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מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור 

 12העוסקים בתחום הספרות

 1985-לפי חוק יסודות התקציב, התשמ״ה

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

( לחוק התרבות 4)3סעיף היועץ המשפטי לממשלה ועם המועצה הישראלית לתרבות ואמנות לפי 

(, מתפרסמים בזה מבחנים לחלוקת כספי והאמנותחוק התרבות  –)להלן  20024-והאמנות, התשס״ג

(, למוסדות ציבור העוסקים בתחום הספרות, המשרד –תמיכות של משרד התרבות והספורט )להלן 

 כמפורט להלן:

 19-42-02-69תקנה תקציבית: 

 כללי .1

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

למוסדות ציבור העוסקים בתחום הספרות, בהתאם לנוהל להגשת בקשות לתמיכה 

 (.הנוהל –)להלן  5מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן

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

 התמיכה השונים.בין מקבלי 

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

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

 מנומקות.

 הגדרות .2

 (.7920, עמ' 8121)תיקון: י"פ 

 –במבחנים אלה 

                                                        

, ט"ו 8120למבחן פורסם בי"פ  תיקון; 8874(, עמ' 18.6.2018וז התשע"ח ), ה' בתמ7843בי"פ  מבחן התמיכה פורסם 1
(, עמ' 21.2.2019א' התשע"ט ), ט"ז באדר 8121למבחן פורסם בי"פ  תיקון; 7894(, עמ' 20.2.2019באדר א' התשע"ט )

7920; 

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' 60״ח התשמ״ה, עמ' ס 3
 .64ס״ח התשס״ג, עמ'  4
 .10192עמ'  ; התשע״ו,8220ועמ'  658עמ'  ; התשע״ה,472עמ'  ; התשע״ד,5152ועמ'  3172עמ'  י״פ התשע״ג, 5

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

 א לחוק, המגיש בקשה לתמיכה לפי מבחנים אלה;3מוסד ציבור כהגדרתו בסעיף  –״ המוסד״

מי שעיקר עיסוקו בהוצאה לאור של ספרים, והוציא לאור בדפוס, עד תחילת  –״ מוציא לאור״

 שנת התמיכה, עשרה ספרים לפחות;

רבות ואמנות שהוקמה ופועלת לפי המועצה הישראלית לת –״ המועצה״ או ״מועצת התרבות״

 חוק התרבות והאמנות;

 מינהל התרבות שבמשרד; –״ מינהל התרבות״

הפרדה חשבונאית או תקציבית מוחלטת של פעילות מכל פעילות אחרת של  –״ משק סגור״

המוסד, לרבות לעניין הנהלת החשבונות, רכישת ציוד קבוע ומתכלה או השימוש בו, 

הנהלה וכלליות; לעניין זה יש לזקוף על חשבון הפעילות שמתנהלת הוצאות השכר והוצאות 

כמשק סגור את החלק היחסי של השכר והוצאות ההנהלה והכלליות של המוסד לפי היחס 

 שבין היקף אותה פעילות לעומת כלל פעילות המוסד;

, ספר פרוזה, ספר שירה או ספר מסות, שהוא ספר מקורי המיועד לילדים –״ ספר ביכורים״

 לבני נוער או למבוגרים, ושנכתב בידי סופר שזהו ספרו הראשון באותה סוגה;

 ספר בעברית או בערבית, שאינו מתורגם משפה אחרת; –״ ספר מקורי״

הגות, שאינו ספר פרוזה, ספר שירה או קטלוג, העוסק באחד או יותר  ספר –״ ספר עיון״

מהתחומים שבהם תומך מינהל התרבות, כמפורט להלן: ספרות, מוסיקה, מחול, קולנוע, 

 תאטרון, אמנות פלסטית או מוזאונים, ובלבד שהוא ספר מקורי;

 ספר מקורי של שירה; –״ ספר שירה״

בחרת, המשתייכת לקאנון הספרות והיא מיסודות ספרותית מויצירה  –" ספרות מופת"

 ;התרבות העולמית

שלושת הרבעונים הראשונים שהם חודשים ינואר עד ספטמבר בשנה שקדמה  –״ שנת הערכה״

לשנת התמיכה, והרבעון האחרון שהוא חודשים אוקטובר עד דצמבר בשנה שלפניה; 

 1תהיה שנת ההערכה התקופה המתחילה ביום  2018לדוגמה: בבקשה בעד שנת התקציב 

 ;2017בספטמבר  30ומסתיימת ביום  2016באוקטובר 

 בדצמבר, שבעדה מבוקשת תמיכה; 31בינואר עד יום  1שנת הכספים, מיום  –״ שנת התמיכה״

 השנה הקלנדרית שקדמה לשנת התמיכה; –״ שנה תקציבית קודמת״

מה לשנה התקציבית הקודמת; לדוגמה: השנה הקלנדרית שקד –״ שנת התקציב המבוקר״

תהיה שנת התקציב המבוקר התקופה המתחילה ביום  2018בבקשה בעבור שנת התקציב 

 ;2016בדצמבר  31ומסתיימת ביום  2016בינואר  1

סך ההכנסות של המוסד, לרבות הכנסות עצמיות, מענקים, תרומות, תמיכות  –״ תקציב שנתי״

א יכלול תקציבים שניתנו לפעולות שאינן במסגרת ותקציבים ציבוריים; סכום זה ל
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 הפעילות השוטפת של המוסד כגון תגמולי ביטוח.

 מטרות התמיכה .3

 מטרות התמיכה לפי מבחנים אלה לסייע למוסדות הפועלים בתחום הספרות, ובכלל זה:

לעודד ולטפח את היצירה הספרותית המקורית בעברית ובערבית, בסוגות שונות, ובכלל זה  (1)

 ושירה; עיון

 לעודד ולטפח הוצאה לאור של ספרות מופת עולמית המתורגמת לשפה העברית; (2)

 לעודד ולטפח יוצרים בתחום והספרות בראשית דרכם; (3)

 לקדם יצירה מקומית איכותית, מגוונת וחדשנית בתחום הספרות; (4)

 לסייע בהפצתה של היצירה הספרותית הישראלית ובחשיפתה לציבור; (5)

 שפה הערבית.לקדם את ספרות הילדים ב (6)

 תחומי התמיכה .4

 (.7921, עמ' 8121)תיקון: י"פ 

בכפוף להוראות מבחנים אלה, מוסד יכול שייתמך באחד או יותר מתחומי התמיכה כמפורט 

 להלן:

תחום  –העברית )להלן  מתורגמת לשפהסיוע להוצאה לאור של ספרות מופת עולמית  (1)

 (;'תמיכה א

 (;'תחום תמיכה ב –עברית או בערבית )להלן סיוע להוצאה לאור של ספרי ביכורים ב (2)

 (;'תחום תמיכה ג –סיוע להוצאה לאור של ספרי עיון בעברית או בערבית )להלן  (3)

 (;'תחום תמיכה ד –סיוע להוצאה לאור של ספרי שירה בעברית או בערבית )להלן  (4)

 (;'תחום תמיכה ה –פרויקטים מיוחדים בתחום הספרות )להלן  (5)

