אפריל 2018
חברי אקו"ם היקרים,
אני שמח לבשר לכם על המשך פעילותה של הקרן לקידום היצירה הישראלית של אקו"ם גם בשנה
זו.
חזון הקרן הוא לעודד ,לקדם ולתמוך ביוצר וביצירה הישראלית במטרה להעשיר את
מגוון היצירה המקומית ולאפשר חשיפה ראויה ומכובדת של היוצר הישראלי ויצירתו.
מועמדות לקבלת תמיכה כספית לצורך הוצאת דיסק ,ספר ,מופע ,וכדומה ,יוכל
להגיש רק מי שהשלים לפחות שליש מהפרויקט( .לדוגמא ,בדיסק :שליש חומר מוקלט,
בספר :שליש גמור מהספר בתוספת הסכם עם מוציא לאור וכדומה ).התמיכה ניתנת בהתאם
לתקנון והקריטריונים המפורסמים באתר אקו"ם ובהתאם להחלטות הוועדה המורכבת מחברי
דירקטוריון אקו"ם.
לידיעתך ,מקור הכספים הוא מניכוי של  3.5%מהכנסות אקו"ם ,משידור וביצוע ,בהתאם
להסכמים ההדדיים עם האגודות בעולם המבצעות ניכוי דומה לטובת הקרן לרווחת היוצרים
המקומיים ולקידום היוצר המקומי ויצירתו (בלשון ההסכמים.)Social & Promotion Fund :
מועדי הגשת בקשות לתמיכה :השנה תתכנס ועדת הקרן בשלושה מועדים .יש לקרוא בעיון רב
את טופס הבקשה למענק .את טופס הבקשה המלא בצירוף החומרים המפורטים בטופס הבקשה
ניתן להגיש בדוא"ל ,kidum@acum.org.il :בדואר רשום או במסירה ידנית במשרדי אקו"ם.
ניתן להגיש את הבקשות לתמיכה עד אחד משלושת המועדים הבאים 15.8.18 , 10.5.18 :או עד
ה – .15.10.18
קרן נוספת העומדת לשירותכם היא "קרן הרווחה לחברי אקו"ם" – חזון קרן זו הוא לפעול בכל תחומי
הרווחה למען חברי אקו"ם ,באמצעות יזום פרויקטים והענקת סיוע למי שזקוק לעזרה כלכלית,
בריאותית או סיעודית .כל חברי אקו"ם רשאים לפנות לקרן הרווחה ,לקבלת הלוואה או מענק
מהקרן .בנוסף ,יש לחברים אפשרות ליהנות מביטוח בריאות מיוחד לחברי אקו"ם ,בעלות שנתית
סמלית שהקרן מאפשרת .לשאלות ופניות בנושא קרן הרווחה ,ניתן לפנות לשירן יצחק בטלפון03- -
6113428

בכל שאלה ,ניתן לפנות למרכז השירות לחבר
בטלפון  03-6113456או במייל members@acum.org.il

