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מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות המקיימים 

 12בתי ספר למחול לבני נוער ולמבוגרים

 1985-לפי חוק יסודות התקציב, התשמ״ה

(, ובהתאם להוראת החוק –)להלן  19853-א לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה3בהתאם לסעיף 

, ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ועם המועצה 4התכ״ם בדבר תמיכה בגופים אחרים

חוק  –)להלן  20025-( לחוק התרבות והאמנות, התשס״ג4)3הישראלית לתרבות ואמנות לפי סעיף 

(, מתפרסמים בזה מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט התרבות והאמנות

 לבני נוער ולמבוגרים, כמפורט להלן:(, למוסדות המקיימים בתי ספר למחול המשרד –)להלן 

 19420266תקנה תקציבית מספר: 

 : כללי'פרק א

 כללי .1

(, תדון במתן תמיכות מתקציב המשרד הוועדה –ועדת התמיכות של המשרד )להלן  (א)

למוסדות המקיימים בתי ספר למחול לבני נוער ולמבוגרים, בהתאם לנוהל להגשת בקשות 

 (.הנוהל –)להלן  6בור ולדיון בהןלתמיכה מתקציב המדינה במוסדות צי

התמיכה עצמה צריך שתינתן, אם אכן נכון וראוי לתתה, על פי עקרונות של סבירות ושוויון  (ב)

 .בין מקבלי התמיכה השונים

בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה ובקשה לתמיכה, תשקול הוועדה את כל נסיבותיו של  (ג)

אלה; החלטות הוועדה יהיו מבחנים העניין, תוך יישום שוויוני, מקצועי וענייני של 

 .מנומקות

                                                        

, 8282פורסם בי"פ  תיקון טעות דפוס; 11616(, עמ' 5.6.2019ון התשע"ט ), ב' בסיו8275בי"פ  מבחן התמיכה פורסם 1
 ;11746(, עמ' 10.6.2019ן התשע"ט )ז' בסיוו

2020-)בהוראת שעה(, אשר מתייחס לחלוקת התמיכות בשנים  תיקון למבחן בעקבות נגיף הקורונה
, וניתן למצוא אותו בקישור הבא: 7652, התש"ף, עמ' 9012, פורסם בי"פ 2023

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/060820culture/he/060820c

ulture.pdf. 

 כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט במוסדות תרבותמבחנים לחלוקת מבחן זה חלים על  2
וניתן  ,8324ף, עמ' ", התש9057 פ"בי וסמ, שפור(הוראת שעה)חדשים לתקופת משבר הקורונה 

 :למצוא אותם בקישור הבא
item/newinstitutions_coronavihttps://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresult

rus/he/240820culture2.pdf. 

 .34; התשנ״ב, עמ' 60ס״ח התשמ״ה, עמ'  3
 .http://www.mofgov.il/Takam/ 6.2הוראת תכ״ם מסי  4
 .64ס״ח התשס״ג, עמ'  5
; 10192עמ'  התשע״ו,; 8220ועמ'  658עמ'  התשע״ה,; 472עמ'  התשע״ד,; 5152ועמ'  3172עמ'  י״פ התשע״ג, 6

 4406עמ'  התשע״ח,
 5.6. 2019בי בסיוון התשע״ט, , 8275ילקוט הפרסומים  11616

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/060820culture/he/060820culture.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/060820culture/he/060820culture.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/newinstitutions_coronavirus/he/240820culture2.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/newinstitutions_coronavirus/he/240820culture2.pdf
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 הגדרות .2

 –במבחנים אלה 

 בית ספר למחול לבני נוער או בית ספר למחול למבוגרים, לפי העניין; –״ בית ספר״

העלאה בימתית של מופע מחול, המורכב  –״ לעניין בית ספר למחול למבוגרים הפקת גמר״

 מחול אמנותי אחת או יותר, שמתקיימים בה כל התנאים האלה: מיצירת

 דקות לפחות; 45משכה  (1)

 משתתפים בה תלמידי השנה האחרונה בבית הספר; (2)

לצורך מימונה לא נגבו כספים נוספים מתלמידי בית הספר, מעבר לשכר הלימוד;  (3)

 מכירת כרטיסים להפקת הגמר לא תיחשב גביית כספים כאמור;

 לפני קהל; רצה פעמיים לפחות (4)

 היא ברמה אמנותית והפקתית נאותה, לפי הערכת המדור; (5)

ימים לפני מועד  15בית הספר הודיע למינהל התרבות בכתב על כל מועדי ההפקה  (6)

העלאתה לפחות; הוועדה רשאית, לאחר שהתייעצה עם המדור, לאשר הפקת גמר גם 

 אם ניתנה לגביה הודעה בתוך תקופה קצרה יותר מהתקופה האמורה;

 ועדת משנה שמינתה המועצה לעניין תחום המחול; –״ המדור״

 א לחוק, וכן רשות;3מוסד ציבור כהגדרתו בסעיף  –״ מוסד״

המועצה הישראלית לתרבות ואמנות שהוקמה ופועלת לפי  –״ המועצה״ או ״מועצת התרבות״

 חוק התרבות והאמנות;

 מינהל התרבות שבמשרד; –״ מינהל התרבות״

פרדה חשבונאית מוחלטת בין מגזר הפעילות נושא הבקשה לתמיכה לבין ה –״ משק סגור״

מגזרי פעילות אחרים של המוסד, לרבות לעניין הנהלת החשבונות, רכישת ציוד קבוע 

ומתכלה או השימוש בו, הוצאות השכר והוצאות הנהלה וכלליות; לעניין זה, יש לזקוף על 

והוצאות ההנהלה  ק יחסי של השכרחשבון מגזר הפעילות שמתנהל כמשק סגור את החל

והכלליות של המוסד בהתאם ליחס שבין ההיקף התקציבי של אותו מגזר פעילות לבין 

 ההיקף התקציבי של כלל מגזרי הפעילות של המוסד;

כלכלי של האוכלוסייה ברמה של רשות מקומית וברמה של -המדד החברתי –" סיווג הלמ״ס״

, כפי שיעודכן 2018מרכזית לסטטיסטיקה בשנת , שפרסמה הלשכה ה2015יישוב בשנת 

 מזמן לזמן;

