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 קול קורא לרשויות מוניציפליות 

 9201 -קידום אירועי תרבות, תיירות, אמנות וספורט רבי משתתפים בגליל 

מבחנים לחלוקת תקציב השתתפות הרשות לפיתוח הגליל על פי חוק הרשות 

 9931 - לפיתוח הגליל, התשנ"ג

 כללי .1

 -)להלן והגליל הנגב לפיתוח הפריפריה, "( והמשרדהרשות" -)להלן הגליל לפיתוח הרשות

 האמנות והספורטהתיירות, ומינוף התרבות,  בטיפוח רבה חשיבות "( רואיםהמשרד"

, לטובת מינוף רחבה לאוכלוסייה מענה שנותן עשיר תרבותי לשם יצירת מרחב בגליל

ומיתוגו כאזור צורך ויוצר תרבות,  הגלילולשם שיפור תדמיתו של שיווקי וכלכלי למרחב 

 . ורטאמנות וספתיירות, 

תפקיד חשוב במילוי  בגלילאמנות וספורט רבי משתתפים  תיירות, לקיום אירועי תרבות,

. אירועים אלה ופיתוח כלכלי יצירת אזור תוסס ושוקק חיים ,תוכן במרחב הציבורי

תורמים ליצירת תחושת שייכות למקום, מעניקים משמעות לסביבה, חושפים כישרונות 

בעלי תפקיד חשוב בהתחדשות האזור ומיתוגו כל אלו , בפניי הקהל הרחב הגלילתושבי 

ה המקומית. האירועים מסייעים למשיכת קהל מבקרים רחב הנחשף ומחזקים את הכלכל

ותורמים להגירת תורמים לחיזוק האוכלוסייה המקומית על מכלול יתרונותיו  לגליל

   .לגלילאוכלוסייה איכותית 

 הגליללתמוך בקיום אירועים אלה ביישובי  ההינ והמשרד הרשות מדיניות, לזאת בהתאם

באמצעות רשויות מקומיות ותאגידים מקומיים, לרבות חברות ועמותות עירוניות, 

  .עפ"י חוק הרשות לפיתוח הגליל הגלילשמקום מושבם בשטחי 

 הערות כלליות: 

 בהתאם לנוהל לכך המיועד מהתקציב השתתפות בעניין תדון הכספיםועדת  .א

 .אלה למבחנים ובהתאם, שיםהנדר בשינויים

, סבירות של עקרונות פי-על, לתתה וראוי נכון אכן אם, תינתן עצמה ההשתתפות .ב

 .ושוויוןאחידות 

 כל את כספיםועדת ה תשקול, השתתפותל בקשה בכל ולהחליט לדון בבואה .ג

 .המבחנים של וענייני אחיד שוויוני תוך יישום, העניין של נסיבותיו

, מקצועיות מידה אמות הפעלת תוך, ענייניים יהיו כספיםועדת ה של שיקוליה כל .ד

 מנומקת. תהיה הוועדה החלטת העניין. נסיבות שיידרש לפי ככל

 



  

2 

 

 

 תחומי לפי תיעשה הרשות של השנתי בתקציב השתתפותל המיועד הסכום חלוקת .ה

 .להלן שיפורט וכפי לנוהל, אלה במבחנים לאמור בכפוף הכול ,הפעילות

 

 הגדרות .2

 ה:במבחנים אל

 1993 -ג, התשנ"הגלילכהגדרתו בחוק הרשות לפיתוח  -"גלילה" .א

 אחת מאלה: -"רשות מקומית" .ב

 ( עירייה.1

 ( מועצה מקומית.2

 ( מועצה אזורית.3

 ( אשכול רשויות המאוגד עפ"י הנחיות משרד הפנים.4
 

 מכוח רובב או הונו רובב מחזיקה הרשות המקומית שבו תאגיד -"עירוני תאגיד" .ג

 תאגיד ולרבות, בו המנהל הגוף מחברי מי למנות מהכוח רובב או בו ההצבעה

 אישור הרשות המקומית של וברשותה, העיריות לפקודת' א 249 בסעיף כמשמעותו

 .תאגיד עירוניולכך שהוא  תאגידלהקמת ה הפניםמטעם משרד 

 :קטגוריות

משתתפים המתקיימת בגליל, מתפרסת על פני  פעילות רבת מבקרים/ - "אירוע" .ד

אשר עוסקת בתחום התרבות,  יום אחד או מספר ימים ופתוחה לקהל הרחב,

 ,כנס ,רוחני סהתיירות, האמנות והספורט, כגון: פסטיבל, קונצרט, מופע, כינו

, איגוד הספורט הרלוונטי ל ידיעצעדה, מרוץ, מפגן, טורניר ספורט רשמי ומוכר 

 .וכיוצא באלה

עד שלושה שבועות, כאשר יתכנו מרווחי יובהר, כי "אירוע" יכול להתפרס על פני 

ן בין פעילות אחת ובין פעילות אחרת החוסות תחת אותו אירוע )כך לדוגמא: זמ

מקבץ שלושה מופעים כאשר כל מופע נערך בפער של מספר ימים זה מזה(, ובלבד 

ההגבלה על משך הזמן ומי אחד.  שיש קשר בין הפעילויות ונערך בגינן קמפיין פרס

כפי שיוגדר  "שגרת אירועים" /מתמשך"יות לא תחול על הגדרת "אירוע של הפעילו

  להלן. 

שמספר הרשויות  בהיקף בינוני או גדול )כמוגדר מטה( אירוע - "אירוע משותף" .ה

רשויות לפחות. הבקשה תוגש על ידי רשות  4המקומיות המשתתפות בו הינו 

 כל אחת מן הרשויות, תבלבד, עבור כל הרשויו או תאגיד עירוני אחד מקומית אחת

להשתתף תקציבית באירוע  יביםמחו המקומיות/ התאגידים העירוניים

  לפחות שווה ובסך כולל של השתתפות עצמית של העצמיים בהיקף םהממקורותי
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במידה וקיים אשכול רשויות, האשכול יכול להגיש את . ת עצמייםומקורמ 10%

ותיו העצמיים בהיקף שלא הבקשה ובתנאי שישתתף תקציבית באירוע ממקור

  .ממקורותיו העצמיים 10% -יפחת מ

ת לפחות יופעילו 6אירוע הכולל  -  ()להלן גם: "שגרת אירועים" "אירוע מתמשך" .ו

, המתרחשות במרווחי זמן קבועים, כאשר וחוזרות על עצמן באופיין החוסות תחתיו

ב,  ובלבד תו בשנת התקצילמעט התרחשו ןמן התרחשותלא קיימת הגבלה במשך ז

ולמעט אירועים שהינם   ,קשר בין הפעילויות ונערך בגינן קמפיין פרסומי אחד שיש

  .סדרות מינויים

סף המתייחס לגודלו ולסך תקצובו. כל אחד מן האירועים הנ"ל יסווג בסיווג נו

חלוקת התקציב תעשה על פי שלושת המסלולים: קטן/בינוני/ גדול. עבור שגרת 

 ת כלל התקציב והמשתתפים בכלל הפעילויות, זאת על מנתאירועים יש לסכום א

  לסווגו במסלול המתאים.

ום הזיכרון וי ימילמען הסר ספק , האירועים כאמור לעיל אינם כוללים את (*) 

 העצמאות.

 

 יקפים:ה

והיקף מחזורו  2019מספר המבקרים הצפוי בו לשנת אירוע ש - "קטן"אירוע  .ז

₪  100,000איש ומסך  750 -פחת ממאושר לא י על פי תקציב 2019המשוער לשנת 

 בהתאמה.

והיקף מחזורו  2019מספר המבקרים הצפוי בו לשנת אירוע ש - "בינוני אירוע" .ח

 250,000איש ומסך  10,000 -על פי תקציב מאושר לא יפחת מ 2019המשוער לשנת 

 בהתאמה. ₪ 

מחזורו קף והי 2019מספר המבקרים הצפוי בו לשנת אירוע ש - "גדולאירוע " .ט

 1,000,000איש ומסך  50,000 -על פי תקציב מאושר לא יפחת מ 2019 המשוער לשנת

 בהתאמה. ₪ 

 בדצמבר. 31ועד ליום בינואר  01שנה החלה מיום  - "שנה" או "שנה קלנדרית" .י

 .ההשתתפותשנה שבעבורה מתבקשת  -"שנת התקציב" .יא

 של הרשות. הכספיםועדת  -"הכספיםועדת " .יב
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השוכנים בגליל, כהגדרתו  רשות מקומית או תאגיד עירוני - "ותההשתתפ"מבקש  .יג

להשתתפות אשר הגיש/ה בקשה  ,1993 –בחוק הרשות לפיתוח הגליל התשנ"ג 

 בהתאם למבחנים אלה.

