 
 

 :להוכחת העמידה בתנאי הסף יצורפו לבקשה המוגשת ע"י יחיד כל אלה .9
 
 

 העתק של תעודת זהות. .9.1
 

 , הכולל הצהרה על ביצוע בפני עורך דיןתצהירו של מגיש הבקשה, ערוך וחתום  .9.2
 בנוסח שיצורף ע"י המועצה לטופס הבקשה.  עילות אמנותית, כנדרש בתנאי הסף פ
 
 

 ולגבי כל ההוצאות וכל מקורותומבצעיה תכנית מפורטת  לגבי תוכן הפעילות נשוא הבקשה  .9.3
 הבקשה.בהתאם לנוסח שיצורף ע"י המועצה לטופס המימון לרבות הכנסות עצמיות 

 
 
 
 
 יםמיוחדסף  תנאי II.   . ד
 

 
נם שתכ ,ובלבד עילות הרלוונטיתפהנוגעים להועדות רשאיות להוסיף תנאי סף מיוחדים ו/או המועצה  .10

 . מראשזמן סביר יובא לידיעת הציבור 
 

 תנאי סף מיוחדים לפסטיבלים  .11
 

להגיש בקשה לקבלת תמיכה מתקציב מועצת הפיס לתרבות  תרשאי(או מי מטעמה)  רשות מקומית 
בכל התנאים  ותעומד רשות המקומיתהו) ובלבד שבמועד הגשתה הבקשה "המועצה"ואמנות (להלן: 

 הבאים במצטבר: 
 

 
 

 הבקשה הינה בגין פסטיבל בתחום האמנות או אירוע תרבות ואמנות (להלן:  .11.1
 "הפסטיבל/האירוע ") והתמיכה של המועצה תשמש עבור פעילות אמנותית המתקיימת   
 במסגרת הפסטיבל/האירוע. יובהר: חגיגות עירוניות, חגי יובל, אירועים לנוער, אירועי   
 קיץ וכיו"ב לא ייחשבו לפסטיבל/אירוע.   
 
 דה לתמיכההפסטיבל/האירוע נתמך כספית ע"י הרשות המקומית והסכום המוקצה על י .11.2

 בפסטיבל כלול בתכנית העבודה שלה לשנה הרלוונטית.   
 
 הפסטיבל/האירוע התקיים לפחות פעם אחת בעבר. .11.3

 
 לפחות יומיים רצופים. ימשך ₪ ,  500,000פסטיבל/אירוע שתקציבו לפחות  .11.4

 
 ₪  . 200,000התקציב הכולל של הפסטיבל/האירוע הינו לפחות  .11.5

 
 (שנת התקציב הרלוונטית)במהלך שנת _______הפסטיבל/האירוע עתיד להתקיים  .11.6
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 :להוכחת העמידה בתנאי הסף המיוחדים לפסטיבלים יצורפו  לבקשת הרשות המקומית כל אלה .12

 
 הסכום המוקצה ע"י הרשות שבו נקוב הגזבר של הרשות המקומית חתום ע"י מכתב  .12.1

 ת לשנה כלול בתכנית העבודה של הרשוואישור כי סכום זה  המקומית לפסטיבל   
 הרלוונטית.  
 
 
 ושמות  תכנית מפורטת של הפסטיבל הכוללת לכל הפחות את תוכן הפעילות בפסטיבל .12.2

 בהתאם ורות המימון לרבות הכנסות עצמיות מקאת כל ההוצאות וכל את , המשתתפים  
 לנוסח שיצורף ע"י המועצה לטופס הבקשה.  

 
 

 
 
 
 

 תכנית העבודה והקצאה תקציבית.  ה
 

 כללי .13
 

 , אותה תכניתוההקצאה התקציבית למימוש של המועצה  ת תכנית העבודה השנתיתעריכ .13.1
 :כמפורט להלן עוקביםשלבים  5 -ו ביבוצע  
 
 תקורה ומנהלה -1שלב   
  פרויקטים יעודים -2שלב   
 הפעילות המרכזית -3שלב   
 חלוקת יתרת התקציב לועדות  -4שלב   
 פעילות בתחומי הועדות -5שלב   
 פרויקט יזום –א' 5לב ש   
 קריטריוניםעל פי  תמיכותחלוקת  –ב' 5שלב    
  