אני מאחל לכם כל טוב ,בריאות והמשך יצירה פורייה.
בברכה חמה,

מנכ"ל

תקנון הקרן לקידום היצירה הישראלית
חזון ,כללים ונהלי עבודה
 .1חזון הקרן ומטרותיה:
עידוד ,קידום ותמיכה ביוצר חבר אקו"ם.
שימור היצירה הישראלית בתחום פעילות אקו"ם.
עידוד פרוייקטים בקהילה בתחום המוסיקה והספרות הישראלית.
 .2פעילות הקרן:
לשם מימוש מטרתה מוסמכת הקרן לפעול כדלקמן:
א .מתן סיוע כספי לפרויקטים.
ב .מתן סיוע כספי ליוצרים חברי אקו"ם.
ג .ארגון ערבי הוקרה ליוצרים חברי אקו"ם.
החלטות הקרן בהתייחס לאופן הקצאת כספי הקרן וסיוע בנושאים השונים יעשו בכפוף לקריטריונים המעוגנים בנוהל
עבודה של הקרן המהווה חלק מתקנון זה.
 .3ניהול הקרן:
הדירקטוריון ימנה מבין חבריו ועדה לניהול הקרן (להלן" :הוועדה").
 .4הרכב חברי ועדת הקרן:
א .הדירקטוריון יקבע מעת לעת את הרכב הוועדה.
ב .לדיוני הוועדה יצטרפו שני חברים שאינם בעלי זכות הצבעה :מנכ"ל החברה ומנהלת הקרן.
ג .הוועדה תמנה יו"ר מבין חבריה שינהל את הדיונים והפרוטוקולים של ישיבות הוועדה.
 .5זכאות:
הזכאים לסיוע מהקרן יהיו:
א .יוצרים ישראלים חברי אקו"ם בעלי ותק של שנתיים חברות לפחות באקו"ם.
ב .גופים שונים התומכים ביצירות חברי אקו"ם.
 6משאבים
א .אקו"ם תקצה מדי שנה משאבים כספיים לטובת הקרן ,בין היתר בהתאם להוראות ההסכמים ההדדיים בינה
לבין האגודות האחיות בחו"ל ,בסעיף העוסק ב – .social & promotional fund
ב .תקציב הקרן לקידום היצירה הישראלית יאושר בתחילת כל שנה ע"י דירקטוריון אקו"ם.
 .7סמכויות ודיווח
א .לדירקטוריון אקו"ם תהיה הסמכות הבלעדית לקבוע מעת לעת את הקריטריונים למתן הסיוע.
לוועדה הסמכות לדון ולאשר בקשות סיוע המופנות לקרן לקידום היצירה הישראלית ,בכפוף לקריטריונים
שנקבעו.
ב .דוחות הקרן המבוקרים יוגשו וידווחו לדירקטוריון אקו"ם בתום כל שנה ולא יאוחר מה 31-במארס.
ג .הוועדה תדווח לדירקטוריון אקו"ם על כל עניין חריג או מהותי במהלך הפעילות.
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תקנון הקרן לקידום היצירה הישראלית
חזון ,כללים ונהלי עבודה
נהלי עבודה וקריטריונים:
 .1רשאי להגיש בקשה לתמיכה:
מי שהחל בביצוע פרוייקט התואם את חזון ומטרות הקרן ,השלים לפחות שליש ממנו והציג תקציב מתוכנן ולוח
זמנים לסיום ולביצוע הפרויקט .לוח זמנים זה לא יעלה על  18חודשים.
 .2נוהל הגשת בקשות לתמיכה:
א .כל מבקש תמיכה (בעל זכות) רשאי לפנות בבקשה לקבלת מענק אחת לשנתיים( .לא ניתן להגיש בקשת תמיכה
נוספת עבור פרוייקט שנתמך בעבר על ידי הקרן).
ב .בקשות הסיוע יוגשו על גבי טופס רשמי (מצורף) ויצורפו להן המסמכים הנדרשים.
ג .יוצר לא יוכל להגיש בקשה למועמדות לפרס אקו"ם בתחום עידוד פרסום היצירה/עילום שם ולקרן לקידום
היצירה הישראלית בגין אותה היצירה.
 .3התחייבויות מבקש התמיכה:
א .המבקש יתחייב בכתב על לוח זמנים להשלמת הפרויקט .במקרה של אי עמידה בתנאי התמיכה ,יוחזרו לאקו"ם
סכומי המענק בצירוף הפרשי הצמדה וריבית .במידת הצורך יקוזז ההחזר מתמלוגיו.
ב .המבקש יתחייב לדווח ולעדכן את אקו"ם על שלבי התקדמות הפרוייקט ,לרבות העברת עותקים ואסמכתאות
לקיום הפרוייקט ,בהתאם לדרישת אקו"ם.
 .4מקבל התמיכה יאזכר את דבר מתן החסות בפרסומיו/בעת ביצוע הפרוייקט כדלקמן:
"הוצאת/הפקת ה __________________ הינה בסיוע הקרן של אקו"ם לקידום ,עידוד ותמיכה ביוצר וביצירה
הישראלית" .לצד משפט זה יש להוסיף את הלוגו של אקו"ם ,כפי שיקבע ע"י נציגי הוועדה.
 .5סכומי התמיכה:
סכום התמיכה למבקש הוא עד עשרת אלפים  ₪בהתאם להחלטות הוועדה .סכום זה הוא ברוטו וממנו ינוכה מס
כחוק.
 .6התכנסות הוועדה והחלטות:
א .הוועדה תתכנס לפחות אחת לשלושה חודשים לדון בבקשות..
ב .החלטות הוועדה על גובה המענק הינם שקלול של הקריטריונים הבאים:
 )1מספר שנות ותק באקו"ם של מגיש/ת הבקשה.
 )2גובה התמלוגים בשלוש השנים האחרונות של מגיש/ת הבקשה.
 )3תרומת הפרויקט לקידום מעמדה של המוזיקה או הספרות בישראל.
 )4במקרה של גופים התומכים ביצירות של חברי אקו"ם  -יילקחו בחשבון ,פועלו האמנותי של היוצר/ת
לכבודו עורכים מחווה ,היקף הפקת הפרויקט ומורכבתו.
ג .הוועדה תיידע את המבקשים על החלטתה בעניינם בדוא"ל או בדואר ,על הוועדה לא חלה חובת הנמקה
על החלטותיה.
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תקנון הקרן לקידום היצירה הישראלית

