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92/2/902/
מספר התרעה20/8 :

הנדון :התרעה תמיכה למוזיאונים לפעילות הנצחת השואה
שלום,
אנו מבקשים לעדכנך כי המשרד לאזרחים וותיקים פרסם הודעה על תמיכה תקציבית
במוזיאונים מוכרים בלבד – בנושא הנצחת השואה.

תמצית הפרטים
 .1נושא התמיכה :תמיכה במוזיאונים מוכרים עבור פעילות להנצחת השואה בגין התקופה
 .1202/711-1121/2/711מדובר בהליך השלמה לתמיכה שפורסמה בעבר המאפשרת
כעת גם למוזיאונים להגיש בקשה וזאת בעקבות שינוי מבחן התמיכה שבוצע לאחרונה.
 ./נושאים שבגינם עשויה להתקבל התמיכה :הפקת פרסומים ,עצרות וכנסים שעוסקים
בהנצחת השואה ,הקמה ואחזקת אנדרטאות ,הפעלת אתר אינטרנט בנושא ,פעילויות
הסברה נגד הכחשת שואה ופעולות מנהליות שקשורות לכל הנ"ל.
 .1גורם מפרסם :המשרד לאזרחים וותיקים
 .4תאריך פרסום./12/2/711 :
 .5תאריך אחרון להגשה./02172/711 :
 .6אופן ההגשה :באופן חריג ניתן יהיה השנה להגיש את הבקשה גם ידנית (למרכזת וועדת
התמיכות במשרד לענייני אזרחים וותיקים רח' עם ועולמו  1ירושלים) או באמצעות פורטל
המרכב"ה – מצ"ב לינק לשורה בפורטל – לבעלי כרטיסי חכם.
 .0איש קשר להבהרות/הסברים :מיטל בן נון – רכזת התמיכות במשרד .טל' ,7/-571/441
מיילmetalb@pmo.gov.il :
 .8תבחינים/מאצ'ינג – מצ"ב קישור למסמך תבחינים משולב ובו פירוט הנושאים ושיעורי
ההשתתפות.
 ./טפסים  :מצ"ב קישור לטופס שיש למלא.
 .17קישור לנוסח המלא של המודעה שפורסמה ובה כל הפרטים.

/

תנאי סף/הערות


כאמור – היות ומדובר ב"תמיכת השלמה" על המבקש להיות "מוזיאון מוכר" כמשמעות
בחוק המוזיאונים התשמ"ג  1/81והתמיכה שיבקש אינה פעילות שאפשר לממנה
באמצעות קבלת תמיכה ממשרד התרבות והספורט בתחום המוזיאונים המוכרים.



המצאת אישור ניהול תקין לשנת ./711

תהליך הטיפול בבקשה
המשרד יקיים את הליך הדיון בבקשות התמיכה בהתאם להוראות החוק ,לנוהל להגשת
בקשות תמיכה במוסדות ציבור ולדיון בהם (להלן" :נוהל שר האוצר") ,למבחני התמיכה,
להחלטות הממשלה ולהוראות החשב הכללי ,כפי שנקבעו אוי קבעו ,ובהתאם לכל דין.

אנו עומדים לרשותכם במענה לכל שאלה וכן ,אם נדרש ,אף באיסוף החומר ,הכנתו
והגשתו.

בברכה,

אריה מצליח-מנכ"ל
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