 רשות מקומית, תאגיד מקומי שאינו למטרות רווח או מתנ״ס; –״ רשות״

בספטמבר של השנה שקדמה לשנה התקציבית  1התקופה המתחילה ביום  –״ שנת הערכה״

 ביוני של השנה שקדמה לשנת התמיכה; לדוגמה, בבקשה 30הקודמת ומסתיימת ביום 
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 2016בספטמבר  1, תהיה שנת ההערכה התקופה המתחילה ביום 2018בעבור שנת התקציב 

 ;2017ביוני  30ומסתיימת ביום 

בדצמבר,  31בינואר ומסתיימת ביום  1שנת הכספים, המתחילה ביום  –״ שנת התמיכה״

 שבעדה מבוקשת תמיכה;

ל, בבקשה בעבור השנה שקדמה לשנה התקציבית הקודמת; למש –״ שנת התקציב המבוקר״

 ;2016, שנת התקציב המבוקר היא 2018שנת התקציב 

השנה שקדמה לשנת התמיכה; למשל, בבקשה בעבור שנת  –״ השנה התקציבית הקודמת״

 ;2017, השנה התקציבית הקודמת היא 2018התקציב 

דקות לימוד נטו בהנחיית מורה מקצועי שמתקיים לגביו אחד מאלה: בעל  45 –״ שעת לימוד״

 תואר אקדמי מתאים, בעל מוניטין מוכח בתחום או בעל ניסיון מקצועי הולם בתחום;

תאגיד שמחצית מההון או מחצית מכוח ההצבעה בו, לפחות, מוחזקים  –״ תאגיד מקומי״

במישרין או בעקיפין, בידי רשות מקומית או בידי תאגיד מקומי אחר, או שיש לרשות 

רין או בעקיפין, זכות למנות מחצית לפחות מקומית או לתאגיד מקומי אחר, במיש

 מהדירקטורים בו או את המנהל הכללי שלו;

 אחד מאלה: –״ תלמיד״

מי שלומד בבית הספר בתכנית לימודים מלאה וגילו  –לעניין בית ספר למחול לבני נוער  (1)

 שנים, או שהוא בגילאי כיתות טי עד י״ב; 18שנים עד  14

מי שלומד בבית הספר בתכנית לימודים מלאה  – לעניין בית ספר למחול למבוגרים (2)

 שנים או שהוא סיים את לימודיו בכיתה י״ב; 18ומלאו לו 

סך כל ההכנסות של המוסד לעניין הפעילות הנתמכת, לרבות הכנסות  –״ תקציב שנתי״

עצמיות, מענקים, תרומות, תמיכות ותקציבים ציבוריים; סכום זה לא יכלול תקציבים 

 .ת שאינן במסגרת הפעילות השוטפת של המוסד, כגון תגמולי ביטוחשניתנו לפעולו

 מטרות התמיכה .3

 -מטרות התמיכה לפי מבחנים אלה הן 

לסייע למוסדות המקיימים בתי ספר למחול לבני נוער ברחבי הארץ, ובפריפריה בפרט,  (1)

 ולהבטיח את רמתם המקצועית ואת איכות פעילותם של בתי הספר האמורים;

למוסדות המקיימים בתי ספר למחול למבוגרים ברחבי הארץ, ובפריפריה בפרט, לסייע  (2)

ולהבטיח כי יתקיימו במסגרתם לימודים מקצועיים ברמה גבוהה להכשרת רקדנים 

 ויוצרים בתחום המחול;

 .לקדם את היצירה, המגוון והחדשנות בתחום המחול בישראל (3)

 חלוקת תקציב התמיכה .4
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 יחולק כמפורט להלן: תקציב התמיכה לפי מבחנים אלה (א)

 ;65% –תחום תמיכה א' )בתי ספר למחול לבני נוער(  (1)

 .35% –תחום תמיכה בי )בתי ספר למחול למבוגרים(  (2)

אם בשנה מסוימת לא יוגשו בקשות לקבלת תמיכה באחד מתחומי התמיכה המפורטים  (ב)

 בסעיף קטן )א(, או לא תאושר בקשת תמיכה באחד מתחומי התמיכה כאמור, או שסך כל

הבקשות בתחום תמיכה מסוים לא יעלה כדי היקף התקציב המצוי בו, לפי העניין, התקציב 

 שנועד לאותו תחום תמיכה יחולק לתחום התמיכה האחר.

תוספת תקציב שנוספה במהלך שנת התמיכה, תחולק בין תחומי התמיכה המפורטים  (ג)

עיף זה; תוספת תקציב בסעיף קטן )א(, באופן יחסי לפי החלוקה הסופית כפי שנקבעה לפי ס

כאמור תחולק בין כלל המוסדות שהגישו בקשות לתמיכה ונמצאו זכאים לה, לפי חלקם 

 .5היחסי שייקבע לפי סעיף 

 עקרונות לקביעת גובה התמיכה ולחישובה .5

, לפי העניין, 9או  7ו־ 6גובה התמיכה במוסד, שבקשתו עומדת בתנאים המפורטים בסעיפים  (א)

 לפי העניין. 10או  8לתמיכה המפורטות בסעיף ייקבע לפי אמות המידה 

בשלב הראשון לחישוב גובה התמיכה בבקשה יחושב שיעור התמיכה לפי כל אחת מאמות  (ב)

, לפי העניין, וזאת לפי היחס בין הניקוד שצברה הבקשה 10או  8המידה המפורטות בסעיף 

ת באותה לל הבקשות האחרובכל אחת מאמות המידה האמורות לבין הניקוד שצברו כ

 .אמת מידה

)א( 8בשלב השני יחושב השיעור המצרפי של כל בקשה בכל המשתנים המפורטים בסעיף  (ג)

