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שפ:לב�לתשומת � רס� ברשומותובמקרה של שוני בי� נוסח זה לנוסח
.מחייב הפרסו� ברשומות

ל החלוקת כספימבחני� חינו� תמיכות של משרד

1רמוסדות ציבולהתרבות והספורט 

 �1985ה"התשמ, לפי חוק יסודות התקציב

ל ,)החוק�להל�(�19852ה"התשמ,א לחוק יסודות התקציב3עי�סבהתא�

 וע� המועצה הישראלית לתרבות ואמנות התייעצות ע� היוע& המשפטי לממשלהבו

,)חוק התרבות�להל�(�20033ג"התשס, לחוק התרבות והאמנות)4(3פי סעי�ל

לבזה מתפרסמי�  התרבות חינו+ה תמיכות של משרדחלוקת כספי מבחני�

:מוסדות ציבורל)המשרד�להל�( והספורט

 יוזמות, פרויקטי� הפקתיי�, תמיכה במוסדות תרבות בתחו� קבוצות תאטרו�

'לקידו� התאטרו� ומרכזי הפרינג

) התקנה�להל�(31�03�32' תקנה תקציבית מס

א  כללי:'פרק

:כללי.1

תדו� במת� תמיכות,)וועדהה�להל�(ועדת התמיכות של המשרד)א(

, פרויקטי� הפקתיי�,תאטרו�קבוצות מתקציב המשרד בתחו� 

ל', יוזמות לקידו� התאטרו� ומרכזי פרינג , מוסדות השוני�ובהמלצה

להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות בהתא� לנוהל

).הנוהל�להל�(4ציבור ולדיו� בה�

בי למבח� התמיכה פורסתיקו�; 2056'עמ,)27.2.2006(ו"ט בשבט התשס"כ, 5500פ"מבח� התמיכה פורס� בי1 פ"�
ביתיקו�; 929'עמ,)18.12.2006(ז"סהתשכסלובו"כ, 5606 ז"בטבת התשס'י, 5611פ"למבח� התמיכה פורס�

.1086'עמ,)31.12.2006(
.34'עמ,ב"התשנ;60'עמ,ה"ח התשמ"ס2
.64'עמ,ג" התשסח"ס3
; 1628' ועמ402'עמ,א"התשס; 3264'עמ,ס"התש; 1710'עמ,ז"התשנ; 4716'עמ,ד"התשנ; 2569'עמ,ב"פ התשנ"י4

.1140' ועמ330'עמ,ה"התשמ; 2030'עמו298'עמ, 107'עמ,ד"התשס; 1358'עמ,ג"התשס; 761'עמ,ב"שסהת
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פי, א� אכ� נכו� וראוי לתתה, התמיכה עצמה צרי+ שתינת�)ב( על

.עקרונות של סבירות ושוויו� בי� מקבלי התמיכה השוני�

ה, בבואה לדו� ולהחליט בכל בקשה ובקשה לתמיכה)ג(  את וועדהתשקול

של,אחיד, שוויוניתו+ יישו�, כל נסיבותיו של העני� מקצועי ועניני

הוהחלט; שנקבעומבחני�ה .תומנומקיהיו וועדהת

:הגדרות.2

�במבחני� אלה

.)1087'עמ, 5611פ"י: תיקו�(

,בהשתתפות יוצרי� ומבצעי� מקצועיי�, יצירת מופע אמנותי�" הפקה"

ל50שאורכו שאינוו, פני קהללהמיועד להיות מוצג, פחות דקות

;הפעלה תיאטרונית או פרוביזציהאימ

שא�"'הפקת פרינג" שרה להרצה ועדה אמנותית של אחד ממרכזיי הפקה

ה' הפרינג :אלה לפחותואשר עונה על אחד מהתנאי�

שאינה נתמכת בידי, הפקה של יוצרי� עצמאיי� מקצועיי�)1(

; המשרד

;הפקה הנתמכת במסגרת פרויקטי� הפקתיי�)2(

ידי מינהלבפקה שהופקה והועלתה במסגרת פסטיבל שנתמ+ה)3(

;תרבות בשנת ההערכה או שנה לפני כ�

הפקה שהופקה והועלתה בכל מסגרת שהיא אשר אינה מקבלת)4(

.עבור הרצותבתמיכה מהמשרד 

; הופעה של הפקה בפני קהל צופי��" הרצה"

