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 2017בקשות לתמיכה מתקציב משרד התרבות והספורט לשנת 

 
ניתן להגיש  9.10.16החל מיום "(, מודיע כי המשרדמינהלי התרבות והספורט )" -משרד התרבות והספורט 

בנושאים ועל פי המבחנים לחלוקת תמיכות כפי שיפורטו  2017בקשות לקבלת תמיכה לשנת התקציב 
אתר האינטרנט אמצעות ב , שהגישה אליה היאבאמצעות מערכת מרכב"ה רקלהלן. בקשות התמיכה יוגשו 

 /http://www.gov.il/FirstGov/BottomNav/MemshalZamin/Mercava   :בקישור הבא
  

חובה לעיין במודעה היטב  .מודעה זו כוללת מידע חיוני לכל מי שמעוניין להגיש בקשת תמיכה למשרד
כל המגיש בקשת תמיכה למשרד ייחשב כמי שמכיר את כל המידע המפורט במודעה  עד סופה.

 תמיכה. הובהוראות הדין, הנוהל ומבחני התמיכה החלים על חלוקת 
 

 הגשת בקשות תמיכה
כסלו   א' 1.12.16ה' יום הוא  בצרוף כל המסמכים הדרושיםלהגשת הבקשות  האחרוןהמועד  .1

   .2.12.16ובין  1.12.16בלילה שבין  24:00, דהיינו עד שעה זתשע"
 

, באופן מלא, תקין הדרושים המסמכים הנלווים כלחובה להגיש בקשת תמיכה במועד בצירוף  .2
ותטופל בהתאם להוראות  דיוןתובא ללא כאמור וגש תשלא  הבקש. ומדויק נכון םבההמידע וכשכל 

תאשר, לפי העניין, הארכת מועדים להגשת  אוועדת התמיכות לא תמליץ  .הרלבנטיותנוהל ה
אשר תיקונים תבקשה, מידע או מסמכים אלא במקרים חריגים במיוחד. כמו כן, הוועדה לא 

לאפשר תיקון טעויות דפוס, טעויות סופר או כיו"ב  תמתחייב התמיכה ואף אינ בבקשתמהותיים 
   טעויות.
   

למידע לגבי הנפקת כרטיס או  – כרטיס חכםהגישה למערכת המרכבה היא רק באמצעות  .3
וארך המועד להגשת בקשת תמיכה בגין הזמן שנדרש י לא .ראה להלן "שונות"הארכת תוקפו 

  .או להאריך את תוקפו לקבל כרטיס חכם
 

ת התמיכה. המשרד אינו מתחייב ות בקשושלפיהם מוגש הקולות הקוראיםיש להקפיד בבחירת  .4
   אחר או למשרד אחר. שאינו נכון לקול קוראקול קורא להפנות בקשה שהוגשה על פי 

 
"הגשת בקשה  הפעולה הסופית שלבמרכבה את שמכינים יש להקפיד ולבצע לכל בקשה  .5

בקשת התמיכה בכלל לא מוגשת למשרד אלא נשארת בשלב של ללא הליך זה  !שנוצרה"
  !כל תוקףה ל איןטיוטה ו

  
ומחויב  2016-ב תמיכה בקשת הגישאך לא  2017להגיש בקשת תמיכה לשנת  מבקשמי ש לעניין .6

או בהגשת  ,מוקדמת מקצועית המלצה בקבלת, התרבות למינהלהודעה מוקדמת על כך  מתןב
. לכך המועד חלף כבר רבות שבתקנות הרימידע למרכז למידע לצורך הטיפול בבקשת התמיכה, 

מדובר, בין היתר, בבקשות תמיכה  .התרבות מינהל של הרלבנטית במחלקה הדברים את לברר יש
ם יה, שלגבבתחום המוסיקה, בתי ספר למוסיקה, פסטיבלי מוסיקה ופרויקטים בתחום המוסיקה