 
 

 :ההשתתפותמטרות  .3

 עם קהל רחב אשר מטרתם: גדולים/בינוניים/אירועים קטניםבקיום  השתתפות

 בגליל. דמיה והרוחניותספורט, האקהאמנות, ה התיירות, התרבות,עידוד  .א

בכלל וקידום עסקי התיירות והתרבות  הגלילקידום הכלכלה המקומית במרחב  .ב

  .בפרט

אמנות או ספורט והפיכתו למוקד תיירות, כאזור יוצר וצורך תרבות,  הגלילמיתוג  .ג

 אמנות וספורט. תיירות, משיכה לשוחרי תרבות,

כחלק  בגלילרט בקרב רשויות או הספוהאמנות ת, התיירוסיוע בטיפוח התרבות,  .ד

 האמנות, הספורט והפנאי.התיירות, בתחומי התרבות,  הגלילממיתוג 

וברשות  הגלילהעשרת המרחב של פעילות פנאי ובילוי של הקהילה ברחבי  .ה

 .לגלילהמקומית ומשיכת קהלים מחוץ 

 

 :הזכאים להשתתפותהגופים  .4

אשכולות יישובים, רות ועמותות עירוניות, רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים, לרבות חב

 עפ"י חוק הרשות לפיתוח הגליל. הגלילשמקום מושבם בשטחי 

 

 :השתתפותתנאי סף לקבלת  .5

 התנאים דלהלן כתנאי לדיון בבקשתו: בכללעמוד  השתתפותעל מבקש ה       

 .ונדרש ככל רשום כחוק ההשתתפותמבקש  .א

ליום  ס ואישור ניהול תקין בתוקףמחזיק אישורים מרשויות המ ההשתתפותמבקש  .ב

 השתתפות.הגשת בקשת ה



  

5 

 

ע"י ראש הרשות המקומית או  בכתב וחתוםמחזיק אישור  ההשתתפותמבקש  .ג

, כי הוא הגוף ההשתתפותמנכ"ל הרשות המקומית אשר מטעמה מוגשת בקשת 

 המאושר ע"י הרשות המקומית לביצוע האירוע עפ"י מבחנים אלה. 

 

ל פי דוחותיו הכספיים לשנת תו של מבקש ההשתתפות, עמקום מושבו ועיקר פעילו .ד

-סעיפים א' הרשות לפיתוח הגליל.בחוק  ם, כהגדרתהגליל , בשטחי2017התקציב 

 לתאגידים עירוניים. ביחס רקד' יבחנו 

 2( או ח) 2( או ז) 2עומד בהגדרות לפי סעיפים  ההשתתפותהאירוע עבורו מבוקשת  .ה

עילות הוא מספר משתתפים ומחזור פ יודגש, כי תנאי סף להשתתפות( ט)

 ימאליים כפי שנקבעו במבחנים אלה.מינ

המטרות והפעילויות כלל האירוע עבורו מבוקשת ההשתתפות מקיים את  .ו

 לעיל. 3המפורטות בסעיף 

אירוע  יודגש, כי. 2019האירוע עבורו מבוקשת ההשתתפות מתקיים בשנת התקציב  .ז

 -31.12.19תקיים לאחר יו 2019שאושרה לו השתתפות לשנת התקציב 

 ההשתתפות המאושרת עבורו תבוטל.

-01.01.19תקיימו בין התאריכים ירק לאירועים אשר אך והשתתפות תאושר  .ח

31.12.19. 

כל  השתתפותמתקיים עפ"י כל דין ולמבקש ה השתתפותהאירוע עבורו מבוקשת ה .ט

 האישורים המתחייבים עפ"י חוק לקיים את האירוע.

 ת לבעלי מוגבלויות וצרכים מיוחדים.האירוע קיימת נגישובאתרים בהם מתקיים  .י

 במישרין ע"י מבקש ההשתתפותמתבצעת  השתתפותמבוקשת ההפעילות עבורה  .יא

 .ריונרשמות במלואן בספוההכנסות וההוצאות בגינה 

התאגיד העירוני אינו חורג מהשיעור המירבי של הוצאות הנהלה וכלליות כפי  .יב

 .2017במשרד האוצר בשנת  ישב הכללמטעם החשנקבע בהוראות התכ"ם 

 חות כספיים ללא הערות מהותיות. "לתאגיד העירוני דו .יג

לתאגיד העירוני אישור ניהול תקין, ככל שהמרשם שבמסגרתו הוא מתנהל מעניק  .יד

 אישורים כאלה.
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 :ההשתתפותהיקף  .6

  :להלן המפורט פי על לאירועים אלה מבחנים פי על ניתן להגיש

 ת.תושבים בקשה אח 5,000מגיש שבו עד *

 בקשות אחת לכל קטגוריה לכל היותר. 2תושבים  20,000מגיש שבו עד * 

 ריה לכל היותר.ובקשות, אחת לכל קטג 3תושבים  20,000מגיש שבו מעל * 

 בקשות, אחת לכל קטגוריה לכל היותר. 2אשכול רשויות או קיבוץ רשויות * 

בקשה נפרדת לאותו וכל להגיש ת לאשהגיש בקשה, רשות הנכללת באשכול רשויות * 
 האירוע. 

תאשר השתתפות תקציבית בכפוף לשיקולי תקציב ואפקטיביות שות הר .ב

שיעור  ההשתתפות. הרשות אינה מתחייבת לאשר השתתפות בגובה המקסימלי.

ממחזור האירוע  50%לא יעלה על ההשתתפות של הרשות עפ"י מבחנים אלו 

תוח הגליל יהרשות לפ יף זה כוונה שלאין לראות בסע המבוקש בשנת התקציב.

מתקציב האירוע. שיעור תמיכת הרשות ייקבע בהתאם לתקציב לכלל  50%לתקצב 

 התמיכות ולמספר בקשות התמיכה המוגשות.

 

 עור ו/או סכום ההשתתפות  המרבי, שילהגדיל את היקףהרשות רשאית להפחית או  .ג

אלה  בתנאי ששינוייםות ההשתתפות, ווזאת בהתאם לשיקולי תקציב ואפקטיבי

אושרו מראש ע"י ועדת הכספים והוחלו באופן שוויוני על כל מבקשי ההשתתפות  

 שעמדו בתנאי הסף לקבלתה כמפורט במבחנים אלה.

 

בכל אירוע לגביו  10%להשתתפות מינימאלית של  נדרש ההשתתפות מבקש .ד

. יובהר בזאת כי אחוז ההשתתפות מבוקש תקצוב, ממקורות לא ממשלתיים

בהתאם לתקציב  ההשתתפות למבקש הסופי יהיה בהתאם לתקציב שיאושר

 לזמינות בכפוף, שהרשות והמשרד יקצו לקול הקורא, מספר הבקשות הכולל

  וכדומה. תקציבית

תוח הפריפריה הנגב ירד לפשאין להגיש בקשות תמיכה לאירועים אשר הוגשו למ .ה

לא תוקצבה ע"י המשרד והגליל. בקשה אשר הוגשה גם למשרד לעיל תפסל גם אם 

 ל.לפתוח הפריפריה הנגב והגלי

 90%שיעור ההשתתפות של כלל המקורות הממשלתיים לפעילות לא יעלה על  .ו

 .מהסכום המיועד עבור אותה הפעילות שבגינה מבוקש המימון מכמה מקורות
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 :נהלי הגשה, אישור ודיווח .7

ליון אלקטרוני יגבלית יטובסריקה דיג עותק מקור אחדבוגש תת ההשתתפות בקש .א

אך ורק על גבי טפסים ייעודיים ו  ממוחשב באמצעי מגנטיהנמצא באתר הרשות 

לשמור העתק נוסף  מבקש ההשתתפותעל  .יםהמצ"ב כנספחשנקבעו על ידי הרשות 

 שיומצא לרשות או למשרד במידה ויידרש.