 המועצההת המדור המקצועי לתאטרו� שמונ�" המדור לתאטרו�"

;הישראלית לתרבות ולאמנות שהוקמה לפי חוק התרבות

 תאגיד שהמדור לתאטרו� מצא כי בשנת ההערכה התקיימו�"'מרכז פרינג"

:בו כל התנאי� שלהל�

קיי� פעילות מקצועית קבועה ושוטפת של העלאת מופעי תרבות)1(

; לפחותשנתיי�' והפקות פרינג

';� להעלאת הפקות פרינגעמד לרשותו חלל המתאי)2(
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 לפחות שהועלו4מה�, לפחות' הפקות פרינג8הועלו במסגרתו)3(

;לראשונה בשנת ההערכה

;'הרצות לפחות של הפקות פרינג50ביצע בשנת הערכה)4(

שיועלו' הפעיל ועדה אמנותית קבועה לבחירת הפקות הפרינג)5(

בשנת לפחות יי� התכנסה פעמהאמנותית הוועדה; במסגרתו

,ח במסגרת המרכזשהוצעו לאירו' ההערכה וצפתה בהפקות פרינג

ב לא גביית תשלו� מיוצרי ההפקות ובמש+ מחצית השעה וזאת

;להפקה מוצעתלפחות 

במה, שלא הוא הפיק' לרשות הפקות פרינג,בלא תשלו�, העמיד)6(

י שירות,)סאונד ותאורה(שירותי תפעול טכני, להרצת ההפקות

ומ, קופה ;נהלהיאבטחה

מער+, שלא הוא הפיק' לרשות הפקות פרינג,בלא תשלו�, העמיד)7(

;כולל יחסי ציבור ופרסו�, לשיווק ההפקות

 75%,'הפקות פרינגהיוצרי� והמבצעי� של העמיד לרשות)8(

עבור הרצותבמההכנסות ממכירות כרטיסי� שהתקבלו לפחות

השל אות ;ותפק�

 בשנת הגשת בקשת התמיכה הוא אינו מקבל תמיכה כתאטרו�)9(

;רפרטוארי

שאינו תאטרו� רפרטוארי שמבצע תאגיד הפקה�" פרויקט הפקתי"

:ושהמדור לתאטרו� מצא כי מתקיימי� בו כל התנאי� שלהל�

;עיקר פעילותו ביצירת הפקות מקצועיות)1(

; הוא בעל רמה אמנותית נאותה)2(

; לפחותשנתיי�מקיי� הפקות)3(

בארבע השני� הקודמות לשנת הגשת הבקשה העלה באופ�)4(

שתי,ע� תאטרו� רפרטואריושלא במסגרת קופרודוקציה עצמאי 

; לפחות הרצות20והרי& כל הפקה הפקות לפחות 

שבעבורה שקדמו לשנת התקציב בשנתיי� בישראל קיי�)5(

ל50, מתבקשת התמיכה ;של הפקותיופחות הרצות
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באופ� מלא)5(עד)1(את התנאי� האמורי� בפסקאות קיי�)6(

יכול שהתקיימו בשיעור)5(או)4(ואול� לגבי התנאי� שבפסקה 

ובלבד שהמדור לתאטרו� מצא כי ההפקה נושא, לפחות60%של 

בקשת התמיכה מהווה יצירה תאטרונית ייחודית או שהיא פונה 

.לקהל יעד ייחודי

תאגיד המקיי� פעילות בתחו� של יוזמה�"יוזמה לקידו� התאטרו�"