 (.'תחום תמיכה ו –ת ילדים בשפה הערבית )להלן פרויקטים לקידום ספרו (6)

 חלוקת תקציב התמיכה .5

 .(7894, עמ' 8120)תיקון: י"פ 

 )בוטל(. (א)

 )בוטל(. (ב)

 תקציב התמיכה לפי מבחנים אלה יחולק כמפורט להלן: (ג)

 ;23% - 'תחום תמיכה א (1)

 ;17% - 'תחום תמיכה ב (2)

 ;12% - 'תחום תמיכה ג (3)
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 ;12% - 'תחום תמיכה ד (4)

 ;10% - 'תחום תמיכה ה (5)

 ;20% - 'תחום תמיכה ו (6)

 .6% -( יתרת התקציב -יתרת התקציב לחלוקה כמפורט בסעיף זה )להלן  (7)

לעניין יתרת התקציב, המשרד יקבע את אופן חלוקתה בין תחומי התמיכה, לאחר  (ד)

התייעצות עם המדור, ובהתחשב בין השאר באלה: שיעור התמיכה שנקבע לכל תחום בשנה 

שחלו במספר המוסדות הנתמכים בכל תחום או בהיקף התקציבית הקודמת, שינויים 

פעילותם ומספר הבקשות לתמיכה שהוגשו באותה שנה ותקציב התקנה באותה שנה; על 

מעבר לשיעור האמור בסעיף קטן  ה'אף האמור, לא יגדל שיעור התמיכה בתחום תמיכה 

 )ג(.

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

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

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

שנועד לאותו תחום תמיכה יחולק בין תחומי התמיכה האחרים שבסעיף קטן )ג(, כולם או 

 שנקבע. חלקם, לפי היחס הסופי

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

בסעיף קטן )ג(, באופן יחסי לפי החלוקה הסופית כפי שנקבעה לפי סעיף זה; תוספת תקציב 

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

 .6היחסי שייקבע לפי סעיף 

 עקרונות לקביעת גובה התמיכה ולחישובה .6

 (.7921, עמ' 8121)תיקון: י"פ 

גובה התמיכה במוסד שבקשתו עומדת בהוראות ובתנאי הסף הכלליים המפורטים  (א)

, לפי העניין, ייקבע לפי אמות 9, ובתנאי הסף המיוחדים המפורטים בסעיף 8ו־ 7בסעיפים 

 המידה לתמיכה באותו תחום.

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

, לפי העניין, וזאת לפי היחס בין הניקוד שצברה 12עד  10המידה המפורטות בסעיפים 

הבקשה בכל אחת מאמות המידה האמורות, לבין הניקוד שצברו כלל הבקשות האחרות 

 באותה אמת מידה.

שה בכל אמות המידה החלות לגביה יחדיו, בשלב השני יחושב השיעור המצרפי של כל בק (ג)

 לפי משקלה היחסי של כל אמת מידה.

 - 'לעניין תחומי תמיכה א' עד ד (ד)

 20%בשלב השלישי, במקרים שבהם פחת שיעור התמיכה היחסי במוסד ביותר מ־ (1)

לעומת שיעור התמיכה היחסי שקיבל בשנה התקציבית הקודמת, לגבי אותו סוג של 
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משיעור התמיכה היחסי שלו היה  80%שיעור התמיכה בו מ־ פעילות נתמכת, לא יפחת

זכאי בשנה התקציבית הקודמת, באותו סוג של פעילות נתמכת; מוסד לא זכאי להגנה 

 לפי פסקה זו, בהתייחס לאותו תחום תמיכה, יותר מפעם אחת בארבע שנים רצופות;

 )בוטל(. (2)

 ורט להלן:ייבחן תקציב המוסד בשנת התקציב המבוקר כמפ הרביעיבשלב  (3)

מוסד שבסיום השנה תקציבו מאוזן או נמצא ביתרה, וגירעונו המצטבר נמוך מ־ (א)

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

אחוז הגירעון מתקציבו השנתי המאושר,  –״ גירעון מצטברזה; לעניין זה, ״

 שהצטבר משנות התקציב הקודמות;

ומעלה ובגירעון מצטבר  15%מצא בסיום השנה בגירעון שוטף של מוסד שתקציבו נ (ב)

ומעלה, לא זכאי לתמיכה כל עוד לא הציג  25%כלשהו, או בגירעון מצטבר של 

תכנית הבראה מפורטת, שתיבדק ותאושר בידי מינהל התרבות, ושביצועה ילווה 

ך כל בפיקוח שוטף כפי שתקבע הוועדה; הוראות פסקה זו יחולו רק על מוסד שס

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

 חדשים; בכל מקרה יחולו הוראות הנוהל;

לעניין פסקה זו, איזון או גירעון תקציבי ייקבעו על סמך הדוח הכספי המבוקר  (ג)

שצורף לבקשת התמיכה, הכולל את כל ההכנסות וההוצאות של הגוף, ושנערך לפי 

 אות המקובלים ביחס לנכסים נטו לשימוש לפעילות בלבד.כל כללי החשבונ

מן ההוצאות המוכחות בפועל של  90%בכל מקרה, שיעור התמיכה של המשרד לא יעלה על  (ה)

המוסד לצורך ביצוע הפעילות הנתמכת; על אף האמור, שיעור התמיכה של המשרד בתחום 

מן ההוצאות כאמור; לעניין שיעור המימון העצמי כמשמעו  75%לא יעלה על  'תמיכה ה

)ח( לנוהל, יוכרו עלויות שהן שווה כסף ועלויות שווי עבודת מתנדבים, בכפוף 8בסעיף 

 להוראות הנוהל.

למען הסר ספק, לא תינתן תמיכה למוסד אחד בעד אותו ספר, ביותר מתחום אחד מתחומי  (ו)

 התמיכה לפי מבחנים אלה.

)יב( בנוהל, תוכל הוועדה לאשר 8, ובלי לגרוע מהוראות סעיף 'תמיכה א' עד דלעניין תחומי  (ז)

את התמיכה למשך כמה שנים ולא יותר משלוש שנים, ובלבד שקיימת הרשאה מתאימה 

להתחייב, וייחתם הסכם מתאים בין המשרד לבין המוסד; הוועדה תאשר מדי שנה את 

 יצוע בפועל.סכום התמיכה בעד אותה שנה, והוא ישולם לפי הב

 הוראות כלליות .7

 (.7921, עמ' 8121)תיקון: י"פ 

 לעניין זכאות לתמיכה, על המוסד לעמוד בתנאים אלה: (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 
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; ובכלל זה ספר שסייע להוצאתו לאור בקרה על תמיכה שניתנה לתמיכה או לצורך

 בקשה לתמיכה או מידע כאמור יוגשו במועד ובמתכונת שיורה עליהם מינהל התרבות;

המוסד השלים את כל הדוחות הנדרשים לצורך ניקודו לפי מבחנים אלה, והגישם  (2)

שנת התמיכה; מלאים ותקינים, לפי דרישות מינהל התרבות, עד יום ו בינואר של 

 לעניין הארכת מועדים יחולו הוראות הנוהל;