החתימה הסטטוטוריים של מבקש  יחתמו ע"י מורשי ההשתתפותבקשת  .ב

כן, המסמכים הכספיים יחתמו גם על ידי גזבר הרשות המקומית -מו. כההשתתפות

 .או רו"ח המבקר של התאגיד

 לבקשה יצורפו )*(: .ג

 המסמך מס"ד

החתימה הסטטוטוריים  מורשי י"ע וחתום מלא בקשה, על צרופותיו ונספחיו הרצ"ב, טופס  .1

בקשה סרוק ואמצעי מגנטי ועליו עותק   ההשתתפותמבקש  חותמת בצירוף ,והגזבר/רו"ח

 .י של טופס הבקשהוגיליון אלקטרונ

תעודה/אישור ממשרד , רישום תעודת התאגיד: של סטטוטוריים מסמכיםבתאגיד עירוני:   .2

 )היה וקיימת( ותקנון שם שינוי הפנים המעיד/ה על היותו תאגיד עירוני רשום, תעודת

 הרלוונטי. הרשם ידי על ומאושרים עדכניים ומטרות

  1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות לחוק בהתאם חשבונות פנקסי יהולתקף לנ אישור  .3

 המסים. מרשות במקור מס תקף לניכוי אישור  .4

 לשנת התקציב. בתוקף תקין ניהול אישורבעמותות וחברה לתועלת הציבור עירוניות:   .5

 מ."במע התאגיד מעמד אישור  .6

 מטעמה אשר המקומית הרשות ל"כמנ או המקומית הרשות ראש י"ע וחתום בכתב אישור  .7

 י"עפ האירוע לביצוע המקומית הרשות י"ע התאגיד מאושר כי, ההשתתפות בקשת מוגשת

 .אלה מבחנים

 של הבנק חשבון/ות מתנהל/ים בו/בהם הבנק/ים מסניף/י בנק חשבון/ות פרטי אישור/י  .8

רשות הבקשה )בנוגע ל יום לפני יום 30 המאוחר לכל הופק אשר, ההשתתפותמבקש 

 ש לצרף אישור פרטי החשבון השוטף של הרשות באוצר השלטון המקומי(.מקומית, י

 הבנק. ובחשבון/ות השתתפותבמבקש  החתימה זכויות לענייןאו רו"ח  ד"עו אישור  .9

 ודו"ח מילולי לאותה שנה. 2017לשנת  וחתום מבוקר כספי ח"דו  .10

בין  הסכם חתום -ההשתתפות היה ונבחר גורם חיצוני להפקת האירוע עבורו מבוקשת  .11

  לגוף החיצוני המפיק את האירוע. ההשתתפותמבקש 

 .(השתתפות בקשת לטופס' א כנספח ב"המצ) השתתפות בגין התחייבות .12

 .(ההשתתפות בקשת לטופס' ב כנספח ב"המצ)דו"ח פירוט צדדים קשורים  .13

 .(ההשתתפות שתבק לטופס' ג כנספח ב"המצ)חוו"ד בנוסח מיוחד של רו"ח  .14

 לגופים שקיים אישור מסוג זה לגביהם במרשם בו הם רשומיםאישור ניהול תקין  15

 מסמכי קול קורא זה במלואם כשהם חתומים ע"י הגוף המבקש בכל עמוד ועמוד 16
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על פי מבחנים אלה, קרי  השתתפותרשות מקומית המגישה בקשת : הערה)*( 

במישרין, פטורה  ההשתתפותמבוקשת  מקיימת את האירוע עבורו

לעיל, וכן פטורה מהגשת  2,5,7מהגשת המסמכים המצוינים בס"ק 

)חוו"ד בנוסח מיוחד ' ג)פירוט צדדים קשורים( ונספח ' בנספחים: נספח 

ב המחוי, על תאגיד עירוני אינו חליודגש, כי פטור זה של רו"ח(. 

 . להבהגשת כל המסמכים והנספחים הנדרשים במבחנים א

יאפשר לרשות או מי מטעמה, לבצע ביקורת  ההשתתפותככל שידרש, מבקש  .ד

לייעודם,  ההשתתפותוהשימוש בכספי  השתתפותלהבטחת עמידה בתנאים למתן 

ובכלל זה, ימסור כל נתון, מסמך או מידע שיידרש ע"י הרשות או מי מטעמה, 

, ההשתתפות ודיווחים בגין השימוש בכספי ההשתתפותחינת בקשת הרלוונטי לב

לרבות ספרי חשבונות ואסמכתאות מבססות )כגון: דפי בנק, חשבוניות, קבלות, 

)מובהר,  כי חלק מתקציבי הקול  צילומי המחאות, תלושי שכר, פרסומים וכיו"ב(

 הקורא ייועדו לבקרה ולביקורת(.

יגיש דו"ח/ות ביצוע, בצירוף המסמכים הנדרשים, כתנאי  ההשתתפותמבקש  .ה

על  אך ורקהמאושרת לפי דרישות הרשות. הדו"ח/ות יוגש/ו  פותההשתתלקבלת 

 גבי טפסים שקבעה הרשות כפי שיפורסמו באתר האינטרנט של הרשות. 

 הוצאות שלא יוכרו להשתתפות: .ו

ירוע, שעות התנדבות , כגון: העמדת מבנה או ציוד לטובת האבשווה כסףהוצאות  (1

 וכד'.

 .מבנים בניה ו/או שיפוץ ו/או תחזוקה שלהוצאות  (2

 הוצאות שהיו מוצאות גם ללא קיום הארוע. (3

  .הוצאות תקורה )הנהלה וכלליות( (4

 הוצאות שלא אושרו ע"י ועדת הכספים לאחר שנוכחה שלא נדרשו לקיום האירוע.  (5

בשנת  שלא נרשמו בספריוע"י מבקש ההשתתפות ו/או  שלא שולמו בפועלהוצאות  (6

 התקציב.
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 :ההשתתפותעקרונות לקביעת גובה  .8

 הכספים, יקבע על ידי ועדת לבקשה העונה לתנאי הסף שבמבחנים אלה ההשתתפותסכום 

 בהתאם לשלבים ולאמות המידה כמפורט להלן:

 :השלבים .א

 .הכספיםקביעת הניקוד של הבקשה בכל תחום )אמת מידה( ע"י ועדת  -1שלב 

אלה ולכל סוג  השתתפות שהוקצה למבחני השתתפותחלוקת סה"כ תקציב ה -2שלב 

שנמצאו כשירות  הבקשות' לעיל בין ט 2' ועד ז 2בסעיפים ירוע כהגדרתו א

 , ובהתאם לניקוד הסופי שחושב לכל בקשה.השתתפותל

 :אמות המידה והניקוד .ב

 אופן חישוב הניקוד ניקוד קריטריון

 מינוף האירוע ממקורות עצמאיים
כל מקור הכנסה  -"מקורות עצמאיים"

תמיכות או הקצבות מתקציב  שאינו
 .המדינה

מבקש אשר שיעור )אחוז( מקורות המימון  15
העצמאיים שלו לאירוע עבורו מבוקשת 

הרשות, הינו  השתתפות, מלבד ההשתתפות

(, יזכה למלוא הניקוד בסעיף Xהגבוה ביותר )

( ינוקדו בסדר יורד Y) זה, ושאר המבקשים

 Y/X*15%ביחס אליו עפ"י הנוסחה הבאה:

 עהאירו הכולל של תקציבהיקף ה
 :קטןאירוע 

 נקודות 5 –אלף ש"ח  120 -101 .א

 נקודות 7 –אלף ש"ח  140 -121 .ב

 נקודות 10 –אלף ש"ח  141מעל  .ג

 :בינוניאירוע 
 נקודות 5 –אלף ש"ח  300-251 .א

 נקודות 7 –אלף ש"ח  400-301 .ב

 נקודות 10 –אלף ש"ח  401מעל  .ג

 :ירוע גדול א 
 נקודות 5 –ש"ח 1,000,001-1,200,000 .א

 נקודות 7 –ש"ח 1,200,000-1,440,000 .ב

 נקודות 10 – ש"ח 1,440,001מעל  .ג

10    

כלכלי של הרשות -דירוג חברתי
 המקומית

במידה ומדובר באירוע משותף, יבוצע 
ממוצע דירוג. דהיינו, הדירוגים של כל 

מו יחדיו, והתוצאה וכהרשויות יס
 תחולק במספר הרשויות.