אמנויות הבמה ושהמדור לתאטרו� מצא כי מתקיימי� בה כל התנאי� 

:שלהל�

ו)1( ;קידו� תחו� התאטרו�לבעלת חשיבות לפיתוח

;מנוהלת באופ� מקצועי)2(

 אחרי� מנהלי� או בעלי מקצוע, מבצעי�, מיועדת ליוצרי�)3(

 ומוצעת לכלל העוסקי� בתחו� הפועלי� בתחו� אמנויות הבמה

;הנוגע לעני�

גו�אינה מיועדת לקידו� פעילות)4( ;�מי מסויי� יוצרפי של

כל�" קבוצת תאטרו�"  תאגיד שהמדור לתאטרו� מצא כי מתקיימי� בו

:התנאי� המפורטי� להל�

ת)1( מנמקיי� פעילות העוסק, הל אמנותיאטרונית בהנהגתו של

בתאטרו� בגישה מקורית ושונה מ� המקובל מבחינה סגנונית 

;ומבחינת תהלי+ העבודה

; בעל רמה אמנותית נאותה)2(

; בתחו� התאטרו�לפחות פועל שלוש שני�)3(

ולפחות חמישי� אחוז)4( בכל שהשתתפו המבצעי�ממהיוצרי�

ה  קבוע של התאגידהפקה בשנת ההערכה היו חלק מהצוות

במהל+ השנתיי� שקדמו לשנת התקציב שבעבורה מתבקשת

;התמיכה

שקדמו במהל+ שלוש השני� לפחות העלה שתי הפקות חדשות)5(

; לשנת התקציב שבעבורה מתבקשת התמיכה

;בישראל בשנת ההערכהלפחות ביצע שלושי� הרצות)6(
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) חודשי� ינואר עד ספטמבר(רבעוני� הראשוני�השלושת�" שנת הערכה"

 והרבעו� שנה שקדמה לשנת התקציב שבעבורה מתבקשת התמיכהב

בבקשה: לדוגמא;בשנה שלפניה) חודשי� אוקטובר עד דצמבר(האחרו�

ב2007בעבור שנת התקציב  �1 תהיה שנת הערכה התקופה המתחילה

ב2005באוקטובר .2006 בספטמבר�31 ומסתיימת

מרל,"תאגיד"  לרבות�קבוצת תאטרו� פרויקט הפקתי או ', כז פרינגעני�

ובלבד שתקציבה, מסגרת המהווה חלק מתאגיד העוסק במגוו� תחומי�

אמנותית ויש לה הנהלה, הכולל של התאגידסגור ומובח� מתקציבו

;נפרדת

� לחלוקת כספי תאגיד הנתמ+ במסגרת מבחני�" תאטרו� רפרטוארי"

תמיכה("רבות והספורט למוסדות ציבור תמיכות של משרד החינו+ הת

).31�03�46תקנה תקציבית(5)"מוסדות תרבות בתחו� התאטרו�ב

:מטרות התמיכה.3

ליוזמות לקידו� התאטרו�, לפרויקטי� הפקתיי�, לסייע לקבוצות תאטרו�

� בישראל'ולמרכזי פרינג

;ית איכותיתתאטרונלקיי� פעילות)1(

לעודד ולטפח את היצירה התאטרונית ואת היוצרי� והמבצעי�)2(

;פני קהלל� ולקד� את חשיפתה של היצירהמבתחו

לפעול ברחבי האר& ולאפשר את חשיפתה של כלל האוכלוסיה לעשיה)3(

;�מהתאטרונית בתחו

;�מלבסס את הפעילות התאטרונית המתמשכת בתחו)4(

א)5( המגוו� והחדשנות של הפעילות התאטרונית,ת היצירהלקד�

.�מבתחו

:הגופי� הנתמכי� ותנאי ס  כלליי� לתמיכה.4

.)1087'עמ, 5611פ"י: תיקו�(

ס�,)המוסד�להל�(א לחוק3כהגדרתו בסעי�, מוסד ציבור המקיי� תנאי

:אלה

.4187' ועמ3765'עמ,ה"פ התשס"י5
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י� פרויקטגו� המפיק ', של מרכזי פרינגפעילות המוסד מקיי�)1(

