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 מבחני תמיכה בסל תרבות עירוני )סל"ע(

 )תמיכות מתקציב המדינה בגופים אחרים( 6.2לפי הוראת תכ"ם מס' 

 [2018 ]נוסח סופי

 מטרות התמיכה .א

מטרות התמיכה לפי מבחנים אלה לסייע לרשויות מקומיות בתחומי התרבות  .1

 והאמנות, ובכלל זה: 

לתרום לקידום חיי התרבות והאמנות לרווחת הקהילה, במיוחד בקרב הפריפריה  (א)

 הגיאוגרפית והחברתית בישראל;

 ;ותויוזמות בתחום התרבות והאמנ תרבותפעילויות פסטיבלים, לעודד  (ב)

לפעילות בתחומי התרבות הרחב להגביר את המודעות והחשיפה בקרב הציבור   (ג)

 ;והאמנות

הקמת מוסדות ציבור, בתחומי התרבות והאמנות בוארוכות טווח לסייע בייסוד פעילויות  (ד)

 הנתמכים במסגרת מבחני התמיכה של מינהל התרבות.

 הגדרות .ב

  –במבחנים אלה  .2

מנות, באופן מקצועי ביצירה בתחומי התרבות והאמי שעוסקים  –" אמנים ויוצרים" -

 או כחובבים; 

אזורי העדיפות הלאומית כהגדרתם בהחלטה ממשלה מס'  -" עדיפות לאומית אזור" -

או מכוח כל החלטת ממשלה אשר תקבע אזורי עדיפות לאומית  4.8.2013מיום  667

 לעניין תרבות;

לרבות מוסיקה, מחול תחומי התרבות והאמנות, ביצירה  –" אמנויות הבמה" -

 ;, המבוצעת בפני קהלותיאטרון

 מינהל התרבות שבמשרד; -" המינהל" -

 משרד התרבות והספורט; –" המשרד" -
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פיתוח  – 2004"מדד פריפריאליות של רשויות מקומיות  -" מדד הפריפריאליות" -

, כפי שיעודכן מעת 2008חדש" שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת 

 לעת;

על פי  2-ו 1מועצה אזורית הנמנית על אשכולות  -" זורית פריפריאליתמועצה א" -

 מדד הפריפריאליות;

, שהתקין שר 1נוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה ולדיון בהן -" הנוהל" -

  ;האוצר

של הרשויות מקומיות, שפרסמה  2013מדד חברתי כלכלי   –" סיווג הלמ"ס" -

 , כפי שיעודכן מעת לעת;2016לסטטיסטיקה בשנת  הלשכה המרכזית

אפיון יחידות גיאוגרפיות וסיווגן לפי הרמה  -" "סיווג הלמ"ס לאזורים סטטיסטיים -

, שפרסמה הלשכה המרכזית 2008כלכלית של האוכלוסייה בשנת -החברתית

 , כפי שיעודכן מעת לעת; 2013לסטטיסטיקה בשנת 

 רשות מקומית או מועצה אזורית; –" רשות" -

בדצמבר( שעבורה  31-בינואר עד ה 1-השנה הקלנדרית )מה –" שנת התמיכה" -

 .מבוקשת התמיכה לפי מבחנים אלה

בכל מקום במבחנים אלה שבו מתייחסים למספר תושבים ברשות או לסיווג הלמ"ס  .3

של רשות, הנתון יחושב לפי הנתונים העדכניים שפרסמה הלשכה המרכזית 

כה לפי מבחנים אלה. חל לאחר לסטטיסטיקה, הידועים ביום הגשת הבקשה לתמי

שהוגשה הבקשה לתמיכה שינוי במספר התושבים ברשות או בסיווג הלמ"ס של 

הרשות, לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לא ישפיע שינוי כאמור על 

 זכאותה של רשות להיתמך או על גובה התמיכה בה, באותה שנת תמיכה.

