
 תרבות ואמנות, חינוךתבחינים לתמיכה במוסדות 
 
 
 אור העבודהית

בפעילותם של  המועצה האזורית גדרותמסמך זה מציג את התבחינים לתמיכה של 
 אמנות ותרבות., חינוךמוסדות 

 
תרבות ואמנות , החינוךתחומי בדונו מוסדות אשר עיקר עיסוקם יבמסלול התמיכות י

התרבותית , החינוכיתהאיזונים הנדרשים לקיום מארג הפעילות אשר תיצור את 
 .תחום המועצהוהאומנותית הענפה והמורכבת ב

 
 שתיבכל תחום, יתוקצב כל מוסד מתוך התקציב המתייחס לתחום, וזאת על סמך 

 קבוצות תבחינים:
 
היקף פעילות כמותי על בסיס מחזור כספי כולל, מספר מבקרים, הכנסה  .1

 וכמות מועסקים בתחום הפעילות המקצועית. עצמית, ותק
 
, הכרה בין תחומהבהתאם להיקף הפעילות ב למועצה האזורית גדרותתרומה  .2

 לאומית, תרומה חברתית.
 
 

 תנאי סף לזכאות לתמיכה
כתובתו הרשומה של המוסד, לפי מסמכי ההתאגדות הרשמיים של המוסד היא 

. זאת, לפי מועצהפעילותו בתחומי ה, ועיקר בתחומה של המועצה האזורית גדרות
 .בתחומי המועצההיקף הפעילות בפועל ולפי היקף ההוצאות הכספיות עבור הפעילות 

 
 האמנויותהתרבויות ועיקר עיסוקו של המוסד באחד מתחומי 

 תחרויות ופסטיבלים., מרכזי תרבות, מחול
 תיתכן תמיכה בתחומים חדשים שיתפתחו בעתיד ויזכו להכרה.

 
  יסוקו של מוסד בתחומי החינוךעיקר ע

 סיוע בלמידה לתלמידים מתקשים וכן בהענקת מלגות לסטודנטים בני המקום.
 

תידרש עמידה בתנאי הסף כפי שמפורטים בסעיף מבחנים למתן תמיכות לשנת 
 כללי. 2020

 
 :סוגי התמיכות

מודל התבחינים המפורט במסמך זה נועד לקבוע רק את גובה התמיכה בפעילות 
 השוטפת של המוסד.

פעמיים, -קטים חדימון החיוב בארנונה, למימון פרויבנוסף, ניתן לתת תמיכה לצורך מ
שיפוצים וכיוצ"ב לצרכי קידום תכניות הבראה וקידום אירועי חגים, כגון חגיגות יובל, 

 .בתחומהשמה לה כיעד לטיפוח התרבות  מועצהכניות תרבותיות שהת
 

 
 
 
 
 



 2 

 
 לתחומיםחלוקת תקציב התמיכות 

 התחומים בהם יתמקדו התמיכות בתחום התרבות:
 מחול *
 מרכזי תרבות *
 תחרויות ופסטיבלים *

 התחומים בהם יתמקדו התמיכות בתחום החינוך:
 סיוע בלמידה לתלמידים מתקשים *
 הענקת מלגות לסטודנטים בני המקום *
 

 :משקל התבחינים הראשיים
  50%   היקף פעילות כמותי  *
 50% מועצה האזורית גדרותתרומה ל *
 
 
 

 היקף פעילות כמותי
 היקף הפעילות הכמותי יכלול:

 30% מספר מבקרים )נהנים( *
 10%   מחזור כספי *
 20% הכנסה עצמית / מחזור *
 15%   ותק המוסד *
 25%   מספר פעולות *
 

החישוב יעשה עפ"י הנוסחה המתמטית הנגזרת מחלוקת האחוזים  – צורת החישוב
 הר"מ.

 
 מספר הנהנים

ע"י המוסד, נתוני התפוצה  בפעילות שבוצעה שתתפיםתבחין זה כולל את מספר המ
 של כתבי העת, מספר התלמידים בבתי"ס לאמנות וכו'.

במוסדות מוכרי כרטיסים, מספר המבקרים יכלול את מספר רוכשי הכרטיסים לצד 
 כניסות ללא תשלום. 

 
 מחזור כספי והכנסה עצמית

"מחזור כספי" כולל הן את ההכנסה העצמית של העמותה והן את התמיכה 
, חסויות ותרומות ממוסדות פרטיים וכל מקור מהמועצההממשלתית, התמיכה 

 תקציבי אחר.
זהו תבחין בפני עצמו המשקף הן את היקף הפעילות והן את המסגרת התקציבית של 

 המוסד הנתמך.
 

והאמנותית  החינוכית, י מפעילותו המקצועית"הכנסה עצמית" מוגדרת כתקבול הכספ
של המוסד בשנה נתונה, לרבות הכנסות ממכירת כרטיסים, מנויים, ספרים ושכר 
לימוד, ללא תמיכות ותרומות. חלקה של ההכנסה העצמית במחזור הכספי הינו תבחין 
בפני עצמו המשקף את מידת העצמאות הכלכלית של המוסד, עצמאות אותה מבקשת 

 לתמרץ ולתגמל. מועצהה
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 שנות ותק
תמיכה עפ"י הוותק מבטאת את האינטרס לעודד את רצף הפעילות 

תרבותית של המוסד ולתת ביטוי לתרומה מתמשכת ועקבית לעשייה /החינוכית
 תחומי המועצה.התרבותית ב

כמו כן, נטל השכר עולה עם השנים, כך שצרכי המימון למוסדות ותיקים הינם גבוהים 
 שנים. 30המכסימלי לחישוב הינו יותר. הוותק 

 
 מועצה האזורית גדרותתרומה ל

במסגרת תבחין זה תתבצע הערכת המשתנים ע"י כל אחד מחברי הועדה בנפרד על 
 והכרות עם עשייתם התרבותית. לקבלת התמיכההנתונים בבקשה בסיס 

 
 תחום המועצהפעילות ב

, כחלק מתוך המועצהבתחומי הציון בתבחין איכות זה משקף את היקף הפעילות 
היקף הפעילות הכולל של המוסד. הכוונה היא להערכה על סמך נתונים מדווחים, כגון 

 , העלאת הפקות מקומיות ועוד.מועצהמספר ההרצות בתחומי ה
 .תחומהתעודד אמנים ומוסדות לפעילות ב המועצה

 
 תרומה לחברה ולקהילה

וגדרות טעונות חיזוק, כגון עשייה למען הקהילה ופעילות ממוקדת לאוכלוסיות המ
עולים חדשים, בני נוער, קשישים, ובעלי מוגבלויות שונות. תילקחנה בחשבון גם 

 תרבותיות התורמות לקירוב לבבות.-פעילויות בין
 
 
 


