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

ל החלוקת כספימבחני� מדע התרבות תמיכות של משרד

1רוסדות ציבומבהספורטו

 �1985ה"התשמ, לפי חוק יסודות התקציב

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

הב לחוק התרבות)4(3מועצה הישראלית לתרבות ואמנות לפי סעי� התייעצות ע�

ע�,�20023ג"התשס, והאמנות בזה לממשלה מתפרסמי� יוע( המשפטי ובהתייעצות

ל �להל�(התרבות והספורט מדעה תמיכות של משרדחלוקת כספי מבחני�

:מוסדות ציבורל,)שרדהמ

 מינהל התרבות

 שיפוצי� והרחבה במוסדות תרבות מרכזיי�

 19�31�03�40:'תקנה תקציבית מס

 כללי.1

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

לנוהל להגשת בקשות בהתא�, למוסדות תרבותמתקציב המשרד

צ .)הנוהל�להל�(4יבור ולדיו� בה�לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות

פי, א� אכ� נכו� וראוי לתתה,, שתינת�התמיכה עצמה צרי)ב( על

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

את, בבואה לדו� ולהחליט בכל בקשה ובקשה לתמיכה)ג( תשקול הוועדה

של,אחיד, תו, יישו� שוויוני, כל נסיבותיו של העני� מקצועי ועניני

.תהחלטות הוועדה יהיו מנומקו; אלהמבחני� 

.2323'עמ,)18.4.2007(ז" התשסניס�ב'ל, 5651פ"מבח� התמיכה פורס� בי1
.34'עמ,ב"שנהת;60'עמ,ה"ח התשמ"ס2
.64'עמ,ג"ח התשס"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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 הגדרות.2

�במבחני� אלה

) חודשי� ינואר עד ספטמבר(הרבעוני� הראשוני� שלושת�" שנת הערכה"

בשנה שקדמה לשנת התקציב שבעבורה מתבקשת התמיכה והרבעו�

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

ב תהיה שנת הערכה התקופה המתחי2007עבור שנת התקציבב �1לה

ב2005באוקטובר ;2006 בספטמבר�31 ומסתיימת

 השנה שקדמה לשנה שבעבורה מתבקשת�" שנה תקציבית קודמת"

;התמיכה

. השנה שקדמה לשנה התקציבית הקודמת�" שנת התקציב המבוקר"

 מטרות התמיכה.3

�מטרות התמיכה לפי מבחני� אלה ה� לסייע למוסד תרבות

א)1( ; יעודו כמוסד תרבות גדול ומרכזיית למלא כראוי

;לאפשר שילוב טכנולוגיות מתקדמות והתקני בטיחות תקניי�)2(

לשמר את המבנה הקיי� ככל שיוחלט שהדבר נדרש מבלי לפגו�)3(

.באיכותו המקורית

 מבחני� ותנאי ס� לתמיכה.4

ז הגדרתוכ, כאי רק תאגיד שהוא מוסד ציבורלתמיכה לפי מבחני� אלה יהא

:המקיי� תנאי ס� אלה,) המוסד�להל�(א לחוק3בסעי� 

 אמנותית בדרגה�בעל רמה מקצועית, הוא מוסד מרכזי בתחומו)1(

המשרת את כלל האוכלוסיה ולא רק את האוכלוסיה, גבוהה

,בהתא� להמלצת המועצה הציבורית המתאימה, כל זאת;המקומית

על,�לפי העני ;די��פי�שכוננה

כל)2( לתכנית השיפוצי� או ההרחבה ניתנו כל האישורי� הנדרשי� לפי

;והיא ניתנת לביצוע מיידי, די�
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ובכלל זה הוא נתו� לביקורת, המוסד מקיי� את כל דרישות הנוהל)3(

וכ� מקיי� את החלטות, בהתא� לדיני� החלי� עליו, המשרד

; הממשלה שלעני�

בכל תנאי הס�, קשה התמיכהעבורה התבשבבשנה, המוסד עומד)4(

האמורי� במבחני מינהל התרבות לחלוקת כספי תמיכות המתאימי� 

;לפעילותו

מ)5( �30מחזור הפעילות של המוסד בשנת התקציב המבוקר לא פחת

;שקלי� חדשי�מליו�

מ)6( ;�200,000מספר המבקרי� בתשלו� במוסד בשנת ההערכה לא פחת

ש)7( למוסד איתנות פיננסית,� במינהל התרבותלענילפי קביעת המחלקה

מ  �40%והכנסותיו העצמיות בשנת התקציב המבוקר לא פחתו

;מהמחזור השנתי בשנת התקציב המבוקר

י המחלקה המקצועית המתאימה בקשת המוסד לשיפוצי� נבחנה ביד)8(

במינהל התרבות וזו מצאה כי עריכת השיפוצי� חיונית להבטחת

;השוטפת כראוי של המוסדהמש, פעילותו 

מהיק� השיפו( או ההרחבה לפחות לושי� אחוזי�שהמוסד גייס)9(

מיהמתוכנ� כפי שא שקלי� מליו��15שר מינהל התרבות ולא פחות

מ יגייס המוסד, בכל מקרה; ממשלתיי��מקורות חיצוניי� חו(חדשי�

את כלל הכספי� הנדרשי� לביצוע פרויקט השיפוצי� או ההרחבה 

;עט חלק התמיכה שיוחלט להעניק לו לפי מבחני� אלהלמ

המוסד לא נתמ, על פי המבחני� לחלוקת כספי תמיכות במוסדות)10(

של, ציבור בתחו� השיפוצי� , לפחותשקלי� חדשי� מליו�10בהיק�

. השני� שקדמו לשנת הגשת הבקשה�5ב

 אופ� חישוב גובה התמיכה והעברת הכספי�.5

יכה במוסד ייקבע על ידי המחלקה המקצועית המתאימה שיעור התמ)א(

פי, במינהל התרבות בהסתמ, על חוות דעת מקצועית שתוגש לה על

המשתני� האלה ובהתא� למשקלו היחסי של כל משתנה המפורט 

:לצדו
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�חיוניות� ורמת הסיכו� מאי, דחיפות השיפו( או ההרחבה)1(

;) נקודות0�30(�30%ביצוע�

;) נקודות0�20(�20%היקפו הכספי של השיפו( או ההרחבה)2(

או) באחוזי�(חלק ההשתתפות העצמית)3( בפרויקט השיפו(

ההרחבה שהצליח המוסד לגייס ממקורות שאינ� ממשלתיי� או 

;) נקודות0�15(�15%המשתייכי� לשלטו� המקומי 

;) נקודות0�20( �20%הערכה מקצועית כללית של הפרויקט)4(

לאחר קבלת, חשיבות השיפו( או ההרחבה לחיי התרבות באר()5(

פי, לפי העני�, המתאימההמלצת המועצה הציבורית שכוננה על

).נקודות0�15(�15%די� 

 הולמתההעברת תשלומי התמיכה תיעשה רק לאחר קבלת אסמכת)ב(

צוע הפרויקט לפי בדבר גיוס� בפועל של כלל הכספי� הנדרשי� לבי

פיעל,פרויקטה להתקדמות ביצוע�ותבוצע בשלבי� בהתא)9(4סעי� 

.אישור מהנדס מקצועי מטע� מינהל התרבות

:תחילה.6

).2007 בינואר1(ז" בטבת התשסא"יתחילת� של מבחני� אלה ביו�

)2007 מרסב25(ז"סהתש ניס�ב'ו

 אדלה'גאלב מג

ה רטהתרבות והספומדע שר


