
 

 תשפ"ב 2022 ינואר  

 מענה לשאלות הבהרה 
 

שלום רב, נבצר ממני להצטרף למפגש ההדרכה למילוי טופס בקשה לתמיכה מהקרן,   -
 אפשרי לקבל קישור להקלטת המפגש? 

 
קישור להקלטת המפגש:  

https://www.kerentarbut.co.il/html5/web/18972/38713ImageFile3.pdf 
 

 מעוניין להגיש בקשה, אשמח לקבל הסבר למילוי טופס הטבלה התקציבית?  -
 

בשלב זה, אלא אם כבר ישנם הוצאות בעבור בטבלה התקציבית יש למלא את עמודות התכנון 
בעמודות התכנון יש לציין את צפי ההכנסות המתכונן וצפי ההוצאות המתכונן   הפרויקט המוצע.

 לפרויקט ככל שניתן בשלב זה.
 
 ? לא ברור מה הם תנאי הסף בשביל להגיש מועמדות -
 

 פורסם באתר הקרן.בקול הקורא המ 8תנאי הסף להגשת בקשה לתמיכה מהקרן מופיעים בסעיף 
 

מטרות בצורה ברורה  , יעדים: איך לכתוב את התוכנית עבודה שלי ,  אשמח לקבל הנחיה -
 , האם ניתן לקבל דוגמה לתכנית האמנותית ולתקציב? ומשכנעת

 
אין בידי הקרן דוגמה לכתיבת תכנית אמנותית ותקציבית לפרויקט. מומלץ לפרט בתכנית 

 האמנותית את כל שלבי הפרויקט, המטרות, הרעיון, הוצאת הפרויקט לאור וכדומה.
 
האם התמיכה היא רק ביצירת מופע חדש או גם בהרצת מופעים? האם עלינו לדעת מראש   -

המופע על מנת להגיש? התמיכה היא עבור יצירה שתעלה  מה יהיה מקום ומועד העלאת 
 או יצירה בשנה הנוכחית? 2023בשנת 

 
הקרן תומכת ביצירות חדשות בבכורה בלבד. לא בהרצות למופעים שכבר ראו אור. לגביי מקום 
העלאת המופע, גם אם אינכם יודעים את המקום המיועד בעת מילוי הטופס מלאו את המקום  

 8מכוונים. לזוכים בקרן תהיה האפשרות לממש את כספי התמיכה במשך המשוער אליו את 
 . 2022, הזמן המשוער להודעת זוכי התמיכה: אפריל חודשים מרגע ההודעה על הזכייה

 
 מתי נקבל הודעה על זכייה/דחייה של הבקשה שלנו מהקרן? -
 

. הודעות ימסרו לכל  2022אפריל הוא חודש  2022סופי של הזוכים לשנת   המועד המתוכנן לאישור
 . 2022שהגישו בשנת  בקשה לקרןה מגישימי 

 , האם אני יכול להגיש שוב השנה? 2019זכיתי בתמיכה מהקרן בשנת  -
 

שזכה   המז אחרמסלול ל פעם נוספת  יכול להגיש  2021-ו 2019בשנים יוצר שזכה במענק מהקרן 
 בעבר.  בה

 

פרויקטים ופעילות אמנותית בארץ במסלול הגבוה,  במידה והחלטתי להגיש לקטגוריה של  -
 והבקשה תידחה בוועדת השיפוט, הבקשה שלי תעבור באופן אוטומטי למסלול הנמוך? 

 לא. אם מגישים למסלול מסוים הבקשה תיבחן רק במסלול אליו הוגשה. 

 אם הפרויקט שאני מציע לתמיכה נתמך ע"י מפעל הפיס, זה נחשב תמיכה ממשלתית?  -

 יש להציג את גובה התמיכה ממפעל הפיס במקורות מימון חוץ בטופס הבקשה. לא. אבל 
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 אני אמן מוסיקלי, האם ניתן להגיש בקשה בנוגע להפקת אלבום חדש? -

 כן. אפשרי בהחלט.

 במידה והבקשה שלי לתמיכה זוכה בקרן, מתי מקבלים את הכספים? -

מהסכום  50%אחת מהן תהווה הכספים יועברו לחשבון הבנק של היוצר עצמו בשתי פעימות שכל 
 המבוקש מהקרן. הכספים יועברו למול קבלות/אסמכתאות שהוצאנו על הפרויקט המוצע. 

 האם צילום קליפ לאלבום חדש שטרם ראה אור יכול להיחשב בהוצאות הפרויקט? -

 כן. אפשרי בהחלט.

 שחקנים, נגנים?האם ניתן לכלול בהוצאות הפרויקט יח"צ, פרסום, שיווק, תלבושות,   -
 

 בהחלט כן. כל מה שכלול בהוצאת הפרויקט לאור.
 

 מה קורה במידה ובפועל הוצאות הפרויקט שלי היו נמוכות יותר ממה שביקשתי מהקרן?  -
 

מעלות הפעילות בהתאם לסכום המקסימלי הנקוב בקול  75%תמיכת הקרן יכולה להיות עד 
תה נמוכה יותר מהתכנון, כספי התמיכה מהקרן יהיו יבפועל הי ותקורא באותה קטגוריה. אם העל

 .מהעלות המעודכנת 75%עד 
 

 מהו ייחוד תרבותי?  -

 :יוצר המשתייך לאחד המגזרים הבאים -קבוצות בעלות ייחוד תרבותי" "
 תקבוצות מיעוט )ערבים, בדואים, דרוזים, צ`רקסים(, עדות דתיות שאינן יהודיו -
 הוריו נולדו באתיופיה מי שהוא או  -
יהודים שומרי מצוות, אשר ייחודם בהקפדה הדתית שהם נוהגים בדרכי חינוך,   -המגזר החרדי  -

אופי הקהילה ואורחות החיים, המבחינים בינם לבין שאר היהודים שומרי המצוות. יוצר המבקש  
 .ת הנ"ללהימנות על קבוצות בעלות ייחוד תרבותי יצהיר על השתייכותו לאחת מהקבוצו

 של מקורות מימון עצמי לפרויקט?  10%אני יוצר בעל ייחוד תרבותי. האם עליי להציג רק  -

מימון לעצמי לפרויקט. יוצר שאינו בעל   10%כן בהחלט. יוצר בעל ייחוד תרבותי יכול להציג רק 
 מקורות מימון עצמי לפרויקט המוצע.  25%ייחוד תרבותי עליו להציג 