במש+ שנתיי�, הפקתיי� או גו� המבצע יוזמות לקידו� התאטרו�

 או פעולות של קבוצות תאטרו� במש+ שלוש לפחות לפני הגשת הבקשה

;שני� לפחות לפני הגשת הבקשה

, ובכלל זה יעמיד עצמו לביקורת המשרד, המוסד עומד בדרישות הנוהל)2(

ות הממשלה הוראות הנוהל והחלט, בהתא� לדיני� החלי� עליו

להבטחת עמידתו בתנאי� למת� תמיכה מבלי לפגוע בחופש היצירה 

;ובחופש הביטוי

פי)3( המוסד השלי� את הגשת כל הדיווחי� הנדרשי� לצור+ ניקודו על

שבעבורה שקדמה לשנה של השנה בדצמבר15מבחני� אלה עד יו� 

 למעט דוחות הנוגעי� לנתוני השנה התקציבית, מתבקשת התמיכה

 בינואר של השנה שבעבורה15הקודמת שהגשת� אפשר שתושל� עד

רשאית לאשר הארכת מועד תהיה תמיכותהת ועד; מתבקשת התמיכה

;זה במקרי� חריגי� ומטעמי� מיוחדי� שיירשמו על ידה

, המוסד הגיש תכנית עבודה כללית לשנה שבעבורה מתבקשת התמיכה)4(

ס ;2עי� התואמת את הגדרתו בהתא� להוראות

המוסד הגיש במהל+ השנה שבעבורה מתבקשת התמיכה דוחות ביצוע)5(

.שוטפי� המעידי� על עמידתו בתכנית העבודה

:עקרונות חלוקת התקציב.5

.)1087'עמ, 5611פ"י: תיקו�(

יוזמות, פרויקטי� הפקתיי�, לתמיכה בקבוצות תאטרו�התקציב המוקצה

יחולק בתחילת השנה בי� התחומי�' לקידו� התאטרו� ומרכזי פרינג

, השוני� בידי מינהל התרבות לאחר התייעצות ע� המדור לתאטרו�

ש, קבעו מראשיובהתא� לעקרונות שי :יתקיימו התנאי� האלהובלבד

�' פרויקטי� הפקתיי� ומרכזי פרינג, התחומי קבוצות תאטרו�)1(

נה הכולל התקציב שיוקצה לכל תחו� או שיעורו היחסי מתקציב התק

מ  מהתקציב או מהשיעור היחסי של אותו תחו� בשנת �80%לא יפחת

;לפי הנמו+ מביניה�, ההערכה

לא�בתחו� יוזמות לקידו� התאטרו�)2(  התקציב שיוקצה לתחו� זה

. התקנה מתקציב20%יעלה על
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ב  תמיכה בקבוצות תאטרו�:'פרק

:עקרונות לקביעת גובה התמיכה.6

יחושב שיעור, גובה התמיכה בקבוצת תאטרו� שו� לחישובראהבשלב)א(

התמיכה הראשוני של קבוצת התאטרו� בכל אחד מהמשתני� 

וזאת בהתא� ליחס בי� הניקוד שצברה קבוצת,7המפורטי� בסעי� 

התאטרו� במשתנה זה לבי� ס+ הניקוד שצברו כלל קבוצות התאטרו� 

.באותו משתנה

ושב השיעור המצרפי של כל קבוצת תאטרו� בכליח בשלב השני)ב(

, וזאת בהתא� למשקלו היחסי של כל משתנה, המשתני� יחדיו

).א(7כמפורט בסעי�

 לאחר קביעת שיעור התמיכה שזכאית לו כל קבוצת,בשלב השלישי)ג(

יחושב הממוצע האלגברי בי� שיעור זה לבי� שיעור, תאטרו� כאמור

.ת ההערכהנהתמיכה שקיבלה הקבוצה בש

בה� פחת שיעור התמיכה היחסי בקבוצתשבמקרי�, בשלב הרביעי)ד(

מ שנ�20%תאטרו� ביותר לא יפחת שיעור התמיכה,ת ההערכה לעומת

מ ה�80%בקבוצה  הערכה משיעור התמיכה שלה היתה זכאית בשנה

קבוצת תאטרו� לא תהא זכאית להגנה לפי סעי�; בתו� השלב השלישי

מ זולת א� החליטה, פע� אחת במש+ שלוש שני� רצופותקט� זה יותר

לאחר התייעצות ע� המדור לתאטרו� ומנימוקי�, הוועדה אחרת

.מיוחדי� שיירשמו

על, בכל מקרה)ה(  מ� ההוצאות 75%שיעור התמיכה של המשרד לא יעלה

 בשנת בפועל לצור+ ביצוע הפעילות הנתמכתשהוכח כי הוצאו

א�, התמיכה מנימוקי� מיוחדי�, טה הוועדה אחרתהחליכ� אלא

.שיירשמו

:המשתני� לקביעת גובה התמיכה.7

, תאטרו� תחושב על בסיס המשתני� המפורטי� להל� תמיכה בקבוצות)א(

:בשיעור היחסי הנקוב לצד כל אחד מה�

;�17%פעילות שוטפת)1(
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;�30%הפקות חדשות)2(