 המשרד בחודשעל פי מודעה שפרסם מוקדמת  מקצועית המלצה לקבלת הבקשלהגיש  צורך היה
  .2016 יוני

 
 :למען הסר ספק .7

להגישם,  התמיכהלמרכז המידע, באותם מקרים שבהם נדרש מבקש  נתוניםשאלון נלווה או  .א
 מבקשת התמיכה, אך יוגשו על פי המועדים הספציפיים שיקבע המשרד. נפרד-חלק בלתיהינם 

בקשת תמיכה על פי הדרישות המפורטות במודעה זו חלות גם  הגשת-איההוראות בעניין 
 .בשינויים המחויבים בהקשר זה

http://www.gov.il/FirstGov/BottomNav/MemshalZamin/Mercava/


"ה במרכברשם העמותות מתעדכן  מטעםתקין הניהול ה אישור הנפקת סטאטוסלידיעתכם,  .ב
כהגשת אישור  ייחשב 1.1.2017 לפניעדכון שנקלט במרכבה  רקישירות מרשות התאגידים; 

 במועד. 
הן של הגוף מבקש התמיכה והן של הפעילות  2017שלא כמו יתר המסמכים, הצעת תקציב  .ג

 באמצעות מערכת המרכבה. 31/12/16שבגינה מבוקשת התמיכה ניתן להגיש עד ליום 
 

  הוראות כלליות

מקורות המשפטיים שמסדירים המשרד ידון בבקשות התמיכה, יטפל בהן ויחלק תמיכה בהתאם ל .8
 משרד האוצר באינטרנט שכתובתו של ניתן לעיין במסמכים אלה באתר את העניין. 

http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGener
iationsalTopNav/AGSubjects/assoc/ באתר משרד המשפטים באינטרנט שכתובתו  או 

http://index.justice.gov.il/Units/Tmihot/Pages/default.aspx. 
 

מצג,  א ועדת התמיכות. אין תוקף לכליהבמשרד לאישור תמיכה  היחידהרשות המוסמכת ה .9

 כלשהו. על ידי גורם אחר  וניתנשאו  והבטחה, התחייבות או כיו"ב, שנעש
 

אישור ו/או מתן תמיכה בפועל כפופים לאישור תקציב המדינה, אין ודאות שייקבע תקציב לנושא  .10
 .התמיכה, ואם כן, מה יהיה שיעורו

 

מדור "תמיכות" באתר האינטרנט של המשרד, שכתובתו  .11
http://www.mcs.gov.il/Pages/Tmihot.aspx ,המשרד של וחיוני  תקשורת מרכזי ץישמש ערו

שני  ב אחריולעק חייבתמיכה או מקבל  כל מי שמבקשהציבור כך גם מערכת המרכבה. כלפי 

ניתן להירשם באתר  .הםבמתפרסם שייחשב כמי שמודע למידע ובמהלך כל השנה  מקורות אלה
הודעות בתחום התמיכות. פרסום המשרד כדי לקבל באופן ישיר עדכון על 

(http://mcs.gov.il/pages/RssFeeds.aspx .) 
 

שקבע  "ולדיון בהן מתקציב המדינה לתמיכהלהגשת בקשות נוהל "תשומת הלב מופנית להוראות  .12
 ןמבחלו/או  http://mcs.gov.il/documents/tmichot2013/nohal-sar-otzar.pdf שר האוצר

הוצאות ההנהלה והכלליות המירבי המותר של שיעור ה( 1של המשרד בעניין הרלבנטי  תמיכהה
נדרש העצמי המימון השיעור (  2 ,של מי שמבקש או מקבל תמיכהמתוך מחזור הכנסותיו השנתי 

י נבששונה במקרה שנקבע שיעור מירבי לגבי כל אחד מהנושאים האלה, . מתוך הפעילות הנתמכת
  ((. ד)כ8-)ח( ו8)בנוהל שר האוצר ראה סעיפים  .המקומות, יש לנהוג על פי השיעור המחמיר

