
 

 שעור הסבסוד לפי סוג החבילה וסווג הקבוצה .1

מספר 
 סוג החבילה סדרה

מחיר מרבי  הרכב הסדרה
 5 4 3 2 1 לסבסוד

הצגות ממבחר ההצגות המאושרות 7-6 סדרת תיאטרון 1 ש"ח 150,000   5% 8% 11% 14% 17% 

 סדרת תיאטרון זהב 2

הצגות ממבחר ההצגות המאושרות 5-4  

הצגות( 25ברשימה עד הצגות מרשימת הצגות זהב ) 2  

ש"ח 200,000  

15% 18% 20% 23% 27% 

 תרבותי יייחוד זהבסדרת תיאטרון  א2

הצגות ממבחר הצגות מאושרות 4  

הצגות מרשימת הצגות זהב 2  

הצגות המוגדרות בעלות ייחוד תרבותי 2-1  

240,000  ₪  

 

15% 18% 20% 23% 27% 

 סדרת תיאטרון זהב מורחבת 3

 הצגות( + 6סדרת תיאטרון זהב )
 
 מופעי מוסיקה קונצרטנטית / מחול גדולים  2

ש"ח 270,000  

18% 21% 25% 29% 33% 

4 
  סדרת פלטיניום

הצגות( + 6סדרת תיאטרון זהב )  

 2 / מחול גדולים + קלאסית ותזמורות מופעי מוסיקה 2
 מופעי מוסיקה/מחול נוספים

ש"ח 300,000  

23% 27% 31% 35% 39% 

 תרבותי חודיייפלטינום סדרת  4א

 הצגות( + 6סדרת תיאטרון זהב )
 
 2 / מחול גדולים + לאסית ותזמורותמופעי מוסיקה ק 2

 מופעי מופעי מוסיקה/מחול נוספים
 

  מופעים המוגדרים ייחודיים תרבותיים 1-2

ש"ח 0,00043  

23% 27% 31% 35% 39% 

 סדרת מוסיקה 6

 מופעי מוסיקה קלאסית ותזמורות 4-6

 פעים גדוליםמו 3מהם לפחות 

ש"ח 160,000  

25% 27% 29% 31% 33% 

מופעי מחול. מהם לפחות מופע אחד גדול. 5-3 סדרת מחול 7 ש"ח 120,000   25% 27% 29% 31% 33% 

מופעי תיאטרון / מוסיקה / מחול לילדים 6-3 חבילת ילדים 8 ש"ח 60,000   13% 15% 17% 19% 22% 



 שירה בציבור /סדרת זמר עברי 9

ש"ח 60,000 ₪( 30,000שירה בצבור )מחיר מרבי למופע  מופעי 2-8  13% 

18% 

15% 

21% 

17% 

25% 

19% 

29% 

22% 

33% 

מפגשים עם יוצרים ואמנים בכל תחומי התרבות 8-3 םסדרת מפגשי 10 ש"ח 35,000   20% 22% 25% 28% 30% 

הקרנות של סרטים ישראליים 8-4 סדרת קולנוע ישראלי 11 ש"ח 20,000   13% 15% 17% 19% 22% 

מופעי תיאטרון / מוסיקה / מחול/ זמר עברי קטנים 6-2 סדרת מופעים קטנים 12 ש"ח 60,000   20% 22% 25% 28% 30% 

הצגות פרינג' 6-4 סדרת פרינג' 13 ש"ח 120,000   15% 18% 20% 23% 27% 

 

 כללים להזמנת הסדרות .2
 

 לא תסבסד מופעים שלא במסגרת סדרות אלה. פריפריהמפורטות לעיל. תרבות ליישוב יוכל להזמין מופע מסובסד אך ורק במסגרת אחת הסדרות ה .א
 

 דים.בסדרות התיאטרון, המוסיקה והמחול השונות נכללים רק מופעים למבוגרים. יישוב המעוניין במופעי ילדים יכול להזמינם רק במסגרת סדרת היל .ב
 

