
�� נוסח משולב לא רשמי��

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

 של משרדהתמיכ� לצור� חלוקת כספילנוספי� מבחני�

1רמוסדות ציבוב התרבות והספורט,חינו�ה

 �1985ה"התשמ, לפי חוק יסודות התקציב

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

תמיכות חלוקת כספילנוספי� מבחני� בזה מתפרסמי�, היוע$ המשפטי לממשלה

.מוסדות ציבורלתמיכהל)המשרד�להל�( והספורטהתרבות,חינו&ה של משרד

:כללי

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

לל לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה בהתא�, מוסדות שוני�תמיכות

א� אכ� נכו� וראוי, התמיכה עצמה צרי& שתינת�.3במוסדות ציבור ולדיו� בה�

.פי עקרונות של סבירות ושוויו� בי� מקבלי התמיכה השוני��על, לתיתה

תשקול הועדה את כל נסיבותיו, בבואה לדו� ולהחליט בכל בקשה ובקשה לתמיכה

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

ענ תמיכותהתעדו  תו& הפעלת אמות מידה מקצועיות ככל שיידרש לפי, יניי�ייהיו

הו; העני�נסיבות תהוהחלטת . מנומקתיהעדה

חלוקת הסכו� המיועד לתמיכות בתקציב השנתי של המשרד כאמור תיעשה בשלב

הק�על, מקדמיה ית העבודה פי תכנ�על,ת נושאי התמיכה לפי תחומי פעילותצבידי

.כתוצאה מכ&תקבענהשוקדימויות, של המשרד

א'ט, 4492פ"מבח� התמיכה פורס� בי1 למבח� התמיכה) טעות סופר( תיקו�; 2206'עמ,)16.2.1997(ז"התשנ' באדר
ב'ז, 4503פ"פורס� בי ביתיקו�; 2591'עמ,)16.3.1997(ז"התשנ' באדר ד בתשרי"י, 4576פ" למבח� התמיכה פורס�

ביתיקו�;71'עמ,)15.10.1997(ח"התשנ .2294'עמ,)19.3.2006(ו"ט באדר התשס"י, 5507פ"למבח� התמיכה פורס�
.34'עמ,ב"שנהת;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'עמו330'מע,ה"סהתש; 2030'עמו298'עמ, 107'עמ,ד"התשס; 1358'עמ,ג"התשס; 761'עמ,ב"שסהת
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א� א� פורסמו מבחני�, מבחני� אלה בלבד יחולו על העניני� הנדוני� בה�

.קודמי� שיש לה� נגיעה לעני�

 מינהל חברה ונוער

 שימור אתרי ראשית ההתיישבות.1

.31�03�94: תקנה תקציבית

:הנושאי� הנתמכי�/הגופי�

, מחקר, ושימור אתרי ראשית ההתישבותת העוסקי� בנושאי חינו& גופי� ומוסדו

.פרסו� והחדרת הנושא כגור� ערכי במערכת החברתית

:כללי/רקע

.)71'עמ, 4576פ"י: תיקו�(

גופי� ומוסדות העוסקי� בנושאי חינו& ושימור אתרי ראשית ההתיישבות באחד או

תפעול אתרי� כאתרי, נוערהפעלת בני, תכניות הדרכה: יותר מהתחומי� הבאי�

פרסו�, תכנו� אדריכלי לשימור, סקרי� ופרסומי� מקצועיי�, מחקר, חינו&

.והחדרת הנושא כגור� ערכי במערכת החברתית

:הנושאי� הנתמכי�/מטרת הפעילות הנתמכת

.בני נוער לשימור אתרי� באמצעות תכני� ותכניות לפעילות בנושאחינו&

נ .וער לשימור אתרי�פעילות מעשית של בני

.שימור אתרי ראשית ההתישבות

:אוכלוסית היעד בפעילות הנתמכת

.גופי� או ארגוני� הפועלי� לשימור אתרי ראשית ההתישבות

תלמידי� ובני נוער הלוקחי� חלק בפעילות מעשית של שימור אתרי� או לוקחי�

.חלק בתכנית חינוכית מובנית של הגו�

:קריטריוני� ותנאי�

גו� ידע ונסיו� של שנתיי� לפחות בנושא חינו& לשימור אתרי� ושימור אתרי�ל

.בפועל
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.לגו� תשתית וידע מקצועי בתחומי החינו& ובשימור אתרי�

.הגו� מפעיל ועדות וצוותי� מקצועיי� בתחו� שימור אתרי�

.לגו� תכנית עבודה אופרטיבית רב שנתית בתחו�

ע בודה הולמי� ע� רשויות וגופי� עירוניי� לגו� קשרי� או נכונות לקשרי

.שבתחומ� מצויי� האתרי�

:קרונות התמיכהע

.)71'עמ, 4576פ"י: תיקו�(

עד.א . מהתקציב השוט� של הגו�12%השתתפות בהוצאות המינהלה

על.ב  75%ס& כל תמיכת המשרד ומשרדי ממשלה נוספי� לא תעלה

.התכנית המאושרת/מהפעילות

.

.

.

)1997 בינואר28(ז"בט התשנבש'כ

)1997ספטמברב23(ז"אלול התשנבא"כ

 זבולו� המר

 התרבות והספורט, שר החינו&

)2006 בפברואר28(ו"בשבט התשס'ל

 מאיר שטרית

 שר החינו& התרבות והספורט