רשות מקומית אשר דירוגה עפ"י הדירוג  15
)על פי הדירוג  כלכלי של הלמ"ס-החברתי

הינו הנמוך ביותר, תזכה למלוא  (2008לשנת 
  וכן הלאה הניקוד בסעיף זה

 נקודות 15 -יזכה ב -1 אקונומי -סוציו דירוג
 נקודות 14 -יזכה ב -2 אקונומי -סוציו דירוג

 וכך הלאה 

 המתוכנן להשתתפות  מספר המבקרים
 באירוע 

 אירוע קטן:

 נקודות 5 -פיםתתמש 1,000 -750. א
 נקודות 7 -משתתפים 2,500 -1,001. ב
 נקודות 10 -משתתפים 2,501 מעל. ג

10  
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 :בינוני אירוע

 נקודות 5 -משתתפים 12,000 -10,001. א
 נקודות 7 -משתתפים 14,000 -12,001 ב
 נקודות 10 -משתתפים 14,001 מעל. ג
 

 :גדול אירוע
 נקודות 5 -משתתפים 60,000 -50,001 .א
 נקודות 7 -משתתפים 70,000 -60,0001.ב
 נקודות 10 -משתתפים 70,0001 מעל .ג

 מספר שנות קיום האירוע )יציבות( 
 נקודות 5 –שנים  5עד  
 נקודות 7 –שנים  10עד 
 נקודות 10 –שנים ומעלה  11

10  

  הבקשהעדיפות מגיש 
 נקודות 10 –עדיפות ראשונה 

 נקודות 5 –עדיפות שניה 
 נקודה 1 –ת עדיפות שלישי

10  

פרסום התקציב המוקצה לטובת 
 האירוע במדיה ארצית

יכלול פרסום  לאהאמור בסעיף זה  •

 במסגרת פנייה לקבלת תרומות.

מבקש אשר שיעור )אחוז( תקציב הפרסום  10
המוקצה לטובת האירוע עבורו מבוקשת 

(, יזכה Xהינו הגבוה ביותר ) ההשתתפות
בקשים למלוא הניקוד בסעיף זה, ושאר המ

(Y ינוקדו בסדר יורד ביחס אליו עפ"י )

 Y/X*10% הנוסחה הבאה:

 הערכה מקצועית

 

תתבצע הערכה כללית מקצועית של  20
האירועים על ידי הגורמים המקצועיים 

 ברשות ובהתאם למדדים שיקבעו.  

  100 סה"כ
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 :בחינת הבקשות .9

 אשר תבדוק: הכספים הבקשות יובאו לדיון בפני ועדת  9.1

הגשת כל המסמכים והנתונים הנדרשים להערכת ודירוג האירוע בעבורו מבוקשת  .א

  ההשתתפות.

 בתנאי הסף שנקבעו במבחנים אלה. ההשתתפותעמידת בקשת  .ב

 תכנות, מידת השפעת האירוע על טיפוח התרבותיהבדיקת  -  נושאים מקצועיים .ג

רט, יכולת פוביישוב המבצע ב בגלילו/או האמנות ו/או הספורט  ו/או התיירות

 הגליל, וכן מידת חשיפת חשיפת האירועהמינוף של תמיכת הרשות באירוע, מידת 

 באמצעות האירוע.

לקבלת הבהרות ו/או מסמכים  ההשתתפותתהא רשאית לפנות למבקש  כספיםועדת ה  9.2

ושיתוף פעולה מלא של מבקש משלימים ככל שיידרש לה לשם הערכת ודירוג האירוע, 

 .ההשתתפות נו תנאי סף לאישורעדה היעם הו השתתפותה

לאחר בדיקת שלמות הבקשות, עמידתן בתנאי הסף והערכתן המקצועית, ועדת  9.3

שנקבע למבחנים אלה בין כל הבקשות שנמצאו  ההשתתפותתחלק את תקציב  הכספים

ובכפוף לאמור בסעיף  ב' לעיל 8, בהתאם לאמות המידה שבסעיף השתתפותכשירות ל

,  על בסיס שוויוני ואחיד,  באורח יחסי בהתאם לניקוד שינתן לכל יות סעיפעל ת 10

 בקשה.

המאושר לא יעלה בכל מקרה על הסכום המבוקש בבקשת  ההשתתפותסכום  9.4

 .ההשתתפות

 

 :ההשתתפותאופן תשלום  .10

ביצוע מאושר/ים ע"י  תשולם לאחר הוכחת ביצוע באמצעות דו"ח/ות ההשתתפות .א

 הגורמים המוסמכים ברשות. 

יהיה כפוף לקיומו של תקציב בתקנה התקציבית,  ההשתתפותיובהר, כי אישור  .ב

 .ההשתתפותנשוא 

 שאושרה ע"י ועדת ההשתתפותהמשולם לא יעלה בכל מקרה על  ההשתתפותסכום  .ג

  . הכספים

 2019אשר שולמו בפועל בשנת התקציב  תשולם רק בגין הוצאות ההשתתפות .ד

 . /201931/12עד ליום  ההשתתפותונרשמו במלואן בספרי מבקש 
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 /201931/12בהוצאות שהדיווח הסופי בגינן הוגש לאחר התאריך  השתתפות .ה

 .תבוטל

הרשות איננה מתחייבת לאשר את כל הבקשות שתוגשנה בהתאם לדרישות ולאמות  .ו

 ומועדים.המידה, אלא במגבלות תקציב 

ות היקף התקציב המוקצה לקול קורא זה מוגבל. על כן במקרה של ריבוי בקש .ז

לעצמה את ובשים לב לגובה התקציב שיוקצה לטובת קול קורא זה, הרשות שומרת 

רק את הבקשות שקיבלו את הציון הגבוה  , באופן מלא, או יחסי,האפשרות לתקצב

 ביותר עד לגמר התקציב.

הרשות תחלק את התקציב המוקצה בקול קורא זה בין תתי הקטגוריות בהתאם  .ח

 לשיקול דעתה הבלעדי.

לאירוע אשר הסתייע במימון הרשות או על ידי  השתתפותלא תינתן  :כותכפל תמי .ט

אירוע יתוקצב על ידי כמה משרדי ש אין מניעה, יובהר, כי  המשרד במסגרת אחרת.

ובלבד ששיעור ההשתתפות , למעט המשרד לפתוח הפריפריה הנגב והגליל, ממשלה

אין  , כייודגשת, מכלל העלויות. יחד עם זא 90%ל של כלל המשרדים לא יעלה ע

לתשלום לכמה משרדים ממשלתיים שונים וכי לא  חשבוניתה את אותה שלהגי

  במסגרת האירוע אשר מומנו על ידי משרד ממשלתי אחר.ימומנו הוצאות 

לא תוענק השתתפות עבור העברתה לגורמים אחרים )"תמיכת צינור"( ובקשה  .י

מבקשת להשיב את שהתברר בדיעבד ששימשה לתמיכת צינור תידרש הרשות ה

 כספים שקיבלה, לרבות אלה שלא שימשו לתמיכת צינור.מלוא ה

על גבי טפסים ייעודיים שנקבעו על ידי הרשות, אשר  אך ורקדו"ח הביצוע יוגש  .יא

  ניתנים להורדה מאתר האינטרנט של הרשות.

דו"ח ביצוע שלא יוגש על גבי הטפסים הייעודיים שנקבעו על ידי הרשות, לא 

 .בגינותועבר השתתפות  ייבדק ולא

תשולם בשיעור יחסי ובהתאם לסך ההוצאות ששולמו בפועל בכל  ההשתתפות .יב

היה והביצוע . 2019לשנת התקציב  ההשתתפותסעיף תקציבי שאושר למבקש 

בפועל בסעיף תקציבי כלשהו בהתאם לבדיקת הרשות יפחת מהמצוין בתקציב 

בהתאם לכך.  ר יחסיבשיעו ההשתתפות, תופחת ההשתתפותהאירוע שבבקשת 

 50%-יפחת ביותר מ ההשתתפותהיה והיקף הפעילות הכספי הכולל של מבקש 

                  .במלואה ההשתתפות, תבוטל ההשתתפותמהמצוין בתקציב שבבקשת 

בתנאי הסף ובהיקפים המינימאליים   שהאירוע עומד ,יחול ובלבד לעיל האמור

ויסתבר כי  האירוע המתוקצב. במידה פי סוג(, על ט) -(ז) 2כפי שנקבעו בסעיפים 

     האירוע לא יעמוד בתנאים אלו, תבוטל ההשתתפות במלואה. 
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לבצע שינויים פנימיים בתוכני  ירשא ההשתתפותמבקש לעיל, ב י"בהמשך לסעיף  .יג

ף גבוה . שינוי בהיק, בתיאום עם הרשות20%ובתקציב האירוע בהיקף שלא יעלה על 

מראש. למען הסר ספק, מדובר בשיעור פנימי בין הרשות  מכך, מחייב את אישור

האירוע והתקציב בלבד, ולא הקטנת תקציב האירוע. הקטנת תקציב  תכניתסעיפי 

 וע תביא להפחתת התקצוב, כאמור לעיל. האיר

 
ההשתתפות תשולם רק בכפוף לעריכת ביקורת חיובית במסגרת האירוע, אשר  .יד

הביקורת תערך על ידי רואי  ;ואמים לבקשה תאשר את קיומו ואת היקפו וכי הם ת

 חשבון או מבקרים אחרים שתמנה הרשות לפיתוח הגליל.