)א( יחדיו, לפי העניין, וזאת לפי משקלו היחסי של כל משתנה, כמפורט 10יחדיו או בסעיף 

(; מוסד שהוא תאגיד מוסדי, זכאי בשלב זה ל־התחשיב הבסיסי –בסעיף האמור )להלן 

התמיכה שנקבע בתחשיב הבסיסי שלו; מוסד שאיננו תאגיד מוסדי, זכאי ל־ משיעור 50%

 משיעור התמיכה שנקבע לו בתחשיב הבסיסי. 85%

בשלב השלישי זכאי המוסד להגדלת התמיכה הבסיסית בו, כך שיקבל שקל נוסף על כל שני  (ד)

שקלים שיגייס כתמיכה נוספת מרשות מקומית, מרשות ציבורית אחרת או מתרומות, 

 .לא יעלה על התחשיב הבסיסי בלבד שסך כל התמיכה שלה יהיה זכאי בשלב זהו

בשלב הרביעי ייקבע שיעור התמיכה שהמוסד זכאי לו, בהתייחס לכל סוג של פעילות  (ה)

נתמכת בנפרד, לפי הממוצע האלגברי בין השיעור היחסי שנקבע לו לאחר השלב השני לבין 

 .הקודמת שיעור התמיכה היחסי שקיבל בשנה התקציבית

לעומת  20%בשלב החמישי, במקרים שבהם פחת שיעור התמיכה היחסי במוסד ביותר מ־ (ו)

שיעור התמיכה היחסי שקיבל בשנה התקציבית הקודמת, לא יפחת שיעור התמיכה בו מ־

משיעור התמיכה היחסי שלו היה זכאי בשנה התקציבית הקודמת, באותו סוג של  80%

נה לפי סעיף קטן זה יותר מפעם אחת במשך ארבע פעילות נתמכת; מוסד לא זכאי להג
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 שנים רצופות, בהתייחס לאותו סוג של פעילות נתמכת.

 .5%בשלב השישי, מוסד שאינו רשות, תגדל התמיכה בו בשיעור של  (ז)

מן ההוצאות המוכחות בפועל של  75%בכל מקרה, שיעור התמיכה של המשרד לא יעלה על  (ח)

 .המוסד לצורך ביצוע הפעילות הנתמכת

 הוראות כלליות .6

 התמיכה לפי מבחנים אלה תינתן בכפוף להוראות שלהלן: (א)

מוסד המבקש תמיכה לפי מבחנים אלה ימסור לבקשת המדור, מינהל התרבות,  (1)

הוועדה או כל גורם מוסמך אחר, כל מידע או מסמך שיתבקש לצורך הטיפול בבקשתו 

מידע כאמור יוגש לתמיכה או לצורך בקרה על תמיכה שניתנה; בקשה לתמיכה או 

 במועד ובמתכונת שיורה מינהל התרבות;

בלי לגרוע מסמכויותיה האחרות של הוועדה, הוועדה רשאית שלא לאשר תמיכה  (2)

למוסד שאינו מקיים את הוראות סעיף זה, אינו משתף פעולה עם ביקורת מטעם 

ל המשרד או גורם מוסמך אחר, הן ביקורת כספית, הן ביקורת תפעולית בשטח והן כ

 ביקורת אחרת;

המוסד השלים את הגשת כל הדוחות הנדרשים לצורך ניקודו לפי מבחנים אלה, כשהם  (3)

בדצמבר של השנה שקדמה  15מלאים ותקינים, לפי דרישת מינהל התרבות, עד יום 

לשנת התמיכה, למעט דוחות הנוגעים לנתוני השנה התקציבית הקודמת שהגשתם 

שנת התמיכות; הוועדה רשאית לאשר הארכת בינואר של  15אפשר שתושלם עד יום 

 מועד זה במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים שיירשמו על ידה בכפוף לכל דין;

המוסד הגיש תכנית עבודה כללית לשנת התמיכה לעניין הפעילות שהוא מבקש בעדה  (4)

תמיכה לפי מבחנים אלה, להנחת דעתו של מינהל התרבות; מוסד אינו רשאי לקבל 

 ר פעילות שלא פורטה בתכנית העבודה שהגיש;תמיכה בעבו

המוסד הגיש תקציב לפעילות, ובמהלך שנת התמיכה הגיש דוחות ביצוע המעידים על  (5)

עמידתו בתכנית העבודה, דוחות פעילות רבעוניים שוטפים ודוחות שנתיים; כל 

 .הדוחות יוגשו באופן ובמועדים שיורה מינהל התרבות

חנים אלה אם לפעילות נושא בקשתו ניתנת תמיכה על פי לא תינתן תמיכה למוסד לפי מב (ב)

מבחני תמיכה אחרים של המשרד או המתוקצבת בדרך אחרת על ידי המשרד או נתמכת 

 .או מתוקצבת על ידי משרד ממשלתי אחר או שהממשלה משתתפת במימונה בדרך אחרת

 : תמיכה בבתי ספר למחול לבני נוער'פרק ב

 תנאי סף לתמיכה .7

מבחנים אלה יהיה זכאי רק מוסד המקיים את כל תנאי הסף שלהלן; התנאים לתמיכה לפי 

(, יתקיימו במוסד בשנת ההערכה וכן צפויים 1האמורים בסעיף זה, למעט האמור בפסקה )
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 להתקיים במוסד בשנת התמיכה על פי תכנית העבודה שהגיש:

 1בקירוב, נכון ליום  18המוסד פועל ארבע שנים לפחות כבית ספר למחול לבני נוער עד גיל  (1)

שנים לפחות, נכון  10בינואר של שנת התמיכה או שהוא מוסד הפועל בתחום המחול במשך 

בינואר של שנת התמיכה, ובלבד שקיים בארבע השנים שקדמו לשנת התמיכה  1ליום 

פעילות רציפה של הוראת מחול לבני נוער או למבוגרים בידי צוות הוראה מקצועי ומיומן 

 את המחול;בתחום הור

עיקר פעילותו של בית הספר הוא הכשרה מקצועית של רקדנים ויוצרים בתחום המחול עד  (2)

 בקירוב; 18גיל 

 9הלימודים בבית הספר נמשכים ארבע שנים, במשך שלושה ימים בשבוע לפחות במהלך  (3)