;�20%הרצות)3(

; �18%מורכבות הפקתית ואמנותית)4(

; �12%חודיותיי)5(

.�3%תיעוד)6(

:משתנה פעילות שוטפת)ב(

זהתהיה כל קבוצת תאטרו� .זכאית לנקודה אחת במשתנה

:משתנה הפקות חדשות)ג(

זכאית לניקוד במשתנה זה לפי מספר ההפקות תהיה קבוצת תאטרו�

:לראשונה בשנת ההערכה כדלהל�שהעלתה החדשות 

שי)1( עליהניקוד הבסיסי לענוס�; נקודות5נת� לכל הפקה יעמוד

עבור כל שחק� שמשתת�בכ+ תנוקד ההפקה בנקודה נוספת

; החל מהשחק� השלישי,בהפקה

ש)2( עליהניקוד המרבי ינת� לקבוצת תאטרו� במשתנה זה לא יעלה

. נקודות20

:משתנה הרצות)ד(

:קבוצת תאטרו� תהיה זכאית לניקוד במשתנה זה כדלקמ�

ש)1( כל קבוצת העלתה בספירת מספר ההרצות ייספרו כלל ההרצות

לרבות הרצות, תאטרו� בשנת ההערכה בישראל ומחו& לישראל

;בשני� קודמות לשנת ההערכהשל הפקות שהועלו לראשונה 

כל)2(  אחת מהפקותיה של הניקוד הבסיסי שיינת� לכל הרצה של

כ+ תנוקד הרצהלענוס�; נקודות5וצת התאטרו� יעמוד על קב

 החל מהשחק�,בנקודה נוספת בעבור כל שחק� המשתת� בהרצה

על, השלישי ; נקודות20ובלבד שהניקוד המרבי להרצה לא יעלה

שנית� להרצות שיש בה� מורכבות משמעותית מבחניה הניקוד)3(

וא� המורכבות היא ג� יוצאת דופ�, �1.1 הפקתית יוכפל במקד

קביעת מקד� כאמור תיעשה לפי; 1.2יוכפל הניקוד במקד� 

לאחר שבח� את המורכבות ההפקתית, המלצת המדור לתאטרו�

.של הרצות קבוצת התאטרו�
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יוכפל במקד� שייקבע,)3(הניקוד שנית� לכל הרצה לפי פסקה)4(

:כמפורט להל�,ה ההרצהבהתא� למיקו� היישוב שבו התקיימ

 מקד� מרחק

1)מ מתל אביב"ק30עד(תל אביב והסביבה

 1.1מ מתל אביב"ק59 עד 30

 1.2מ מתל אביב"ק100 עד 60

 1.3מ מתל אביב"ק200 עד 101

 1.4מ מתל אביב"ק200מעל

יהבמשתנת תאטרו� של כל קבוצהניקוד הכולל)5(  סכו�יהה זה

 בשנת,הניקוד של כלל ההרצות שביצעה הקבוצה לכלל הפקותיה

ש, ההערכה ילקח בחשבו� לצור+יובלבד שמספר ההרצות המרבי

.150זה לא יעלה על 

:מורכבות הפקתית ואמנותיתמשתנה)ה(

:כדלהל�זכאית לניקוד במשתנה זה תהיה קבוצת תאטרו�)1(

 שקבוצת התאטרו� העלתה לראשונה בעד כל הפקה חדשה)א(

שיש בה מורכבות ייחודית מבחניה הפקתית, בשנת ההערכה

;או אמנותית תקבל הקבוצה נקודה אחת

בעל כל הפקה חדשה שקבוצת התאטרו� העלתה לראשונה)ב(

שהמורכבות ההפקתית או האמנותית שלה, בשנת ההערכה

נ קודה מציבה לקבוצה אתגר יוצא דופ� תקבל הקבוצה

;נוספת

מורכבות ההפקות תיבח� על פי האמצעי� ההפקתיי�)2(

והאמנותיי� שבה� נעשה שימוש בכל הפקה חדשהשל קבוצת 

, תנועה, מוסיקה, תלבושות, תאורה, לרבות תפאורה, התאטרו�

;תהליכי עבודה ייחודיי� ומרכיבי� מיוחדי� אחרי�

ל)3( פי המלצת המדור ניקוד קבוצת התאטרו� במשתנה זה ייקבע

לתאטרו� לאחר שבח� את המורכבות ההפקתית והאמנותית של 

המדור; ההפקות החדשות שהעלתה הקבוצה בשנת ההערכה

רשאי להמלי& כי קבוצת תאטרו� לא תהיה זכאית לניקוד 

.במשתנה זה
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:משתנה ייחודיות)ו( 

