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 בתחו� התרבותמוסדות  איגודילמבחני� לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט 

    1985 � לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה   

  

החוק), בהתייעצות ע� היוע�  –(להל�  19851 � יסודות התקציב, התשמ"ה א לחוק 3בהתא� לסעי� 

) לחוק התרבות והאמנות 4(3המועצה הישראלית לתרבות ואמנות לפי סעי�  ע�המשפטי לממשלה ו

מתפרסמי� בזה מבחני� לחלוקת כספי תמיכות של  ,חוק התרבות והאמנות) � (להל� 20032–התשס"ג 

  .תרבותה בתחו� איגודי מוסדותהמשרד) ל –משרד התרבות והספורט (להל� 

  :כמפורט להל� 

  

  19�42�02�14: תקציבית תקנה

 

 כללי .1

ועדה), תדו� במת� תמיכות מתקציב המשרד וה �ועדת התמיכות של המשרד (להל�   )א(

בהתא� לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיו� בה� (להל� 

  .3 הנוהל) �

עקרונות של סבירות ושוויו� בי� התמיכה צרי, שתינת�, א� אכ� נכו� וראוי לתתה, על פי   )ב(

  מקבלי התמיכה השוני�.

עדה את כל נסיבותיו של העניי�, ובבואה לדו� ולהחליט בכל בקשה לתמיכה, תשקול הו  )ג(

 .אלהוענייני של מבחני�  מקצועיתו, יישו� שוויוני, אחיד, 

 שיידרש ככל, מקצועיות מידה אמות הפעלת תו,, עניניי� יהיו הוועדה של שיקוליה כל  )ד(

 .החלטותיה תנמק הוועדה; העניי� נסיבות לפני

  

  הגדרות .2

   –במבחני� אלה 

 את המקיי� מוסד) �(להל� א לחוק3ציבור כהגדרתו בסעי�  מוסד  "איגוד"

 נציגישבו מאוגדי� מוסדות תרבות או  ,5 בסעי� האמורי� התנאי�

 הנתמכי� התרבות תחומיהפועלי� באחד או יותר מתרבות  מוסדות

 � להל�(( מקומיות ברשויות תרבות מחלקות לרבות, דשרמהעל ידי 

  ;)הנתמכי� התרבותתחומי 

 לרבות של מוסד בשנת התקציב המבוקר השנתי ההכנסות מחזור  "עצמיות"הכנסות 

רשויות גו� למעט הכנסותיו ממקורות ציבוריי� כו ,בכס� תרומות

מקומיות, משרדי ממשלה, תאגידי� לפי חוק, הקצבות הועדה 
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הציבורית לבחינת ייעוד� של עיזבונות לטובת המדינה, תגמולי 

  ;בכס�ביטוח והכנסות שאינ� 

לתרבות ואמנות, לפי  ישראליתהמועצה ה שמינתה המשנה ועדת  "המדור"

  לחוק התרבות והאמנות; 10סעי� 

  ;שבמשרד התרבות מינהל               �" התרבות"מינהל 
  

 כמפורטבמסגרת הפעילות הנתמכת  איגודהפעולה שביצע  כל  "ארגונית"פעולה 

מבחני� אלה, אשר נכללה בתכנית העבודה של ב (ו)�8ו(ב) 8 סעיפי�ב

  ;ההמוסד שצורפה לבקשת התמיכ

  ;איגודהשביצע כלל הפעולות הארגוניות "פעילות נתמכת"                 

  ;התמיכה מתבקשת שבעדה לשנה שקדמה השנה  "קודמת תקציבית"שנה 

שלושת הרבעוני� הראשוני� (חודשי� ינואר עד ספטמבר) בשנה   הערכה""שנת 

שקדמה לשנת התקציב שבעדה מתבקשת התמיכה והרבעו� האחרו� 

(חודשי� אוקטובר עד דצמבר) בשנה שלפניה; לדוגמה: בבקשה בעד 

יו� כ"ח תהיה שנת הערכה התקופה המתחילה ב 2018ציב שנת התק

 יו� י' בתשריומסתיימת ב )2016באוקטובר  1( באלול התשע"ו

  ;)2017בספטמבר  30התשע"ח (

  ;הקודמת התקציבית לשנה שקדמה השנה  "המבוקר התקציב"שנת 

     ; דקות 60"שעה"                             