 
המשרד מפרסם לציבור את רשימת מקבלי התמיכה, סכום התמיכה בהם ואת המודלים לחישוב  .13

 תמיכה.ה
 

למשרד ולדעתו על המשרד מבקש נלווה שמגיש האם קיים מידע בבקשת תמיכה או בכל חומר  .14
)בסעיף זה  1998-להימנע מלגלותו למי שפונה אליו בבקשה לכך על פי חוק חופש המידע, תשנ"ח

מפאת אחת העילות המפורטות בחוק, עליו לציין זאת במפורש בכתב, בצורה בולטת בעת "( החוק"

לא  .סיוןיהגשת המידע, ככל שניתן במקום סמוך לאותם פרטי מידע ספציפיים שלגביהם נטען הח
המפורטות  ותעילאחת מהסיון שלא נומקה לפי יתתקבל טענה כוללת שאין לגלות מידע או טענת ח

סיון כאמור ייחשב כמי שוויתר על הזכות לקבל את אותם פרטי מידע ביחס ילחבחוק. מי שטוען 
ת למשרד וגשמסמכות להיענות, אם לאו, לבקשה לגילוי מידע שהשיודגש  מבקשי תמיכה אחרים.ל

 חוק נתונה למשרד בלבד. העל פי 
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 תרבות 
 

להלן פירוט תחומי הפעילות שבהם תומך המשרד בתחום התרבות ושבהם ניתן להגיש בקשה לתמיכה על פי 

  מודעה זו: 

מוסיקה: גופים כליים, גופים קוליים )מקהלות( כיתות אמן בינ"ל, תחרויות בתחום המוסיקה, ארגוני מוסיקה, 

כתבי : פרוייקטים אופראיים, אופרה; ספרות, פרוייקטים בתחום המוסיקה, מוסיקהאנסמבלים וקבוצות, מרכזי 

להקות מחול,  ; מחול:פסטיבלים לתרבות ואמנות ;ספריות למוגבלי ראיה ;עת, מפעלי ספרות, אירועי ספרות

 ;תרבות לערבים פעולות ;תרבות לדרוזים פעולות ; במחול פרויקטיםקבוצות מחול קאמריות, מרכזי מחול, 

בתי ספר לאמנות בתחומים הבאים: קולנוע, כתיבה  ;ירושליםאמנות מוסדות  ;קולנוע ;שימור אתרי התיישבות

אולפני מחול מקצועיים בחינוך הלא פורמלי, אמנות פלסטית, בינתחומי ומוסיקה;  ,יוצרת, משחק, מחול

 קבוצות תיאטרון, פרויקטים הפקתיים בתחום התיאטרון,תיאטרון פרינג':  ;מוזיאונים  ;תיאטרונים רפרטואריים

מורשת  ;ארכיונים ;מוסדות תרבות העוסקים במחקר ;אמנות פלסטית ;מרכזי פרינג' ויוזמות בתחום התיאטרון

מכוני מחקר תורניים בעלי חשיבות ; בתחום המורשתחזנות, להקות מחול מוסדות , עדות : מרכזיעדות ישראל

 ;מוסדות תרבות בפריפריה  ;יתתרבותית לקהילה יהודית שאינה אורתודוקס-תמיכה בפעילות רוחנית ;לאומית

  .לפרסום הודעת עדכון מטעם מינהל התרבות באתר המשרד( ףפובכ. )התרבות בתחום גג ארגוני

 

מי הפעילות המפורטים בתחו 2017לשנת מדינה להלן מפורטים סכומי התקציב המופיעים בהצעת התקציב 

 .התמיכה מותנית באישור תקציב המדינהטרם אושר ומתן  2017לשנת למען הסר ספק, תקציב המדינה  לעיל.