 תמיכהועקרונות לחלוקת תקציב ה תחומי התמיכה .ג

                                                        
; תיקון לנוהל 3172(, עמ' 5.3.2013, כ"ג באדר התשע"ג )6558הנוהל פורסם בי"פ   1

; תיקון לנוהל 472, עמ' 6668; תיקון לנוהל פורסם בי"פ 5152, עמ' 6605פורסם בי"פ 

 658, עמ' 6908פורסם בי"פ 



3 
 

  

תמיכה התקציב השנתי לתמיכה לפי מבחנים אלה יחולק מדי שנה בין שני תחומי  .4

 דם:לצהמפורט אלה, בשיעור 

 ;50% –פסטיבלים  (א)

 .50%  –יוזמות בתחומי התרבות והאמנות  (ב)

רשות המבקשת תמיכה לפי מבחנים אלה תגיש בקשה נפרדת לכל אחד מתחומי  .5

 .מתחומי התמיכה, ויכול שתגיש בקשה לתמיכה רק לאחד התמיכה

תיכלל ולא לא שנכללה בבקשתה לתמיכה בתחום תמיכה אחד, של רשות פעילות  .6

 אחר.התמיכה הבתחום תיתמך 

נתמכות על פי מבחני תמיכה אחרים של הפעילויות לפי מבחנים אלה לא ייתמכו  .7

ידי -נתמכות או מתוקצבות עלאו  המשרדמתוקצבות בדרך אחרת ע"י המשרד או ה

משרד ממשלתי אחר; בלי לגרוע מכלליות האמור, לא תיתמך לפי מבחנים אלה 

פעילות של הרשות או של מינהל קהילתי של הרשות שניתנה בעדה תמיכה לפי 

אחת התקנות הבאות של המשרד: תרבות בקהילה, תרבות חרדית, תרבות ערבית, 

 לים;תרבות דרוזית וצ'רקסית, או פסטיב

 הפעילויות הבאות לא ייתמכו במסגרת מבחני תמיכה אלה: .8

המתקיים )למעט מופע  הרכבים בתחומי אמנויות הבמהגופים או של ת שוטפעילות פ (א)

  ;במסגרת פסטיבל(

תקשר פעילות המסובסדת על ידי ספק שירותי הפצת תרבות בפריפריה שהמשרד ה (ב)

 איתו בהסכם;

 .פסטיבל(במסגרת המתקיים )למעט מופע  חוגים (ג)

הרשות תגיש לאישורו של המינהל דו"ח ביצוע סופי בגין השימוש שעשתה בתמיכה  .9

שניתנה לה לפי מבחנים אלה בתוך חודשיים מיום סיום הפעילות בעדה ניתנה 

התמיכה. דו"ח הביצוע יוגש בהתאם להנחיות המינהל וייחתם בידי ראש הרשות 

מיוחדים, המינהל רשאי לאשר  וגזבר הרשות. במקרים חריגים, ובהתקיים טעמים

הגשת דו"ח ביצוע במועד מאוחר יותר, ובלבד שלא יעלה על שלושה חודשים מיום 

 סיום הפעילות. 
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, או תמיכה ביתר שהוחזרה יתרה לא מנוצלת שנותרה בגין הקצאה לרשות כלשהי .10

לרשויות שנתמכו באותו תחום,  לאותו תחום תמיכה לשם הקצאה באותה שנהיוחזרו 

 . לפי שיעור התמיכה היחסי שקיבלו

 

יתרות לא מנוצלות שנותרו בתחום תמיכה אחד, יועברו לתחום התמיכה האחר לשם  .11

לרשויות שנתמכו באותו תחום, לפי שיעור התמיכה היחסי  הקצאה באותה שנה

 . שקיבלו

קיימה את תכנית  רשות לאכי  הסתבר למינהל, לרבות מבדיקת דו"ח הביצוע, .12

העבודה שאושרה במלואה או כי עלויות הפעילות בפועל פחתו מהעלויות שנכללו 

בתכנית העבודה שעל פיהם אושרה התמיכה, תופחת התמיכה הסופית בהתאם 

  (. ועדת התמיכות)לרבות בדרך של השבת כספים או קיזוז, לפי החלטת 

תבוצע אך ורק על ידי ה ני תמיכה אלהפעילות שבגינה ניתנת תמיכה לפי מבח .13

להסתייע בנותני הרשות שמקבלת את התמיכה לכך. אין באמור כדי למנוע מרשות 

למען הסר ספק, לצורך ביצוע הפעילות. הרשות שתעסיק ספקים חיצוניים שירות או ב

מובהר כי ההתקשרות בין הרשות לגוף אחר כאמור היא באחריות הרשות וכפופה 

ה אין בה כדי להפחית מאחריות הרשות ומחובתה לעמוד להוראות כל דין, ובכל מקר

 בתנאים הקבועים במבחנים אלה.

