
 

 קרן אשכולות לעזרה הדדית )ע"ר(

 58-012637-3מספר עמותה 

 )"העמותה"(

 מענקיםנוהל למתן 

 אודות העמותה א.

חברה לזכויות מבצעים של אמני ישראל בע"מ ה -של אשכולות  יוזמה, כ1988העמותה הוקמה בשנת  .1

  .הזקוקים לכך לאמנים מבצעים בישראל , במידת האפשר,כלכליתמתוך מטרה לסייע  (, וזאת"אשכולות")

  ; (מענקים"ה") ו/או רפואית במצוקה כלכליתהמצויים העמותה מחלקת מענקים לאמנים מבצעים  .2

אשכולות חלוקת מענקים תבוצע בהתאם להחלטת ועדת הסיוע אשר הוקמה בהתאם להנחיות תקנון חברת  .3

כיו"ר ועדת הסיוע יכהן המנכ"ל המשותף לענייני ארגון, אסטרטגיה ופיתוח עסקי  "(.ועדת הסיוע)להלן: "

  "(.הקרןיו"ר )להלן: "

המענקים בגין לשם קבלת אליה אמנים מבצעים בישראל הנמצאים במצוקה כלכלית לפנות קוראת להעמותה  .4

להירשם , ומעוניינים לקבלו ים למענק לאמנים ותיקיםהזכאאמנים מבצעים קוראת ל, וכן מצוקה כלכלית

באתר האינטרנט של  ויפורסם מידע בעניין מפורסם .לעמותהבדרך אחרת על כך להודיע באשכולות או 

  אשכולות.

 מטרת הנוהל ותחולתו .ב

 נוהל זה נועד להסדיר את מתן המענקים. .5

רשם העמותות, כפי שיהיו ולהנחיות מתן המענקים ייעשה על ידי העמותה, בהתאם לנוהל זה ובכפוף לדין  .6

 מעת לעת. 

, אשר רשאי לשנות ו/או לבטל בכל עת ודירקטוריון אשכולות נוהל זה ייבחן מעת לעת על ידי ועד העמותה .7

 .החוקובהתאם להנחיות  מהוראותיו, על פי שיקול דעתו ונוהל זה ו/או איז

 מענקיםתקצוב ה .ג

סכום המועבר לעמותה מידי שנה הבאופן מלא ובלעדי על  יםמבוססה על ידומתן המענקים תקציב העמותה  .8

 ., והכל בהתאם להוראות בתקנון אשכולותותלויים בו ,מאת אשכולות

 . למענקים בהפחתת תקורות מינימליות וסבירותמיועדים תקצוב העמותה  כל .9

 בגין מצוקה כלכלית מענק .ד

 מוטבים אומנים מבצעים מענק בגין מצוקה כלכלית הינם תקבלבקשה ללעמותה הגיש אמנים הזכאים ל .10

 (. ""אומנים" –"אומן" וברבים  –ביחיד ") כלכליזקוקים לסיוע האשכולות ב
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, הועדה רשאית לקבוע ("למענק המקסימאליהסכום ") ש"ח 5,000הוא:  מענקשל כל  המקסימאליהסכום  .11

 ר הקרן. "יוברוב רגיל לאחר המלצת  ( ₪ 10,000ד עו) יותר ום גבוהסכ

ולאמנים אשר אינם למענק  לאשר מתן מענק בסכום הגבוה מהסכום המקסימאלי ת הסיוע תהא רשאיתועד .12

, וזאת במקרים חריגים בלבד, מענק בגין מצוקה כלכליתהגיש בקשה לעונים להגדרה של האמנים הזכאים ל

בגין מצוקה  יתרת תקציב המענקיםלבהם קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות חריגה כאמור, ובכפוף 

 .כלכלית

או באמצעות העברה  מבקש המענקיינתן בתשלום אחד באמצעות המחאה בנקאית לפקודתו של  שאושר מענק .13

 .בנקאית לחשבון הבנק של מבקש המענק

 בקשה לקבלת מענק ניתן להגיש לעמותה פעם אחת בכל שנה קלנדרית.  .14

הבקשה קבלת ימים ממועד ( 30שלושים )תוך  מבקשאישור או דחיית בקשה לקבלת מענק תימסר ל הודעה על .15

דחה אפשרות ערעור נלתינתן ו . במקרה של דחיית הבקשה תצוין בהודעה כאמור סיבת הדחייההעמותהבידי 

 .ר הקרן"ימים ממועד הודעת הדחייה ליו 7שתוגש תוך 

 ימים ממועד אישור הבקשה.( 7שבעה )המענק יינתן למבקש תוך  .16

( טופס הבקשה""לנוהל זה ) "אכנספח ", באמצעות הטופס המצורף תוגשנה לעמותהלקבלת מענק בקשות  .17

רשאי לעשות שינויים בטופס הבקשה וכן להורות על  הקרןיו"ר  ובצירוף המסמכים האמורים בטופס הבקשה.

  דיגטיציה שלו.

וכן , מענקהוסיבת הבקשה לקבלת  הפרטים אישיים, מקורות הכנס, בין היתר, מבקשבטופס הבקשה יציין ה .18

 .ככל שניתן תוך צירוף מסמכים התומכים בבקשתוכל מידע נוסף הנדרש לצורך הוכחת עמידתו בקריטריונים 

פרטים או מסמכים נוספים, כפי שייראה לו לצורך מענק,  תלקבלהבקשה מבקש בקש מרשאי ל יו"ר הקרן .19

 הדיון בבקשה.