 
 

 :תנאים כלליים .11

 :ההשתתפותלעמוד בתנאים הבאים כתנאי לקבלת  ההשתתפותעל מבקש   11.1

חיצוניים, לרבות חברת הפקה,  הפקה בשירותי נעזר ההשתתפות ומבקש היה .א

 הסכם בחתימת מחויב הוא, הנתמך האירוע ביצוע לצורך עמותות וכדומה

 ובדיקת לעיון יוגש אשר, החיצוני המפיק את האירוע הגורם לבין בינו התקשרות

 .ההשתתפות לבקשת המצורפים המסמכים במסגרת הרשות

 הרשות של האירוע הנתמך ובמקום האירוע תצוין ההשתתפות של פרסום בכל .ב

במיקום ובגודל בולט המעודכן ת  בפעילות, לרבות הטבעת סמליל )לוגו( הרשו

באירועים בינוניים וגדולים יש  .ובנפרד מסמלילי גופים פרטיים ומסחריים לעין

מראש. במידה והדבר לא ייעשה, להביא לאישור הרשות את הפרסום המבוקש 

בנוסף, כחלק מהגשת דרישת  ה ההשתתפות להיות מבוטלת במלואה.עלול

 הפרסומים הנ"ל. כל יהיה לראות אתהתשלום, יש לצרף תצלום בו ניתן 

יגי הרשות ו/או המשרד ו/או מי מטעמם רשאי/ם לבקר בכל אתר או פעילות נצ .ג

הקשורים לקיום האירוע הנתמך ולהיפגש עם הגורם האחראי לניהול האירוע 

 .ההשתתפותבתאום מראש עם מבקש  ההשתתפותמטעם מבקש 

 11.1תר מהתנאים המובאים בסעיף אי ביצוע מצד מבקש ההשתתפות של אחד או יו 11.2

, וכן מבקש ההשתתפות ידרש להשיב שאושרה ההשתתפות מלואא לביטול לעיל, תבי

לרשות את מלוא כספי ההשתתפות שכבר הועברו לחשבונו, בתוספת הצמדה למדד 

 .וריבית חשכ"ל מיום הפקדתם בחשבון הבנק
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 להשתתפות בקשות להגשת מנהליות הנחיות

 

 . לרשות באופן ידני יוגשו , על צרופותיהן ונספחיהן,להשתתפות המלאות הבקשות .א

הרשות המקומית )ללא התואר של מ. מקומית/ מ. שם מועדי ההגשה הינם לפי  .ב

 .להלן זו, המצורפים למטרה המיועדים הטפסים גבי על (.האזורית/עיריי

 . 13:30-9:30בין השעות  929.1.1ביום  ההגשה  א עד מ* אותיות 

 . 13:30-9:30בין השעות  .201930.1ביום ההגשה  – נ עד תאותיות * 

גילה יעקבי בצירוף פרטי הפונה לגב'  בכתב בלבדשאלות בנוגע לקול הקורא יש להפנות  .ג

בשעה  914.1.1לא יאוחר מיום בפרטי ההתקשרות המפורטים בסעיף ט' להלן  גורביץ

 . שאלות שיגיעו לאחר מועד זה לא ייענו.0012:

 917.1.1לא יאוחר מיום ות והתשובות יפורסמו במרוכז באתר הרשות השאל .ד

 
 .יש להגיש בקשה נפרדת( גדולאו  בינוני או קטןלכל קטגוריה )אירוע  .ה

 
מבקש ההשתתפות על . ובסריקה באמצעי דיגיטלי בעותק מקורי אחדכל בקשה תוגש  .ו

 .ידרש להמציאו לרשות או למשרדיבמידה ו ולשמור עותק נוסף אצל

 

וגש לרשות במסירה ביד. לא יידונו ת, על צרופותיה ונספחיה, השתתפותל הקשהב .ז

 .בקשות שהוגשו לרשות באמצעות הדוא"ל ו/או הפקס

 

ו/או שחסרים  פי ההנחיות-על המולא שלא ו/או במועד השלא הוגש השתתפות בקשת .ח

 הסף על תידחהלרשות במסירה ביד  הבה טפסים/מסמכים/העתקים ו/או שלא הוגש

  .פשרות ערעוראללא 

 

יש לוודא כי הגורם ברשות שקיבל לידיו את מסמכי הבקשה יחתים אותם בחותמת  .ט

 )ניתן לפנות לקבלת העתק מהמסמך החתום(."נתקבל" ויציין מועד קבלתם 

 :הבקשות להגשת הכתובת .י

 גילה יעקבי גורביץלידי גב'  -, אזור תעשייה בר לב הגליל לפיתוח הרשות

 :לפנות ניתן נוסף בכל שאלה ו/או למידע .יא

  גילה יעקבי גורביץגב' 

 04-9552440פקס: , 04-9552426טל: 

  gila@galil.gov.ilמייל: 
 

mailto:gila@galil.gov.il
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אמנות וספורט תיירות ,בקידום אירועי תרבות,  השתתפות טופס בקשה ל

 2019 - בגלילרבי משתתפים 

 

 :פרטים ונתונים כלליים .1

למילוי ) (הרלוונטי ברשם הרשום לפי) ההשתתפות מבקש של אהמל שם •

 _ ____________________________ ___________________באקסל(

 למילוי באקסל() יישוב: _______________ •

 למילוי באקסל() מס תושבים עפי הלמ"ס: __________________ •

 למילוי באקסל() דרוג סוציואקונומי: ________________ •

___  _______________________תפקיד: ___  ________________הקשר:  איש שם •

 ____________  פקס: ______________________נייד:  _______________טלפון: 

 למילוי באקסל() ____________________________אלקטרוני: דואר

מספר   )המעמד המשפטי(: ________________ למילוי באקסל() צורת התאגדות •

 למילוי באקסל() רישום:____________

 למילוי באקסל() __________________________ ההשתתפותכתובת רשומה של מבקש  •

 למילוי באקסל()_________________________ההשתתפות האירוע עבורו מבוקשת  שם •

 למילוי באקסל() עדיפות: __________ •

האם מדובר  טכן יש לפר (גדול /בינוני/קטןע )אירו ההשתתפותסוג האירוע עבורו מבוקשת  •

 למילוי באקסל() : משותףאו אירוע  שגרת אירועים באירוע רגיל,

 שגרת אירועים אירוע משותף אירוע  

    קטן

    בינוני

    גדול

 

 

 באקסל(למילוי ): ההשתתפותתיאור האירוע עבורו מבוקשת  •
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 למילוי באקסל() ההשתתפות:שמות וכתובת האתרים בהם יתקיים האירוע עבורו מבוקשת 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

שיעור , לרבות לגלילבקרב תושבים מחוץ  ההשתתפות עבורו מבוקשת אופן החשיפה של האירוע

 למילוי באקסל() :התקציב המוקצה לפרסום במדיה הארצית

____________________________________________________________________ 

 ________: ___________ההשתתפותהתקיים לראשונה האירוע עבורו מבוקשת השנה בה  •

 למילוי באקסל()

: לשנת התקציב הנוכחיתהשנים שקדמו  15-נא לציין באילו שנים התקיים האירוע ב •

 למילוי באקסל() _____________________________________

 _______ :2019 בשנת ההשתתפות עבורו מבוקשת ירועבא המבקרים/המשתתפים מספר •
 למילוי באקסל()

 :__________________________2019תקציב האירוע עבורו מבוקשת ההשתתפות בשנת  •
 למילוי באקסל()

 למילוי באקסל() : ____________________2018ציב האירוע בשנת קת •

 : _____________________2019התקציב אשר מוקצה לאירוע ממקורות עצמאיים בשנת  •
 מילוי באקסל(ל)

