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 מבחנים לחלוקת כספי הקצבות של משרד החינוך
 לרשויות מקומיות בעבור פרויקטים ייחודיים  

 בתחום התרבות התורנית
 כ"ם )ספר מינהל כספי(תל 01.01.01.11סקה ילפי פ

 
 

יעוץ ספר מינהל כספי, ובאישור ה –לתקנון כספים ומשק  01.01.01.11בהתאם לפיסקה 

המשרד(, מתפרסמים בזה מבחנים לחלוקת כספי  –של משרד החינוך )להלן  המשפטי

 תמיכות של המשרד לרשויות מקומיות בפרויקטים מיוחדים בתחום התרבות התורנית.

 

 31.22.46: תקנה תקציבית

 כללי .1

ועדת התמיכות( תדון במתן תמיכות  –ועדת התמיכות של המשרד )להלן  (א)

כ"ם )ספר תל 01.01.01.11ק רמתקציב המשרד לרשויות מקומיות בהתאם לפ

 המבחנים(. –הנוהל( ובהתאם למבחנים אלה )להלן  -מינהל כספי( )להלן 

 התמיכה תינתן על פי עקרונות של סבירות ושוויון בין הזכאים לקבלה. (ב)

בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה ובקשה לתמיכה, תשקול ועדת התמיכות  (ג)

 של המבחנים.את כל נסיבותיו של העניין, תוך ישום שוויוני, אחיד וענייני 

כל שיקוליה של ועדת התמיכות יהיו ענייניים, תוך הפעלת אמות מידה  (ד)

   .ל שיידרש לפי הענייןכמקצועיות, כ

כפופה לאמור  31.22.46חלוקת הסכום המיועד לתמיכה בתקנה התקציבית  (ה)

 במבחנים ובחוק התקציב לשנת הכספים השוטפת.

 סוגי הפעילות והנושאים הנתמכים .2

יים בתחום התרבות היהודית, המאורגנים על ידי רשויות מקומיות, פרויקטים ייחוד

לחללי צה"ל, נפגעי טרור  ערבי זיכרון ארציים כגון: קונצרטים לחזנות, פייטנות,

 ותארציו אירועי יוזמות מחוזיות, כנסים ארציים בנושא מורשת ישראל, ולשואה

פסטיבלים  ,לגימלאיםבנושא בר/בת מצווה, חידוני משניות ארציים, חידוני תנ"ך 

 בתחום התרבות היהודית, מקהלות ותזמורות, ירידים ליוזמות חינוכיות.
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 קריטריונים ותנאים .3

הפרויקט אמור להתקיים במקום מרכזי ברשות המקומית )כגון: אולם,  (א)

 אנשים. 500 -אמפיתיאטרון, פארק( היכול להכיל יותר מ

 הפרויקט מיועד לציבור הרחב. (ב)

על גבי לוחות  ן, לפחות, וכבעיתון אחדפרויקט תתפרסם מודעה על קיום ה (ג)

 המודעות ובדפי פרסום )פליירים(, שיחולקו לציבור.

, 25%השתתפותה של הרשות המקומית בעלות הפרויקט תהיה בשיעור של  (ד)

 לפחות.

ידי הנהלת האגף לתרבות תורנית -תכנית הפרויקט ועלותו אושרה על (ה)

 האגף(. –במשרד )להלן 

 נקודות לא יאושר. 51 –פחות מ  פרויקט שיקבל (ו)

 זו.מתקנה  ( רשאית להגיש בקשה31.22.45מתקנת האגף ) רשות הנתמכתרק  (ז)

 עקרונות חישוב התמיכה ואופן חלוקתה .4

  -ידי האגף לפי המדדים הבאים: -לכל פרויקט יינתן ניקוד על

 10עד  –חשיבותו של הפרויקט לתרבות היהודית בישראל ותרומתו לה  (א)

 נקודות.

 נקודות. 10עד  –רמתה ואיכותה המקצועית של מבצעי הפרויקט  (ב)

 –סוג הפרויקט מבחינת התחום הגיאוגרפי לו הוא מיועד  (ג)

 נקודות 4עד  –( פרויקט ישובי 1)            

 נקודות 7עד  –פרויקט מחוזי  (1)

 נקודות 10עד  –פרויקט ארצי  (2)

  -עלות הפרויקט:  (ד)

 נקודות  5 עד -         ₪ 50,000 עד (1)

 נקודות 10 עד -        ₪ 100,000 עד (2)

 נקודות 15 עד -  או יותר₪  101,000 (3)
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 נקודות. 5עד  –פרויקט המתקיים במחוז הצפון או במחוז הדרום  (ה)

 נקודות. 10עד   --תוספת                            – )ו(   פסטיבלים בחגים

 נקודות. 10עד   -- תוספת                – פייטנות –)ז(   קונצרטי חזנות 

 נקודות. 10עד   --                          תוספת  – )ח(   חגיגות כלייזמרים             

 נקודת. 5עד    --)ט (   הוצאות ביטחון                                                       

 נקודות.  5עד    --                 )י(     הוצאות הסעות                                      

 

 

  

                                                                                                                                                 

______________________                             ________________________ 

 ד"ר שמשון שושניעו"ד אפרים יפהר                                                       
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