המתבצעת מול גורמי� ברשות המחוקקת וברשות המבצעת,  פעילות  "דלנותש"

החקיקה בתחו� או אשר מטרתה להשפיע על עיצוב המדיניות 

   ;, בי� א� לטובת האיגוד, חברי האיגוד, אומוסדות תרבותהתרבות

, מענקי�, עצמיות הכנסות לרבות האיגוד של ההכנסותכל  ס,  "שנתי"תקציב 

 תקציבי� יכלול לא זה סכו�; ציבוריי� ותקציבי� תמיכות, תרומות

 כגו� מוסדה של השוטפת הפעילות במסגרת שאינ� לפעולות שניתנו

  .כס� בשווה הכנסות או מתנדבי� עבודות שווי לאו, ביטוח תגמולי

  התמיכה מטרות .3

 מוסדות של ומקצועיות� מעמד� קידו� לש�באיגודי� כמשמע� במבחני� אלה,  תמיכה

  ;הנתמכי� התרבות בתחומי , או של נציגי מוסדות התרבות,תרבותה

 

  

  תנאי ס$ כלליי� לתמיכה .4

  :אלה ס� תנאי ובפעילותו בו שמתקיימי�איגוד לפי מבחני� אלה יהא זכאי  לתמיכה
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לרבות בתחומי האזור, כמשמעו , בישראל מתבצעת התמיכה מבוקשת בעדה הפעילות )1(

שיפוט בעבירות  –חירו� (יהודה והשומרו�  עתש הארכת תקפ� של תקנותתיקו� ולחוק לב

 ;�20074 "זסועזרה משפטית), תש

פעילות בתחו� שבעדו מבוקשת התמיכה במש, שנתיי� לפחות לפני הגשת קיי�  איגודה )2(

  הבקשה;

ד עומד בדרישות הנוהל, ובכלל זה יעמיד עצמו לביקורת המשרד, בהתא� לדיני� איגוה )3(

החלי� עליו, הוראות הנוהל והחלטות הממשלה, להבטחת עמידתו בתנאי� למת� תמיכה, 

 ובחופש הביטוי; אמנותימבלי לפגוע בחופש ה וזאת

 כשה�, אלה מבחני� פי על ניקודו לצור, הנדרשי�חות הדו כל הגשת את השלי� דהאיגו )4(

 התרבות במינהל שייקבע למועד בהתא�, התרבות מינהל בידי כנדרש, ותקיני� מלאי�

 במקרי� זה מועד הארכת לאשר רשאית יהתה התמיכות ועדת; ברשומות יפורס�שו

 ;די� לכל בכפו�, ידה על שיירשמו מיוחדי� ומטעמי� חריגי�

 על המעידי� שוטפי� ביצועחות דו התמיכה מתבקשת שבעדה השנה במהל, הגיש דאיגוה )5(

חות הדו כל; שנתיי�חות ודו שוטפי� רבעוניי� פעילותחות דו, העבודה בתכנית עמידתו

 ;תרבותה מינהל שיורה ובמועדי� באופ� יוגשו

ממומנת בידי משרד ממשרדי הממשלה בכל הפעילות שבעדה מתבקשת התמיכה אינה  )6(

 .דר, אחרת

   

  ס$ לתמיכה באיגוד  תנאי .5

 בהמלצת בהתחשב, קבעה התמיכות ועדתש איגוד זכאי יהיה אלה מבחני� לפי לתמיכה(א) 

 ותקיימה , ובכפו� לאמור בסעי� זה,בשנת ההערכה ובשנה בעדה מבוקשת התמיכה כי, המדור

  :אלההבו כל התנאי� 

  

 ;3 בסעי� כאמור, התמיכה למטרות בהתא� הנה אלה מבחני� לפי הנתמכת הפעילות )1(

 ;איגוד הפעלת היאעל פי כל די�  הרשומות העיקריות ממטרותיו אחת )2(

כעוסקי� בתחומי התרבות  בו החברי�של  ומקצועיות� לקד� את מעמד� ומטרת )3(

  ;הכנסות ממקורות נוספי�, ובכלל� מדמי חבראיגוד שלובלבד , הנתמכי�

 תרבות מוסדות  35  איגודהיו רשומי� ב התקציבית הקודמתבאוקטובר בשנה  1 יו�ב )4(

 תרבות"מוסדות  זה לעניי� ,לפחותכאמור  מוסדות תרבות 35או נציגיה� של  חברי�

 לאיגוד חבר דמי משלמי� ואשר משרדה ידי על הנתמכי� תרבות מוסדות �"חברי�

 ;שיקבע כפי

 איכות ברמת ושהינה התמיכה מתבקשת שבעדה לשנההגיש תכנית עבודה ד איגוה )5(
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 המלצתו קביעת לצור, אשר, המדור להמלצת בהתא� הוועדה דעת להנחת מספקת