 חודשים בשנה לפחות;

 9בהיקף של כל תלמיד בבית הספר לומד שיעורים מעשיים לאורך כל תקופת הלימודים  (4)

 שעות לימוד שבועיות לפחות, בתחומים האלה: בלט קלאסי, מחול מודרני ורפרטואר;

המוסד מעסיק, בהיקף של חצי משרה לפחות, מנהל מקצועי, שעיקר עיסוקו בניהול בית  (5)

 הספר;

ממנו לפחות מתקיים אחד מאלה:  70%המוסד מעסיק צוות הוראה מקצועי ומיומן, שלגבי  (6)

נטי, מוניטין מוכחים בתחום או ותק מקצועי של חמש שנים לפחות תואר אקדמי רלוו

 בתחום, ושאר אנשי הצוות הם בעלי ניסיון מקצועי הולם בתחום שהם מלמדים;

תלמידים לפחות; על אף האמור, הוועדה  20המספר הכולל של תלמידים בבית הספר הוא  (7)

ד בתנאי זה אף אם רשאית, לפי המלצת המדור, לקבוע בהחלטה מנומקת כי המוסד עמ

תלמידים, אם מצא כי קיים אינטרס ציבורי מיוחד בפעילותו של בית  20למדו בו פחות מ־

תלמידים לפחות; הקלה כאמור לא תינתן יותר מפעם אחת  12הספר, ובלבד שלמדו בו 

בארבע שנים רצופות; החליטה הוועדה על מתן הקלה כאמור, יוכפל ניקודו של בית ספר 

; החלטתה המנומקת של 0.8במקדם  8אמור במשתנים המפורטים בסעיף שקיבל הקלה כ

ימים  21הוועדה תועבר לעיון כל מוסד שהגיש בקשה לפי מבחנים אלה, שיבקש זאת, בתוך 

 ממועד קבלת ההודעה לגבי בקשת התמיכה שלו;

המוסד מחזיק במבנה בעל חלל מתאים לפעילותו, המשמש בעיקרו לקיום פעילות בית  (8)

ומדים לרשותו הציוד והמיתקנים הדרושים להוראת המחול, ובכלל זה: אולפן הספר וע

מחול )סטודיו( אחד לפחות המותאם לפעילות המתבצעת בו, וכולל אמצעי תאורה והגברה, 

( 2020בינואר  1רצפה צפה, אוורור ומיזוג, ואם המבנה הוקם אחרי יום די בטבת התש״ף )

מטרים, וכן כולל חדר  3.5גובה תקרתו  –ך האמור או שבית הספר החל לפעול אחרי התארי

 הלבשה עם הפרדה לבנות ולבנים במידת הצורך ושירותים;

 80%דקות לפחות, ובהשתתפות  45בית הספר מעלה מופע שנתי לפני קהל שאורכו  (9)

העלאה בימתית של מופע  –״ מופע שנתימהתלמידים בבית הספר לפחות; במבחנים אלה, ״
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ובלבד שלצורך מימונו לא נגבו כספים נוספים מתלמידי בית הספר, מעבר מחול לפני קהל, 

 לשכר הלימוד; מכירת כרטיסים למופע השנתי לא תיחשב גביית כספים כאמור;

פעילותו של המוסד נושא הבקשה לתמיכה היא ברמה מקצועית נאותה, לפי המלצת  (10)

בתנאי זה תינתן  המדור; המלצת המדור תהיה מנומקת; החלטה כי המוסד אינו עומד

לאחר שרוב מבין חברי המדור המכהנים קבע כך לאחר שבחן את פעילות המוסד ונתן 

למוסד הזדמנות להשמיע את טענותיו לפניו; החלטות המדור המנומקות לפי פסקה זו 

יועברו לעיון מוסד שיבקש זאת, לגבי כלל המוסדות, ובלבד שהגיש בקשה לתמיכה לפי 

ימים ממועד ההודעה על ההחלטה  14לעיון כאמור הוגשה בתוך מבחנים אלה, ושבקשתו 

 ימים ממועד קבלת הבקשה בעניין זה; 30בעניין התמיכה; ההחלטה תועבר לעיונו בתוך 

תקציבה של הפעילות שבעדה מבוקשת התמיכה מנוהל כמשק סגור; בלי לגרוע מכלליות  (11)

ת ותקציבית מכל פעילות האמור, בית הספר מתנהל באופן עצמאי ונפרד מבחינה ניהולי

אחרת של המוסד והוא אינו קשור תקציבית או ניהולית למוסד לימודים שהמדינה 

 משתתפת בתקציבו;

מטרות המוסד כמפורט במסמכי היסוד שלו ואופן פעולתו עולים בקנה אחד עם מטרות  (12)

 התמיכה המפורטות במבחנים אלה;

עצמו לביקורת המשרד לפי הדינים המוסד עומד בדרישות הנוהל, ובכלל זה יעמיד את  (13)

החלים עליו והוראות הנוהל לצורך הבטחת עמידתו בתנאים למתן תמיכה, ובלי לפגוע 

 בחופש היצירה, בחירות האמנותית ובחופש הביטוי;

המוסד מציין בפרסומיו ובאתר האינטרנט שלו, אם קיים, כי הפעילות הנתמכת מבוצעת  (14)

 ור, בצירוף סמליל המשרד;בתמיכת המשרד, אם ניתנה תמיכה כאמ

המוסד מקיים את הוראות החוק הרלוונטיות לפעילותו, מקפיד על כללי ניהול תקין ושומר  (15)

 על שקיפות מלאה באורחות התנהלותו, באופן ההולם את מטרותיה של הפעילות הנתמכת;

המוסד פועל ביעילות ובתקורה מינימלית, שמאפשרת את פעילותו התקינה והראויה,  (16)

 לפי הנוהל והנחיות החשב הכללי במשרד האוצר לעניין הוצאות הנהלה וכלליות;לרבות 

 המוסד משתמש בכספי התמיכה רק למטרות שלשמן ניתנו. (17)

 משתנים לקביעת גובה התמיכה .8

שיעור התמיכה במוסד ייקבע לפי אמות המידה המפורטות להלן, ולפי משקלה היחסי של  (א)