 למילוי באקסל() : ________________ההשתתפות מבוקשת עבורו מועדי קיום האירוע •

קיימת נגישות לבעלי מוגבלויות וצרכים  ההשתתפותבאתר בו מתקיים האירוע עבורו מבוקשת  •

 למילוי באקסל() )הקף בעיגול(. כן / לאמיוחדים: 

 ? _________________ת האירועמספר הספקים המקומיים מהם נרכשים שירותים לטוב •

 למילוי באקסל()

 למילוי באקסל()________________________אירוע יוצרים מקומיים? בהאם משותפים  •

)את שיעור התקציב של כל אחת  .ב"אירוע משותף", יש להצהיר על מספר הרשויות המשתתפות •

 ילוי באקסל(למ)___________ מהרשויות יש למלא בגיליון דוח מקורות ושימושים(

אשר חוזרות על עצמן בשנת  (6)לפחות  ", יש למנות את מספר הפעילויותשגרת אירועיםב" •

 למילוי באקסל()התקציב ___________
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מבקש ההשתתפות מצהיר בזאת, בחתימתם מטה של מורשי החתימה שלו, כי ברשותו ישנם  •

ההשתתפות  מבוקשת ורהכל האישורים וההיתרים הנדרשים לפי כל דין לקיים את הפעילות עב

 למילוי באקסל() ובאתרים בהם היא מבוצעת

 

, משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, הגלילפיתוח מהרשות ל ההשתתפותמבקש  פירוט הכנסות •

  :2019ת התקציב הצפויות לשנתאגידים שהוקמו על פי חוק המובטחות ווכן 

 קסל(באלמילוי ) •

)בשורה הראשונה יפורט החשבון אליו  ההשתתפותחשבונות הבנקים של מבקש  כלפרטי  •

  (:ההשתתפותתועבר 

 
 ם הבנקש

 
מס'  הסניףשם 

 הסניף
מס' 

 החשבון
)לחוד /  רשי החתימה מו

 ביחד(

     

     

     

 

 (באקסל למילוי): ההשתתפותפרטי בעלי תפקידים בכירים של מבקש  •

מורשי  שמות בעלי התפקידים

 חתימה

 X-סמן ב    

תעודת 

 זיהוי

כתובת פרטית 

 מלאה

 טלפון מיקוד

      יו"ר/ראש הרשות

      מנכ"ל

      גזבר/חשב/מנהל כספים

      ונירו"ח חיצ

      מורשי חתימה:

 

 סוג ההכנסה  שם המשרד/הגוף 

)תמיכה/ 

עיזבונות/תקצוב/קניית 

 שירותים/מיזם משותף(

מהות ההכנסה 

 )נושא(

 )בש"ח( ההשתתפותסכום 

 צפי תקציב  מובטח
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 כחבר יכהן לא" 'א 33 העמותות לחוק ידוע לנו שבהתאם החתומים מטה מאשרים בזאת, כיאנו 

 גוף באמצעות או בשכר לעמותה שירותים שנותן מי הביקורת  ועדת כחבר או( המנהל) הועד

 ."העניין לפי הביקורת ועדת כחבר או הועד כחבר שלא קשור

 של בדין הרשעות או, בו משרה נושא נגד או התאגיד נגד פלילית בחקירה תנהלותה בדבר פירוט •

 ובין התאגיד לפעילות או לתפקיד קשורה העברה אם בין-נושא בכל, בו משרה נושא או התאגיד

 :לא אם

, יש אם? פלילי עונש עליהם הוטל או/ו בפלילים הורשעו בו משרה נושא או התאגיד האם .א

 עברות למעט, זאת. הדין וגזר הדין הכרעת של תצלום ולצרף רההעב מהות את לפרט נא

 שטרם זו היא הרשעה -זה לעניין. התעבורה בפקודת כמשמעותן, קנס עברות שהן תעבורה

, השווים ותקנות הפלילי המרשם לחוק 20 סעיף לפי המחיקה תקופת לגביה עברה

  .     1981-א''התשמ

 :פרט

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 טופס מילוי בעת בו משרה נושא נגד או תאגידה נגד ועומדים תלויים אישום תביכ יש אם .ב

 אחרת חוקרת רשות או המשטרה ידי על נחקרו בו משרה נושא או התאגיד האם וכן, זה

 בהם שהטיפול חקירה תיקי לרבות, פרט נא, כן אם? הסתיימה טרם והחקירה אזהרה תחת

 סגורים יםתיק על מידע, ל''הנ לחוק 21-ו' א 11 סעיפים לפי ,לידיעתך) הסתיים טרם

 מידע גם בחשבון להביא רשאי הממשלתי המשרד אך, בחשבון יובא לא בחוק כמשמעותם

      (.עצמו בדבר הנוגע י''ע משנמסר או ברבים מפרסומים כגון, לו הידוע שנסגר תיק על

   :פרט

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 לרבות ,כלשהי עברה בגין כספי כופר תשלום בו משרה נושא על או התאגיד על הוטל האם .ג

 ולצרף לפרט נא, כן אם? בניהולו או בשליטתו או שבבעלותו אחרת משפטית אישיות על

       .כך על תעודות

 פרט:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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רים בזאת כי כל אנו החתומים מטה, מורשי החתימה מטעם _____________________, מצהי

 ( לעיל נכונים לפי מידת ידיעתנו ואמונתנו."פרטים כלליים") 1הפרטים והנתונים שנרשמו בסעיף 

 

 _________________________ מס' ת"ז: ___________ תפקיד: ___שם: __

 חתימה :______________

 (1מורשה חתימה )

 

 _____________שם: ________________ מס' ת"ז: ___________ תפקיד: _

 חתימה :______________

 (2מורשה חתימה )

 

 ___________תאריך: ____      חותמת התאגיד/הרשות: __________________ 
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למילוי ) :ההשתתפותדו"ח מקורות ושימושים לפעילות עבורה מבוקשת  .2

 באקסל(

יש להדפיס את דוח מקורות ושימושים מתוך הגיליון האלקטרוני ולהגישו חתום בהתאם 

 .22למצויין בעמוד 

 פרטים
 הנתמכת לפעילות

 י"עפ 2018 בשנת
   נתוני הנה"ח

 הנתמכת לפעילות
 י"עפ 2019בשנת 

   קציב מאושרת

   מקורות

   תמיכה ממשרדי ממשלה  )פרט(                                                                 

תמיכה מרשויות מקומיות שותפות 
 ומקורות ציבוריים אחרים )פרט(                                                       

  

   חסויות

   תתרומות פרטיו

   מכירת כרטיסים

   הכנסות ממכירות ושירותים נלווים

   הכנסות אחרות  )פרט(

   תמיכה מאושרת/מבוקשת מהרשות

   הכנסותסה"כ 

   שימושים

   שכר ונלוות

   פרסום במדיה ארצית

   פרסום במדיה מקומית

   הוצאות הפקה

   (פרט)  אחרות הוצאות

   סה"כ עלות הפעילויות

   לה וכלליות )תקורה(הנה

   סה"כ שימושים

   עודף/ גרעון
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החתימה מטעם _____________________, מצהירים בזאת כי כל  אנו החתומים מטה, מורשי

)"דו"ח מקורות ושימושים לפעילות עבורה מבוקשת  2הפרטים והנתונים שנרשמו בסעיף 

 "( לעיל נכונים לפי מידת ידיעתנו ואמונתנו.ההשתתפות

 

 

 ___________שם: ________________ מס' ת"ז: ___________ תפקיד: ___

 :______________חתימה 

 (1מורשה חתימה )

 

 

 _________שם: ________________ מס' ת"ז: ___________ תפקיד: _____

 חתימה :______________

 (2מורשה חתימה )

 

 

 ימה  וחותמת:________ _שם: ________________ מס' ת"ז: ___________  חת

 רו"ח/גזבר  במבקש

 

 

 תאריך: _______________      _______חותמת התאגיד/הרשות: ___________
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 :ההשתתפותרשימת תיוג מסמכי בקשת 

 כתנאי לדיון בה: ההשתתפותלהלן רשימת תיוג של מסמכים שיש לצרף לטופס בקשת 

 בוצע המסמך מס"ד

-)לסמן ב

V) 

החתימה הסטטוטוריים  מורשי י"ע וחתום מלא בקשה, על צרופותיו ונספחיו הרצ"ב, סטופ  .1