 
 : הערכים המנחים .13.2

 בכל שלב, בהתבסס על הערכים המנחים.ויבוצעו יתקבלו  ותהחלטות המועצה והועד  
 
 
 תנאי הסף: .13.3

 ככלל, בכל שלב, לא תידון בקשת תמיכה שאיננה עומדת בתנאי הסף כפי שפורטו  .13.3.1
 לעיל.  
רשאית המועצה לקבוע תנאי סף שונים מאלה  3-ו 2בשלבים למרות האמור לעיל,  .13.3.2

 ן פסטיבלים. ישפורטו לעיל ובלבד שלא יחול שינוי בתנאי הסף הכללים לעני
 מקצועיים. -בכל שלב, רשאית הועדה להוסיף תנאי סף מיוחדים .13.3.3
 

 :שיעור התמיכה .13.4
 הערכים המנחים.א' יקבע גובה התמיכה בהתבסס על 5, 3, 2בשלבים 

 התמיכה על פי הקריטריונים ושיטת הניקוד המפורטת להלן. שיעורב' יקבע 5בשלב 
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 " משמעה: "יתרת התקציב בכל שלב .13.5

 שהוקצו בשלבים הקודמים. הסכומים כוי כל יסכום התקציב שנותר לאחר נ  
 
 

 ולהיתקורה ונהוצאות  -1שלב  .14
 

 של תקציב הוצאות הניהול והתקורה.בתחילת כל שנת כספים תאשר המועצה את הסכום הכולל 
 
 
  יםיפרויקטים יעוד -2שלב  .15

 
 כנית העבודה:ת .15.1

 
 םהמועצה את הפרויקטים היעודי תביא ועדת ההנהלה (הבינתחומית) לאישור מדי שנה  .15.1.1

 במהלך שנת הכספים. המועצה שבהם תתמוך 
 .וכיו"ב אמנים במצוקהקרן פסטיבלים, בהמועצה בלדוגמה, בעבר תמכה   
 
 או חלקם: ערכים המנחים, כולם בחירת הפרויקטים היעודים תפעל המועצה על פי הב .15.1.2
 נגישות למגוון רחב של צרכנים בדגש על פריפריה; שילוב של ילדים, נוער וצעירים ;   
 ות בעלת חשיבות תוצר אמנותי איכותי ;תמיכה באמן ותרומה לקידום מעמדו ; פעיל  
 לאומית.  
 
 ט ייעודי בשנת כספים מסוימת לא תהווה עילה לתמיכה קתמיכה בפרוייודגש:  .15.1.3
  אוטומטית באותו פרויקט בשנים הבאות.  
 
תקציב מדי שנה בשנה תקצה המועצה  2017עד  2013על אף האמור לעיל, בשנים  .15.1.4

היוצאים לחו"ל להציג לשנה , שמטרתו סיוע לאמנים ישראלים ₪  500,000בהיקף של 
ההקצאה תקבע על .  .אמנותם באירועי התרבות הנחשבים ביותר בעולם בתחום אמנותם

₪  250,000בכל מקרה לא יוקצה יותר מסך של פי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה ו
  מתוך התקציב השנתי, לאמן אחד או לקבוצת אמנים אחת.

 
 

 :הקצאה תקציבית .15.2
 

  ללי:כ .15.2.1
 סכום עבור כל אחד מהפרויקטים הייעודיים.  תקצה המועצהמתוך יתרת התקציב   
 הערכים המנחים. תיישבת עםשיעור ההקצאה יקבע בהתאם למידה שבה הפעילות מ  
 
 :היקף התמיכה בפסטיבלים .15.2.2
 

חלוקת כספי תמיכה לפסטיבלים תשקול המועצה את התרומה של לצורך  .15.2.2.1
  או חלקן: הפסטיבל לקידום המטרות הבאות, כולן

 
 ידוד יצירה תרבותית ואמנותית בקרב הקהל הרחב וחשיפה נרחבת של העשייה ע

 האמנותית בציבור. 
 