 תנאי סף כלליים לקבלת התמיכה   .ד

 לתמיכה לפי מבחנים אלה זכאית רשות העומדת בכל תנאי הסף הבאים: .14

 תכנית עבודהבקשה לתמיכה הכוללת , למועד שייקבעעד  ,למינהלהגישה הרשות  (א)

, פעילויות הנכללות בתחומי התמיכה לפי מבחנים אלההלביצוע לשנת התמיכה 

והתכנית אושרה על ידי המינהל; התכנית  חתומה ע"י ראש הרשות וגזבר הרשות,

על פי מבחנים מבוקשת התמיכה תכלול את כל תחומי הפעילות של הרשות שבגינם 

; תכנית העבודה , בהתאם להנחיות המינהלותקציב מפורט לפעילות האמורה אלה

יכול שתכלול פעילות שנערכה בשנת התמיכה טרם הגשת הבקשה לפי מבחנים 
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המינהל, בהחלטה מנומקת, רשאי להכיר רק בחלק מהתקציב שהוצג בתכנית אלה. 

  לעניין זה, יובהר כי לא יוכרו עלויות בשווה כסף.העבודה. 

לתמיכה  הלבקשתכל מידע, נתון או מסמך שהתבקש בקשר  למינהלהרשות הגישה  (ב)

לפי מבחנים אלה; בלי לגרוע מכלליות האמור, הרשות תתעד את הפעילות נשוא 

 המינהל. דרישת התמיכה לפי מבחנים אלה ותגיש תיעוד זה לפי 

 שימוש בכספי התמיכה רק למטרה שלשמה ניתנה.עושה הרשות  (ג)

שהוציאה תמיכה לפי מבחנים אלה תינתן אך ורק בעד הוצאות משתנות ייעודיות  (ד)

הרשות עבור הפעילות נשוא הבקשה לתמיכה; לא תינתן תמיכה בעד הוצאות 

, לרבות הוצאות הנוגעות להעסקת עובדי כסף או הוצאות קבועות של הרשות-בשווה

תיעוד חוץ של הוצאותיה,  ל הרשות לשמורע. הרשות או שימוש במתקני הרשות

 לרבות חשבוניות, קבלות ואמצעי תשלום. 

בצירוף המשרד,  בפרסומיה כי הפעילות הנתמכת מבוצעת בתמיכתינת מציהרשות  (ה)

 .בהתאם להנחיות המינהלוזאת , סמליל המשרד

 פסטיבלים –תחום תמיכה )א(  .ה

, 100,000עולה על  אינושמספר התושבים בה התמיכה בתחום זה תינתן לרשות  .15

 מאלה:   תהיא אחו

  ;6עד  1המסווגת בסיווג למ"ס  תרשו (1)

 ;7 עד 1 עדיפות לאומית המסווגת בסיווג למ"סרשות באזור  (2)

 .7עד  1המסווגת בסיווג למ"ס  מועצה אזורית פריפריאלית (3)

, המיועד לקהל הרחבואמנות תרבות  יאירועמקבץ  –"פסטיבל" במבחנים אלה,  .16

   הרשות ושמתקיימים לגביו כל אלה:שמקיימת 

לעניין זה,  ;וימי זיכרון , לא כולל אירועי יום העצמאותבמהלך חג או חופשהנערך  (1)

   ;לימודים הםבשלא מתקיימים ימים או שעות  –"חופשה" 

או קרות , ערבי חג וא ימי חג, מנוחה, ימי )ימי שישייומיים ברצף לפחות משכו  (2)

 שעות לפחות בכל יום;  4במשך לא יקטעו את הרצף(, אירוע חירום, 
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, בין בשכר ובין שלא ויוצריםאמנים  בהשתתפותמופעי תרבות  נערכים במסגרתו (3)