איגוד  ;המלצת המדור תהיה מנומקת ;רלוונטיי� מדורי� או מדור ע� להתייע� רשאי

שנקבע כי תוכנית העבודה שלו אינה ברמה מספקת, יהיה רשאי לקבל לעיונו את 

 ;האחרי� שהגישו בקשה לתמיכההאיגודי� החלטות הועדה לגבי תוכניות העבודה של 

יו� מהמועד בו קיבל הודעה על החלטת ועדת התמיכות,  14בקשה בעני� תוגש בתו, 

 ;יו� נוספי� 14והחומר יועבר לעיונו בתו, 

 ,זה לעני�; כמפורט במבח� זה ארגוניות פעולות בביצוע דאיגוה של פעילותו רעיק )6(

 התקציב בשנת המוכחות הכספיות הוצאותיו מכלל לפחות 70% �"פעילותועיקר "

 שימשו, , ואינ� משמשות לפעילות שדלנותוכלליות הנהלה הוצאות שאינ� ,המבוקר

 ;כאמור לותיפע לביצוע

 שלשני� לפחות  4 במש,ניהול   ניסיו� בעלי שה�חברי� לפחות  שני דאיגוה תהנהלב )7(

 ;המדינה ידי על שנתמ,מוסד תרבות 

 שקלי�  100,000היה בגי� הפעילות הנתמכת תקציבו השנתי בשנת התקציב המבוקר  )8(

לפחות; סכו� זה יוצמד למדד המחירי� לצרכ� שמפרסמת הלשכה המרכזית חדשי� 

  ;לזמ� , כפי שיעודכ� מזמ�לסטטיסטיקה

אשר יהיה נגיש לציבור באופ� חופשי; האתר  ייעודיאתר אינטרנט  מפעילד איגוה )9(

 מטרות פירוט לרבותד, האיגובנושא הפעילויות שמקיי� מתעדכני� יכלול תכני� 

 ;מנהליו על ומידע דאיגוה

 או המיוצגי� הרשומי� המוסדות כלל רשימת את לתמיכה לבקשתו ציר� דאיגוה )10(

 ;חבר דמי המשלמי�, בו והפעילי�

 הדיווח ;ההערכהשנת בעבודה הציר� לבקשתו דיווח ביצוע בפועל של תכנית  דאיגוה )11(

ד ומידע לגבי גופי� איגופירוט לגבי עלות הפעולות הארגוניות שביצע היכלול 

מימונה של כל פעולה ארגונית, מועד הפעולה הארגונית, ברגונה או ישהשתתפו בא

ירוט אנשי מקצוע בתחו� שהשתתפו בה, המיקו� בו רשימת הנושאי� בה� עסקה, פ

 .")עבודה"תכנית  �המשתתפי� בה (להל�נערכה ומספר 

עדה רשאית לקבוע ו; הוהעדווההתקיימות התנאי� כאמור, תיבח� מדי שנה על ידי (ב) 

ה את המלצת המדור העוסק בתחו� מטעמי� מיוחדי� שיפורטו ולאחר שקיבלה לעניי� ז

לפי מבחני� אלה  שנתמ,מסויי� איגוד  ), כיהרלוונטי המדור �איגוד (להל�הבו עוסק 

 י�האמור �יהא זכאי לתמיכה ג� א� אינו עונה על אחד התנאילפחות,  שנתיי�במש, 

וכי  באופיה תזמני הינה(א), ובלבד שמצאה כי אי התקיימות התנאי האמור קט� בסעי� 

מסוי� לא יהא זכאי להגנה איגוד  ;בשנה הבאה קיימת סבירות גבוהה שתנאי זה יתקיי�

  .לפי סעי� קט� זה יותר מפע� אחת במש, ארבע שני� רצופות

שאינה פעילות שדלנות כהגדרתה  ,בלבד הנתמכת הפעילות בגי� לאיגוד תינת� תמיכה  )ג(

תמיכה בעד הפעילות הנתמכת איגוד הבמבחני� אלה; במסגרת הבקשה לתמיכה יבקש 

 . לפי מבחני� אלה וישתמש בה לפעילות זו בלבד
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 ותליפעמבחני תמיכה אחרי� בעד  לפילא יקבל תמיכה  המבחני� אל לפיהנתמ,  איגוד  )ד(

