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16/11/111/
מספר התרעה1111 :

הנדון :התרעה על פרסום מקורות של משרד התרבות והספורט לשנת 1111

תשומת לבכם למודעה של משרד התרבות והספורט שהתפרסמה היום בתקשורת במקביל
להעלאת "קולות קוראים" בתחום התמיכה במוסדות תרבות וספורט בפורטל התמיכות
במרכב"ה
להלן הנוסח המלא של המודעה
בקשות לתמיכה מתקציב משרד התרבות והספורט לשנת 4112
כללי
משרד התרבות והספורט  -מינהלי התרבות והספורט ("המשרד") ,מודיעים כי ניתן להגיש
בקשות לקבלת תמיכה לשנת התקציב  4112בנושאים הבאים כפי שיפורטו להלן .בקשות
התמיכה

יוגשו

באמצעות

מערכת

מרכב"ה

באתר

האינטרנט

שכתובתו:

" ( https://mrp.mrc.gov.il/irj/portalפורטל מרכב"ה").
תרבות
להלן פירוט תחומי הפעילות שבהם תומך המשרד בתחום התרבות ושבהם ניתן להגיש
בקשה לתמיכה על פי מודעה זו :גופים כליים ,גופים קוליים (מקהלות) כיתות אמן בינ"ל,
תחרויות בתחום המוסיקה ,ארגוני מוסיקה ,פרוייקטים אופראיים ,אופרה ,ספרות-כתבי עת,
מפעלי ספרות ,ספריות למוגבלי ראיה ,פסטיבלים לתרבות ואמנות ,מורשת עדות ישראל,
תרבות בקהילה ,להקות מחול ,קבוצות מחול קאמריות ,מרכזי מחול ,פרויקטים ואולפני מחול
מקצועיים בחינוך הלא פורמלי ,פעולות תרבות לדרוזים ,פעולות תרבות לערבים ,שימור
אתרי התיישבות ,קולנוע ,מוסדות תרבות בירושלים ,בתי ספר לאמנות (בתחומים :קולנוע,
כתיבה יוצרת ,משחק ,מחול ,אמנות פלסטית ,בינתחומי ומוסיקה) ,תיאטרונים רפרטואריים,
מוזיאונים ,קבוצות תיאטרון ,פרויקטים הפקתיים בתחום התיאטרון ,מרכזי פרינג' ויוזמות
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בתחום התיאטרון ,אמנות פלסטית ,מוסדות תרבות העוסקים במחקר ,סכוני מחקר תורניים
בעלי חשיבות לאומית ,תמיכה בפעילות רוחנית-תרבותית לקהילה יהודית ,שאינה
אורתודוכסית.
ספורט
להלן פירוט תחומי הפעילות שבהם תומך המשרד בתחום הספורט ושבהם ניתן להגיש
בקשה לתמיכה על פי מודעה זו:
פעולות ספורט בהתאחדויות ובאיגודי ספורט ,אגודות ספורט המשתתפות בתחרויות גביע
אירופה ,מרכזי ספורט הישגי ,פעולות ספורט עממיות ,מרכזי אימון ומצוינות אולימפיים,
כינוסי ספורט בינלאומיים בארץ ,התאחדויות לספורט של בתי ספר ,יזמות ופעולות ספורט,
שיגור משלחות לאומיות רב ענפיות לאליפויות בין לאומיות ,ספורט מוטורי.
לעניין רשויות מקומיות :סל הספורט לרשויות המקומיות.
מודעה מפורטת ניתן למצוא באתר האינטרנט של המשרדwww.mcs.gov.il :

"מידע

מקצועי  -תמיכות" .המודעה המפורטת כוללת מידע חיוני לכל מי שמעוניין להגיש בקשת
תמיכה למשרד התרבות והספורט לשנת  .4112חובה לעיין במודעה המפורטת היטב עד
סופה .כל המגיש בקשת תמיכה למשרד ייחשב כמי שמכיר את כל המידע במודעה המופיעה
באתר המשרד.
המועד האחרון להגשת הבקשות באמצעות מערכת מרכב"ה הוא :יום ראשון ,כ"ח בכסלו
תשע"ד.1.14.4111 ,

לעדכונכם בברכה,

אריה מצליח-מנכ"ל
ָארמָ ה ניתוח מידע בע"מ
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