 בארץ אמנותאופי הפסטיבל, חשיבותו ותרומתו לחי ה 
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 מתן עדיפות לפסטיבל אזורי שבו מעורבת יותר מרשות מקומית אחת 
 
 י של הפסטיבלים הנתמכים רברפי מיאוגמתן עדיפות לפיזור ג 

 
 
 
 

 :וגבלו כמפורט להלןהתמיכה בפסטיבלים יסכומי  .15.2.2.2
  
  כולל ₪ אלף  499עד ₪ אלף  200פסטיבל/ו אירוע  שתקציבו הכולל הוא לפחות)

 ₪.  50,000מע"מ) :תמיכת המועצה תהיה  עד  
 
  999,999עד ₪ אלף  500פסטיבל/ אירוע  שתקציבו הכולל הוא לפחות   ₪

 ₪ .אלף  100מע"מ):  תמיכת המועצה תהיה עד  (כולל 
 
  תמיכת המועצה תהיה עד ₪ מיליון  1פסטיבל/ אירוע  שתקציבו הכולל הוא מעל

 ₪. אלף  150
 
  בכל מקרה, סכום תמיכת המועצה בפסטיבל/באירוע מותנה בכך שהרשות

 מהתקציב הכולל של הפסטיבל/האירוע . 20%המקומית תשקיע מתקציבה לפחות 
 

תהיה המועצה רשאית להקטין או  -יסתבר בדיעבד כי תנאי זה לא התקייםבאם 
 לבטל בדיעבד את סכום התמיכה שהקצתה.

 
 
 

 הפעילות המרכזית -3שלב  .16
 

פשר איגום משאבים לקידום לא הנועד, הנקבעת אחת לשלוש שנים ,  המועצההפעילות המרכזית של 
או ביצוע פרויקטים רחבי היקף המטביעים חותם על העשייה  שונים ים אמנותי מיםתחונושא אחד ב

 האמנותית ברמה הלאומית .
   

 כנית העבודה:ת .16.1
 

 תמרכזיה פעילותה נושא המועצה אתועדת ההנהלה (הבינתחומית) תביא לאישור  .16.1.1
תקופה ה"צופות (להלן: ר  במשך שלוש שנים כז פעילותהעמוד במר) שתפעילות יזומה(
 . )תלת שנתית"ה
 
  .תלת שנתיתהלתקופה קבע תכנית עבודה תהמועצה  .16.1.2
 
 ערכיםבקביעת הפעילות המרכזית ובעריכת תכנית העבודה תפעל המועצה על פי ה .16.1.3
 , כולם או חלקם:  המנחים   

 נגישות למגוון רחב של צרכנים בדגש על פריפריה; שילוב של ילדים, נוער וצעירים ;  
 תוצר אמנותי איכותי ;תמיכה באמן ותרומה לקידום מעמדו ; פעילות בעלת חשיבות   
 לאומית.  
 

 תכנית העבודה פרטי את פרטי הפעילות המרכזית ו לציבורהמועצה כל שנה תפרסם ב .16.1.4
 .  התלת שנתית  
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 ותכנית תקבע המועצה את הפעילות המרכזית  ה של כל תקופה תלת שנתיתישנה השניב .16.1.5
 .לתקופה התלת שנתית הבאההעבודה   
 
 רק בהתקיים  ,י התכנית התלת שנתית יתאפשרינוי הפעילות המרכזית ו/או שינוש .16.1.6
 מחברי המועצה  3/4רוב של לפחות בהחלטת נסיבות מיוחדות (שיפורטו וינומקו) ו  
 שיכהנו בתפקיד במועד ההצבעה.  
 
 .  הפעילות המרכזית אתותפעיל נהל ת )הבינתחומיתההנהלה ( תועד .16.1.7
 

 
 

 הקצאה תקציבית  .16.2
 

 תמתוך יתרת התקציב עבור הפעילות המרכזי סכום המועצהתקצה  ת כספיםמדי שנ .16.2.1
 מיתרת התקציב. 20%-פחת מי לאששיעורו  ובלבד

 
 שיעור ההקצאה יקבע בהתאם למידה שבה הפעילות מתיישבת עם הערכים המנחים. .16.2.2
 
תקצה המועצה סכום  למרות האמור לעיל ובשל הצטברות כספים משנים קודמות, לא .16.2.3

 .2014 -2013כלשהו עבור הפעילות המרכזית בשנים 
 

 
 ועדותה ה תחומילארבעיתרת התקציב חלוקת  -4שלב  .17

 
 ית:תקציבהקצאה  .17.1

 
 ארבע הועדות הממונות על התחומים: מתוך יתרת התקציב יוקצה סכום עבור כל אחת מ .17.1.1
 ות חזותית; אמנויות הבמה; ספרות ושירה; קטא"ר. אמנ  
 
