קול קורא למתן סיוע לאמנים
השנה ,לאור משבר הקורונה והחלטת הממשלה על סגר לאורך תקופה ארוכה ,וכפועל יוצא מכך
סגירת מוסדות התרבות וביטול אירועי תרבות בכל תחומי האמנויות ,אנו עדים לקשיים
הכלכליים מולם מתמודדת קהילת היוצרים והאמנים.
עיריית ירושלים ,באמצעות אגף תרבות ואמנויות ,מודיעה על הקמת קרן סיוע לאמנים .קרן
הסיוע תסייע לאמנים בתחומי האמנויות השונים.
קרן הסיוע נועדה לסייע לאמנים המתגוררים בעיר ,שהועסקו במוסדות התרבות בעיר או עבור
תאגידים עירוניים בתחום התרבות והאמנות .הקרן צפויה לחלק מענקים לאמנים שנקלעו
למצוקה כלכלית קיומית על רקע משבר הקורונה.
לשם קבלת הסיוע ,האמנים יתבקשו להגיש את מסמכי ההגשה ,כולל אישורים והמלצות כמפורט
מטה.
רשאים להגיש את הבקשה:
.1

אמן שהועסק כשכיר או פרילנס (על בסיס קבוע) באחד ממוסדות התרבות הירושלמים,
או

 .2העסקה מוכחת כאמן ע"י עיריית ירושלים או תאגידים עירוניים בתשעת החודשים
האחרונים.
הקריטריונים לקבלת המענק:
 .1האמן מתגורר בירושלים
 .2האמן אינו מועסק מ( 15.3.20-האמן הוצא לחל"ת או פוטר)
 .3עדיפות תינתן לאמנים במצב אישי/משפחתי מהבאים :משפחה חד הורית לילדים עד
גיל  / 21משפחה בה שני בני הזוג הוצאו לחל"ת.
לשם הגשת בקשה לקבלת הסיוע יש להגיש בקשה כדלקמן:
א.
ב.
ג.
ד.

טופס ייעודי חתום ע"י מבקש התמיכה ( טופס בקשת סיוע להלן)
אסמכתה להוצאה לחל"ת או מכתב פיטורין
מסמכי הוכחה לעמידה בנוגע למצב אישי/משפחתי (סעיף  - 3קריטריון בעדיפות)
פרטי חשבון בנק (צילום המחאה  /אישור בנק).

ניתן להגיש את הבקשות כולל הצרופים באימייל בכתובתmsmazal@jerusalem.muni.il :
מועד סופי להגשה24.6.2020 :
הפניה מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות אך היא מופנית לכל האמנים/יות העצמאיים/יות
בירושלים.
גובה הסיוע עד  4,000שקל בהתאם לתקציב המאושר והחלטת הוועדה.

טופס בקשת סיוע  -קרן אמנים
פרטי הפונה:
שם _____________________________ :תאריך לידה_______________________ :
ת.ז ______________________________:כתובת מגורים בירושלים ________________ -
טלפון _______________ :מצב משפחתי :ר ,נ ,ג  ,א ( נא הקף בעיגול)
מס' ילדים במשפחה ___

נא פרט גילאים__________________________:

פרטי פעילות הפונה (הקף בעיגול)
 .1אני אמן המועסק במוסד תרבות – יש לצרף מכתב ממוסד התרבות
 .2אני אמן שהועסק ע"י העירייה או תאגיד עירוני – יש לצרף אסמכתה (חשבוניות ,הזמנות וכדומה)
קריטריון הפניה( :נא לסמן  Xבמקום המתאים)
___
___

משפחה חד הורית לילדים עד גיל 21
משפחה בה שני בני הזוג הוצאו לחל"ת או פיטורין

כיצד הושפע הפונה ממשבר הקורונה?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

הריני מצהיר/ה בזאת כי כל הפרטים שמסרתי לעיל נכונים
חתימת הפונה ______________________

תאריך _____________________

יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:







טופס ייעודי חתום ע"י מבקש התמיכה (בקשת סיוע)
צילום ת.ז של הפונה (כולל ספח)

אסמכתה להוצאה לחל"ת או מכתב פיטורין
מסמכי הוכחה לעמידה בנוגע למצב אישי/משפחתי (סעיף  - 3קריטריון בעדיפות)

פרטי חשבון בנק (צילום המחאה  /אישור בנק)
כל מסמך רלוונטי אחר (במידה ויש)