חזון ,כללים ונהלי עבודה

 .7ייזום פרויקטים למימוש חזון הקרן
הוועדה תיזום פרויקטים למימוש חזון הקרן כגון :הענקת מלגות ליוצרים צעירים בתחילת דרכם,
ערבי הוקרה ליוצרים וותיקים ,ערבי זמר ,ספרות ,שירה ומוסיקה קונצרטית ,פסטיבלים (תחרויות כתיבה) ועוד.
 .8אקו"ם והקהילה  -מתן סיוע לפרויקטים חברתיים
קריטריונים לתמיכה בפרויקטים התורמים לקהילה:
א .הפרויקט הנתמך יהיה בתחום המוסיקה או הספרות הישראלית.
ב .התמיכה תינתן לגוף (עמותה/חברה בע"מ) שקיים ופעיל בקהילה לפחות שלוש שנים .הגוף מוכר כמוסד ציבורי
כמשמעותו בסעיף  )2( 9לפקודת מס הכנסה וקיבל אישור לעניין תרומות (סעיף  46לפקודת מס הכנסה)
מותנה בהצגת מסמכי עמותה/חברה בע"מ פורמליים בתוקף .יש להציג :אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות
לפי סעיף  46תקף לשנת המס בה מתקבלת התמיכה ,אישור ניהול ספרים תקין ,אישור ניכוי מס במקור .כמו כן,
כנגד התמיכה הכספית יגיש הגוף חשבונית /קבלה אשר מוטבע עליה "מוכר לעניין ס'  46לפקודה.
ג .גופים שלא קיבלו תרומה מקרן לקידום היצירה הישראלית במשך שלוש שנים רצופות.
ד .הגוף מקבל הסיוע יאזכר את דבר מתן החסות בהתאם לאופי הפרויקט לצד לוגו אקו"ם באופן בולט.
הקרן לקידום היצירה הישראלית תעודד פרויקטים בקהילה על פי הנהלים הבאים:
א .הקרן תתמוך בחמישה פרויקטים בשנה לכל היותר.
ב .גובה תמיכה מרבי יעמוד על סך .₪ 5000
ג .גובה המענק יקבע על פי היקף הפרויקט ומורכבותו.
לתשומת לבך ,בשל היקף הפניות הרבות לקרן הקידום ,אין הקרן מתחייבת לתרום לכל פונה,
גם אם עמד בכל הקריטרונים ,האישורים והמסמכים המבוקשים.
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בקשת תמיכה ביוצר ישראלי  /ביצירה ישראלית
פרטי המבקש/ת
שם פרטי

שם משפחה

טלפון

פקס

כתובת

עיר/ישוב

מיקוד

כתובת בדואר אלקטרוני ()E-MAIL
סכום תמיכה מבוקש___________________________
לבקשה יצורפו כל המסמכים הבאים (את הבקשה יש להגיש בדוא"ל ,Kidum@ACUM.org.il :בדואר ישראל או במסירה ידנית
במשרדי אקו"ם) :
1 .1מסמך המתאר את הפרוייקט בציון היוצרים הלוקחים בו חלק (יש לפרט קרדיטים בכל היצירות)
2 .2לוח זמנים מתוכנן של הפרוייקט ופירוט שלבי הביצוע.
3 .3מסמך המפרט את סעיפי הוצאות הפרוייקט כולל תקציב לכל סעיף בציון סטטוס התשלום (שולם/לא שולם)
כמו כן ,יש לציין פרטי מקורות תמיכה נוספים בפרוייקט (לרבות שם התומך וסכום התמיכה)
4 .4תקציר קורות חיים מקצועיים של מגיש/ת הבקשה.
5 .5יש לצרף כתב יד/דיסק דמו/הצעה לתכנייה למופע ,בהתאם לסוג הפרוייקט.
במקרה של הוצאת ספר ,יש לצרף הסכם חתום עם ההוצאה לאור.
התחייבות המבקש/ת
1 .1הנני מצהיר/ה שהשלמתי לפחות שליש מהפרוייקט.
2 .2הנני מתחייב/ת להשלים את הפרוייקט בתוך _____________ (נא ציין את פרק הזמן הדרוש*) ממועד מתן התמיכה.
3 .3אני מתחייב/ת לדווח ולעדכן את אקו"ם על שלבי התקדמות הפרוייקט ,לרבות העברת עותקים ואסמכתאות לקיום הפרוייקט ,בהתאם
לדרישת אקו"ם.
4 .4אם לא אעמוד בלוח הזמנים להשלמת הפרוייקט כאמור בסעיף  2לעיל ,אני מתחייב/ת להחזיר לאקו"ם את כספי התמיכה שקיבלתי
בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק .במקרה האמור אקו"ם תהיה רשאית לקזז את סכום כספי התמיכה שניתן לי מחשבון התמלוגים
שלי באקו"ם.
5 .5הנני מתחייב/ת לאזכר את מתן התמיכה מאקו"ם בנוסח שלהלן" :הוצאת/הפקת ה ____________ -התאפשרה בסיוע "הקרן לקידום
היצירה הישראלית של אקו"ם" ולהוסיף את הלוגו של אקו"ם.
תשובה על בקשת התמיכה תינתן למבקש/ת בתוך שלושה חודשים.
לוועדה שיקול דעת מלא באם להעניק את התמיכה המבוקשת או לסרב לבקשה ,וכן לקבוע את גובה סכום התמיכה.
הוועדה אינה מתחייבת להיענות לכל בקשה שהיא.
בברכת הצלחה!
ועדת הקרן לקידום היצירה הישראלית
*פרק הזמן לא יעלה על  18חודשים
חתימת המבקש/ת__________________ :