 החלוקה פתחממדי שנה בשנה תביא ועדת ההנהלה (הבינתחומית) לאישור המועצה את  .17.1.2

פי שיקול דעתה ובהתחשב בניסיון על והמועצה תאשרו  ,בין ארבע הועדותהתקציבית 
 העבר

 
 פעילות בתחומי הועדותה – 5שלב  .18

 
  :שני סוגי פעילות(למעט הועדה הבינתחומית) בכל שנה, תנהל כל ועדה 

 
 פרויקט יזום ע"י הועדה  -האחד

 
 כפי שיפורט להלן. חלוקת תמיכות על פי שיטת ניקוד -האחר

 
 

 יזוםפרויקט  – 'א 5לב ש   
 

 תכנית העבודה .18.1
 שבתחומה ותערוך תכנית עבודה  זוםכל ועדה תקבע את הפרויקט היבכל שנת כספים,   
 ט היזום תפעל המועצה על פי הערכים קבבחירת הפרוי . פרויקט זה שנתית לביצוע  
 חלקם: נגישות למגוון רחב של צרכנים בדגש על פריפריה; שילוב   המנחים, כולם או  
 וצעירים ; תוצר אמנותי איכותי ;תמיכה באמן ותרומה לקידום מעמדו ;  של ילדים, נוער  
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 חשיבות לאומית. פעילות בעלת  
 
 הקצאה תקציבית .18.2

 .יזוםרויקט ההפסכום עבור עדה, תקצה הועדה והמועצה לו תהקצמתוך התקציב שה  
 

 
 
 קריטריוניםעל פי תמיכות חלוקת  – 'ב 5לב ש 
 

 כנית עבודהת .18.3
 לתמיכה  יםמוגדר מיםתחוהועדה תקבע  בכל שנת כספיםיזום, יקט הבנוסף על הפרו  
 .ום שהוגדרמיותפרסם קול קורא לציבור ותזמינו להגיש בקשות תמיכה בתחו  
 

 
 קצאה תקציבית ה .18.4

 בתחום המוגדר.התמיכות חלוקת יתרת התקציב תוקצה עבור מלוא  .18.4.1
 
 כספי התמיכה יחולקו על פי קריטריונים ומשקולות ובהתאם לשיטת ניקוד כמפורט  .18.4.2
 להלן.  
 
 מתוך יתרת  20%ועדה זו תקצה לפחות  -אשר לתקציב הועדה לאמנויות הבמה .18.4.3
 אחד מהתחומים: מחול, מוסיקה, תיאטרון התקציב למתן תמיכות בתחום המוגדר בכל   
 ).60%לפחות  -(במצטבר  
 
 
 

 :ב' 5קריטריונים ומשקולות לחלוקת התמיכות בשלב  .18.5
 

הועדה רשאית לקבוע במסגרת התחום המוגדר , תחומי משנה ותקציב לכל תחום  .18.5.1
משנה, לצורך השוואת פרויקטים דומים בתהליך הבחינה על פי הקריטריונים כפי שיפורט 

 לן. לה
ובאופן  לבקשה אחת סכום תמיכה מינימאלי,  תקציב כולללכל פרויקט תקבע הועדה  .18.5.2

  . של הבקשות העשויות לקבל תמיכה תהמקסימאליוהכמות נגזר מהנ"ל, 
 לדוגמה: פרויקט הרצת הצגות פרינג'

 תקציב כולל לפרויקט .₪  200,000
 סכום תמיכה מינימאלי לכל בקשה.₪    40,000

 מספר מקסימאלי של בקשות הצפויות לקבל תמיכה.  -5
 
וים המנחים שעל בסיסם תיערך חו"ד מקצועית של ולכל פרויקט תקבע הועדה את הק .18.5.3

 היועצים, כגון:
 