 .העונה בעיקרה על הגדרת "פעולה ארגונית" במבחני� אלה

  

  עקרונות חלוקת התקציב .6

מתו, כלל התקציב המצוי בתקנה  זה �לפי מבח י�הנתמכ איגודי�התקציב שיוקצה לשיעור 

 .20% התקציבית יהיה

  

  עקרונות לקביעת גובה התמיכה .7

 של הראשוני התמיכה שיעור יחושב, איגודב התמיכה גובה לחישוב הראשו� בשלב  )א(

 הניקוד בי� ליחס בהתא� וזאת, 8 בסעי� המפורטי� מהמשתני� אחד בכל דאיגוה

  .משתנה באותו איגודי�ה כלל שצברו הניקוד כל ס, לבי� משתנה בכל דאיגוה שצבר

 וזאת, יחדיו המשתני� בכל איגוד כל של מצרפיתמיכה הה שיעור יחושב השני בשלב  )ב(

שיעור התמיכה  –(להל�  8 בסעי� כמפורט, משתנה כל של היחסי למשקלו בהתא�

  .המצרפי)

לגברי בי� האהממוצע  פי עלזכאי לו  דאיגוהבע שיעור התמיכה שייק, שלישיבשלב ה  )ג(

המצרפי שיעור התמיכה לבי� שיעור התמיכה שקיבל בשנה התקציבית הקודמת, 

   .שנקבע לו בשלב השני

לעומת שנת  �20% ביותר מ באיגוד בשלב הרביעי, במקרי� שבה� פחת שיעור התמיכה   )ד(

משיעור התמיכה היחסי שלו היה זכאי  �80% ההערכה, לא יפחת שיעור התמיכה בו מ

זכאי להגנה לפי סעי� קט� זה יותר מפע� אחת במש,  יהלא יה דואיגבשנת ההערכה; 

עדה אחרת, לאחר התייעצות ע� המדור ווע שני� רצופות זולת א� החליטה הארב

   ומנימוקי� מיוחדי� שיירשמו.

, חריגות שכר רביעילאחר השלב התקבל השיופחתו מסכו� התמיכה  החמישי, בשלב  )ה(

   , כמפורט להל�: הקודמת התקציבית בשנהשנעשו 

ד על השכר המרבי איגומנכ"ל) של ה –שכר הברוטו של המנהל הכללי (להל�  עלה )1(

התמיכה לו  מסכו� 5 �, יופחת סכו� החריגה כשהוא מוכפל בוז פסקההמפורט ב

 היה זכאי המוסד אילולא החריגה; 

בהתא� לגובה  2 דרגהעל הברוטו המרבי של מנכ"ל המוסד לא יעלה  שכר  )א(

שקבעה רשות החברות הממשלתיות לחברות ממשלתיות לא השכר 

עסקיות, זולת א� התקבל מראש אישור מינהל התרבות לתשלו� שכר 

 השכר רמת ;גבוה יותר בהתא� להמלצת ועדת מעקב שמינה לעניי� זה

  ;הממשלתיות החברות רשות עדכוני לפי שוט� באופ� תתעדכ�

 בשנה בו הציבורית מיכההתכל  שס, דאיגו על רק יחול זה בסעי� האמור  )ב(

 מקומיות מרשויות, מהממשלהתמיכה כגו�  הקודמת התקציבית

 מליו� על או השנתי מתקציב� 25% על עלה אחרות ציבוריות ומרשויות

 ;מביניה� הנמו, לפי �  חדשי� שקלי�
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 ייעשו זהקט�  סעי� הוראות ותחולת זהקט�  סעי� לפי שכר חישובי  )ג(