 ית )תזמורתית וקאמרית(. מופעי מוסיקה למבוגרים כוללים רק מופעים של מוסיקה קונצרטנט .ג
 

 .   4עד  1כל יישוב )למעט יישובים קטנים( יכול לקבל לכל היותר סבסוד לסדרה אחת מסדרות  .ד
 

 הצגות, מופע נוסף של מחול או מוסיקה או פרינג' יקבל סבסוד כמופע אחד ברמת סבסוד אחת גבוהה יותר של סדרה. 6בסדרה המכילה  .ה
 

, אולם שיעור הסבסוד   2ביישובים אשר עומדים בתנאי הסף לזכאות לתקצוב כמפורט בסעיף  4עד  1סבסוד לסדרה נוספת מסדרות  תהא רשאית לאשר פריפריהתרבות ל .ו
 מהסבסוד הניתן לסדרה הראשונה. 50%לסדרה הנוספת לא יעלה על 

 

 בחירת ההצגות הכלולות ברשימת הצגות הזהב תיעשה לאחר התייעצות עם הנהלות התיאטרונים הרפרטואריים השונים. .ז
 

 פרודוקציה של שני גופים.-לא תאושר סידרה אשר יש בה יותר משני מופעים המופקים על ידי אותו גוף אמנותי. ניתן להוסיף מופע שלישי במקרה של קו 1-4בסדרות  .ח
 

 סדרות. 3-תאושרנה יותר מ לא 5בסדרה  .ט
  

 באישור ראש הרשות בסדרות קטנות. פריפריהישוב קטן בתוך מועצה אזורית יוכל לעבוד עם תרבות ל .י

 



ד במקום שש הצגות ליישובים ברמות הסבסו חמש הצגותתוכל לאשר מנימוקים מיוחדים שיפורטו בכתב סדרה של  תרבות לפריפריהועדת חריגים הכוללת נציגים מהנהלת  .יא
 .5-ו 4קבוצות ישובים -הגבוהות

 

מופעים קטנים גם ביישובים שלהם במה המתאימה למופעים תתאפשר הזמנת סדרות  . סדרת מופעים קטנים תאושר רק ביישובים שאין להם במה מתאימה למופעים אחרים .יב
 .אחרים

 

( בהתאם לנוהל שתפ"ים ועמידה בכל  הקריטריונים המוצגים בו. 1-4)סדרות בלבד  בין רשויות במסגרת הפעלת סדרות תיאטרון רפרטוארי אזוריים יאושרו שיתופי פעולה  .יג
  תקף לעונה פעילות אחת ויחודש מדי שנה.אישור לשתפ"ים 

 

 קריטריונים למגזר דובר הערבית ולמגזר החרדי .3

 היקף  הסבסוד          שעור הסבסוד                                                                             

 אש"ח(                               60 -סבסוד  ) עד                66%                               מופעים      2-6 -סדרות מופעים גדולים מחול ותזמורות  

 אש"ח(  20 -סבסוד  )עד                66%                               )מופעים קטנים(          2-6 -סדרות תאטרון ילדים 

 אש"ח(  60 -סבסוד  )עד                 66%                   מופעים   2-6 -סדרות תיאטרון למבוגרים ) הצגות גדולות(

 אש"ח(  40 -סבסוד  )עד     66%        מופעים 2-8 -סדרות מופעים משולבים )תיאטרון+ מוסיקה + מחול( 

 אש"ח(   24,000סבסוד  )                 66%                   מופעים                                      2-8 -קולנוע סדרות 

 אש"ח(  24,000סבסוד  )                 66%                    מופעים                           2-8 - סדרות א.פלסטית

 אש"ח(  24,000סבסוד  )                 66%                              ם                           מופעי 2-8 -סדרות ספרות 

 אש"ח(  24,000סבסוד  )                 66%                    סדרת מפגשים וכיתות אמן                                           

 אש"ח(  24,000סבסוד  )                 66%                                                 סדרת מופעים קטנים            

 

 המשרד רשאי לשנות את הקריטריונים הנ"ל, תוך מתן אישור בכתב מנציג המשרד .4