המוסד הגיש תכנית עבודה כללית לשנת התמיכה לעניין הפעילות שהוא מבקש בעדה  (3)

תמיכה לפי מבחנים אלה, להנחת דעתו של מינהל התרבות; המוסד לא זכאי לתמיכה 

 בעד פעילות שלא פורטה בתכנית העבודה שהגיש;

ילות, ובמהלך שנת התמיכה הגיש דוחות ביצוע המעידים על המוסד הגיש תקציב לפע (4)

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

 הדוחות יוגשו באופן ובמועדים שיורה מינהל התרבות;

 המוסד משתמש בכספי התמיכה רק למטרות שלשמן ניתנו. (5)

לפעילות נושא בקשתו ניתנת תמיכה לפי לא תינתן תמיכה למוסד לפי מבחנים אלה אם  (ב)

מבחני תמיכה אחרים של המשרד, או שהיא מתוקצבת בדרך אחרת על ידי המשרד, או 

שהיא נתמכת או מתוקצבת על ידי משרד ממשלתי אחר, או שהממשלה משתתפת במימונה 

 בדרך אחרת.

עת, למען הסר ספק, לא תינתן תמיכה לפי מבחנים אלה בעד הוצאה לאור של כתבי  (ג)

אירועים בתחום הספרות או למוסד הנתמך לפי מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד 

 .6המדע התרבות והספורט למוסדות ציבור )תמיכה במוסדות תרבות העוסקים במחקר(

מוסד יגיש בקשה אחת נפרדת לכל תחום תמיכה שבו הוא מבקש להיתמך לפי מבחנים  (ד)

סד רשאי להגיש עד שתי בקשות לתמיכה, מו 'אלה; על אף האמור, בתחום תמיכה ה

 עד שלוש בקשות לתמיכה. - 'ובתחום תמיכה ו

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

שאינו מקיים את הוראות סעיף קטן זה, או שאינו משתף פעולה עם ביקורת מטעם המשרד 

 ית, הן ביקורת תפעולית בשטח והן כל ביקורת אחרת.או גורם מוסמך אחר, הן ביקורת כספ

 תנאי סף כלליים לתמיכה .8

 (.7921, עמ' 8121)תיקון: י"פ 

לתמיכה לפי מבחנים אלה יהיה זכאי רק מוסד המקיים את כל תנאי הסף המפורטים להלן; 

ד , יתקיימו במוס9(, וכן תנאי הסף המיוחדים לפי סעיף 8( עד )2התנאים האמורים בפסקאות )

בשנת ההערכה, וכן צפויים להתקיים במוסד בשנת התמיכה לפי תכנית העבודה שהגיש; על אף 

( עד 2, התנאים האמורים בפסקאות )'ולתחום תמיכה ו ה'האמור, בהתייחס לתחום תמיכה 

                                                        

 .2325י״פ התשס״ז, עמ'  6
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 )ג(, לפי העניין, יתקיימו במוסד בשנת התמיכה לפי תכנית העבודה שהגיש:9)ב( עד 9(, ובסעיף 8)

ם פעילות מקצועית בתחום הספרות במשך שנתיים לפחות לפני תחילת שנת המוסד קיי (1)

לרבות סיוע להוצאה לאור של  –״ פעילות מקצועית בתחום הספרותהתמיכה; לעניין זה, ״

 ספרים מסוגות שונות או של כתבי עת וכן קיום אירועים או פסטיבלים בתחום הספרות;

ופן פעולתו עולים בקנה אחד עם מטרות מטרות המוסד, כמפורט במסמכי היסוד שלו, וא (2)

 התמיכה המפורטות במבחנים אלה;

תקציבה של הפעילות שבעדה מבוקשת התמיכה מנוהל כמשק סגור; הגיש המוסד בקשה  (3)

ינהל המוסד את פעילותו בכל אחד  –לתמיכה בכמה תחומי תמיכה לפי מבחנים אלה 

 מתחומי התמיכה כמשק סגור;

 )בוטל(. (4)

בדרישות הנוהל, ובכלל זה יעמיד את עצמו לביקורת המשרד לפי הדינים המוסד עומד  (5)

החלים עליו והוראות הנוהל, זאת להבטחת עמידתו בתנאים למתן תמיכה, ובלי לפגוע 

 בחופש היצירה, בחירות האמנותית ובחופש הביטוי;

צעת הוא מציין בפרסומיו כי הפעילות הנתמכת מבו -קיבל המוסד תמיכה לפי מבחנים אלה  (6)

 בתמיכת המשרד, בצירוף סמליל המשרד;

המוסד מקיים את הוראות החוק הרלוונטיות לפעילותו, מקפיד על כללי ניהול תקין ושומר  (7)

 על שקיפות מלאה באורחות התנהלותו, באופן ההולם את מטרותיו הציבוריות;

המוסד פועל ביעילות ובתקורה מינימלית, שמאפשרת את פעילותו התקינה והראויה,  (8)

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

 תנאי סף מיוחדים לקבלת תמיכה .9

 (.7921, עמ' 8121)תיקון: י"פ 

, מוסד המבקש תמיכה יעמוד בשנת ההערכה ובשנת התמיכה 'לעניין תחומי תמיכה א' עד ד (א)

 :8ו־ 7בתנאי סף אלה, נוסף על התנאים הנזכרים בסעיפים 

המוסד מסייע להוצאה לאור של ספרות באחד או יותר מהתחומים שלהלן, לפי העניין:  (1)

ספרות מופת עולמית בשפה העברית; ספרי ביכורים בעברית או בערבית; ספרי עיון 

בעברית או בערבית; ספרי שירה בעברית או בערבית, ובכלל זה מעניק למוציאים לאור 

 ר;סיוע כספי בעד הפקת ספרים כאמו

המוסד מעסיק ועדה מקצועית שתפקידה לדון בבקשות של מוציאים לאור לקבלת  (2)

(, ולהמליץ למוסד 1סיוע להוצאה לאור של ספר באחד התחומים האמורים בפסקה )

 אם לסייע להוצאה לאור כמבוקש; על הוועדה המקצועית יחולו הוראות אלה:

 הרכב הוועדה יהיה כמפורט להלן: (א)

עדה תמנה שלושה חברים לפחות; חברי הוועדה יהיו הוו –בתחום תמיכה א'  (1)

בעלי תואר בתחום הספרות או בתחום אחר שיש לו זיקה לעבודת הוועדה, 
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ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, מהם שניים לפחות בעלי תואר שלישי ממוסד 

 כאמור, והרכב הוועדה ישקף מומחיות והבנה לספרות מופת בשפות זרות;

חברים לפחות, שניים מהם לפחות הם  3ה תמנה הוועד – 'בתחום תמיכה ב (2)

סופרים בעלי מוניטין, ואחד לפחות בעל תואר שלישי בתחום הספרות ממוסד 

 מוכר להשכלה גבוהה;

חברים לפחות; חברי הוועדה יהיו בעלי  3הוועדה תמנה  – 'בתחום תמיכה ג (3)

תואר בתחום התרבות והאמנות ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, מהם שניים 

 ות בעלי תואר שלישי ממוסד כאמור;לפח

חברים לפחות, שניים מהם לפחות הם  3הוועדה תמנה  – 'בתחום תמיכה ד (4)

משוררים בעלי מוניטין, ואחד לפחות בעל תואר שלישי בתחום הספרות 

 ממוסד מוכר להשכלה גבוהה;

, הוגשו לוועדה בקשות לסיוע 'עד ד 'על אף האמור, לעניין תחומי תמיכה ב (5)

תכלול הוועדה גם חבר דובר ערבית,  –אור של ספרים בשפה הערבית להוצאה ל

שהוא סופר בעל מוניטין בשפה הערבית, או בעל תואר בתחום הספרות ממוסד 

כאמור, ולעניין בחינת הספרים בשפה הערבית, יצורף לוועדה חבר אחד נוסף 

 שהוא דובר ערבית, ושמתקיימות לגביו הדרישות האמורות בפסקה זו.