 ;דאיגוה"ל מנכ של המשרה לחלקיות בהתאמה

  הל�:לכמפורט  המבוקר התקציב בשנת דאיגוה תקציב ייבח�, שישיהבשלב   )ו(

 � מ נמו,, המצטבר וגרעונו ביתרה נמצא או מאוז� תקציבו השנה שבסיו� דאיגו )1(

 לשלב עד שנתקבל מהשיעור 3% של בשיעור היחסי ניקודו יוגדל, מתקציבו 20%

 שהצטבר, המאושר השנתי מתקציבו הגרעו� אחוז � "מצטבר"גרעו�  זה לעניי�; זה

 ;הקודמות התקציב משנות

 בגרעו� או ומעלה 15% של שוט� בגירעו� השנה בסיו� נמצא שתקציבו דאיגו )2(

 הבראה תכנית הציג לא עוד כל לתמיכה זכאי לא, ומעלה 25% של מצטבר

הוראות פסקה זו יחולו רק  ;ותאושר על ידו התרבות מינהל בידי שתבדק, מפורטת

 500,000שס, התמיכה של המשרד בו בשנה התקציבית הקודמת עלה על  איגודעל 

  ;שקלי� חדשי�

, איזו� או גירעו� תקציבי ייקבעו על סמ, הדוח הכספי המבוקר וז פסקה לעניי� )3(

ד ושנער, על איגושצור� לבקשת התמיכה, הכולל את כל ההכנסות וההוצאות של ה

הנתמכת  לפעילות לשימוש נטו סי�לנכ ביחספי כל כללי החשבונאות המקובלי� 

  ;בלבד

ד שמספר הנשי� החברות בוועד המנהל שלו לעומת כלל חברי הוועד איגו, ביעיהש בשלב  )ז(

של כלל חברי  מכלל חברי הוועד המנהל לפחות, וא� עמד מספר� 30%המנהל עמד על 

כלל הוועד המנהל חברה אחת לפחות, תגדל  –הוועד המנהל שלו על שלושה לכל היותר 

או גו� מקביל לו  –לעניי� זה, "ועד מנהל"  ;ביחס לשלב הקוד� �2%התמיכה בו ב

 ד, א� א� תוארו שונה.איגוב

 איגודה של בפועל המוכחות ההוצאות מ� 75% על יעלה לא המשרד של התמיכה שיעור  )ח(

 .הוצאות הנהלה וכלליות �, שאינהנתמכת הפעילות ביצוע לצור,

 מתקציבממקור ממשלתי אחר, או  הממומנת פעילות בעד תמיכה תינת� לא, מקרה בכל  )ט(

 .שהיא דר, בכל המדינה

  

  

  המשתני� בתחשיב הבסיסי .8

 למשקלו ובהתא�, להל� המפורטי� המשתני� פי על ייקבע דאיגוב התמיכה שיעור  )א(
  :לצידו המפורט משתנה כל של היחסי

 ;55% � הארגוניות הפעולות מספר משתנה )1(

 ;10% � הארגוניות הפעולות מיקו� משתנה )2(

 ;10% – בגי� הפעילות הנתמכת עצמיות הכנסותמשתנה  )3(

 ;20% –הוצאות על הפעילות הנתמכת  משתנה )4(

 .5% �אתר אינטרנטהפעלת משתנה  )5(
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 )55%( הארגוניות הפעולות מספר משתנה  )ב(

מפורט כבעבור פעילות שביצע בשנת ההערכה  זה במשתנה לניקוד זכאי יהיה דאיגו )1(

 :להל�

  ;נקודותשתי  – עיו� יו� כל בעד  )א(

 ;נקודה חצי � מקצועי מפגש כל בעד  )ב(

קבלת בנושא  או לנציגי מוסדות התרבות למוסדות התרבותכל מפגש הכוונה  בעד  )ג(

  ;נקודות ארבע – וגיוס כספי� תמיכות

  ;נקודות שתי �ד איגושער, ה סיור כל בעד  )ד(

 ;נקודות שלוש �  מקצועית השתלמות או קורס ,סדנה כל בעד  )ה(

  � זה במשתנה )2(

בה, על כל ושעות לפחות, ארבע שמשכה בנושאי� מקצועיי� פעולה   �""יו� עיו*  

  ;לפחות איש 25חלקיה, משתתפי� 

 או מקצועיתהכשרה  ומהותה על כל חלקיה פעולה שתכליתה � "מפגש מקצועי"

