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 4-2020קול קורא 

 

 תושבי העיר הרצליהאשר הינם  לאמנים מלגה-קול קורא למתן סיוע 

 

לאור מגפת הקורונה בישראל ולנוכח העובדה כי בחודשים האחרונים בעלי 
תפקידים בתחום התרבות נפגעו כלכלית כתוצאה מהסגר, עיריית הרצליה 
עדה לקשיים הכלכליים מולם מתמודדת קהילת היוצרים והאמנים, ומבקשת 

 לזכאים.ת חד פעמי מלגהלחזקם ולסייע להם בימים קשים אלה במתן 

לאומנים  מפעל מלגותייע לאומנים עיריית הרצליה הקימה במטרה לס
 כמפורט להלן:

נועדה לסייע לאמנים המתגוררים בעיר הרצליה ועוסקים בתחומי הבמה  מלגהה .1
זמרים, שחקנים, במאים,  ,הכוללים את המקצועות הבאים: תאורן, הגברה, רקדנים

 (."אומניםו/או " "האומןנגנים. )להלן: "וסטנדאפיסטים 
 

מקצועות נוספים הקשורים לתחומי הבמה אך לא מאוזכרים ברשימה לעיל יבחנו על  .2
 ידי הוועדה הבוחנת מטעם העירייה.

 
שנקלעו למצוקה כלכלית אמנים לחד פעמי   מענקנתן יבמסגרת מפעל המלגות י .3

 קיומית על רקע משבר הקורונה בהתאם לתנאים הקבועים בקול קורא זה.
 

 :הינו כדלקמן מלגההגובה  .4
 מלגהתינתן  ,לעיל 2או  1בתחומים המפורטים בסעיף  21עבור יחיד מעל גיל  .4.1

 ₪. 3,000בסך של חד פעמית 
 
או  1בתחומים המפורטים בסעיף  21ים עד גיל /לילד /תחד הורימשפחה עבור  .4.2

 ש"ח. 5,000בסך של חד פעמית  מלגהלעיל תינתן  2
 

יכול כל  ,הינם אומנים לרבות ידועים בציבורנשואים במקרה בו שני בני זוג  .4.3
אחד מהם להגיש בקשה בנפרד, כך שכל אחד מהם יהא זכאי לתשלום בסך של 

3,000 .₪ 
 

עד  6.2.3 ניתן להגיש בכתובת המייל המופיעה בסעיף  מלגהבמתן  את הבקשה לסיוע .5
"(, המועד האחרון להגשה)להלן: " בצהריים 12:00 השעהעד  30/11/2020לתאריך 

 לאחר המועד האחרון להגשה לא תתקבלנה בקשות נוספות.
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, האמנים יתבקשו להגיש את מסמכי ההגשה, כולל אישורים מלגההלשם קבלת  .6
 :והמלצות כמפורט כדלקמן

 
 

 :מי שעונה במצטבר על כל התנאים הבאיםרשאים להגיש את הבקשה  .6.1
 

ול רק על חשי 6.1.2יחול הן על עצמאי והן על שכיר למעט סעיף  6.1.1-6.1.4 פים)האמור בסעי
 שכיר(.

בספח תעודת במועד הגשת הבקשה  הרשום 21מעל גיל תושב העיר הרצליה  .6.1.1
 הזהות תושב העיר הרצליה.

 

הוצא לחל"ת ו/או פוטר  המבקש -סעיף זה יחול אך ורק על מי שהינו שכיר .6.1.2
 .2020למרץ  15 -לאחר ה

 

* של המבקש קטן בשיעור  2020ספטמבר  -סכום ההכנסות בחודשים אפריל .6.1.3
 *.2019  ספטמבר -ויותר, לעומת חודשים אפריל 20%של  

 
יעשה בחיבור ההכנסות של החודשים שהוגשו כמפורט  החישוביובהר כי 
 2019ספטמבר  -הכולל בחודשים אפרילסכום ההכנסות למשל,  בסעיף זה.
 *. 2020ספטמבר  -חודשים אפרילסכום ההכנסות הכולל של יבחן מול 

 
אפריל עד חודש ספטמבר )כולל( מחודש לדוגמא: אם ההכנסה הכוללת 

)הבדיקה היא במצטבר ולא חודש ₪  80,000עמדה על סך של  2019לשנת 
דהיינו ₪  64,000 -ל ההכנסה לחודשים אלה ירדה 2020בחודשו( ובשנת 

 .20%קיימת ירידה בהכנסות של 
 

לבחירת מגיש הבקשה ניתן לצרף גם חודשים אחרים כל עוד  הערה*:
 .ברצף שישה חודשיםהחל מחודש אפריל ובנוסף החודשים המוצגים הם 

לא חודשים מאי עד אוקטובר וכו'. הכנסות ל המבקש יכול להציג :לדוגמא
 י חודש אפריל.ניתן לצרף חודשים שהם מלפנ

 

בתחום  2020 העסקה מוכחת בשישה חודשים שקדמו לחודש אפריל .6.1.4
 האומנות.

 
יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים  מלגההלשם הגשת בקשה לקבלת  .2.2

 :כדלקמן
 

 שכיר: .2.2.1

מלגת טופס בקשת )להלן: " מלגההטופס ייעודי חתום ע"י מבקש  .6.2.1.1
 , המצ"ב לבקשה זו. נספח א"( ראה אומנים

 זהות של המבקש כולל ספח.צילום תעודת  .6.2.1.2

אסמכתא רשמית על הוצאה לחל"ת או מכתב פיטורין או אישור מאת  .6.2.1.3
 . הביטוח הלאומי על קבלת דמי אבטלה
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וכן  2019ספטמבר  -תלושי שכר על שם המבקש לחודשים אפריל .6.2.1.4
, ככל והמבקש  . לעניין סעיף זה2020ספטמבר  -לחודשים אפריל

חודשים אחרים יש לפעול בהתאם בהתייחס למעוניין לצרף תלושי שכר 
 .לעיל 6.1.3בסעיף  להערה 

מסמכי הוכחה לעמידה בנוגע למצב אישי/משפחתי. ניתן לצרף גם  .6.2.1.5
  אישור המעיד על מצב משפחתי באמצעות תעודת הזהות.