אם הוגשו לוועדה בקשות לסיוע לתרגום של ספרות  – 'ו־ג 'ין תחומי תמיכה אלעני (ב)

מופת בשפה זרה שאינה בתחום המומחיות של הוועדה או להוצאה לאור של 

ספרות עיון בתחום מתחומי התרבות והאמנות שאינו מצוי במומחיותה של 

ותה שפה או הוועדה, לפי העניין, תסתייע הוועדה באנשי מקצוע בעלי מומחיות בא

באותו תחום, לפי העניין; אין באמור כדי לגרוע מסמכותה של הוועדה להסתייע 

 במומחים, לפי שיקול דעתה, אף בתחומי המומחיות של חבריה.

תקופת  –שנים לכל היותר )להלן  3חבר ועדה יוכל לכהן במשך תקופת כהונה של  (ג)

 פת אחת בלבד.(; יהיה ניתן להאריך את כהונתו לתקופת כהונה נוסכהונה

הוועדה תפרסם הזמנה להגיש בקשות לסיוע ותאפשר לכל מוציא לאור המעוניין  (ד)

בכך, להגיש בקשה כאמור; ההזמנה להגיש בקשות לסיוע והטפסים הדרושים 

לצורך הגשת בקשות לסיוע יהיו זמינים לצפייה ולהורדה באתר האינטרנט של 

והטפסים כאמור יפורסמו בעברית  , ההזמנה'עד ד 'המוסד; בתחומי תמיכה ב

 ובערבית.

הוועדה רשאית להגביל את מספר הספרים שייכללו בבקשה לסיוע של מוציא  (ה)

לאור, ובלבד שמספר הספרים המזערי שמוציא לאור יורשה לכלול בבקשתו לסיוע, 

 .בכל אחד מתחומי התמיכה, לא יפחת מחמישה

השאר הוראות למניעת ניגוד המוסד יקבע נוהל לעבודת הוועדה, שיכלול בין  (ו)

עניינים; חובה לכלול הנמקה מפורטת וכתובה לגבי בקשות לסיוע שהוגשו שתועבר 
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לעיון המוציא לאור לפי בקשתו, ופרק זמן מרבי לטיפול בבקשות ומתן מענה 

למבקשים, שלא יעלה על שישה חודשים; המוסד יפרסם את הנוהל האמור באתר 

 האינטרנט שלו.

קשתו לתמיכה את שמותיהם של חברי הוועדה המקצועית, המוסד יצרף לב (ז)

 השכלתם, ניסיונם ותקופת כהונתם, וכן יצרף עותק של הנוהל לעבודת הוועדה;

ספרים לפחות בשנה, מאחת או יותר מהסוגות  5המוסד מסייע להוצאתם לאור של  (3)

 הנתמכות לפי מבחני תמיכה אלה;

 בשנה; המוסד מסייע לשני מוציאים לאור שונים לפחות (4)

 המוסד מעסיק בשכר, מנהל מקצועי, בעל מומחיות וניסיון בתחום ההוצאה לאור; (5)

פעילותו של המוסד מושא הבקשה לתמיכה היא ברמה מקצועית נאותה, לפי המלצת א( 5)

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

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

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

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  30החלטה בעניין התמיכה; ההחלטה תועבר לעיונו בתוך ה

 ;בעניין זה

בהסכם עם מוציא לאור, יכלול המוסד הוראות כמפורט להלן, ויתנה את הסיוע שהוא  (6)

 מעניק בעמידתו של המוציא לאור בהוראות אלה:

ובכל חובתו של המוציא לאור לציין בספרים שהמוסד סייע להוצאתם לאור  (א)

פרסום שלו, כי הספרים ראו אור בתמיכת המשרד, בצירוף סמליל המשרד; בספר 

כאמור, תמיכת המשרד בצירוף סמליל המשרד יצוינו על גבי הכריכה האחורית של 

 הספר או בעמוד המידע שבפתח הספר;

חובתו של המוציא לאור להעסיק מתרגם, עורך ספרותי או עורך לשון והגהה, לפי  (ב)

ם בעלי מומחיות וניסיון בתחומם, לצורך הפקת הספר שבעדו ניתן העניין, שה

 הסיוע;

עותקים לפחות של הספר שבעדו ניתן  1,000חובתו של המוציא לאור להדפיס  (ג)

עותקים  400הדפסה של  – 'ו־ד 'הסיוע ולהפיצו בחנויות, ולעניין תחומי תמיכה ג

 לפחות של הספר שבעדו ניתן הסיוע והפצתו בחנויות;

של המוציא לאור להשלים את הליכי ההפקה של הספר והוצאתו לאור  חובתו (ד)

 ()ז6במהלך שנת התמיכה, ואם קיימת הרשאה מתאימה להתחייב כאמור בסעיף 

 ;בינואר של שנת התמיכה 1בתוך שלוש שנים מיום  –

התחייבותו של המוציא לאור שלא לפנות בבקשה לקבלת סיוע בעד ספר מסוים,  (ה)

 י מבחנים אלה;ממוסד אחר הנתמך לפ
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חובתו של המוציא לאור להחזיר לסופר, עד גובה כספי התמיכה, הוצאות כספיות  (ו)

ששילם מכיסו למוציא לאור, או לפי דרישת המוציא לאור, לצורך ההוצאה לאור 

של הספר, וזאת עם קבלת כספי התמיכה ובטרם יעשה שימוש אחר בכספי 

דבר קבלת הכספים, לפי דרישת התמיכה, ולהציג לפני המוסד אישור של הסופר ב

 המוסד;

המוסד מקיים מעקב ופיקוח שוטפים אחר התקדמות ההוצאה לאור של ספרים שהוא  (7)

מסייע להוצאתם לאור, ובכלל זה מעקב אחר רמת התרגום, איכות ההפקה, ההגהה 

 והעיצוב;

המוסד מפעיל אתר אינטרנט המתאר את פעילותו, וכולל מידע על אודות הספרים  (8)

 ור בסיועו;שראו א

הסיוע הכספי של המוסד בעד ספר מסוים לא יעלה על השיעורים המפורטים להלן  (9)