:זכאית לניקוד במשתנה זה כלדהל�תהיה קבוצת תאטרו�)1(

 בשפה אמנותית�מכלול הפקותיה מתאפייקבוצה אשר)א(

לסגנו� ולעיצוב, ייחודית המציגה מחויבות לתפיסה

שימוש ייחודי בחלל ובאביזרי� טכנולוגיי�: כגו�(מקוריי� 

ביצוע יצירות תלויות, במה�פריצת יחסי קהל, מתקדמי�

רב, זמ� ומקו� תקבל,)תחומית וכדומה�שימוש בשפה

;ה אחתנקוד

ה)ב( מאפיינת את הפקותיה כאמור קבוצה שהשפה האמנותית

בה� זוכה להכרה בי�,)א(פסקת משנהב לאומית או שיש

, משו� תרומה משמעותית ויוצאת דופ� לאמנויות הבמה

;נקודה נוספתתקבל

י)2( קבע לפי המלצת המדוריניקוד קבוצת התאטרו� במשתנה זה

מ  המדור;כלול פעילותה של הקבוצהלתאטרו� לאחר שבח� את

 זכאית לניקודיהרשאי להמלי& כי קבוצת תאטרו� לא תה

.במשתנה זה

:משתנה תיעוד)ז(

:זכאית לניקוד במשתנה זה כלדהל�תהא קבוצת תאטרו�)1(

ש)א( תיעוד משמעותי של תהליכי ערכה בשנת ההערכה קבוצה

והעבודה   אותו לרשות עמידההו, של תוצריה�שהיא מבצעת

תקבל, לרבות הצגת קטלוג של חומרי התיעוד,הציבור

;נקודה אחת

הוא,)א(פסקת משנהבשערכה כאמור קבוצה שהתיעוד)ב(

;תקבל נקודה נוספת, יוצא דופ� בהיקפו וברמתו

זה)2( יקבע לפי המלצת המדוריניקוד קבוצת התאטרו� במשתנה

ש ;ל הקבוצה בתחו� התיעודלתאטרו� לאחר שבח� את פעילותה

 זכאית לניקודיההמדור רשאי להמלי& כי קבוצת תאטרו� לא תה

.במשתנה זה

ג  תמיכה בפרויקטי� הפקתיי�:'פרק

:עקרונות לקביעת גובה התמיכה.8
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בגו� המבק)א(  זכאי לתמיכה יהיה קט הפקתייהפקת פרויעדש תמיכה

לבד שהפרויקט אינו מופק במסגרתוב, בעבור פרויקט אחד בלבד בשנה

מס(פסטיבל הנתמ+ מתקציב תקנת פסטיבלי�  או) 31�03�59' תקנה

במסגרת לימודי תאטרו� בבית ספר הנתמ+ מתקציב תקנת בתי ספר

מס(לאמנויות  .במינהל התרבות) 31�03�77' תקנה

גובה התמיכה בפרויקט הפקתי ייקבע בהתא� ליחס בי� הניקוד)ב(

ויקט לפי מבחני� אלה לבי� ס+ הניקוד שצברו כלל שקיבל הפר

.הפרויקטי�

התמיכה שנקבעה להפקה תהווה את התמיכה הכוללת לכלל שלבי)ג(

ב, ההפקה ללרבות .פני הקהל הרחבעבור הרצתה

:ניקוד הפרויקט הפקתי.9

:זכאי לניקוד כדלהל�יהיה פרויקט הפקתי)א(

ש)1( עלפינת� לכליהניקוד הבסיסי ; נקודות5רויקט הפקתי יעמוד

כ+ ינוקד הפרויקט בנקודה נוספת בעבור כל שחק�לענוס�

זה; החל מהשחק� השלישי,שמשתת� בהפקה יקבל מפעיל, לעני�

נג� יקבל מחצית; בובות ניקוד זהה לניקוד שמקבל שחק�

רקד� או קריי� יקבלו שליש, וסטטיסט; מהניקוד שמקבל שחק�

;שחק�מהניקוד שמקבל 

שי)2( ביהניקוד המרבי ינת� לפרויקט הפקתי עלה סעי� קט� זה לא

. נקודות15על 

אפיוני� מיוחדי� של שקיימי� במקרי�,)א(על א� האמור בסעי� קט�)ב(

ו, ההפקה גבוהה עלות�שהמהותיי� לה מ� הבחינה האמנותית

יקט לנקד פרו,המדור לתאטרו�לפי המלצת,ת הוועדהרשאי, במיוחד

 בהתחשב בעלות הנובעת מהאפיוני� הפקתי בניקוד גבוה יותר

אותו קיבלשלא למעלה מכפליי� מהניקוד המרביא+, האמורי�

ב ).א(סעי� קט� הפרויקט לפי האמור

ד  תמיכה ביוזמות לקידו� התאטרו�:'פרק

 שיקולי� בקביעת גובה התמיכה.10
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יוזמות לקידו�ב שרדמהת תמיכגובה על המדור לתאטרו�המלצות)א( 