מיועדת לחברי האיגוד  אשרבתנאי עבודה  אומקצועיי�  בנושאי� והדרכהעיסוק 

  ;איש לפחות ומשכה שעתיי� לפחות 15ובה, על כל חלקיה, משתתפי� 

פעולה ארגונית שתכליתה לסייע  –" וגיוס כספי� תמיכות לקבלת הכוונה"מפגש 

שהשתתפו בה ובגיוס כספי�  לתמיכה בקשותיגוד בהגשת הא חברי אתולהדרי, 

  ;שעות לפחות 3ומשכה  ,לפחות מהמוסדות החברי� באיגוד 20% נציגי� של 

במסגרת תחו� העיסוק של שמטרתה הכרות וחקירה  פעולה ארגונית � "סיור"  

   ;איש לפחות 10, שבה  על כל חלקיה, משתתפי� לפחות שעות שלושמשכה ש ,האיגוד

הכשרה מקצועית  שעניינהפעולה ארגונית  � "מקצועית השתלמות או קורס ,סדנה"  

מבי� המוסדות  לפחותנציגי�  10מפגשי� לפחות שבה  4בת ד, איגובתחו� בו עוסק ה

  ;לפחות שעות 3 נמש,פעולה זו  במסגרתוכל מפגש  בכל מפגש, החברי� באיגוד

  

בהנחית  הנעשית פעילות – "הכשרה מקצועית"  או "נושא מקצועי" פסקה זו,לעניי� 

בתחומי  מקצועיתוהכשרה מת� מעטפת  ,והפצתושמטרתה שיתו� ידע אנשי מקצוע 

פעילות שמטרתה תמיכה,  וכ� יוזמות תרבות,קידו�  ,דאיגוהתרבות בה� עוסק ה

   ;בקידו� פעילות� הנתמכתהאיגוד הכשרה וסיוע לחברי 

  

, פעולה ארגונית כמשמעה בסעי� קט� זהבלי לגרוע מ� האמור במבחני� אלה, כל  )3(

הפסקה  ;תאח ארגונית כפעולהחשב תבמסגרת אחת של מקו� וזמ�,  תהמתקיימ

 במסגרת הפעולה הארגונית לא תיספר לצור, מניי� מש, הפעילות.
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 )10%( הארגוניות הפעולות מיקו� משתנה  )ג(

הניקוד שינת� בעד כל אחת מהפעולות כל ס,  יהיהבמשתנה זה  איגודשל  וניקוד

מידת ריחוק� מאזור  לפיבשנת ההערכה ביישובי� שוני�  דאיגוה שביצע הארגוניות

  :להל� כמפורטאקונומי של היישובי� � המרכז ולסיווג� הסוציו

ישוב בסיווג   מרחק

1  

  2ישוב בסיווג 

  0.5  0  ק"מ) 30(עד  והסביבהל אביב ת

  1  0.5  ק"מ מתל אביב 60עד  31

  2  1  "מ מתל אביבק 100עד  61

  3  1.5  ק"מ  100מעל  

  

 5הנו יישוב שעל פי נתוני הלשכה המרכזית לססטיסטיקה 1זה: יישוב בסיווג  לעני�

הנו יישוב שעל פי נתוני  2יישוב בסיווג ו, 10 עד 6 אשכולותאקונומי הנו ב�הסוציו סיווגו

  . 5 עד 1 באשכולותאקונומי הנו �הסוציו סיווגוהלשכה המרכזית לססטיסטיקה 

 

 )10%(בגי* הפעילות הנתמכת  עצמיות הכנסות משתנה  )ד(

 כלל מתו, דאיגוה של העצמיות ההכנסות לשיעור בהתא� יחושב זה במשתנה הניקוד

 שיעור בי� ליחס בהתא� וזאת, בגי� הפעילות הנתמכת בשנת התקציב המבוקר הכנסותיו

 או ממשלתית הקצבה כל; זה במשתנה איגודי�ה כלל של העצמיות ההכנסות לשיעורי זה

פעמית, �חד א� ובי� קבועה א� בי�, אחרת ציבורית מרשות או מקומית מרשות הקצבה

  .זה משתנה לעניי� בחשבו� תובא לא

 