(; העביר המוסד למוציא לאור תשלום בסכום גבוה מהשיעור השיעור המוכר –)להלן 

 המוכר, לא תוכר החריגה מעבר לשיעור המוכר כהוצאה לעניין מבחני תמיכה אלה:

שקלים חדשים, לפי  100,000של הספר או מעלות הפקתו  65% –בתחום תמיכה א'  (א)

הנמוך מביניהם; בלי לגרוע מכלליות האמור, סיוע בעד עלות תרגומו של ספר 

 לכל היותר; 90%מסוים, יכול שיעמוד על 

שקלים  30,000מעלות הפקתו של הספר או  65% – 'עד ד 'בתחומי תמיכה ב (ב)

כלל  –״ ספרעלות הפקה של חדשים, לפי הנמוך מביניהם; בפסקה זו, ״

התשלומים ששולמו לצורך הוצאתו לאור של ספר, הפצתו ושיווקו, ובכלל זה שכר 

הסופר וכן תשלומים בעד עריכת תוכן, עריכת לשון, עיצוב, הדפסה וכריכה, הפצה 

 5%ושיווק; ההוצאות בעד שיווק הספר, שיוכרו לעניין מבחנים אלה, לא יעלו על 

 ותו ספר;מכלל ההוצאות שהוכרו בגין הפקת א

על אף האמור, יראו מוסד שהגיש לראשונה בקשה לתמיכה לפי מבחנים אלה כאילו  (10)

בקשתו לתמיכה עמדה בתנאי הסף לפי סעיף זה, אף אם לא עמד בתנאי אחד מהתנאים 

( באופן מלא, ובלבד שאותו תנאי מתקיים באותה 4( או )3הקבועים בסעיף קטן )א()

 התנאים מתקיימים באותה שנה במלואם. לפחות, וכל שאר 50%שנה בשיעור של 

, המוסד יעמוד בתנאי סף אלה, נוסף על התנאים הנזכרים בסעיפים ה'לעניין תחום תמיכה  (ב)

 :8ו־ 7

ר המליץ המוסד מקיים פרויקט מיוחד בתחום הספרות, בעברית או בערבית, שהמדו (1)

כי הוא ראוי לתמיכה; המלצת המדור כאמור תתבסס על השיקולים שלהלן, מתוך 

מגמה ליצירת שוויון ראוי בנסיבות העניין בין מגישי הבקשות לתמיכה; למען הסר 

ספק, לא ייתמכו לפי מבחני תמיכה אלה סדנאות כתיבה או ערבי שירה מדוברת 

(spoken word): 

ותו וייחודיותו, לפי העניין; לעניין זה, קביעת מידת חשיבותו של הפרויקט, חדשנ (א)
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חדשנותו וייחודיותו של פרויקט תיעשה בשים לב לקיומן של פעילויות דומות 

 אחרות שנעשו או נעשות;

 התרומה הצפויה של הפרויקט לתחום הספרות; (ב)

הערך המוסף הצפוי לציבור הקוראים, היוצרים, החוקרים והעוסקים בתחום  (ג)

 הספרות;

ת השפעתה ומשמעותה של התמיכה הממשלתית הצפויה להינתן לפרויקט הערכ (ד)

 ביחס להיקפו התקציבי הכולל של הפרויקט;

החלטות הוועדה המנומקות, יחד עם המלצות המדור לגבי כלל הבקשות בתחום 

תמיכה זה באותה שנה, יועברו למגיש בקשה לתמיכה בתחום זה לפי דרישתו, ובלבד 

ימים ממועד שהועברה אליו החלטה בעניינו; המשרד יעביר  7שביקש זאת בכתב בתוך 

 ימים; 21את ההחלטות המנומקות בתוך 

משיעור התמיכות  30%שיעור התמיכה בבקשה מסוימת לתמיכה בפרויקט לא יעלה על  (2)

 הכולל בתחום תמיכה זה באותה שנה;

 לבקשת התמיכה יצרף המוסד תכנית עבודה מפורטת בנוגע לפרויקט שתכלול בין (3)

 השאר את יעדי הפרויקט ואבני דרך להתקדמות הפרויקט;

מוסד רשאי להגיש בקשה לתמיכה לפי סעיף זה לשני פרויקטים לכל היותר, בשנה  (4)

מסוימת; בעד כל פרויקט תוגש בקשה נפרדת לתמיכה; הפרויקט ינוהל על ידי המוסד 

 כמשק סגור.

וסף על התנאים הנזכרים , המוסד יעמוד בתנאי הסף שלהלן, נ'לעניין תחום תמיכה ו (ג)

 :8ו־ 7בסעיפים 

המוסד מקיים פרויקטים המיועדים לקידום ספרות ילדים בשפה הערבית, דוגמת  (1)

כנסים, חממות, סדנאות הכשרה, מתן שירותי ליווי ועריכה ספרותית לכותבים, 

מאיירים או מתרגמים של ספרות ילדים בשפה הערבית, או הוצאה לאור של ספרי 

 לערבית;ילדים בתרגום 

המוסד מעסיק לצורך הפרויקט אנשי מקצוע בעלי מומחיות ומוניטין בתחום הספרות  (2)

בשפה ערבית; לבקשתו לתמיכה יצרף המוסד את שמותיהם של אנשי המקצוע, 

 השכלתם וניסיונם;

 20בכל פרויקט, למעט הוצאה לאור של ספרי ילדים בתרגום לערבית, נוטלים חלק  (3)

ת הילדים בשפה הערבית; על אף האמור, בפרויקט משתתפים לפחות בתחום ספרו

 10( נוטלים חלק 1שעיקרו מתן שירותי ליווי ועריכה ספרותית כאמור בפסקה )

סופר, משורר, מאייר, מתרגם לערבית,  –״ משתתףמשתתפים לפחות; לעניין זה, ״

מומחה בתחום ספרות הילדים בשפה הערבית או אדם אחר העוסק בתחום, בהיבט 

 ו בהיבט מעשי;אקדמי א
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שנים; שיעור התמיכה בבקשה לתמיכה  5תמיכה בפרויקט מסוים לא תינתן מעבר ל־ (4)

משיעור התמיכות הכולל בתחום תמיכה זה  50%בעד פרויקט מסוים לא יעלה על 

 באותה שנה;

מוסד רשאי להגיש בקשה לתמיכה לפי סעיף קטן זה בעד שלושה פרויקטים לכל  (5)

פרויקט תוגש בקשה נפרדת לתמיכה; הפרויקט ינוהל  היותר, בשנה מסוימת; בעד כל

 על ידי המוסד כמשק סגור;

המוסד יצרף לבקשתו לתמיכה בתחום תמיכה זה תכנית עבודה מפורטת בנוגע  (6)

 לפרויקט שתכלול בין השאר את יעדי הפרויקט ואבני דרך להתקדמות הפרויקט.