ה תינת� התאטרו� :אלהבהתחשב בשיקולי�

;מידת חשיבות היוזמה ותרומתה לתחו� התאטרו�)1(

;לצור+ ביצוע היוזמהלדעת המשרד היק� התקציב הדרוש)2(

ל  יוזמות לפחות והיק� התמיכה ליוזמה�3ובלבד שתינת� תמיכה

זה מס+ התקציב המוקצה 50%אחת לא יעלה על .לתחו�

רשאי להמלי& שלא לית� תמיכה ליוזמה לקידו� לתאטרו� המדור)ב(

שההתאטרו� וזאת בי�  תקציב העומד לרשותו אינו מספק לצור+ משו�

שובי�, ביצוע היוזמה , מידת חשיבותה של היוזמה אינה מצדיקהמשו�

.את ההשקעה הדרושה לצור+ ביצועה, לדעת המדור

ה 'פרינגתמיכה במרכזי:'פרק

:עקרונות לקביעת גובה התמיכה.11

יחושב שיעור ', גובה התמיכה במרכז פרינגראשו� לחישובהבשלב)א(

התמיכה הראשוני של המרכז בכל אחד מהמשתני� המפורטי� בסעי� 

 וזאת בהתא� ליחס בי� הניקוד שצבר המרכז במשתנה זה לבי� ס+ 12

מש' הניקוד שצברו כלל מרכזי הפרינג .תנהבאותו

בכל' בשלב השני יחושב השיעור המצרפי של כל מרכזי הפרינג)ב(

, וזאת בהתא� למשקלו היחסי של כל משתנה, המשתני� יחדיו

).א(12כמפורט בסעי�

' לאחר קביעת שיעור התמיכה שזכאי לו כל מרכז פרינג, בשלב השלישי)ג(

התמיכה יחושב הממוצע האלגברי בי� שיעור זה לבי� שיעור, כאמור

ה .הערכהשקיבל המרכז בשנה

' במקרי� בה� פחת שיעור התמיכה היחסי במרכז פרינג, בשלב הרביעי)ד(

מ ה�20%ביותר לא יפחת שיעור התמיכה במרכז, הערכה לעומת השנה

של�80%מ הו משיעור התמיכה  השלב בתו�הערכה היה זכאי בשנה

סעלא יהיה' מרכז פרינג; השלישי י� קט� זה יותר זכאי להגנה לפי

זולת א� החליטה הוועדה, מפע� אחת במש+ ארבע שני� רצופות
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לאחר התייעצות ע� המדור לתאטרו� ומנימוקי� מיוחדי�, אחרת