 שא הבקשה לתמיכה:כל אמת מידה, בהתייחס לפעילות המוסד נו

 ;25% -מספר התלמידים  (1)

 ;20% -עדיפות לפריפריה  (2)

 ;25% -פעילויות העשרה  (3)

 ;15% -מספר הבוגרים  (4)
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 ;15% -כיתת מצוינות  (5)

 (25%מספר התלמידים ) (ב)

ניקודו של מוסד במשתנה זה יהיה זהה למספר התלמידים שלמדו בפועל בתכנית לימודים 

 שקדמה לשנת התמיכהביוני של השנה  30מלאה בבית הספר ביום 

 (20%עדיפות לפריפריה ) (ג)

ניקודו של מוסד במשתנה זה ייקבע בהתאם למרחק של בית הספר מאזור המרכז,  (1)

 כמפורט בטבלה שלהלן:

 ניקוד מרחק 

 0 קילומטר( 30תל אביב והסביבה )עד 

 1 יבנה, גדרה( קילומטר מתל אביב )נתניה, חדרה, 60קילומטר ועד  30מעל 

 2 חיפה( קילומטר מתל אביב )ירושלים, 100קילומטר ועד  60מעל 

 3 קילומטר מתל אביב )עכו, באר שבע, טבריה( 100מעל 

 

נקודות לפי  3(, בית ספר שנמצא בפריפריה ואינו זכאי לקבל 1על אף הוראות פסקה ) (2)

לפי  5עד  1וב בסיווג למ״ס ייש –״ פריפריהנקודות; לעניין זה, ״ 2(, יקבל 1פסקה )

 סיווג הלמ״ס;

 הניקוד שקיבל מוסד במשתנה זה יוכפל בתקציב השנתי שלו בשנת התקציב המבוקר. (3)

 (25%פעילויות העשרה ) (ד)

 מוסד זכאי לניקוד במשתנה זה כמפורט להלן: (1)

מוסד שקיים בשנת ההערכה פעולות העשרה מיוחדות בתחומי האמנות, שאינן  (א)

מבוצעות בידי צוות ההוראה של האולפן ואינן נכללות בתכנית הלימודים שלו, כגון 

יקבל  –כיתות אמן, מפגשים עם יוצרים מחוץ לארץ, צפייה במופעי מחול וכדומה 

 נקודה; 1

מפורטות בפסקת משנה )א(, בהיקף מוסד שקיים בשנת ההערכה פעולות העשרה ה (ב)

 נקודות; 2יקבל  –משמעותי שלא יפחת מארבע פעולות בשנה 

ניקוד מוסד במשתנה זה ייקבע לפי המלצת המדור לאחר שבחן את פעולות ההעשרה  (2)

שהתקיימו בבית הספר בשנת ההערכה; המדור רשאי להמליץ כי מוסד לא יהיה זכאי 

י משתנה זה תהיה מנומקת ותועבר לעיון מוסד לניקוד במשתנה זה; החלטת הוועדה לפ

ימים ממועד הודעה על ההחלטה;  14שיבקש זאת, ובלבד שהגיש את בקשתו בתוך 

 ימים ממועד הגשת הבקשה; 21ההחלטה המנומקת תועבר בתוך 
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 הניקוד שקיבל מוסד במשתנה זה יוכפל בתקציב השנתי שלו בשנת התקציב המבוקר. (3)

 (15%מספר הבוגרים ) (ה)

ו של מוסד במשתנה זה יהיה זהה למספר התלמידים שסיימו את לימודיהם בכיתה ניקוד

י״ב ושבמהלך שנת ההערכה קיבלו תעודת בוגר מבית הספר, לאחר שהשלימו בהצלחה את 

שנתיים ברציפות לפחות בבית  היקף שעות הלימוד הנדרש לפי מבחנים אלה, ובלבד שלמדו

 .הספר

 (15%כיתת מצוינות ) (ו)

״ כיתת מצוינותנקודות במשתנה זה; לעניין זה, ״ 2בו כיתת מצוינות יקבל  בית ספר שיש

 4כיתה בבית הספר המיועדת לתלמידים מצטיינים המקבלים העשרה מקצועית של  –

שעות לימוד שבועיות לפחות, מעבר לשעות הלימוד הנכללות בתכנית הלימודים, שמטרתה 

 מחול.לקדם את התלמידים האמורים למקצוענות בתחום ה

 : תמיכה בבתי ספר למחול למבוגרים'פרק ג

 תנאי סף לתמיכה .9

לתמיכה לפי מבחנים אלה יהיה זכאי רק מוסד המקיים את כל תנאי הסף שלהלן; התנאים  (א)

(, יתקיימו במוסד בשנת ההערכה וכן צפויים 1האמורים בסעיף זה, למעט האמור בפסקה )

 שהגיש: להתקיים במוסד בשנת התמיכה על פי תכנית העבודה

 1המוסד פועל ארבע שנים לפחות כבית ספר על־תיכוני למחול למבוגרים, נכון ליום  (1)

שנים לפחות,  10בינואר של שנת התמיכה או שהוא מוסד הפועל בתחום המחול במשך 

בינואר של שנת התמיכה, ובלבד שקיים בארבע השנים שקדמו לשנת  1נכון ליום 

לבני נוער או למבוגרים בידי צוות הוראה  התמיכה פעילות רציפה של הוראת מחול

 מקצועי ומיומן בתחום הוראת המחול;

עיקר פעילותו של בית הספר הוא הכשרה מקצועית של רקדנים ויוצרים בתחום המחול  (2)

 שנים או שסיימו את לימודיהם בכיתה י״ב; 18שמלאו להם 

ע לפחות הלימודים בבית הספר נמשכים שנתיים לפחות, במשך ארבעה ימים בשבו (3)

 שעות לימוד ביום; 7חודשים בשנה לפחות, בהיקף ממוצע של  9במהלך 

 לפחות; 20המספר הכולל של תלמידים בבית הספר הוא  (4)

השנים שקדמו לשנה שבעדה מוגשת הבקשה לתמיכה, סיימו בהצלחה  5בכל אחת מ־ (5)