ובמסמכים שנמסרו לעמותה לקבלת מענק בבקשה  הפרטים שנמסרואמיתות לבדוק את  ת הסיוע רשאיתועד .20

 .כספי המענק , וזאת גם לאחר תשלוםבמסגרתה, לרבות מול הרשויות השונות

ועדת הסיוע רשאית על פי נוהל זה.  עמותהל תוגשנהשהמענקים , מעת לעת, בבקשות ועדת הסיוע תתכנס ותדון .21

 לקבל החלטות גם באמצעות דוא"ל. 

של לקריטריונים האם המבקש עונה  תבחן ועדת הסיוע, וגובהו נקמעהאם לאשר את ה הבמסגרת שיקולי .22

; למידת הצורך של מבקש המענק בקבלת סיוע כאמורתתייחס מענק, וכן הגיש בקשה להאמנים הזכאים ל

ולמגבלות ; בקבלת סיוע מהעמותה למידת הצורך של מבקשי המענקים האחרים שנידונים על ידיו באותה עת

ולקבוע  לאשר מענקבמסגרת שיקוליו  לקחת בחשבון רשאי יו"ר הקרן. כמו כן, לקרןשישנן תקציב המענקים 

, מידת התמיכה הניתנת )אם צוינה( מענקשלשמה מתבקש ההספציפית , בין היתר, את המטרה את גובהו

  וכל שיקול ענייני אחר. קבלת מענק בעבר מאת העמותה, ממקורות אחרים, מבקשל

 האמן המבקש הטביע שיקולים הבאים: האםאת ה אי לקחת בחשבון במיוחדיהיה רשיו"ר הקרן כמו כן, 

 ; האם60מעל גיל האם הוא  ;מבעיה בריאותית סובל ; האם הואבישראלחותם על אמנות הביצוע של יצירות 

 הוא קיבל ; והאםבאופן עיקרי בביצוע )להבדיל למשל, מאמנים אשר עיקר פעילותם היא כיוצרים( הוא עוסק

  .וזאת בנוסף לקריטריונים מלוגים בתדירות ובסכומים גבוהיםתבעבר 
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האם לאשר מתן מענק בגין מצוקה כלכלית, תצוין זהותו של המבקש וסכום המענק  בהחלטתה של ועדת הסיוע .23

 תהיה סופית. ועדת הסיועשאושר, ככל שאושר. החלטת 

אלא אם  ועובדים באשכולות יהיו מנועים מלהגיש בקשה ולקבל מענק מהעמותה. באשכולות בעלי מניות .24

 אישרה ועדת הסיוע יחד עם הדירקטורים החיצוניים של חברת אשכולות אחרת.

 "()להלן: "הקריטריוניםמתן מענק  לבחינת חלופיים קריטריונים ה.

 על שכר המינימום במשק )בממוצע(. הכנסתו של האומן מעבודה בחצי השנה שקדמה למועד בקשתו אינה עולה .25

לגברים( ואינו זכאי לפנסיה או שגובה הפנסיה בתוספת קצבת זקנה  67לנשים,  64בר את גיל הפרישה )האומן ע .26

 .נמוכה משכר המינימום במשק

 .21האומן הוא אב/אם במשפחה חד הורית לילדים עד גיל  .27

 .ן / בת / בן זוג / בת זוג(ב –ה גרעינית במשפחה הגרעינית של האומן )משפחשל האומן או מחלה קשה  .28

בן  –אדם בעל צרכים מיוחדים במשפחה הגרעינית של האומן )משפחה גרעינית אומן בעל צרכים מיוחדים או  .29

 .בת / בן זוג / בת זוג( /

 יו"ר הקרן.  המלצתהקלעות לתסבוכת כלכלית אחרת לפי  .30

 

 מידע על המענקים ו.

, יחד עם טפסי הבקשות שהוגשו רישום כאמורתערוך רישום של כל המענקים שניתנו על ידה ותשמור העמותה  .31

 .יםממועד מתן המענקבמשרדה לתקופה של שבע שנים  אליה,

העמותה תדווח לאשכולות, בתחילת כל שנה קלנדרית, את הסכום הכולל של המענקים שהעניקה העמותה  .32

  .בשנה החולפת

 נקים יפורסם באתר האינטרנט של אשכולות. הסכום הכולל של המע .33

 

------------------------------ 

  



 

4  

 לקבלת מענק בגין מצוקה כלכלית טופס בקשה - נספח "א"

 קרן אשכולות לעזרה הדדית )ע"ר(
 58-012637-3מספר עמותה 

 )"העמותה"(

 מענק בגין מצוקה כלכלית ה לקבלתבקשטופס 
 

 פרטים אישיים .1

 תאריך לידה ת"ז שם משפחה שם פרטי

 טלפון כתובת )רחוב, מספר בית, עיר ומיקוד(

 

 מקורות הכנסה .2

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 (רלוונטי בריאותיו מצב ישנ אם)יש לציין  סיבת הבקשה לקבלת מענק .3

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 שנים( לוובאיכמה פעמים  יש לציין)אם כן,  ?העמותההאם קיבלת בעבר מענק בגין מצוקה כלכלית מ .4

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 בבקשה, ככל שישנם(מצורפים לשם תמיכה המסמכים מהם הציין )יש ל מסמכים מצורפים .5

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 . הינם נכונים ומדויקים ובמסמכים המצורפים לו )ככל שמצורפים( זה בטופס רתיסכי כל הפרטים שמ ה/אני מצהיר

אינו נכון או שמסרתי בטופס זה או במסמכים המצורפים לו )ככל שמצורפים( ידוע לי כי אם יתברר שפרט כלשהו 

ת לעשות כן מיד מדויק, תהיה העמותה רשאית לדרוש ממני להשיב לה את מלוא סכום המענק שניתן לי, ואני מתחייב/

 עם דרישתה הראשונה. 

 
 

 
 חתימה  תאריך

 