 פרטי חשבון בנק על שם המבקש /צילום המחאה / אישור בנק. .6.2.1.6

 בבקשה.ניתן לצרף בנוסף כל מסמך רלוונטי אחר לתמיכה  .6.2.1.6

 

 עצמאי: .2.2.2

מלגת טופס בקשת )להלן: " מלגהטופס ייעודי חתום ע"י מבקש ה .6.2.2.1
 "( ראה נספח א, המצ"ב לבקשה זו. אומנים

 צילום תעודת זהות של המבקש כולל ספח. .6.2.2.2

אישור חתום על ידי רו"ח של המבקש המאשר כי יש ירידה בהכנסות  .6.2.2.3
, בהתייחס לחודשים  2019לעומת שנת  2020בשנת  20%בסך של 

ככל והמבקש  ספטמבר בכל אחת מהשנים לעניין סעיף זה  -אפריל
מעוניין לצרף הכנסות בהתייחס לחודשים אחרים יש לפעול בהתאם 

 לעיל. 6.1.3להערה  בסעיף 

הוכחה לעמידה בנוגע למצב אישי/משפחתי. ניתן לצרף גם מסמכי  .6.2.2.4
  אישור המעיד על מצב משפחתי באמצעות תעודת הזהות.

 פרטי חשבון בנק על שם המבקש /צילום המחאה / אישור בנק. .6.2.2.5

 ניתן לצרף בנוסף כל מסמך רלוונטי אחר לתמיכה בבקשה. .6.2.2.6

את הבקשה כולל המסמכים הנדרשים כמפורט בבקשה זו יש לשלוח  .6.2.3
 .Omanim@herzliya.muni.il לאימייל בכתובת:

תשומת ליבם של המבקשים, כי בקשות שלא יועברו למייל מעלה לא יבחנו 
על ידי הוועדה, דהיינו ניתן להעביר הבקשה על צרופותיה אך ורק לכתובת 

 המייל בסעיף זה.

 ועדה .7

 והחברה העירייה עובדי מקרב וועדה חברי 3 שתכלול ועדה תמנה העיר מועצת .6.1
 "(.הוועדה חברי: "להלן) הרצליה ולתרבות לאמנות

הוועדה תדון בבקשת המגיש לקבלת מלגת אומנים כאמור בקול קורא זה,  .6.2
 החלטתה בעניין תהא סופית ואינה ניתנת לערעור.
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 עדיפות .8

מאחר ותקציב המלגות הינו תקציב מוגבל יקבע סדר עדיפות לחלוקת המלגות  .8.1
 דלקמן:כלאמנים במצב אישי/משפחתי מהבאים 

 .21משפחה חד הורית לילדים עד גיל  .8.1.1
 

עונה אחד מהם שלפחות כ נפגעו כלכלית מהקורונהמשפחה בה שני בני הזוג  .8.1.2
  .)יש לצרף מסמכים מתאימים( להגדרת אומן

כאשר הראשון  המענקים יוענקו בהתאם לסדר הגעת הבקשות לאחר מכן .8.1.3
 "(סדר ההגעהשבהם יקבל עדיפות על השני שבהם )להלן: "

מצב , רלוונטייםמסגרתם יוכח באמצעות מסמכים במקרים חריגים ב .8.1.4
 ,ההגעהידחה סדר העדיפות לעניין סדר  ,כלכלי קשה על ידי המבקש

מנימוקים שירשמו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ווהעירייה תהא רשאית 
 בהתאם למצב הכלכלי.סדר חלוקת המלגות לשנות את 

 שונות .9

או  מלגההיובהר כי למגיש הבקשה לא תהא כל טענה ו/או תביעה בעניין קבלת  .9.1
אינו עונה המבקש ו/או שנמצא כי  הסתיים לגהמכיוון שתקציב המ אי קבלתה

 .רות ההליךלהגד
 

מי  ו/או יוענקו  עד למקסימום גובה התקציב שאושר על ידי העירייההמלגות  .9.2
 .מטעמה

 
 פונה לנשים וגברים כאחד.הפניה מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות אך  .9.3
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 נספח א

 

 מלגת אומניםטופס בקשת 

 פרטי הפונה:

 שם: _____________________________ 

 _תאריך לידה: ______________________

 ת.ז:______________________________ 

 _______________________________ :כתובת מגורים בעיר הרצליה

 טלפון: _______________ 

 יש להקיף בעיגול –מצב משפחתי: ר, נ, ג , א 

 מס' ילדים במשפחה ___ נא פרט גילאים:__________________________

פרט פעילותך כאומן 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 יש להקיף בעיגול -האם הינך פרילנסר כן/לא

 יש להקיף בעיגול-האם הינך שכיר כן/לא

פרטי מקום ההעסקה 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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 :התא המשפחתי הינו

 21___ משפחה חד הורית לילדים עד גיל 

___ משפחה בה שני בני הזוג הוצאו לחל"ת או פיטורין או שהינם עצמאים עם 
 ירידה בהכנסות כאמור בקול קורא

 כיצד הושפע הפונה ממשבר הקורונה?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 הריני מצהיר/ה בזאת כי כל הפרטים שמסרתי לעיל נכונים

 חתימת הפונה ______________________ 

 __________________________תאריך _

 