מהתלמידים שהתקבלו  70%את מסלול הלימודים של בית הספר וקיבלו תעודת בוגר 

כנית לימודים מלאה בבית הספר לפחות; על אף האמור, לעניין זה יראו תלמידים לת

 שעות לימוד כאילו קיבלו תעודת בוגר; 1,400שעזבו את בית הספר לאחר שלמדו בו 

בית הספר מנוהל באופן עצמאי ונפרד מבחינה ניהולית ותקציבית; בלי לגרוע מכלליות  (6)

ניהולית למוסד לימודים על־תיכוני  האמור, בית הספר אינו קשור תקציבית או
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שהמדינה משתתפת בתקציבו וכן הוא אינו מקבל מימון כלשהו, במישרין או בעקיפין, 

-מהמועצה להשכלה גבוהה כמשמעותה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח

ף, או נשיאה בהוצאות על ידי צד לרבות סיוע בשווה כס –״ בעקיפין; לעניין זה, ״19587

 ל מימון מהמועצה להשכלה גבוהה;שמקב 'ג

המוסד מעסיק, בהיקף של חצי משרה לפחות, מנהל מקצועי שעיקר עיסוקו בניהול  (7)

 בית הספר;

ממנו לפחות מתקיים אחד  70%המוסד מעסיק צוות הוראה מקצועי ומיומן, שלגבי  (8)

מאלה: תואר אקדמי רלוונטי, מוניטין מוכחים בתחום, או ותק מקצועי של עשר שנים 

בתחום לפחות, ושאר אנשי הצוות הם בעלי ניסיון מקצועי הולם בתחום שהם 

 מלמדים;

פעילותו של המוסד נושא הבקשה לתמיכה היא ברמה מקצועית נאותה, לפי המלצת  (9)

המדור; המלצת המדור תהיה מנומקת; החלטה כי המוסד אינו עומד בתנאי זה תינתן 

לאחר שבחן את פעילות המוסד ונתן לאחר שרוב מבין חברי המדור המכהנים קבע כך 

למוסד הזדמנות להשמיע את טענותיו לפניו; החלטות המדור המנומקות לפי פסקה זו 

יועברו לעיון מוסד שיבקש זאת, לגבי כלל המוסדות, ובלבד שהגיש בקשה לתמיכה לפי 

ימים ממועד ההודעה על  14מבחנים אלה, ושבקשתו לעיון כאמור הוגשה בתוך 

ימים ממועד קבלת הבקשה  30יין התמיכה; ההחלטה תועבר לעיונו בתוך ההחלטה בענ

 בעניין זה;

כל תלמיד בשנת הלימודים האחרונה שלו משתתף בהפקת גמר אחת לפחות; לבקשת  (10)

התמיכה תצורף הצהרה חתומה בידי מנהל המוסד ולפיה כל תלמידי המוסד השתתפו 

של הפקות הגמר והתלמידים בהפקות גמר כאמור בפסקה זו; המוסד ינהל רשימות 

 שהשתתפו בהן וימסור אותן למינהל התרבות, לפי דרישתו;

המוסד מחזיק במבנה בעל חלל מתאים לפעילותו המשמש בעיקרו לקיום פעילות בית  (11)

הספר, ועומדים לרשותו הציוד והמיתקנים הדרושים להוראת המחול, ובכלל זה: שני 

פעילות המתבצעת בו וכולל אמצעי תאורה אולפני מחול )סטודיו( לפחות המותאמים ל

מטרים, וכן חדר הלבשה,  3.5והגברה, רצפה צפה, אוורור ומיזוג, ושגובה תקרתו 

 שירותים ומקלחת, עזרי לימוד כגון מערכת שמע, וידאו ומחשב;

הוא עומד בדרישות הנוהל, ובכלל זה יעמיד את עצמו לביקורת המשרד, בהתאם  (12)

ות הנוהל ולהחלטות הממשלה להבטחת עמידתו בתנאים לדינים החלים עליו, להורא

 למתן תמיכה בלי לפגוע בחופש היצירה ובחופש הביטוי;

מטרות המוסד כמפורט במסמכי היסוד שלו ואופן פעולתו עולים בקנה אחד עם מטרות  (13)

 התמיכה המפורטות במבחנים אלה;

                                                        

 .191ס״ח התשי״ח, עמ'  7
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 המוסד משתמש בכספי התמיכה רק למטרות שלשמן ניתנו; (14)

את הוראות החוק הנוגעות לפעילותו, מקפיד על כללי ניהול תקין ושומר  המוסד מקיים (15)

 על שקיפות מלאה באורחות התנהלותו באופן ההולם את מטרותיו הציבוריות;

המוסד פועל ביעילות ובתקורה מינימלית, שמאפשרת את פעילותו התקינה והראויה,  (16)

 הוצאות הנהלה וכלליות לרבות לפי הנוהל והנחיות החשב הכללי במשרד האוצר לעניין

הוועדה, לפי המלצת המדור, רשאית לקבוע בהחלטה מנומקת בכתב שבית הספר עומד  (ב)

( 5( או )4()בהוראות סעיף זה גם אם לא מתקיים תנאי אחד מבין התנאים שבפסקאות )א

לפחות; לא תינתן הקלה לפי  80%באופן מלא ובלבד שאותו התנאי מתקיים בשיעור של 

ותר מפעם אחת בארבע שנים; החלטת הוועדה לפי סעיף קטן זה תועבר סעיף קטן זה י

ימים מהמועד  21לעיונו של כל מוסד שהגיש בקשה לפי מבחנים אלה שיבקש זאת בתוך 

 .שבו קיבל הודעה לגבי בקשת התמיכה שלו

 משתנים לקביעת גובה התמיכה .10

 (.11746, עמ' 8282)תיקון: י"פ 

אמות המידה המפורטות להלן, ולפי משקלה היחסי של שיעור התמיכה במוסד ייקבע לפי  (א)

 כל אמת מידה, בהתייחס לפעילות המוסד נושא הבקשה לתמיכה:

 ;20% -מספר התלמידים  (1)