 מס תקנה
 

 שם תקנה
 

סכום 
משוער 
 באש"ח

 26,254 קבוצות תאטרון 19420207

 5,945 מוסדות תרבות מדע ומחקר 19420214

 94,857 תיאטרון רפרטוארי 19420215

 8,132  )ללא גופים כליים(מוסיקה  19420216

 45,000 עפ"י חוק מוכרים מוזאונים 19420218

 29,000 להקות מחול – מחול 19420220

 18,750 האופר 19420221

 11,210 ספרותספרות, כתבי עת ומפעלי  19420222

 5,500 ספריות למוגבלי ראיה 19420223

 7,000 אמנות פלסטית  19420224

 16,815 פסטיבלים לתרבות ואמנות 19420226

 79,500 קולנוע 19420228

 15,500 בקהילהתרבות  19420231

 12,780 מורשת עדות ישראל 19420232

 23,000 פעולות תרבות ערבית 19420233

 8,600 מכוני מחקר תורניים בעלי חשיבות לאומית 19420234

 8,000 תרבות בפריפריה 19420235



 

 

ן והסדרה מחדש של מערך התמיכות ובמהלך השנה הקרובה מינהל התרבות ימשיך בארג .11
וכולל תיקון  שבאחריותו. תהליכים אלה רלבנטיים לכמעט כל תחום פעילות שבו תומך המינהל

מהותי של מבחני תמיכה, החלפת מבחני תמיכה ישנים במבחנים חדשים והתקנת מבחני תמיכה 
תתבצע בהתאם להוראות המבחן המתוקן או  2017תמיכות בשנת החלוקת . יחדשים לגמר

 החדש, לפי העניין.
 

המפורטים התחומים בכל  2017בקשות תמיכה לשנת כעת אין מניעה להגיש  ,למען הסר ספק
ייתכנו מקרים שבהם חלוקת כספי תמיכה, הטיפול  2017בינואר  1החל מתאריך , אך לעיל

. הדבר בהשלמת הליכי ההסדרה האמורים יםמותנ ובבקשות תמיכה ו/או אישורן יתעכבו ויהי
 2017-גוף שמגיש בקשת תמיכה לאם או ככל שיאושרו.  2017-נכון בהתאמה אף לגבי מקדמות ב

. מינהל התרבות את הדברים בחשבון ולהתנהל בזהירות הפיננסית המתחייבת חייב להביא

 יעדכן את הציבור באופן שוטף אודות כל התפתחות בנושא זה. 
 

המשרד נמצא בשלבי ניסוח מתקדמים של מבחני התמיכה בתרבות בקהילה ותרבות במגזר החרדי 
דעה נוספת בדבר הגשת בקשות ולאחר כניסתם הצפויה של מבחני תמיכה אלה לתוקף תפורסם מו

 בתחומי פעילות אלה. 2017תמיכה לשנת 
 

ניתן לעיין בנוסח משולב לא רשמי של מבחני התמיכה בתחום התרבות באתר משרד המשפטים,  .16
ואולם הנוסח המחייב של כל מבחן תמיכה הוא הנוסח שפורסם ברשומות )ילקוטי הפרסומים( על 

  כל תיקוניו. 
 

מעביר נתוני פעילות למשרד באמצעות המרכז למידע ולמחקרי תרבות שלגבי מוסד תרבות  .17
  )פיל"ת(, איסוף הנתונים יתבצע כדלקמן:

ונתוני פעילות  2016ספטמבר  –הנתונים על פעילות המוסד בחודשים ינואר את ש יגלהיש  .א
בהתאם למועדים  2011וכן "טופס סרגל אחיד" שתואם למאזן  2011הרבעון האחרון לשנת 

 שקובע פיל"ת. 
 תוך שני ימי עבודה מהגעת הפניה.  פיל"תמוסד יידרש להיענות לפניות ושאלות  .ב
לו ר ייעבפיל"ת יידרש לאשר את נכונות דו"ח הסיכום של הפעילות ש פיל"תמי שמעביר מידע ל .ג

 או להגיש למשרד ערעור מנומק לגביו בכתב תוך שלושה ימי עבודה מיום קבלת הדו"ח. 
עד או לפיל"ת, לפי העניין,  יש להעביר למינהל תרבות 2016את הנתונים הנגזרים מתקציב  .ד