התנאים כל המופעים  המופעים(, ובלבד שמתקיימים לגבי –)להלן  בשכר

 :כמפורט להלן

מופעים לפחות, מהם שניים לפחות בתחומים שונים מבין  3בכל יום נערכים  (א)

 תחומי אמנויות הבמה, לרבות קולנוע; 

פחות מבין משלושה תחומים שונים ללכל אורך הפסטיבל, נערכים מופעים  (ב)

 , לרבות קולנוע; תחומי אמנויות הבמה

 מופעים בתחום הקולנוע, יחולו בנוסף תנאים אלה: על )ג( 

לפחות מסרטי הקולנוע המוקרנים במסגרתו הינם סרטים  60% (1)

 ישראליים;

או מפגש  , סדנהאומן : כיתתמפעילויות אלהאו יותר  תאחהפסטיבל כלל  (2)

 . דקות 40-עם יוצר קולנוע; אורכה של כל פעילות כאמור לא יפחת מ

לעניין גובה תקציבו של הפסטיבל לפי מבחנים אלה, לא יוכרו הוצאות שכר 

 50,000של סכום מעבר לששולמו לאמן או ליוצר, עבור השתתפותו בפסטיבל, 

 ;)כולל מע"מ( שקלים חדשים

חב ללא תשלום; על אף האמור, הרשות אירועי הפסטיבל מוצעים לקהל הר (4)

שקלים מכל מבקר עבור מופע הנערך באולם מופעים  10רשאית לגבות עד 

 מקורה וסגור המיועד למופעי תרבות; 

אירועי הפסטיבל מתקיימים בתחומי אותה רשות; על אף האמור, רשות שאין  (5)

קיים בתחומה אולם מופעים רשאית, באישור מראש ובכתב של ועדת התמיכות, ל

 חלק ממופעי הפסטיבל באולם מופעים הנמצא בתחומה של רשות סמוכה. 

, לרבות מוסדות לפחות מבין האמנים והיוצרים המשתתפים בפסטיבל 30% (6)

לעניין  ;מתקיים הפסטיבל האזור בוהינם תושבי  ציבור המשתתפים בפסטיבל,

 ; פעילותו המרכזימקום , ייבחן המשתתף בפסטיבל  מוסד ציבור

 –סעיף זה ב

  ;ק"מ מתחומי הרשות 40מקום המרוחק לכל היותר  –"אזור" 
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במאי, תסריטאי, או יוצר מקצועי אחר בתחום  –"אמן" או "יוצר" בתחום הקולנוע 

אחת או יותר מפעילויות אלה, ובלבד שאורכה של כל פעילות הקולנוע המנחה 

   במסגרת הפסטיבל;מן, סדנה או מפגש כיתת אודקות:  40-כאמור לא יפחת מ

מבלי לגרוע , או שירותיו של מפיק מקצועי לצורך הפקת הפסטיבל שוכרתהרשות  (7)

עושה שימוש בשירותיו של איש )ד( למבחנים אלה, הרשות 14מהראות סעיף 

באחריותה הפועל  מקצוע מטעם הרשות בעל ניסיון בהפקת אירועים דומים,

 ש לו עמו קשר עסקי משמעותישיאו גוף  , קרובו; המפיקשל הרשות ובפיקוחה

 ;בפסטיבל אינו נוטל חלק בפעילות האמנותית

 נערך במרחב שהותאם למופעים )במה, מערכת הגברה וכיוצ"ב(; (8)

 מופעיםרשימת , הכוללת של הפסטיבלמלאה לציבור תכניה  מפרסמתהרשות  (9)

  ;, מועדיהם ומיקומםהמלאה

 הינו כדלקמן:פסטיבל ההתקציב הכולל של  (10)