 משתנים לקביעת גובה התמיכה בתחומי תמיכה א' עד ד׳ .10

 (.7921, עמ' 8121ן: י"פ )תיקו

, ייקבע לפי אמות המידה המפורטות להלן, 'שיעור התמיכה במוסד בתחומי תמיכה א' עד ד (א)

ולפי משקלה היחסי של כל אמת מידה, בהתייחס לפעילות המוסד נושא הבקשה לתמיכה 

 בשנת ההערכה, בכל אחד מתחומי התמיכה שלגביהם הגיש המוסד בקשה לתמיכה:

 ;15% -משתנה הרכב הוועדה המקצועית  (1)

 ;10% -משתנה הרמה המקצועית של הספרים  (2)

 ;25% -משתנה מספר הספרים  (3)

 ;10% -משתנה גיוס מקורות מימון נוספים  (4)

 ;20% -משתנה ייחודיות ומורכבות  (5)

 )בוטל(; (6)

 .20% -משתנה תשלומים  (7)

 הניקוד שניתן לבקשתו של מוסד יוכפל במקדם, כמפורט להלן: (ב)

 ;1מקדם  - 'יש בקשה לתמיכה בתחום תמיכה אחד מבין התחומים א' עד דמוסד שהג (1)

 ;1.1מקדם  - 'מוסד שהגיש בקשות לתמיכה בשני תחומים מבין התחומים א' עד ד (2)

 ;1.15מקדם  - 'מוסד שהגיש בקשות לתמיכה בשלושה תחומים מבין התחומים א' עד ד (3)

 .1.2מקדם  - 'מוסד שהגיש בקשות לתמיכה בתחומים א' עד ד (4)

 (15%משתנה הרכב הוועדה המקצועית ) (ג)

 :הניקוד במשתנה זה יינתן כמפורט להלן

כל חבר בוועדה המקצועית של המוסד, בשנת ההערכה, יקבל ניקוד לפי שנות  –ניסיון  (1)

בינואר של שנת  1הניסיון המקצועי שלו בתחום בעל זיקה לעבודת הוועדה, נכון ליום 

נקודות לפי פסקת משנה  2.5-לא יקבל יותר מהתמיכה, כמפורט להלן ובלבד שהמוסד 

 :זו
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 ;חצי נקודה -שנים  10שנים ועד  5מעל 

 ;נקודה 1 -שנים  10מעל 

כל חבר בוועדה המקצועית של המוסד, בשנת ההערכה, יקבל ניקוד לפי  –השכלה  (2)

השכלתו האקדמית בתחום בעל זיקה לעבודת הוועדה כמפורט להלן, ובלבד שהמוסד 

 :נקודות לפי פסקת משנה זו 2.5-לא יקבל יותר מ

 ;חצי נקודה -תואר שני ממוסד מוכר להשכלה גבוהה 

 ;נקודה 1 -תואר שלישי ממוסד מוכר להשכלה גבוהה 

נקודות, אם מצא כי  5המדור רשאי להמליץ על מתן ניקוד נוסף למוסד, שלא יעלה על  (3)

בתחום עבודתה  אחד או יותר, יש מומחיות ומוניטין מיוחדים, לחבר ועדה מקצועית

של הוועדה או אם מצא כי רמתה המקצועית של הוועדה המקצועית בכללותה גבוהה 

במיוחד; המלצת המדור תהיה מנומקת; מוסד יוכל לקבל לעיונו את כלל ההחלטות 

ימים ממועד  14המנומקות לפי פסקת משנה זו, ובלבד שהגיש בקשה לכך בתוך 

ימים ממועד קבלת  30רו לעיונו בתוך ההודעה על ההחלטה; החלטות כאמור יועב

 ;הבקשה

מוסד יהיה זכאי לנקודה אחת נוספת במשתנה זה בעד כל חבר נוסף מעבר לקבוע  (4)

 3-בתנאי הסף, שכיהן בוועדה המקצועית בשנת ההערכה; מוסד לא יקבל יותר מ

 .נקודות לפי פסקת משנה זו

 (10%משתנה הרמה המקצועית של הספרים ) (ד)

 המקצועית ואיכות ההפקה של הספריםשתנה זה יינתן לפי הרמה ניקודו של מוסד במ

 שהמוסד סייע להוצאתם לאור בשנת ההערכה, לפי המלצת המדור כמפורט להלן:

 נקודה אחת; -רמה נאותה 

 שתי נקודות; -רמה טובה 

 שלוש נקודות; -רמה מעולה 

מנומקות לפי המלצת המדור תהיה מנומקת; מוסד יוכל לקבל לעיונו את כלל ההחלטות ה

ימים ממועד ההודעה על ההחלטה; החלטות  14פסקה זו, ובלבד שהגיש בקשה לכך בתוך 

 ימים ממועד קבלת הבקשה. 30כאמור יועברו לעיונו בתוך 

 (25%משתנה מספר הספרים ) (ה)

 מוסד יקבל במשתנה זה נקודה אחת בעד כל ספר שסייע להוצאתו לאור בשנת ההערכה

 .ד אותו ספר בשנים שקדמו לשנת התמיכהובלבד שלא קיבל ניקוד בע

 (10%משתנה גיוס מקורות סיוע נוספים ) (ו)

הניקוד במשתנה זה יינתן באופן שלהלן: בשלב ראשון, ייבחן לגבי כל מוסד היקף המימון 

ממקורות נוספים שאינם ממשלתיים, לרבות מימון מרשויות מקומיות, שגייס המוסד 
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בשלב השני המוסד שהיקף המימון ממקורות  לטובת הפעילות הנתמכת בשנת ההערכה;

נקודות, ושאר המוסדות ינוקדו באופן יחסי  10נוספים כאמור הוא הגבוה ביותר יקבל 

 אליו, לפי היקף המימון ממקורות נוספים שלהם.

 (20%משתנה ייחודיות ומורכבות ) (ז)

ל ספר מוסד יקבל במשתנה זה שתי נקודות בעד כל מרכיב של ייחודיות או מורכבות בכ

 שסייע להוצאתו לאור בשנת ההערכה, לפי המלצת המדור, כמפורט להלן:

לפי קביעת המדור,  –״ שפה שאינה רווחתתרגום משפה שאינה רווחת; לעניין זה, ״ (1)

 ולמעט אנגלית, צרפתית, גרמנית, רוסית וספרדית;

 ;19תרגום של ספרות זרה שנכתבה לפני המאה ה־ (2)

 הסתייעות במומחי תוכן; (3)

 ייחודית;גרפיקה  (4)

 ריבוי מחברים. (5)

 )בוטל(. (ח)

 (20%משתנה תשלומים ) (ט)

הניקוד במשתנה זה יינתן באופן הזה: בשלב ראשון ייבחן לגבי כל ספר שהמוסד סייע 

להוצאתו לאור בשנת ההערכה ושבעדו ניתנה תמיכה, שיעור סך כל התשלומים ששולמו 

, למתרגם ולעורך המדעי מתוך העלות הכוללת של הפקת אותם לסופר, לעורך הלשון

שיעור התשלומים(; בשלב השני מוסד ששיעור התשלומים שלו הוא הגבוה  -ספרים )להלן 

נקודות, ושאר המוסדות ינוקדו באופן יחסי אליו, לפי שיעור התשלומים  10ביותר יקבל 

 שלהם.