  .זתשע" י"ג טבת  11.1.2017' דליום 
 
 
 
 
 

 22,000 בתי ספר לאמנות 19420236

 19,625 שימור אתרי התיישבות 19420245

 23,000 ירושלים בוסדות אמנות מ 19420247

 4,000 תפעולות תרבות דרוזי 19420249

19420254 
תרבותית לקהילה יהודית שאינה  -פעילות רוחנית 

 1,000 אורתודוקסית

19420257 

לפרסום הודעת עדכון  ףפובכ) אירגוני גג בתרבות
 2,117 באתר המשרד(

 8,956 ופרויקטיםיוצרים עצמאיים, הרכבים מרכזים  -מחול  19420258

 50,181  גופים כליים -מוסיקה  19420259

 9,713 ארכיונים 19420260



  ספורט 

 
 בקשה להגיש ניתן ושבהם הספורט בתחום המשרד תומך שבהם הפעילות תחומי פירוט להלן .18

 ספורט אגודות ,ספורט ובאיגודי בהתאחדויות ספורט פעולות :זו מודעה פי על לתמיכה
כינוסי ספורט  ,עממיות ספורט פעולות, הישגי ספורט מרכזי, אירופה גביע בתחרויות המשתתפות

, אחרים לגופים אולימפיים ומצוינות אימון מרכזי, אולימפיים ומצוינות אימון מרכזיבינ"ל בארץ, 
 משלחות שיגור ,מיוחדים צרכים לבעלי ספורט ופעולות יוזמות ,ספר בתי של לספורט התאחדויות

 למתן קרנותארגוני מאמנים, מניעת אלימות בספורט, , לאומיות בין לאליפויות ענפיות רב לאומיות
  .בארץ לאומיים בין ספורט אירועי קיום, הישג לספורטאי קיום מלגות

   
 . , פרחי ספורטספריים בית ספורט מועדוני, המקומיות לרשויות הספורט סל: מקומיות רשויות לעניין .19

 
 באתר משרד המשפטים,  ספורטניתן לעיין בנוסח משולב לא רשמי של מבחני התמיכה בתחום ה .20

http://index.justice.gov.il/Units/Tmihot/Pages/default.aspx   ואולם הנוסח המחייב של כל
  .מבחן תמיכה הוא הנוסח שפורסם ברשומות )ילקוטי הפרסומים( על כל תיקוניו

 
 הערה:  .21

מבחני התמיכה שבהם הוא מטפל ובכלל זה מבחני במינהל הספורט מצוי בעיצומו של הליך תיקון 
א לחוק יסודות התקציב או תמיכה בגופים אחרים לפי העניין לחלוקה לגופי 3תמיכה מכוח סעיף 

מימון ספורט למימון הוצאות השיטור והסדרנות של ענפי הכדור בליגות הבכירות במגרשים, 
הוצאות השיטור והסדרנות בגין אירוח נבחרות לאומיות וסיוע להתאחדויות ספורט ובאיגודי ספורט 

 המשתייכים לענף מועדף או לענף על ונמצאים במצוקה תקציבית.
נוסח  טיוטת ההצעות שגובשו במשרד התרבות והספורט יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד. 

  יבות לתמוך בעתיד במוסדות ציבור בנדון.יובהר כי אין באמור משום התחי
 

בתחומי הפעילות  2017להלן מפורטים סכומי התקציב המופיעים בהצעת התקציב מדינה לשנת 

טרם אושר ומתן התמיכה מותנית  2017למען הסר ספק, תקציב המדינה לשנת  המפורטים לעיל.

 באישור תקציב המדינה.