 הפסטיבל של הכולל התקציב: 1טבלה 

 תקציב מזערי לפסטיבל מספר התושבים ברשות

 שקלים חדשים 80,000 5,000עד 

 שקלים חדשים 130,000 20,000ועד  5,000מעל 

 שקלים חדשים 230,000  20,000מעל 

בדיקת התקיימותם של התנאים לקבלת התמיכה בתחום תמיכה זה תיעשה לפי  .17

תכנית העבודה שהגישה הרשות; הסתבר למינהל, לרבות לפי דו"ח הביצוע שהגישה 

הרשות, כי הרשות לא עמדה בתנאים לקבלת התמיכה, תופחת התמיכה הסופית 

 התמיכות(. בהתאם )לרבות בדרך של השבת כספים או קיזוז, לפי החלטת ועדת 

קבל תמיכה בעד זכאית ל ,16עד  14בתנאי הסף הקבועים בסעיפים רשות שעמדה  .18

 :כמפורט להלןאחד בלבד פסטיבל 
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 לפי מספר תושבים וסכומה התמיכה שיעור: 2טבלה 

 שיעור התמיכה וסכומה   מספר התושבים ברשות

 70,000-יותר  ממתקציב הפסטיבל אך לא  90%עד  5,000עד  

 שקלים חדשים

-מתקציב הפסטיבל אך לא יותר מ 90%עד  20,000ועד  5,000מעל  

115,000 ₪ 

-מתקציב הפסטיבל אך לא יותר מ 90%עד  20,000מעל  

200,000₪ 

עלה הסכום הכולל של הבקשות לתמיכה שאושרו בתחום תמיכה זה על התקציב  .19

 .באופן יחסישיועד לתחום תמיכה זה, תופחת התמיכה 

 בתחומי התרבות והאמנותיוזמות  – (ב)תחום תמיכה  .ו

בתחומי התרבות  רשות המקיימת יוזמהכל התמיכה בתחום תמיכה זה תינתן ל .20

, ובלבד שוועדת התמיכות סברה, לאחר והאמנות, בהתאם להוראות מבחנים אלה

בחינת תכנית העבודה שהגישה הרשות, כי ישנה הסתברות גבוהה לכך שהפעילות 

רשות תגיש נשוא הבקשה לתמיכה תהיה בעלת אופי מתמשך ותתקיים לאורך זמן. 

 משלוש, אך לא תגיש יותר וזמה שהיא מבקשת להיתמך בעדהיבקשה נפרדת לכל 

תמיכה זה; הרשות תדרג את הבקשות לתמיכה בתחום בקשות לתמיכה בתחום 

 , בכפוף להוראות מבחנים אלה,כימובהר ; יוזמות לפי סדר עדיפות לפי קביעתה

שהגישה הרשות לתמיכה הבקשות אינו מושפע ממספר גובה התמיכה ברשות 

 . בתחום תמיכה זה

בשנה הראשונה בה נכללת היוזמה , ובלבד שאחד מאלה –" יוזמהבמבחנים אלה, "

 30%-ש, ומדובר בפעילות חדשה שמקיימת הרשותבבקשת התמיכה של הרשות, 

, לרבות מוסדות ציבור לפחות מבין האמנים והיוצרים המשתתפים ביוזמה

לעניין מוסד ציבור  ;הינם תושבי האזור בו מתקיימת היוזמה ,המשתתפים ביוזמה
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מקום המרוחק  –"אזור"  ,סעיף זהב; ותו המרכזימקום פעילייבחן המשתתף ביוזמה 

 : ק"מ מתחומי הרשות 40לכל היותר 

 הלקהל הרחב ללא תשלום, שמשתתפים ב תהמיועדפעילות בתחום התרבות,  (א)

 -; לעניין זה, "פעילות בתחום התרבות" , בשכר או שלא בשכראמנים או יוצרים

התמיכה של מינהל בתחום מתחומי התרבות הנתמכים במסגרת מבחני פעילות 

שקלים מכל מבקר עבור  10על אף האמור, הרשות רשאית לגבות עד  ;התרבות

 מופע הנערך באולם מופעים מקורה וסגור המיועד למופעי תרבות; 

, פרויקט בתחומי האמנות הפלסטיתמבלי לפגוע בכלליות סעיף קטן )א(,  (ב)

מסוימת ללא , המיועד לקהל הרחב או לקבוצה או הקולנוע האמנות החזותית

)לדוגמא,  ,  בשכר או שלא בשכרתשלום, שמשתתפים בו אמנים או יוצרים

קולנוע סרטי הפקות של , גלריית רחוב, תערוכות מתחלפות, מיצג וידאו ארט

שקלים מכל  10על אף האמור, הרשות רשאית לגבות עד וכיוצא באלה(;  חובבים

 מיועד למופעי תרבות; מבקר עבור מופע הנערך באולם מופעים מקורה וסגור ה

סיוע ראשוני לתקופה מוגבלת להקמת הרכבים בתחומי אמנויות הבמה שאינם  (ג)

 פעילים בישוב.