 משתנים לקביעת גובה התמיכה בתחום תמיכה ה׳ .11

עור התמיכה במוסד ייקבע לפי אמות המידה המפורטות להלן, לפי משקלה היחסי של שי (א)

כל אמת מידה, בהתייחס לפעילות המוסד נושא הבקשה לתמיכה לפי תכנית העבודה 

 שהוגשה:

 ;20% -משתנה הרמה המקצועית  (1)

 ;20% -משתנה גיוס מקורות מימון נוספים  (2)

 ;10% -משתנה תקציב הפרויקט  (3)

 ;20% -חום הספרות משתנה תרומה לת (4)

 ;10% -משתנה ייחודיות ומורכבות  (5)

 .20% -משתנה פוטנציאל החשיפה  (6)

 (20%משתנה הרמה המקצועית ) (ב)



 - -נוסח משולב לא רשמי  - -
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 ר לאחר שבחן את הרמה המקצועית שלהניקוד במשתנה זה ייקבע לפי המלצת המדו

 הפרויקט, כמפורט להלן:

 נקודה אחת; -רמה נאותה 

 שתי נקודות; -רמה טובה 

 ש נקודות.שלו -רמה מעולה 

המלצת המדור תהיה מנומקת; מוסד יוכל לקבל לעיונו את כלל ההחלטות המנומקות לפי 

ימים ממועד ההודעה על ההחלטה;  14סעיף קטן זה, ובלבד שהגיש בקשה לכך בתוך 

 ימים ממועד קבלת הבקשה. 30החלטות כאמור יועברו לעיונו בתוך 

 (20%משתנה גיוס מקורות מימון נוספים ) (ג)

)ו( למבחנים, בשינויים המחויבים ולפי תכנית 10הניקוד במשתנה זה יינתן כאמור בסעיף 

 העבודה שהגיש המוסד.

 (10%משתנה תקציב הפרויקט ) (ד)

הניקוד במשתנה זה יינתן באופן הזה: בשלב ראשון ייבחן לגבי כל מוסד שיעור תקציבו של 

ה שהוגשו באותה שנה )להלן הפרויקט מבין כלל תקציבי הפרויקטים נושא הבקשות לתמיכ

 10(; בשלב השני מוסד ששיעור התקציב שלו הוא הגבוה ביותר יקבל שיעור התקציב –

 נקודות, ושאר המוסדות ינוקדו באופן יחסי אליו, לפי שיעור התקציב שלהם.

 (20%משתנה תרומה לתחום הספרות ) (ה)

הצפויה של  הניקוד במשתנה זה ייקבע לפי המלצת המדור לאחר שבחן את תרומתו

 הפרויקט לתחום הספרות, כמפורט להלן:

 נקודה אחת; -תרומה מעטה  (1)

 שתי נקודות; -תרומה רבה  (2)

 שלוש נקודות; -תרומה רבה מאוד  (3)

המלצת המדור תהיה מנומקת; מוסד יוכל לקבל לעיונו את כלל ההחלטות המנומקות לפי 

עה על ההחלטה; ימים ממועד ההוד 14סעיף קטן זה, ובלבד שהגיש בקשה לכך בתוך 

 ימים ממועד קבלת הבקשה. 30החלטות כאמור יועברו לעיונו בתוך 

 (10%משתנה ייחודיות ומורכבות ) (ו)

הניקוד במשתנה זה ייקבע לפי המלצת המדור לאחר שבחן את מידת הייחודיות 

 והמורכבות של הפרויקט, כמפורט להלן, לפי הגבוה:

 ת;נקודה אח -ייחודיות או מורכבות במידה מעטה  (1)

 שתי נקודות; -ייחודיות או מורכבות במידה בינונית  (2)

 שלוש נקודות; -ייחודיות או מורכבות במידה משמעותית  (3)
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המלצת המדור תהיה מנומקת; מוסד יוכל לקבל לעיונו את כלל ההחלטות המנומקות לפי 

ימים ממועד ההודעה על ההחלטה;  14סעיף קטן זה, ובלבד שהגיש בקשה לכך בתוך 

 ימים ממועד קבלת הבקשה. 30מור יועברו לעיונו בתוך החלטות כא

 (20%משתנה פוטנציאל החשיפה ) (ז)

הניקוד במשתנה זה ייקבע לפי המלצת המדור לאחר שבחן את פוטנציאל החשיפה של 

 הפרויקט לקהלים שונים ואת מספר המשתתפים הצפוי בפרויקט, כמפורט להלן:

 נקודה אחת; -פוטנציאל חשיפה קטן  (1)

 שתי נקודות; -חשיפה בינוני פוטנציאל  (2)

 שלוש נקודות; -פוטנציאל חשיפה גדול  (3)

המלצת המדור תהיה מנומקת; מוסד יוכל לקבל לעיונו את כלל ההחלטות המנומקות לפי 

ימים ממועד ההודעה על ההחלטה;  14סעיף קטן זה, ובלבד שהגיש בקשה לכך בתוך 

 לת הבקשה.ימים ממועד קב 30החלטות כאמור יועברו לעיונו בתוך 

 משתנים לקביעת גובה התמיכה בתחום תמיכה ו׳ .12

שיעור התמיכה במוסד ייקבע לפי אמות המידה המפורטות להלן ובהתאם למשקלה היחסי  (א)

של כל אמת מידה, בהתייחס לפעילות המוסד נושא הבקשה לתמיכה לפי תכנית העבודה 

 שהוגשה:

 ;20% -משתנה הרמה המקצועית  (1)

 ;15% -משתנה גיוס מקורות מימון נוספים  (2)

 ;15% -משתנה תקציב  (3)

 ;20% -משתנה תרומה לתחום  (4)

 .30% -משתנה מספר המשתתפים בפעילות  (5)

 (20%משתנה הרמה המקצועית ) (ב)

הניקוד במשתנה זה ייקבע לפי המלצת המדור, לאחר שבחן את הרמה המקצועית של 

 הפעילות, חדשנותה ומורכבותה, כמפורט להלן:

 נקודה אחת; -ה נאותה רמ

 שתי נקודות; -רמה טובה 

 שלוש נקודות; -רמה מעולה 

המלצת המדור תהיה מנומקת; מוסד יוכל לקבל לעיונו את כלל ההחלטות המנומקות לפי 

ימים ממועד ההודעה על ההחלטה;  14סעיף קטן זה, ובלבד שהגיש בקשה לכך בתוך 

 מועד קבלת הבקשה.ימים מ 30החלטות כאמור יועברו לעיונו בתוך 

 (15%משתנה גיוס מקורות מימון נוספים ) (ג)
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)ו( למבחנים, בשינויים המחויבים ולפי תכנית 10הניקוד במשתנה זה יינתן כאמור בסעיף 

 העבודה שהגיש המוסד.