 )20%הפעילות הנתמכת (בגי* משתנה הוצאות   )ה(

ד בגי� הפעילות הנתמכת איגוהניקוד במשתנה זה יחושב בהתא� לשיעור ההוצאות של ה

בגי� הפעילות  איגודי�להוצאות שהוציאו כלל ה חסיבשאינ� הוצאות הנהלה וכלליות, 

  .בשנת התקציב המבוקרשאינ� הוצאות הנהלה וכלליות  הנתמכת

 

 )5%הפעלת אתר אינטרנט ( משתנה  )ו(

  יהיה זכאי לניקוד במשתנה זה כדלקמ�: איגוד

, וכולל נגיש לציבורשהוא ייעודי אתר אינטרנט  בשנת ההערכה פעילהאשר  איגוד  )1(

 לרבותלחברי� בו,  האיגודבנושא הפעילויות שמקיי� מתעדכני� ורלווטיי� תכני� 

 אחת נקודה יקבל, אתר אינטרנט) –(להל�  מנהליו על ומידע דאיגוה מטרות פירוט

  ;זה במשתנה

                                                           
5
 http://www.cbs.gov.il/hodaot2016n/24_16_330t2.pdf   
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באתר האינטרנט שלו  בשנת ההערכה רס�י), פ1ד אשר בנוס� על האמור בפסקה (איגו  )2(

 הנחיות לגופי� לגבי התנהלות מול רש� התאגידי�רלוונטי לגבי גיוס כספי�, מידע 

  ;נקודות במשתנה זה 2יקבל  הנוהלהסברי� לגבי ו

עדכוני�  בשנת ההערכה  , שלח)2) או (1(ד אשר בנוס� על האמור בפסקה איגו  )3(

באמצעות  שוטפי� לרשימת תפוצה של חבריו בתדירות שלא תפחת מאחת לחודשיי�

ברשת חברתית שבו העלה עדכוני� כאמור בתדירות , או הפעיל עמוד תוכ� המרשתת

  ;, יקבל נקודה נוספת במשתנה זהשלא תפחת מאחת לשבועיי�

בשנת  דאיגומופעל בידי האתר אינטרנט אחד בלבד, אשר  תמיכה תינת� בעד  )4(

  .ההערכה

  

 להיתח .9

 1( ח"התשע בטבת"ד י ביו� )9(�ו )6,()2(א)(5למעט סעיפי�  אלה מבחני� של תחילת�  )א(
 ).2018 בינואר

  ).2019בינואר  1(כ"ד בטבת התשע"ט ביו�  )9( �ו )6, ()2(א)(5של סעיפי�  תחילת�  )ב(

 הוראות מעבר .10

   �א� האמור במבחני� אלה על

 הבקשה הגשת במועד"בא  )4(א)(5בסעי� כאילו במקו� האמור  יראו, 2018 בשנת  )א(

מוסדות  35או נציגיה� של  מוסדות תרבות חברי� 35 איגודב רשומי� היו לתמיכה

 ;";לפחותתרבות 

 :2019עד  2018י� בשנ  )ב(

 ";שקלי� חדשי� 75,000" יבוא "שקלי� חדשי� 100,000), במקו� "8(א)(5בסעי�  )1(

סעי� ד כעומדת בהגדרות המפורטות באיגו), יראו פעולה ארגונית של 2(ב)(8בסעי�  )2(
  בלבד; מהתנאי� האמורי� בה� 80%התמלאו  , א� א�זה

  

תיבדק בהתא� לנתוני התקופה ) 9(�) ו2(א)(5 פי�בסעי י�האמור �ד בתנאיאיגועמידת ה  )ג(

 ;)2018בדצמבר  31( כ"ג בטבת התשע"טיו� מיו� פרסו� מבחני� אלה עד יו�  �90החל מ

 – "" יבוא "'עיקר פעילותו70% – "פעילותועיקר ", במקו� "2019ת בשנ �) 6(א)(5בסעי�   )ד(

 ."60% – "'עיקר פעילותויבוא " 70% –במקו� ""עיקר פעילותו"  2020בשנת  "; 50%

 

                                                     

  ________________        חהתשע" ________________

  ,רגב מירי        )2018(________________ 

  והספורט התרבות שרת            

  

  )3�1888(חמ 

)803�35�2017�000030( 