 ניסיונית , שונה,  הפעילות חדשנית ,מקורית, חדשנות: 
 תרומה לז'אנר האמנותי

 איכות הרעיון
 איכות אמנותית

 ועי מוכח סיון אמנותי ועבר מקצינ
 .  מידת החשיפה לה זוכה האמן בארץ ובעולם

 הכרה ומוניטין
 מידת הסיוע / תמיכה לה זוכה האמן מגורמים נוספים

 תרומה לקהילה
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 חשיפה בפני קהלים חדשים
 

 
 

ועדה תבקר את הסכום המבוקש בבקשת התמיכה, ותוודא שהוא עולה בקנה אחד עם ה .18.5.4
 ההוצאות וההכנסות.היקף הפעילות המתוארת ועם תכנית 

 
 הועדה תקבע רשימת קריטריונים אשר ישמשו אותה לצורך קביעת סכומי התמיכות. .18.5.5

שלו יהיה   קריטריון של היקף פעילות כספי, אשר הערךבין היתר, רשאית הועדה לקבוע 
 ), לאחר שבוקר על ידי הועדה ונמצא סביר50,000תקציב הפרויקט בשקלים (למשל 

 
 
לכל קריטריון תקבע הועדה משקל באחוזים. המשקל המצטבר של כל הקריטריונים  .18.5.6

 . 100% -יסתכם ל
 
 את אלה:  והמשקלות כל ועדה חייבת לכלול בין הקריטריונים  .18.5.7
 
 קירוב לבבות, קירוב צעירים לתחום ,תרומה לחברה ולקהילה     20% 
 האמנות וכיו"ב.    
 

 וסיות חלשות.קידום הפריפריה וקידום אוכל   20%
 
 תרומת הפעילות למיצוב שמו של מפעל הפיס כגוף  התומך     10%  
 . בקידום האמנות והתרבות בישראל     
 
יקבעו ע"י הועדה על פי שיקול דעתה ויהיו   50%יתר הקריטריונים במשקל כולל של  .18.5.8

ים רלוונטיים לתחום שהוגדר. בין היתר ולשם המחשה, רשאית הועדה לקבוע קריטריונ
וניות  ;  יסיחדשנות  ; מוניטין מקצועי  ; איכות אמנותית  ; תמיכה ביוזמות נ כדלקמן:

 הותרת חותם עתידי וכיו"ב. 
 

 : קריטריוניםעל פי חלוקת התמיכות  .18.6
 
 

 שלב א': .18.6.1
 ***:אך ורק בקשות כשרות המקיימות את שני אלההועדה תבחן  

 
 בתנאי הסףבקשה עומדת ה. 

 
 ע"י הועדה  בתחום שהוגדרפעילות נשוא הבקשה הינה ה. 

 
 
 
 שלב ב': .18.6.2

 כלל הבקשות הכשרות יועברו להערכה ע"י יועצי הועדה.
הערכת היועצים תיערך בכתב לגבי כל בקשה ובקשה. הערכת היועצים תבוצע על בסיס 

  כמפורט לעיל.הועדה ,  המנחים אותם קבעהים וקוה
 
 שלב ג': .18.6.3

הועדה תדון בכל הבקשות היועצים יציגו בפני הועדה את הערכתם לגבי כלל הבקשות. 
שהוערכו תוך הסתייעות בהערכת היועצים. הועדה תבחר מתוכן את הבקשות הראויות 
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  ים המנחים.ווהקביותר על בסיס 
הכמות המקסימאלית של עלה על ת' לא דויועלו לשלב הבקשות שיבחרו ע"י הועדה כמות 

 דלעיל 18.5.1בהתאם לאמור בסעיף  הבקשות העשויות לקבל תמיכה. 
 בכתב בנימוק תמציתי . הבחירה בבקשות הללו תנומק ע"י הועדה 

 :'דשלב  .18.6.4
ע"י חברי הועדה. הניקוד יוענק ניקוד , יוענק זה לשלב ע"י הועדה  הועלו בקשות שרק ל

 באופן הבא:ניקוד יינתן קריטריונים . בכל קריטריון העל פי 
 לפי סדר עולה: 7עד  1-יינתן לבקשה ניקוד בסולם מ

 הוא ההערכה הגבוהה ביותר. 7-הוא ההערכה הנמוכה ביותר ו 1 
 
 :שלב ה' .18.6.5
  

הממוחשבת הנהלת המועצה לתרבות ואמנות תזין את הניקוד שניתן ע"י חברי הועדה לתוך הנוסחה 
 המבצעת תחשיב אוטומטי . עיקרי הנוסחה הינם כדלקמן: 