לעניין שקלים חדשים;  30,000-תקציבה הכולל של יוזמה לפי מבחנים אלה לא יפחת מ

לאמן או ליוצר, עבור , לא יוכרו הוצאות שכר ששולמו כאמורשל יוזמה  הגובה תקציב

 .)כולל מע"מ( שקלים חדשים 50,000של סכום מעבר להשתתפותו ביוזמה, 

פרק הזמן המרבי שבו ניתן לקבל תמיכה בעד אותה יוזמה הוא שלוש שנים, ובלבד  .21

שהרשות תקיים את היוזמה האמורה במהלך אותן שנים ברציפות; למען הסר ספק, 

 .שנתי בלבדמובהר כי התמיכה תאושר על בסיס 

או  בתחום תמיכה זה לא ייכללו ולא יתמכו פסטיבלים שנתמכו לפי תחום תמיכה )א( .22

 .אירועי יום העצמאות וימי הזיכרון

בשנת  ותהמתוכננ היוזמותמפורטת של עבודה הרשות תגיש למינהל תכנית  .23

שלאחר שנת לשנה  ; לתכנית העבודה השנתית כאמור תצורף תכנית עבודההתמיכה

בלי לגרוע . הכוללת, בין היתר, אבני דרך להמשך היוזמה ופיתוחה, התמיכה



10 
 

  

שהגישה בקשה לתמיכה ובקשתה אושרה, זכאית רשות , )א(14מהוראות סעיף 

 .  מינהלהעד למועד שיקבע  ,להגיש השלמות ועדכונים לתכנית היוזמות שלה

וקיימות  ומעלה שהגישה בקשה לתמיכה בתחום זה 7לעניין רשות בסיווג למ"ס  .24

שהגישה העבודה מרבית היוזמות הכלולות בתכנית  - בשטחה שכונות פריפריה

שכונות . לעניין זה, "בשטחהפריפריה יתקיימו בשכונות או יהיו מיועדות  רשותאותה 

 סיווג הלמ"ס לאזורים סטטיסטיים. לפי  4עד  1בסיווג שכונות  -" פריפריה

, זכאית להיתמך 24עד  20-ו 14רשות שעמדה בתנאי הסף הקבועים בסעיפים  .25

 , לפי הניקוד שצברה כמפורט להלן: יוזמות לכל היותרשלוש בעד  בתחום זה

בשלב הראשון, תקבל כל רשות ניקוד לפי מספר התושבים בה כמפורט  (1)

 להלן:

 התושבים מספר לפי ניקוד: 3טבלה 

 ניקוד מס התושבים ברשות

 1 10,000עד 

 2 50,000עד  10,001

 3 100,000עד  50,001

 4 150,000עד  100,001

 5 200,000עד  150,001

 6 500,000עד  200,001

 7 ומעלה 500,001

 

בשלב השני, יוכפל הניקוד שקיבלה רשות שעומדת באחד או יותר  (2)

, ובלבד שמספר התושבים באותה רשות 2מהתנאים הבאים במקדם של 

  - 100,000 אינו עולה על 

 רשות באזור עדיפות לאומית; (1

 ;6עד  1רשות המסווגת בסיווג למ"ס  (2

 ;מועצה אזורית פריפריאלית (3
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 .על פי מדד הפריפריאליות 2-ו 1הנמנית על אשכולות רשות  (4

 

 

לפי התחשיב הבא: סך שיעור התמיכה בכל רשות בשלב השלישי, ייקבע  (3)

שקיבלו כל  מחולק במספר הנקודותהניקוד הכולל שקיבלה הרשות 

 הרשויות )לפי השלבים הראשון והשני(.