 .ההשתתפותמבקש  חותמת בצירוף ,והגזבר/רו"ח

 

  אמצעי דיגיטלי ובו סריקת כל חומר הבקשה הכולל גליון הגשה באקסל  .2

תעודה/אישור ממשרד הפנים המעיד/ה , רישום תעודת התאגיד: של סטטוטוריים מסמכים  .3

 עדכניים ומטרות וקיימת( ותקנון)היה  שם שינוי על היותו תאגיד עירוני רשום, תעודת

 הרלוונטי. הרשם ידי על ומאושרים

 

   1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות לחוק בהתאם חשבונות פנקסי תקף לניהול אישור  .4

  המסים. מרשות במקור מס תקף לניכוי אישור  .5

  לשנת התקציב. ףבתוק תקין ניהול אישור  .6

  מ."במע התאגיד מעמד אישור  .7

 מטעמה אשר המקומית הרשות ל"מנכ או המקומית הרשות ראש י"ע וחתום בכתב אישור  .8

 י"עפ האירוע לביצוע המקומית הרשות י"ע התאגיד מאושר כי, ההשתתפות בקשת מוגשת

 .אלה מבחנים

 

 של הבנק חשבון/ות מתנהל/ים בו/בהם הבנק/ים מסניף/י בנק חשבון/ות פרטי אישור/י  .9

הבקשה )בנוגע לרשות  יום לפני יום 30 המאוחר לכל הופק אשר, ההשתתפותמבקש 

 מקומית, יש לצרף אישור פרטי החשבון השוטף של הרשות באוצר השלטון המקומי(.

 

  הבנק. ובחשבון/ות ההשתתפותבמבקש  החתימה זכויות או רו"ח לעניין ד"עו אישור  .10

  .ודו"ח מילולי לאותה שנה 2017 לשנת התקציב וחתום מבוקר כספי ח "דו  .11

הסכם חתום בין  -ההשתתפותהיה ונבחר גורם חיצוני להפקת האירוע עבורו מבוקשת   .12

 לגוף החיצוני המפיק את האירוע. ההשתתפותמבקש 

 

  .(ההשתתפות בקשת לטופס' א כנספח ב"המצ) השתתפות בגין התחייבות .12

  .(ההשתתפות בקשת לטופס' ב כנספח ב"המצ)דדים קשורים דו"ח פירוט צ .13

  .(ההשתתפות בקשת לטופס' ג כנספח ב"המצ)חוו"ד בנוסח מיוחד של רו"ח  .14

  אישור ניהול תקין לגופים שקיים אישור מסוג זה לגביהם במרשם בו הם רשומים 15

  עמוד ועמודהגוף המבקש בכל מסמכי קול קורא זה במלואם כשהם חתומים ע"י  16

 

 

רשות מקומית המגישה בקשת תמיכה על פי מבחנים אלה, קרי מקיימת את האירוע עבורו : הערה)*( 

לעיל, וכן  2,5,7 במישרין, פטורה מהגשת המסמכים המצוינים בס"ק ההשתתפותמבוקשת 

)חוו"ד בנוסח מיוחד ' ג)פירוט צדדים קשורים( ונספח ' בפטורה מהגשת נספחים: נספח 

המחויב בהגשת כל המסמכים , על תאגיד עירוני אינו חליודגש, כי פטור זה ו"ח(. של ר

 . והנספחים הנדרשים במבחנים אלה
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כי כל ___, מצהירים בזאת אנו החתומים מטה, מורשי החתימה מטעם __________________

 .דלעיל מצורפים לבקשה ההשתתפותהמסמכים המנויים ברשימת המסמכים שיש לצרף לבקשת 

( באופן מלא ותקין, לבקשת ההשתתפות כמובא דלעילכי אי המצאת המסמכים )שיש לצרף  נוידוע ל

 ידי ועדת התמיכות.-עלולה להביא לפסילת הבקשה על

 

 ___________________________ מס' ת"ז: ___________ תפקיד: ___שם: 

 חתימה :______________

 (1מורשה חתימה )

 

 _________מס' ת"ז: ___________ תפקיד: _____ שם: ________________

 חתימה :______________

 (2מורשה חתימה )

 

 תאריך: _______________      __________________חותמת התאגיד/הרשות:  

 

 חותמת רו"ח לשם זיהוי: _______________________
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  השתתפות בגין התחייבות  :נספח א'

 לכבוד

 להגליהרשות לפיתוח 

 אזור תעשייה בר לב

 

 :החתימה של ___________________ מס' רישום ____________ )להלן מורשי אנו

 כל את לקיים שלו, הוועד המנהל/מועצת המנהלים חברי ובידיעת בשמו (, מתחייבים"התאגיד"

)להלן:  הגלילמהרשות לפיתוח  השתתפותכ לנו שיוענק סכום שלהלן, בקשר לכל ההתניות

 :("הרשות"

 על נצהיר . אנוההשתתפות ניתנה עבורן הפעולות לצורך רק ההשתתפות בסכום נשתמש .1

 .ההשתתפות ניתנה עבורן פעולות לצורך שלא ישמש סכום כל

 למפלגה ,אחר לגוף בכלל התאגיד מכספיו/או  בפרט ההשתתפות מכספי סכומים נעביר לא .2

 ,הסיעה בחירות" של "הוצאות או הסיעה של" שוטפות להוצאות" לרבות ,או לסיעה

 .1973 – ג"התשל ,מפלגות מימון בחוק אלו מונחים של כמשמעותם

 בחוק כמשמעותה בחירות תעמולת עם בקשר ההשתתפות בכספי שימוש נעשה לא .3

 .1959 – ט"תעמולה,  התשי הבחירות צרכי

 ובפעילויות באירועים ,במודעות בעקיפין או במישרין סיעה או מפלגה של שמה נכלול לא .4

 .נפרסם שאנחנו ו בפרסומיםא

ולפי  לכם, שנגיש וחשבונות פעולה ביצוע דוחות יסוד על ישולמו ההשתתפות סכומי .5

 .ששילמנו סכומים על מס חשבוניות גם הרשות דרישת

השתתפות, ב לשימוש בקשר ואחרים כספיים דיווחים הכספים שנת במשך לרשות נמציא .6

 .על ידי הרשות שיקבעו ובמתכונת במועדים

שנת  תום שלאחר בשנה ביוני 30 יום עד ,צירופיו על ,מסוקר שנתי כספי דוח לרשות ציאנמ .7

 .ההשתתפותבגינה ניתנה  הכספים

 שלאחר בשנה בספטמבר 30 יום עד ,צירופיו על, מבוקר שנתי כספי דוח לרשות נמציא .8

 .ההשתתפותהכספים בגינה ניתנה  תום שנת

המקורות  את המפרט ביאור קריםוהמבו הסקורים הכספיים לדוחות לצרף נדאג .9

 והקצבות מהרשות הקצבות ולפרט לציין נדאגהנתמכת.  הפעילות של והשימושים

 .נפרד בביאור ממשלתיות
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ולעיין  ובמתקננו במשרדנו סבירה עת בכל לבקר הרשות מטעם ומפקחים למבקרים נאפשר .10

 מסמך וכל וטףהש לניהול הנוגע דפי בנק, חומר ,פרוטוקולים ,שלנו החשבונותי בספר

 ההשתתפותשימשו לייעודם בהתאם למבחני  ההשתתפותשיידרש לוודא כי כספי 

 ולדרישות הרשות. 