 
  הניקוד סכימה של הניקוד שניתן לכל הבקשות באותו קריטריון (להלן: מתבצעת"

 הכולל")
 
  היחס (באחוזים) בין הניקוד שניתן לבקשה לבין הניקוד הכולל ויחס זה יוכפל מחושב

של הבקשה באותו קריטריון במשקל של הקריטריון . התוצאה תהווה את ציון הביניים 
 ).ציון הביניים"(להלן: 

  מחושב הציון הסופי של בקשה באמצעות סכימת כל ציוני הביניים שניתנו לבקשה בכל
 הקריטריונים.

 
    
 

 :הסופי על פי הציוןיקבע סכום התמיכה  .18.6.6
 

 
הציון הסופי של הבקשה משקף את חלקה של הבקשה  (באחוזים) בתוך סה"כ התקציב  

 ב'. 5 לשלב  המוקצה
 
 
 

 
 

 סכום תמיכה מקסימאלי .18.7
 על סכום הבקשה, כפי שבוקר על ידי לא יעלה התמיכה  בכל מקרה, סכום .18.7.1
 חברי הועדה.  
המועצה לא תעניק תמיכה ליותר מבקשה אחת של אותו מבקש. ואולם, היה המבקש  .18.7.2

ין הוראתו של סעיף זה תתייחס המועצה ליוצר/ת ילענ –תאגיד שהגיש מספר בקשות 
 שבמרכז כל בקשה, כאילו הוא/היא המבקש/ת. 

 
 
 

 : סכום תמיכה מינימאלי .18.8
 . לתמיכה מינימאלי סכום  תקבע הועדה המועצה/  
 תזכה לא , מינימאלי ה סכוםמה סכום הנמוךמקנה ציון השהוענק לה  בקשה   
 בקשות הסכום "העודף" יוחזר ויחולק בין כל יתר ה .יופסק  בה והדיון תמיכה לקבל   
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   .לציון שהוענק להן בהתאם   
 

 נוהל עבודה.  ו
 

 תקבע את נהלי העבודה לרבות באשר לאלה:  )הבינתחומית ת ההנהלה (מועצה באישור ועדהמנהלת  .19
 ;  תנאים לתשלום התמיכה ;   אופן הגשת בקשות התמיכה ;  רסומים לציבוראופן הפ

 וכיו"ב עניינים הנוגעים להוצאה לפועל של מדיניות המועצה.  מפעל הפיס במסגרת התמיכה מיתוג
 

תשלום כספי התמיכה יהיה מותנה בעמידתם של הנוגעים בדבר בכל התנאים הקבועים בנוהל  .20
 העבודה.

 
 
 אישור של מסמך זהה כיהלי. ז
 

 שלב א': אישור מקדמי .21
בפני דירקטוריון מפעל יובא ואח"כ לאישור מקדמי בפני המועצה יובא " ) הטיוטה(להלן: " מסמך זה

 הפיס לאישור מקדמי . 
 

 שלב ב': תגובת הציבור .22
 תגובתו. ללעיון הציבור ו הטיוטהתפורסם  ם דלעיל,יהמקדמי יםלאחר קבלת האישור

 
 שלב ג': אישור ביניים  .23

 . תמצית הערותכך על ידה שקלו ע"י המועצה או מי שיתמנה לשם יהערות הציבור, ככל שיהיו, י
יובאו לאישור דירקטוריון מפעל , ו המלצות כאלהככל שיהי, לתיקון הטיוטההציבור בצירוף המלצות 

  הפיס.
 

 שלב ד': תקופת מבחן .24
יושם במשך שנה אחת. בחלוף שנת המבחן י שאושרה בשלב ג' תעמוד בתוקף ותהטיוטה המתוקנת כפ

 . טיוטהשיהיה בכך צורך, ייערכו שינויים ביופקו לקחים ויוסקו מסקנות וככל 
 
 

 שלב ה': אישור קבוע .25
לטיוטה מעמד . אישור זה יקנה במליאתה המועצהשל סופי ה היובא לאישור טיוטההנוסח הסופי של ה

  .של נוסח סופי ומחייב
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