תאריך________________ :
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(יש למלא רק לאחר קבלת הודעה על תמיכה בפרויקט) +

אני,
שם פרטי

ד
ו
ג
מ
שם משפחה

ת.ז.

			

הריני מאשר/ת שקיבלתי מאקו"ם ביום _______________ תמיכה כספית בסך של _______ ש"ח (להלן" :סכום התמיכה")
לצורך ביצוע פרוייקט:

		
הוצאת תקליטור

		
מופע

ערבי זמר וקונצרטים

		
הוצאת ספר

ערבי הוקרה

		
הוצאת כתבי עת

אירוע

ה

אחר_____________________________________________________ :

אני מתחייב/ת ומצהיר/ה כדלקמן:

1.1כל הפרטים שמילאתי בטופס בקשת הסיוע המצורף לכתב התחייבות זה ,הינם נכונים ומדויקים .ידוע לי כי על סמך פרטים אלה
אקו"ם העניקה לי את סכום הסיוע.
2.2להשתמש בסכום הסיוע למטרה המפורטת בכתב התחייבות זה בלבד ,ולא לכל מטרה אחרת.

3.3להשלים את ביצוע הפרויקט לא יאוחר מ _________-חודשים ממועד קבלת סכום התמיכה.

4.4להודיע ליו"ר וועדת הקרן לקידום היצירה הישראלית של אקו"ם על המועד בו אסיים לבצע את הפרויקט ,וזאת מיד עם סיומו
ובמידה ומדובר בתוצר פיזי ,אעביר לאקו"ם העתק ממנו.
5.5לאזכר את סיועה של אקו"ם בפרויקט בנוסח שלהלן:
"הוצאת התקליטור/הספר/הפקת המופע/הוצאת כתב העת ,התאפשרה בסיוע "הקרן לקידום היצירה הישראלית"  .לצד משפט
זה אני מתחייב/ת להציב את הלוגו של אקו"ם.
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6.6אם הפרויקט הוא הוצאת כתב עת/ספר/תקליטור או כל תוצר פיזי אחר ,אני מתחייב/ת לאזכר את סיועה של אקו"ם כאמור על גבי
התוצר עצמו וכן בכל פרסום שהוא .אם הפרויקט הוא הפקת מופע כלשהו ,אני מתחייב/ת לאזכר את סיועה של אקו"ם באופן ראוי
בין היתר בתכניה ,בהזמנות ,במהלך המופע ובכל חומר פרסומי הנוגע למופע.
7.7אני מסכים/ה לכך שאקו"ם תפרסם כי העניקה לי סיוע כספי לצורך ביצוע הפרויקט תוך ציון שמי וסכום הסיוע שקיבלתי ולא תהיה
לי כל טענה כלפי אקו"ם בעניין זה.
8.8בכל מקרה בו אפר את הצהרותיי ו/או התחייבויותיי (חלקן או כולן) כמפורט בכתב התחייבות זה ,תהיה אקו"ם רשאית לדרוש ממני
להשיב את סכום הסיוע ,ואני מתחייב/ת לעשות כן מיד עם קבלת הדרישה .כמו כן ,אקו"ם תהיה רשאית להחליט כי אחזיר את
סכום הסיוע באמצעות קיזוזו מהתמלוגים המגיעים לי מאקו"ם או באמצעות כל דרך אחרת – הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של
אקו"ם.
בכבוד רב,

תאריך__________________ :

ה

שם מבקש/ת הסיוע__________________ :

חתימה___________________ :