 (15%משתנה תקציב הפעילות ) (ד)

ה הניקוד במשתנה זה יינתן באופן שלהלן: בשלב ראשון ייבחן לגבי כל מוסד שיעור תקציב

של הפעילות נושא הבקשה לתמיכה, מבין כלל תקציבי הפעילויות שבעדן הוגשו הבקשות 

(; בשלב השני מוסד שיעור התקציב –לתמיכה בתחום תמיכה זה באותה שנה )להלן 

נקודות, ושאר המוסדות ינוקדו באופן  10ששיעור התקציב שלו הוא הגבוה ביותר יקבל 

 יחסי אליו, לפי שיעור התקציב שלהם.

 (20%משתנה תרומה לתחום ) (ה)

הניקוד במשתנה זה ייקבע לפי המלצת המדור, לאחר שבחן את תרומתה הצפויה של 

 הפעילות נושא הבקשה לתמיכה לתחום ספרות הילדים בערבית, כמפורט להלן:

 נקודה אחת; -תרומה מעטה  (1)

 שתי נקודות; -תרומה רבה  (2)

 שלוש נקודות; -תרומה רבה מאוד  (3)

מנומקת; מוסד יוכל לקבל לעיונו את כלל ההחלטות המנומקות לפי המלצת המדור תהיה 

ימים ממועד ההודעה על ההחלטה;  14סעיף קטן זה, ובלבד שהגיש בקשה לכך בתוך 

 ימים ממועד קבלת הבקשה. 30החלטות כאמור יועברו לעיונו בתוך 

 (30%משתנה מספר המשתתפים ) (ו)

שון ייבחן לגבי כל מוסד מספר הניקוד במשתנה זה יינתן באופן שלהלן: בשלב רא

המשתתפים בפעילות נושא הבקשה לתמיכה מתוך כלל המשתתפים בפעילויות שבעדן 

(; שיעור המשתתפים –הוגשו הבקשות לתמיכה בתחום תמיכה זה באותה שנה )להלן 

נקודות, ושאר  10בשלב השני מוסד ששיעור המשתתפים שלו הוא הגבוה ביותר יקבל 

 ופן יחסי אליו, לפי שיעור המשתתפים שלהם.המוסדות ינוקדו בא

 תחילה .13

 1(, ביום י״ד בטבת התשע״ח )8())א9( ו־6)א()9תחילתם של מבחנים אלה, למעט סעיף  (א)

 (.2018בינואר 

 (.2019בינואר  1( ביום כ״ד בטבת התשע״ט )8())א9( ו־6())א9תחילתו של סעיף  (ב)

 הוראות מעבר והוראות שעה .14

 (.7922, עמ' 8121)תיקון: י"פ 

לא יפחת סכום התמיכה במוסד שנמצא זכאי  2018על אף האמור במבחנים אלה, בשנת  (א)

 85%, ביותר מ־'לתמיכה לפי תחומי התמיכה שבמבחנים אלה, למעט בתחום תמיכה ה

 , בהתייחס לאותו סוג של פעילות נתמכת.2017מסכום התמיכה שקיבל באותו תחום בשנת 
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 -, יראו כאילו 2018בשנת  (ב)

 - 4בסעיף  (1)

 ( בא:4( עד )1במקום פסקאות ) (א)

( סיוע להוצאה לאור של אחד או יותר מאלה: ספרות מופת עולמית בשפה 1״)

 (";תחום תמיכה א' –העברית, ספרי ביכורים, ספרי עיון או ספרי שירה )להלן 

 (״;2(, האמור בה מסומן ״)5בפסקה ) (ב)

 (״;3(, האמור בה מסומן ״)6בפסקה ) (ג)

 ן )ג( בא:, במקום סעיף קט5בסעיף  (2)

 ")ג( תקציב התמיכה לפי מבחנים אלה יחולק כמפורט להלן:

 ;64% -תחום תמיכה א'  (1)

 ;10% -תחום תמיכה ה'  (2)

 ;20% -תחום תמיכה ו'  (3)

 ״;6% -( יתרת התקציב –יתרת התקציב לחלוקה כמפורט בסעיף זה )להלן  (4)

תחום תמיכה " בא "לעניין 'עד ד )ד( ו־)ז(, במקום "לעניין תחומי תמיכה א'6בסעיף  (3)

 ";'א

(, במקום האמור בה בא ״אופן פעולתו של המוסד עולה בקנה אחד 2, בפסקה )8בסעיף  (4)

 עם מטרות התמיכה המפורטות במבחנים אלה";

 -, בסעיף קטן )א( 9בסעיף  (5)

 במקום "לעניין תחומי תמיכה א' עד ד'" בא "לעניין תחום תמיכה א'"; (א)

גם סיוע כספי שהעניק המוסד בשנת (, בסופה בא "על אף האמור, יוכר 1בפסקה ) (ב)

 ההערכה לסופרים בעד הפקת ספרים כאמור";

(, במקום האמור בה נאמר "המוסד מעסיק ועדה מקצועית שתפקידה 2בפסקה ) (ג)

גם של סופרים, לקבלת סיוע  –לדון בבקשות של מוציאים לאור, ובשנת ההערכה 

המליץ למוסד אם (, ול1להוצאה לאור של ספר באחד התחומים האמורים בפסקה )

לסייע כמבוקש; על אף האמור, מוסד שנתמך לראשונה בתחום, יידרש להוכיח כי 

 הוא עתיד לעמוד בתנאי האמור, ביחס לשנת התמיכה בלבד";

(, בסופה בא "על אף האמור, לעניין זה יוכר גם סיוע כספי שהעניק 4בפסקה ) (ד)

 המוסד לשני סופרים שונים בשנת ההערכה";

 - 10בסעיף  (6)

 ";א'" נאמר "לתחום תמיכה 'ם , במקום "לתחומי תמיכה א' עד דותרת השולייבכ (א)
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 -בסעיף קטן )א(  (ב)

 ";'" בא "בתחום תמיכה א'במקום "בתחומי תמיכה א' עד ד (1)

המילים "בכל אחד מתחומי התמיכה שלגביהם הגיש המוסד בקשה לתמיכה"  (2)

 יימחקו; -

 בטל. -סעיף קטן )ב(  (ג)

 כאילו במקום האמור בה נאמר ,2שנת הערכה" שבסעיף " ,יקראו את ההגדרה 2019בשנת  (ג)

ומסתיימת ביום  (2018בינואר  1)השנה הקלנדרית המתחילה ביום י"ד בטבת התשע"ח "

והרבעון האחרון שהוא חודשים אוקטובר עד ( 2018בדצמבר  31)כ"ג בטבת התשע"ט 

 ;2017 דצמבר בשנת

כאילו במקום האמור בה נאמר  ,2שנת הערכה" שבסעיף " יקראו את ההגדרה ,2020בשנת  (ד)

 ."2019 שלושת הרבעונים הראשונים שהם חודשים ינואר עד ספטמבר בשנת"

 (2018באפריל  11כ״ו בניסן התשע״ח )

(803-35-2017-000034) 

 מירי רגב

 שרת התרבות והספורט

 (2018 בדצמבר 30כ"ב בטבת התשע"ט )

(803-35-2018-000099) 

 מירי רגב

 שרת התרבות והספורט

 (2019בינואר  17י"א בשבט התשע"ט )

(803-35-2019-000016) 

 מירי רגב

 שרת התרבות והספורט

 