 שם מבחן
 
 

סכום 
משוער 

 ש"חבא

 7,000 פעולות ספורט בהתאחדויות ובאיגודי ספורט 

 300 אגודות ספורט המשתתפות בתחרויות גביע אירופה

 10,000 מרכזי מחקר ופיתוח ושירותים מדעיים

 400 פעולות ספורט עממיות

 6,350 כינוסי ספורט בינלאומיים בארץ

 3,000 מרכזי אימון ותחרות אולימפיים )לרבות גופים אחרים(

 35,000 סל הספורט ומועדוני ספורט בית ספריים )רשויות מקומיות(

 3,200 התאחדויות ספורט בבתי הספר

 425 בעלי צרכים מיוחדים

 225 משלחות רב ענפיות

 100 תמיכה בארגוני מאמנים

 600 מניעת אלימות בספורט

 1,000 קרנות למתן מלגות קיום לספורטאי הישג 

 1,000 אירועים בינלאומיים

 18,000 פרחי ספורט )רשויות מקומיות(

 1,500 תמיכה בספורט מוטורי



 שונות 
למערכת מרכב"ה ניתן להיכנס רק באמצעות כרטיס חכם. מוסדות שלא קיבלו תמיכה בשנה  .22

 או  miryamda@most.gov.ilבאמצעות הדוא"ל  לפנות לגב' מרים דנינומתבקשים קודמת 
או  einatm@most.gov.ilבדוא"ל  עינת מנקו)בתחום התרבות( או לגב'  02-1601118בפקס' 

  )בתחום הספורט(.  02-1601178פקס ב
 

קומסיין לחברת ישירות מתבקשים לפנות או שעומד לפוג בקרוב בעלי כרטיס חכם שתוקפו פג  .23
בהתאם כדי לחדש את תוקפו,  *2007או לחברת פרסונל אי די בטלפון  03-6443620בטלפון 

  לחברה שהנפיקה את הכרטיס במקור.
  

עפ"י הנחיית החשב הכללי חלה חובה על הגופים הנתמכים ע"י המשרד לחתום על חלק  .22
מה מטעמם. על כן מהמסמכים במערכת המרכב"ה באמצעות חתימה דיגיטלית של שני מורשי חתי

של כל גוף המבקש את תמיכת  , לפחות,שני מורשי חתימהכל אחד מיש לדאוג לכך של
  .בעוד מועדמ המשרד יונפק כרטיס חכם באמצעות החברות הנ"ל

 
. בקשת תמיכה מגיששקבלת כרטיס חכם או חידוש תוקפו הינם באחריותו הבלעדית של הגוף  .21

אמור, קורה שגוף מבקש מהוועדה לאשר או להמליץ על הארכת מועד להגשת המבלי לגרוע מ
בקשת תמיכה, שלא הוגשה במועד, בטענה שהסיבה לאיחור היא עיכוב בהנפקת כרטיס חכם או 

וגש יחד י. לא תידון בקשה כזו אלא אם חברת קומסיין או חברת פרסונל אי דיחידוש תוקפו על ידי 
 באשר לעיכוב בזמן אמתמחלקה הרלבנטית במינהל התרבות את העדכן הגוף שלכך אתה תיעוד 

ועדת  .להארכת מועד כאמור, באם תוגש ך בפרטי ובנימוקי בקשתוותמיתעד ויבאופן ש וזאת
גם אם  לאשר בקשה להארכת מועד להגשת בקשת תמיכהוכו'  חהיבטמתחייבת, מ אינההתמיכות 

  .על פי נסיבותיולגופו של עניין המבקש עמד בחובת התיעוד כאמור; כל מקרה יידון 
  

מתן התמיכה מותנית באישור תקציב אישור ו/או למען הסר ספק, תקציב המדינה טרם אושר ו .26
 המדינה.

 
. התמיכה בקשות למילוי הנוגעות מהותיות לשאלות מענה קיים מרכז תמיכה מקצועי אשר יספק .27

תמיכה  בקשות הגשתהאחרון שנקבע ל למועד ועד  9.10.16  מיום יפעל המקצועי התמיכה  מרכז
 המייל לכתובת להעביר יש תמיכה למרכז שאלותכאמור בתחילת המודעה. 

tmichothelp@mof.gov.il. 
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