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 להביא את התרבות והספורט לקדמת הבמה  -חזון המשרד 

המשרד חרת על דגלו לעודד ולקדם פעילויות בתחום התרבות והספורט בדגש על הנגשתם 

והעצמתם בפריפריה החברתית והגאוגרפית. עם פניו לעתיד, מוביל המשרד ומעצים תהליכים 

והחברה המגלמים בתוכם מצוינות, ויוזמות מתוך הכרה בתרבות ובספורט כערכי היסוד של הפרט 

 הגשמה עצמית ועושר פנימי התורמים לעיצובה של חברה איכותית ובריאה . 

 ערכי יסוד בתחום התרבות 

חיי התרבות ונכסי התרבות של מדינת ישראל הם מרכיב מרכזי בזהותה ובייחודה של החברה, והם 

אדם בישראל "זכות לתרבות", הווה חיוניים לחיזוק תחושת ההזדהות של אזרחי המדינה. לכל 

 יצור תרבות והזכות לצרוך תרבות. אומר הזכות ל

 ערכי יסוד בתחום הספורט 

תרבות של פעילות גופנית היא נדבך מרכזי של חברה ישראלית בריאה. לכל אדם בישראל הזכות 

קהילה למימוש עצמי באמצעות ספורט ופעילות גופנית. הספורט מהווה מנוף לגיבוש החברה וה

ולהטמעת ערכים בקרב ילדים ובני נוער. הישגים בתחום הספורט מסייעים ביצירת אחווה אנושית 

 וגאווה לאומית ובשיפור תדמיתה של ישראל בעולם. 
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 2018מטרות ויעדים לשנת 

 תרבות

 מימוש תרבות כזכות בסיסית לכל אזרח .1

  צריכת התרבות על ידי הקהל המקומי: הרחבת 1.1יעד 

 ל הפריפריה החברתית והגיאוגרפית: הנגשת התרבות לכול, בדגש ע1.2יעד 

 חיזוק היצירה התרבותית ועידודה תוך מתן ביטוי למגוון הקולות והאוכלוסיות בחברה .2

 ל הפריפריה החברתית והגיאוגרפית: פיתוח היצירה התרבותית ועידודה בדגש ע2.1יעד 

 : חיזוק מוסדות התרבות בישראל2.2יעד 

נים העונים של צורכיהן : תמיכה מותאמת באוכלוסיות יוצרים והקמת מנגנו2.3יעד 

  הספציפיים

 שימוש בתרבות להעצמת המכנה הזהותי וההיסטורי .3

 וד של נכסי תרבות ומורשת יהודית: הקמה, שימור ותיע3.1יעד 

 תרבותית בתחומי המורשת והיהדות : עידוד יצירה3.2יעד 

 עידוד קשרי תרבות בינלאומיים .4

 פעולה בינלאומיים בתחום התרבות : פיתוח מנגנונים לעידוד שיתופי4.1עד י

במנוף לחיזוק יחסים  : תמיכה ביוצרים וביצירה ישראלית בפלטפורמות שונות בחו"ל4.2יעד 

 בינלאומיים

 מיצוב מינהל התרבות כגוף מוביל את תחום התרבות במדינת ישראל .5

 ועדכונם נויים במנגנוני התמיכות: יישום שי5.1יעד 

 ספורט

  תיהנגשת תרבות הספורט לכל, בדגש על הפריפריה החברתית והגיאוגרפ .6

 הגדלת מספר העוסקים בספורט ובפעילות גופנית: 6.1יעד 

 הרחבת פעילויות ספורט ממוסדות :6.2יעד 

 מיסוד וקידום הפעילות בתחום הצלילה הספורטיבית: 6.3יעד 

 יידום הספורט התחרותי וההישגק .7

 הגדלת כמות ההישגים בספורט ההישגי: 7.1יעד 

 הגדלת מספר הספורטאים העוסקים בספורט תחרותי והישגי : 7.2יעד 

 (וינגייט)מכון מימוש התוכנית להקמת מכון לאומי למצוינות בספורט : 7.3יעד 

 מיסוד וקידום הספורט המוטורי בישראל: 7.4יעד 

 : תמיכה בקידום ספורטאי הישג7.5יעד 
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 קידום נשים, נערות וילדות העוסקות בספורט ובפעילות גופנית .8