 ;20% -מספר הבוגרים  (2)

 ;15% -עדיפות לפריפריה  (3)

 ;10% -מתקנים וציוד הוראה  (4)

 ;10% -הפקות  (5)

 ;5% -שיעורים עיוניים  (6)

 ;5% -תרומה לקהילה  (7)

 ;15% -הערכה כללית  (8)

 (.20%מספר התלמידים ) (ב)

ניקודו של מוסד במשתנה זה יהיה זהה למספר התלמידים שלמדו בפועל בתכנית לימודים 

 .ביוני של השנה שקדמה לשנת התמיכה 30מלאה בבית הספר ביום 

 (20%מספר הבוגרים ) (ג)

ה קיבלו ניקודו של מוסד במשתנה זה יהיה זהה למספר התלמידים שבמהלך שנת ההערכ

תעודת בוגר מבית הספר, לאחר שהשלימו בהצלחה את היקף שעות הלימוד הדרוש לפי 

מבחנים אלה, ובלבד שלמדו שנתיים ברציפות לפחות בבית הספר; על אף האמור, לעניין 

שעות לימוד, כאילו קיבלו  1,400זה יראו תלמידים שעזבו את בית הספר לאחר שלמדו בו 
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 .תעודת בוגר

 (15%יפריה )עדיפות לפר (ד)

ניקודו של מוסד במשתנה זה ייקבע בהתאם למרחק של בית הספר מאזור המרכז,  (1)

 כמפורט בטבלה שלהלן:

 ניקוד מרחק 

 0 קילומטר( 30תל אביב והסביבה )עד 

 1 יבנה, גדרה( קילומטר מתל אביב )נתניה, חדרה, 60קילומטר ועד  30מעל 

 2 חיפה( קילומטר מתל אביב )ירושלים, 100קילומטר ועד  60מעל 

 3 קילומטר מתל אביב )עכו, באר שבע, טבריה( 100מעל 

 

נקודות לפי  3(, מוסד שנמצא בפריפריה ואינו זכאי לקבל 1על אף הוראות פסקה ) (2)

לפי  5עד  1יישוב בסיווג למ״ס  –״ פריפריהנקודות; לעניין זה, ״ 2(, יקבל 1פסקה )

 סיווג הלמ״ס;

 .יב השנתי שלו בשנת התקציב המבוקרהניקוד שקיבל המוסד במשתנה זה יוכפל בתקצ (3)

 (10%מיתקנים וציוד הוראה ) (ה)

 ניקודו של בית ספר במשתנה זה יהיה כמפורט להלן: (1)

בית ספר שהמיתקנים וציוד ההוראה העומדים לרשותו והנמצאים במתחם בית  (א)

ותי, כגון: מלתחות מאובזרות, פסנתר, הספר הם ברמה גבוהה ובהיקף משמע

 נקודות; 2יקבל  –מטבחון וכיוצא באלה 

בית ספר שהמיתקנים וציוד ההוראה העומדים לרשותו והנמצאים במתחם בית  (ב)

הספר הם ברמה גבוהה במיוחד ובהיקף משמעותי, כגון: סטודיו נוסף, אולם 

 נקודות; 3קבל י –מופעים, חדרי מנוחה וכיוצא באלה 

תקבע את ניקוד בית הספר במשתנה זה לאחר שתקבל המלצה מנומקת  הוועדה (2)

מהמדור שבחן את המיתקנים ואת ציוד ההוראה הקיימים בבית הספר בהתחשב 

במספר התלמידים הלומדים בו; יובהר כי המדור רשאי להמליץ לוועדה כי בית הספר 

סר לעיון לא יהיה זכאי לניקוד במשתנה זה; המלצת המדור והחלטת הוועדה תימ

ימים ממועד  7מוסד שהגיש בקשה כאמור לפי דרישתו, ובלבד שביקש זאת בכתב בתוך 

שהועברה אליו החלטה על תמיכה לפי מבחנים אלה; ההחלטה לפי סעיף קטן זה תועבר 

 ימים; 21בתוך 

 (.11())א9כמשמעותם בסעיף  –״ מיתקנים וציוד הוראהבמשתנה זה, ״

 (10%הפקות ) (ו)
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 יקוד במשתנה זה כמפורט להלן:בית ספר זכאי לנ (1)

בעד כל הפקה, שאינה הפקת גמר, שהעלה בית הספר בשנת ההערכה, בית הספר  (א)

יהיה זכאי לחצי נקודה, ואם התקיימה ההפקה באולם מותאם ונמכרו בעדה 

כרטיסים יהיה זכאי לנקודה בעד כל תלמיד שנה א' או בי שהשתתף בהפקה 

מהמשקל היחסי  25%סקת משנה זו הוא כרקדן; המשקל היחסי של הניקוד לפי פ

 הכולל של משתנה הפקות;

בעד כל הפקת גמר שהעלה בית הספר בשנת ההערכה, בית הספר יהיה זכאי לחצי  (ב)

נקודה, ואם התקיימה הפקת הגמר באולם מותאם ונמכרו בעדה כרטיסים יהיה 

זכאי לנקודה בעד כל תלמיד שנה א' או בי שהשתתף בהפקה כרקדן; המשקל 

מהמשקל היחסי הכולל של  65%סי של הניקוד לפי פסקת משנה זו הוא היח

 משתנה הפקות;

בעד כל מופע מקצועי של יוצר בתחום המחול או להקת מחול, לרבות במסגרת של  (ג)

תלמידים מבית הספר לפחות, בית הספר  5פסטיבל, שהשתתפו בו בשנת ההערכה 

נתמך לפי מבחנים אחרים יהיה זכאי לנקודה, ובלבד שמופע כאמור לא נוקד או 

מהמשקל  10%של המינהל; המשקל היחסי של הניקוד לפי פסקת משנה זו הוא 

 היחסי הכולל של משתנה הפקות;

בית ספר שהמדור נתן לגביו המלצה מנומקת ולפיה הפקות הגמר שלו מתאפיינות  (ד)

