
�� נוסח משולב לא רשמי��

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

ל במבחני� 1רמוסדות ציבוחלוקת כספי� לצור� תמיכה

 �1985ה"התשמ, לפי חוק יסודות התקציב

ל ע�וב,�19852ה"התשמ,א לחוק יסודות התקציב3עי�סבהתא� התייעצות

לבזה מתפרסמי�, היוע$ המשפטי לממשלה תמיכות של חלוקת כספי מבחני�

.מוסדות ציבורל)המשרד�להל�(חינו& והתרבותה משרד

:כללי

ובהמלצה, ועדת התמיכות של המשרד תדו� במת� תמיכות מתקציב המשרד.1

לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב בהתא�, לתמיכות למוסדות שוני�

.3המדינה במוסדות ציבור ולדיו� בה�

של�על, א� אכ� נכו� וראוי לתיתה, התמיכה עצמה צרי& שתינת� פי עקרונות

. סבירות ושוויו� בי� מקבלי התמיכה השוני�

כל,� ולהחליט בכל בקשה ובקשה לתמיכהבבואה לדו תשקול הועדה את

.אחיד ועניני של המבחני� שנקבעו, תו& יישו� שוויוני, נסיבותיו של העני�

תו& הפעלת אמות מידה, כל שיקוליה של ועדת התמיכות יהיו ענייניי�

.החלטת הועדה תהא מנומקת ובפרטות; מקצועיות ככל שיידרש לפי העני�

, כאמור, הסכו� המיועד לתמיכות בתקציב השנתי של המשרדחלוקת.2

, ידי הקבצת נושאי התמיכה לפי תחומי פעילות�על, תיעשה בשלב מקדמי

.וקדימויות שתקבענה כתוצאה מכ&, פי תכנית העבודה של המשרד�על

.

ביתיקו�; 4687'עמ,)17.9.1992(ב"ט באלול התשנ"י, 4042פ"מבח� התמיכה פורס� בי1 פ" למבח� התמיכה פורס�
ביתיקו�; 2869'עמ,)19.4.1999(ט"באייר התשנ'ג, 4743 ו" באדר התשסט"י, 5507פ"למבח� התמיכה פורס�

.2294'עמ,)19.3.2005(
.34'עמ,ב"התשנ;60'עמ,ה"ח התשמ"ס2
; 1628'עמו402'עמ,א"התשס; 3264'עמ,ס"התש; 1710'עמ,ז"התשנ; 4716'עמ,ד"התשנ; 2569'עמ,ב"פ התשנ"י3

.1140' ועמ330'עמ,ה"התשמ; 2030'עמו298'עמ, 107'עמ,ד"התשס; 1358'עמ,ג"התשס; 761'עמ,ב"שסהת
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 מינהל התרבות

.

.
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 ספר לאמנות�בתי.42

 .) 2295'עמ, 5507פ"י; 2869'עמ, 4743פ"י: תיקו�(

:הנושאי� הנתמכי�/הגופי�

.ספר לאמנות�בתי

. 31�03�77:תקנה תקציבית

:מטרת הפעילות הנתמכת

.פי מדיניות המינהל והאג��לסייע להכשרה מקצועית בתחומי האמנויות לסוגי� על

:סוגי הפעילות והנושאי� הנתמכי�

.טלויזיה ותקשורת, קולנועלמעט, כל תחומי האמנויות

:קריטריוני� ותנאי�

ההכרה ניתנת על פי חוות דעת של ועדה מקצועית. המוסד מוכר בידי האג�.א

.רמת המורי� וההוראה והתנאי� הקיימי� במוסד, הספר�על רמת בית

המוסד מכשיר אמני� בתחומי האמנות השוני� ובו לימודי� סדירי� במש&.ב

.שנתיי� לפחות

ב.ג פי�על, עלי אחד מתחומי האמנויות לסוגיה�עדיפות למוסדות מרכזיי�

.מדיניות המינהל והאג�

:מדדי� המשפיעי� על קביעת ההקצבה

.הספר�חשיבות התחומי� הנלמדי� בבית.א
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.הספר על פי חוות דעת של מומחי��רמת ההוראה בבית.ב

בו�ייחודו של בית.ג .הספר בתחומי הלימודי�

או.ד .תו הוא משרתמיקומו הגיאוגרפי והאיזור

.הספר�מספר התלמידי� הלומדי� בבית.ה

.מספר המורי� המלמדי�.ו

.גודל הצוות הטכני והמינהלי.ז

.עלות שעת הוראה.ח

.הצרכי� בציוד לימודי.ט

, הצגות(שאינה הוראה ישירה, עלויות לפעילויות נוספות בתחו� האמנות.י

).'תערוכות וכו

.

.

.

)1992 ביולי8(ב"בתמוז התשנ'ז

 זבולו� אורלב

 שר החינו& והתרבות

)1999 במרס9(ט"א באדר התשנ"כ

 יצחק לוי

 שר החינו& התרבות והספורט

)2006פברוארב28(ו"התשסשבטב'ל

 מאיר שטרית

 שר החינו& התרבות והספורט