.שיירשמו

על, בכל מקרה)ה(  מ� ההוצאות 75%שיעור התמיכה של המשרד לא יעלה

א�, בפועל לצור+ ביצוע הפעילות הנתמכתשהוכח כי הוצאו כ� אלא

.מנימוקי� מיוחדי� שיירשמו, החליטה הוועדה אחרת

:המשתני� לקביעת גובה התמיכה.12

, תחושב על בסיס המשתני� המפורטי� להל�' תמיכה במרכז פרינג)א(

:בשיעור היחסי הנקוב לצד כל אחד מה�

;�75%הרצות)1(

;�10%הפקות)2(

.�15%תשלומי� ליוצרי� ולמבצעי�)3(

)א(בסעי� קט� בשלושת המשתני� האמורי�' הניקוד של מרכז פרינג)ב(

באשר' נת� רק בעבור הפקות פרינגיי מסגרתו בהתא� לתנאי� הועלו

.2שבסעי�"'מרכז פרינג"הלהגדר)8(עד)5(סקאות המפורטי� בפ

:משתנה ההרצות)ג(

:יהיה זכאי לניקוד במשתנה זה כדלקמ�' מרכז פרינג

' זכאי לניקוד בעבור כל הרצה של הפקת פרינגיהיה' רכז פרינגמ)1(

שהועלתה במסגרתו בשנת ההערכה בהתא� למספר השחקני�

:המשתתפי� בהפקה כדלהל�

; נקודות�10 שחקני�1�2)א(

; נקודות�11 קני�שח3�5)ב(

; נקודות�12 שחקני�6�8)ג(

; נקודות�13 שחקני� ומעלה9)ד(

ל' של הפקת פרינגלהרצה הניקוד)2(  הראשונות רצותהה�25מעבר

מ, שהתקיימו בשנת ההערכה ביהיה פסקה חצית מהניקוד האמור

)1.(

:משתנה ההפקות)ד(
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שהועלתה' זכאי לניקוד בעבור כל הפקת פרינגיהיה' מרכז פרינג 

בי� מקו�, באותה שנה, בהתא� למרחק, בשנת ההערכהבמסגרתו 

�ובהעדר גו� כאמור, המרכז לבי� מקו� הקבע של הגו� יוצר ההפקה

: כדלהל�,של מרבית יוצרי ההפקה, לבי� מקו� הקבע

עד)א( ; נקודה�1מ"ק30מרחק של

של)ב( ; נקודות�1.5מ"ק60עד30מרחק

של)ג( ; נקודות�2מ"ק100עד60מרחק

של)ד( . נקודות�3מ ומעלה"ק100מרחק

:תשלומי� ליוצרי� ולמבצעי�משתנה)ה(

במשתנה זה יהיה זהה לס+' ניקודו הבסיסי של מרכז פרינג)1(

בשנת' התשלומי� ממכירת כרטיסי� שהעביר מרכז הפרינג

, שהועלו במסגרתו' ההערכה ליוצרי� ולמבצעי� של הפקות פרינג

פות בעלויות ההפקה שהעביר וכ� תשלומי� נוספי� בעבור השתת

שלא הוא' ליוצרי� ולמבצעי� של הפקות פרינג' מרכז הפרינג

;הפיק

כאמור יוכפל במקד�' הניקוד הבסיסי שנית� למרכז הפרינג)2(

:כמפורט להל�, שייקבע בהתא� למיקומו הגאוגרפי של המרכז

 מקד� מרחק

1)מ מתל אביב"ק30עד(תל אביב והסביבה

 1.1מ מתל אביב"ק59 עד 30

 1.2מ מתל אביב"ק100 עד 60

 1.3מ מתל אביב"ק200 עד 101

 1.4מ מתל אביב"ק200מעל

ו  שונות:'פרק

:תחילה.14

א (2006 בינואר1(ו"בטבת התשס' תחילת� של מבחני� אלה ביו� �להל�)

).יו� התחילה

:הוראות מעבר.15
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.)1087'עמ, 5611פ"י; 930'עמ, 5606פ"י: תיקו�( 

לגבי בקשות שיוגשו,2 שבסעי�"'מרכז פרינג"בהגדרת על א� האמור)א(

.שבהגדרה האמורה)8(עד)6(לא יחולו פסקאות, 2006בשנת 

ב)ב( התנאי� המנויי�,2סעי�שב" קבוצת תאטרו�"הגדרה על א� האמור

.לא יחולו לגבי שני� הקודמות ליו� התחילה, שבה)6(�ו)4(בפסקאות 

 יעמוד שיעור 2006בשנת,)ד(�11ו)ד(6על א� האמור בסעיפי� קטני�)ג(

.85% על 2007ובשנת, 90%על ההגנה

של)ד( הנמצא בתחשיב התמיכה או ', או במרכז הפרינג, תאטרו�קבוצות

הי, 2007 בשנת בתחשיב ההרצות של פרויקטי� הפקתיי� ק� כי

זה, הפעילות קט� מהיק� הפעילות שנלקח בחשבו� לצור+ חישוב, לעני�

 התחשיב שנעשה לו בשנת 2007יחושב לו לשנת, 2006התמיכה בשנת 

2006.

)2006 בפברואר9(ו"סהתששבטבא"י

 מאיר שטרית

ה  התרבות והספורטחינו+שר

)2006נובמברב28(ז"התשסכסלוב'ז

)2006דצמברב4(ז"התשסג בכסלו"י

 יולי תמיר

 שרת החינו+

 ממלאת מקו� שר המדע התרבות והספורט