פקות ככלל ברמה אמנותית גבוהה, יוכפל הניקוד שניתן לו בפסקת משנה )ב( בעד ה

; החלטת הוועדה לפי משתנה זה תהיה מנומקת ותועבר לעיון 1.25גמר במקדם 

ימים ממועד ההודעה על  14בית ספר שיבקש זאת, ובלבד שהגיש את בקשתו בתוך 

 ימים ממועד הגשת הבקשה; 21ההחלטה; ההחלטה המנומקת תועבר בתוך 

 –לעניין משתנה זה  (2)

ל, הכולל אמצעי תאורה והגברה אולם המותאם למופעי מחו –״ אולם מותאם״

 מתאימים, ושיש לו רישיון עסק מתאים;

העלאה בימתית של מופע מחול, המורכב מיצירת מחול אמנותי אחת או  –״ הפקה״

 יותר, שמתקיימים בה התנאים המצטברים האלה:

 דקות לפחות; 35אורכה הכולל  (1)

 פעמים לפחות לפני קהל; 3היא רצה במהלך שנת ההערכה,  (2)

 במימונה לא השתתפו תלמידי בית הספר; (3)

 היא ברמה אמנותית והפקתית נאותה, לפי הערכת המדור. (4)

 (5%שיעורים עיוניים ) (ז)

ניקודו של בית ספר במשתנה זה יהיה כמפורט להלן: בעד כל שיעור עיוני שנכלל בתכנית 
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 הלימודים של בית הספר, כשיעור חובה, בהיקף של שעת לימוד אחת לפחות מדי שבוע,

שיעור נקודות במשתנה זה; לעניין זה, ״ 3יקבל בית הספר נקודה, ובלבד שלא יקבל יותר מ־

שיעור במסגרת כיתתית בנושאי הלימוד של בית הספר, כגון אנטומיה, מניעת  –״ עיוני

 .ציעות, תולדות המחול וכיוצא באלהפ

 (5%תרומה לקהילה ) (ח)

 בית ספר זכאי לניקוד במשתנה זה כמפורט להלן: (1)

 1ספר שתרם תרומה משמעותית ובעלת ערך לקהילה בשנת ההערכה, יקבל  בית (א)

 נקודה;

 2בית ספר שתרם תרומה ייחודית ויוצאת דופן לקהילה בשנת ההערכה, יקבל  (ב)

 נקודות;

פרויקטים אשר בית הספר קיבל בעדם מימון מכל סוג שהוא ממינהל התרבות, לא  (2)

 יובאו בחשבון לצורך ניקוד בית הספר במשתנה זה;

פעילות לקידום רווחת החברה הישראלית  –״ תרומה לקהילהלעניין משתנה זה, ״ (3)

בכללותה, או לקידום רווחתו של סוג אנשים המהווה חלק משמעותי בה כפי שאישר 

 (;3)3המדור, לרבות פעילות המיועדת לקדם את המטרה המפורטת בסעיף 

המלצת המדור  הוועדה תקבע את ניקוד בית הספר במשתנה זה לאחר שתקבל את (4)

שבחן את פעילותו כתרומה לקהילה, לרבות היקף שעות הפעילות ומספר התלמידים 

שנטלו בה חלק, ובלבד שהנהנים מהפעילות לא שילמו תמורה כלשהי בעדה; המדור 

רשאי להמליץ כי בית הספר לא זכאי לניקוד במשתנה זה; החלטת הוועדה לפי משתנה 

ת ספר שיבקש זאת, ובלבד שהגיש את בקשתו בתוך זה תהיה מנומקת ותועבר לעיון בי

ימים ממועד ההודעה על ההחלטה; ההחלטה המנומקת תועבר לבית הספר בתוך  14

 .ימים ממועד הגשת הבקשה 21

 (15%הערכה כללית ) (ט)

הניקוד במשתנה זה ייקבע על פי המלצת המדור לאחר שבחן את הרמה המקצועית של בית 

בין השאר, להיבטים אלה: צוות ההוראה, הצוות הניהולי,  הספר בשנת ההערכה, בשים לב,

רמת ההפקות, פעילויות העשרה, שירותים לרווחת התלמידים, פעילות בין־לאומית, סיוע 

 לבוגרי בית הספר, ייחודיות מקצועית וכיוצא באלה, כמפורט להלן:

 נקודות 5 -איכות מצוינת 

 נקודות 4עד  3 -איכות טובה מאוד 

 נקודות 2עד  1 -ית איכות בינונ

החלטת הוועדה לפי משתנה זה תהיה מנומקת ותועבר לעיון מוסד שיבקש זאת, ובלבד 

ימים ממועד ההודעה על ההחלטה; ההחלטה המנומקת תועבר  14שהגיש את בקשתו בתוך 



 - -נוסח משולב לא רשמי  - -

 -: במקרה של שוני בין נוסח זה לנוסח שפורסם ברשומות לב-לתשומת

 הפרסום ברשומות מחייב.
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 ימים ממועד הגשת הבקשה. 21למוסד בתוך 

 : ביטול, תחילה והוראות מעבר'פרק ד

 ביטול .11

כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות המקיימים בתי ספר  המבחנים לחלוקת

 בטלים – 8למחול לבני נוער

 תחילה .12

 (.2019בינואר  1תחילתם של מבחנים אלה ביום כ״ד בטבת התשע״ט )

 הוראות מעבר .13

לא יפחת סכום התמיכה במוסד שנמצא זכאי  2019על אף האמור במבחנים אלה, בשנת  (א)

או  2017מסכום התמיכה שקיבל באותו תחום בשנת  85%מ־ לתמיכה לפי מבחנים אלה

 ., לפי הגבוה מביניהם, בהתייחס לאותו סוג של פעילות נתמכת2018בשנת 

( יראו כאילו 2021בינואר  1(, עד יום י״ז בטבת התשפ״א )11)א()9על אף האמור בסעיף  (ב)

 נמחקו. –מטרים״  3.5בסעיף האמור המילים ״ושגובה תקרתו 

 (2019במאי  23התשע״ט )י״ח באייר 

(000023- 803-35-2019) 

 מירי רגב

 שרת התרבות והספורט
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