 ותיוודע ,לזמן מזמן שתקבע כפי וחיסכון ייעול ,לשכר בנוגע הממשלה מדיניות לפי נפעל .11

 .הרשות על ידי לנו

 תתפותההש תשלום את לעכב או להקטין ,להפסיק ידוע לנו כי הרשות תהא רשאית .12

 :כדלקמן במקרים ,בכתבבהודעה  שתקבע בתאריך לתאגיד החל

 אנו אין אם או ,כיאות חלקן או ,הפעולות את עושים אנו אין לדעת הרשות אם .א

 בקשר זה ההתחייבות בכתב כאמור - ההתחייבויות או ,כל התנאים את מקיימים

 .ההשתתפות למתן

 .כלכלית מדיניות עקב הופחת הרשות תקציב אם .ב

 .כנדרש המסמכים את לרשות נעביר לא אם .ג

 למדד צמודה כשהיא ,כולה את או/ו ההשתתפות יתרת את לרשות להחזיר מתחייבים הננו .13

 :הבאים במקרים ,כללי חשב ריבית בתוספת הרשות דרישת פי ועללצרכן,  המחירים

 .ניתנה שלשמה למטרה שימשה לא ההשתתפות .א

 ביצוע 50%-מתחת ל) ההשתתפות יועדה אליהם הפרויקט / הפעולה מלוא בוצע לא .ב

 .תקציבי(

 הוקצו לשמה לפעילות שלא ,בחלקם או כולם ההשתתפות בכספי שימוש נעשה .ג

 .הכספים

 .הרשות דרישת עם מיד - זה התחייבות בכתב לאמור בניגוד ,מחדל או מעשה נעשה .ד

 .ביתר השתתפות לתאגיד שולמה כי יתברר .ה

 .פותההשתת לקבלת בתנאים עמד לא התאגיד כי יתברר .ו

 או התגלו, כולם להשתתפות הבקשה במסגרת ידנו על שהוצהרו או שדווחו הנתונים .ז

 נכונים. חלקם, בלתי

 

 )ו(  לתנאי הקול הקורא.7התברר כי הוגשו לתשלום הוצאות שאינן מוכרות לפי סעיף  .ח
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 .עלינו יחולו שלנו היסוד מסמכי תיקון וכן ,זו התחייבות עריכת עם בקשר ההוצאות כל .14

 .בתאגיד סטטוטורי או רגולטורי שינוי כל לרשות על מיידית לדווח ייביםמתח אנו .15

 .ההשתתפות לקבלת הזכות את להמחות לא בזאת מתחייבים אנו .16

 כל את בעצמנו ולקבל ההשתתפות מבוקשת עבורה הפעולה את לבצע מתחייבים אנו .17

 גורם וםלש הפעולה ביצוע את נעביר לא .במוסדותינו כאמור לביצוע ההחלטות הנוגעות

 ככל שכר מקבלי או שירותים נותני ספקים עם ישירות להתקשר מתחייבים אנו .אחר

 ההכנסות כל את שלנו הבנק לחשבונות ולקבל ,ידנו על הפעולה של שנדרשים לביצועה

 .מקיום הפעולה הנובעות

אנו מתחייבים לבקש ולקבל תשלום עבור הוצאות הקשורות לארוע בלבד,  ורק עבור  .18

 לא היו מוצאות לולא קיום הארוע.הוצאות ש

 ההוצאות שכל ,מאשרים אנו הכספיים הדוחות על שבחתימתנו בזה מצהירים אנו .19

 .התאגיד של החשבונות בהנהלת ונרשמו עברו וההכנסות לתאגיד

 

  ___________מס' ת"ז: ___________ תפקיד: ___שם: ________________ 

 

 חתימה :______________

 

 (1)מורשה חתימה 

 

  _________שם: ________________ מס' ת"ז: ___________ תפקיד: _____

 

 חתימה :______________

 

 (2מורשה חתימה )

 

 _______________תאריך:       חותמת התאגיד/הרשות: __________________ 

 

 

 חותמת רו"ח לשם זיהוי: _______________________
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 פרוט צדדים קשורים: 'בנספח 

יש יחסים מיוחדים כגון: מתן/קבלת הלוואות תאגיד יש לפרט את הגורמים עימם ל

 .וכו', חברות בת, עמותות קשורות תאגידמגופים/אנשים שאינם בנק, קשרים מיוחדים לעובדים ב

 מהות הקשר מס' מזהה שם

 

 סכום

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

            

 ה וחותמת התאגידחתיממה                                                            חתי ימורש                          

           

 :"צד קשור"הגדרה 

 .תאגיד. מלכ"ר אחר לו קשרים כספיים עם ה1

חתי והקשור קשר משפ תאגיד. אדם ו/או גוף משפטי אחר הנותן שירותים ו/או הנותן הלוואות ל2
 גוף מבקר/או חברי ועדת הביקורת המנהל/מועצת המנהלים רי הועדמשפטי / עסקי למי מחב /

 .תאגידשל ה

או מנהלים  גוף מבקר/ו/או חברי ועדת ביקורת מנהל/מועצת מנהלים מלכ"ר לו חברי ועד .3
לי או מינוי בע תאגידוכן, מלכ"ר שלמנהליו יכולת להשפיע על פעילות ה תאגידהמשותפים לו ול

 .ותפקיד ב

 של לשכת רואי חשבון בישראל. 29. תאגידים קשורים כהגדרתם בג.ד 4
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 דוח מיוחד של רואי חשבון דוגמה לנוסח :'גנספח 

 )יוגש על נייר "לוגו" של רו"ח(

 :לכבוד

 הגלילהרשות לפיתוח 

 

 חברת/עמותת/הקדש/אגודה שיתופית____________ מספר רשום__________הנדון:  

 .כספיים של תאגיד בהתאם לדרישות החשב הכללי באוצר נתונים

 
"מקורות לבקשת__________)שם המבוקר( ביקרנו את הדוח על הנתונים החשבונאיים לעניין  

ואת הפירוט לעניין "הוצאות הנהלה  )*( ___________ יםלשנ ושימושים לפעילות הנתמכת"
צורף של ____________ )שם המבוקר( הכלולים בדוח המם ____________ )*( וכלליות" לשני

חות אלה הינם באחריות הנהלת העמותה/ההקדש/החברה. "דווהמסומן בחותמתנו לשם זיהוי. 
 חות הנ"ל בהתבסס על ביקורתנו."אחריותנו היא לחוות דעה על הדו

תנו לתכנן את פי תקנים אלה נדרש מאי-ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. על 
חות הנ"ל הצגה מטעה "יקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בדוהב

חות. "מהותית. הביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדו
-חות הנ"ל של כללי הדיווח )מיון( של החשב הכללי שעל"הביקורת כוללת גם בחינת היישום בדו

ידי הנהלת -נה של האומדנים המשמעותיים שנעשו עלחות, בחי"כו הדופיהם נער
חות בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו "העמותה/ההקדש/החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדו

 מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

 
 _____________ יםלשנ "הנתמכת לפעילות ושימושים מקורותהנ"ל לעניין " ותח"לדעתנו, הדו    

, מכל הבחינות מים, תוא_____________ )*( לשניםהנהלה וכלליות" לעניין "הוצאות ו
 .ותח"המהותיות את הרשומות והאסמכתאות עליהם התבסס הדו

 
 כמו כן הרינו לדווח כי:

)ודף ראשון של  להשתתפותביקרנו כי מספר המבוקר המופיע על טופס הבקשה  .א
___________ מספר הרשום אצל הבקשה מסומן בחותמתנו לשם זיהוי( מתאים ל

 )הרשם המתאים לפי דין(.

ידי -אושרה על ההשתתפותהוצג בפנינו פרוטוקול לפיו הצעת התקציב בבקשת  .ב
נאמני ההקדש  /הדירקטוריון / הנהלת החברה / הנהלת העמותה / הנהלת האגודה

)**( . 

הינן בלתי מבוקרות )יצוין כי אם סייע רואה חשבון  2017-ו 2016הוצאות לשנת  .ג
 8, הרי שעליו לנהוג לפי הוראות גילוי דעת מספר 2017-ו 2016נתונים לשנת בעריכת ה

 של לשכת רואי חשבון בישראל(.

 
 בכבוד רב,                                                                                                                                    

 רואי חשבון                                               
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כאשר הנתונים של הוצאות הנהלה וכלליות לשנה הקודמת לשנת הבקשה טרם בוקרו, כי  )*(   

המבקרים תימחק ח "ח מבקרים על הוצאות אלה ועל כן בדו"פי רוב לא ניתן לתת דו-אז על

ת לשנת הבקשה ויתווסף ההתייחסות לגבי בדיקת הוצאות הנהלה וכלליות לשנה הקודמ

ח המבקרים )סעיף ג'(. במקרה כזה על התאגיד המדווח לצרף נתונים "סעיף בסוף דו

 מבוקרים של שנתיים לפני שנת הבקשה.

 

כי אז  ,ממשלתית מיכהאם התקציב אושר בכפיפות למציאת מקור למימונו כדוגמת קבלת ת )**(

 את מקור למימון תקציב זה".יש לציין זאת בהוספת משפט כדלקמן: "בכפיפות למצי

 

ידי ועדה משותפת של נציגי לשכת רואי חשבון בישראל ונציגי -ח מיוחד זה נקבע על"נוסח דו

 (.2002החשכ"ל באוצר )יולי 

 

 