לשיעור התמיכה גובה התמיכה ברשות בתחום תמיכה זה יהיה שווה 

סכום התמיכה שנקבע לתחום כשהוא מוכפל ב( 3)בפסקת משנה כאמור 

מההוצאות  75%, סכום התמיכה לא יעלה על בכל מקרה. תמיכה זה

המוכחות בפועל לצורך ביצוע הפעילות שבעדה מבוקשת התמיכה, 

 90%על  –( 2)פסקת משנה ולעניין רשות הזכאית למקדם לפי 

 מההוצאות כאמור.  

 מסויים אזור או יישוב לקבוע הממשלה , אם החליטה25אף האמור בסעיף   על   .א25

 יוקצה לאותה רשות סכום נוסף במסגרת ההחלטה כי  וקבעה ,לאומית עדיפות כאזור

 תקציב, מתוך לצורך פעילות תרבות, תהיה אותה רשות זכאית לתמיכה בתחום ב' 

, ובלבד 25 סעיף לפי לו זכאית שהיא הסכום על עולה זה סכום אם אף, המשרד

 שמתקיימים לגביה שני התנאים האלה:

 לפי מבחנים אלה;בתחום ב'  קבלת התמיכה היא עומדת בכל התנאים ל (1)

( 3)25לא יוקצה לה סכום העולה על שיעור ההוצאות המותר לפי סעיף  (2)

  למבחנים.

 יפרסם באתר המשרד הודעה בדבר החלטות הממשלה לפי סעיף זה.  מינהל ה

לפי יעשה ת בתחום תמיכה זהבדיקת התקיימותם של התנאים לקבלת התמיכה  .26

, לרבות לפי דו"ח הביצוע שהגישה הסתבר למינהלתכנית העבודה שהגישה הרשות; 

תופחת התמיכה הסופית  ,הרשות, כי הרשות לא עמדה בתנאים לקבלת התמיכה

 (.ועדת התמיכותבהתאם )לרבות בדרך של השבת כספים או קיזוז, לפי החלטת 

 ועדת התמיכות וסמכויותיה .ז
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)א( לנוהל היא הרשות המוסמכת 8פי סעיף שמונתה למינהל, הועדת התמיכות של  .27

ועדת התמיכות תפעל על פי עקרונות  .ני תמיכה אלההיחידה לאשר תמיכה לפי מבח

 ., בהתאמות הנדרשות לפי הענייןהנוהל

מבחני תמיכה נוהל יחולו על תמיכות הניתנות לפי ל 20עד  17-ו 15עד  12סעיפים  .28

 ,מכת והן לעניין הוצאת כספי התמיכה. בין היתר, הן לעניין ביצוע הפעילות הנתאלה

או מסמך, מידע מרשות המבקשת תמיכה לדרוש רשאים המינהל וועדת התמיכות 

, כפי שיראו לנכון לצורך הדיון ני תמיכה אלהאף בנוסף על האמור במפורש במבח

תיעוד כל פיקוח על הוצאת כספי התמיכה, לרבות חשבוניות, קבלות או הבבקשה ו

, ומסירת המידע והמסמכים הדרושים יהוו תנאי לקבלת ל אמצעי תשלוםשאחר 

 .התמיכה לפי מבחנים אלה

   ותוקף תחילה .ח

 (. 2018בינואר  1ביום י"ד בטבת התשע"ח )אלו מבחנים של  םתחילת)א(  .29

 (.2019בדצמבר  31עד ליום ג' בטבת התש"פ ) 30תוקפו של סעיף )ב( 

 הוראת שעה .ט

לא תבוא במניין שלוש השנים כאמור באותו סעיף,  2017, שנת 21הוראות סעיף  אףל ע .30

לעניין רשות שהגישה בקשה לתמיכה בעד יוזמה בשנה האמורה, אך לא קיימה את 

היוזמה בשל מועד מתן האישור בידי המשרד, ובלבד שהודיעה על כך בכתב למשרד 

 ה שנה ונימקה זאת לשביעות רצונו.באות
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__________________ 

 יוסי שרעבי

 המנהל הכללי         