 הגדלת מספר הילדות, הנערות והנשים העוסקות בספורט תחרותי: 8.1יעד 

 שינוי עמדות הציבור בנוגע להשתתפות ילדות ונערות בספורט תחרותי: 8.2יעד 

 תמיכה באיתור ובטיפוח ספורטאיות קיימות: 8.3יעד 

 האנושיות בספורט שיפור איכות התשתיות .9

 הסדרת תחום האימון ושיפור מעמד המאמן: 9.1יעד 

 שיפור תהליכי ההכשרה של מאמנים ומדריכים: 9.2יעד 

 : שיפור איכות הניהול בתחום הספורט9.3יעד 

 קידום הפיתוח של התשתיות הפיזיות בספורט .10

 פיתוח והנגשת מתקני ספורט לקהילה: 10.1יעד 

 לספורט הישגיפיתוח מתקנים : 10.2יעד 

 תכנון ויישום מדיניות לאומית בספורט .11

 : יישום הרפורמה למתן ודאות תקציבית לספורט בישראל11.1יעד 

 : קידום קשרי חוץ בינ"ל בתחום הספורט11.2יעד 

 : יישום מבנה אירגוני במינהל הספורט11.3יעד 

 : יישום החוק למניעת אלימות בספורט11.4יעד 

 סברההמרכז ה

 הזדהות הציבור עם ערכי מדינת ישראל ויעדיהחיזוק  .1

 : ניהול טקסים ואירועים ממלכתיים של מדינת ישראל1.1יעד 

 : פעילות מרכז ההסברה כפלטפורמה למורשת, ערכים והעברת מסרים ממלכתיים1.2יעד 

 למדינת ישראל 70-: ניהול אירועי חגיגות שנת ה1.3יעד 

 הסדרת תהליכי עבודה במרכז ההסברה .2

 : הסדרת תהליכי עבודה ותקנון כח האדם2.1יעד 

 הטמ

 שיפור יכולת הביצוע והשירות של המשרד .3

 : מימוש אחריות המטה כשותף בביצוע אסטרטגיית המינהלים1.1יעד  

: המשך התייעלות ושיפור השירות ללקוחות הפנימיים והחיצוניים למשרד בדגש על 1.2יעד 

 ייעול תהליכי עבודה מרכזיים 

  אנוש בשני המשרדים ובמטה המשותף גיבוש ויישום אסטרטגיית משאבי: 1.3יעד 
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 אגפיו, יחידותיו ויחידות הסמך שלו - מבנה הרשות

 

 מבנה ארגוני מינהל תרבות

 

 

 

 מבנה ארגוני מינהל הספורט
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 והספורט יחידות ויחידות סמך במשרד התרבות בעלי תפקידים בכירים, ראשי אגפים ומנהלי 

 חה"כ מירי רגב – והספורטשרת התרבות 

 יוסי שרעבי עו"ד – מנכ"ל משרד התרבות והספורט

 גב' גלית והבה שאשו – ראשת מינהל תרבות

 מר עופר בוסתן – ראש מינהל הספורט

 מר מושיק אביב – מנהל מרכז ההסברה

 מר בועז סטמבלר – מנהל לשכת הפרסום הממשלתית )לפ"מ(

 מר משה הראל – מנהל מינהל מטה ומשאבי אנוש

 גב' שוש ברנשטיין – מבקרת פנים

 עו"ד הדס פרבר –יועצת משפטית 

 מר גדעון אליאס – חשב

 מר גיא אטיאס – ראש אגף בכיר תקצוב ותכנון

 מר ראובן חביב – מנהל אגף בכיר מחקר ופיתוח

 פדידה-גב' חלי סממה –דוברת משרד התרבות והספורט 
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 תיאור תחומי האחריות של הרשות

וביל ויקדם משל חברה איכותית ובריאה. המשרד  התרבות והספורט מהווים את אושיות דמותה

ולספורט, מתוך שאיפה לקידום תהליכים אשר יאפשרו לכל אזרח לממש את זכותו לתרבות 

 .נות, יצירתיות ואיכות חייםמצוי

 :בתחום התרבות

 המשך צמיחתה ופריחתהחיזוק ועידוד היצירה התרבותית והאמנותית בכדי להבטיח את 

 יתתית בפריפריה החברתית והגיאוגרפחיזוק ועידוד היצירה התרבו 

 חיזוק מוסדות התרבות המהווים את המחולל העיקרי של היצירה 

 טיפוח וקידום יוצרים עצמאיים ויצירה חוץ ממסדית 

 לחיזוק המקצועיות של העוסקים בפעילות התרבותית והאמנותית בישרא 

 צריכת תרבות והשתתפות בפעילות תרבות בפריפריה החברתית והגיאוגרפיתחיזוק ועידוד 

 קידום ועידוד צריכת תרבות במגזרים בהם צריכת התרבות נמוכה

 הרחבת מגוון הפעילות התרבותית בפריפריה, תוך מתן דגש לקידום איכות ומצוינות

 חיזוק הפעילות התרבותית בקהילה

 התרבותית, לשימור נכסי תרבות ואתרי מורשתקידום פעילות לתיעוד העשייה 

 הקמת ארכיון מרכזי לקולנוע הישראלי

 מיסוד תהליכי תיעוד מסודרים של פעילויות תיאטרון, מוסיקה ומחול

 מחשוב אוספי המוזיאונים

 עידוד מבקרים באתרי מורשת

 שימור נכסי התרבות של מדינת ישראל

 :בתחום הספורט

 העוסקים בפעילות גופנית, לרבות ילדים ובני נוערהגדלת מספר האזרחים 

 הגדלת מספר העוסקים בפעילות גופנית, בדגש על ישובי הפריפריה החברתית והגיאוגרפית

 הגדלת מספר הנשים העוסקות בפעילות גופנית

 בניית בסיס מידע ברמה הארצית והיישובית, בנוגע לעיסוק בפעילות גופנית
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 ם הצלילה הספורטיביתמיסוד וקידום הפעילות בתחו

 קידום נשים, נערות וילדות בספורט

 העוסקות בספורט תחרותי 13הגדלת מספר הנערות והנשים מעל גיל 

 פיתוח וקידום מנהיגות נשים בספורט

 שיפור ההישגים של ספורטאי ההישג ברמה הבינלאומית

 הפעלה של המועצה הלאומית לספורט

 שראלהגדלת מספר העוסקים בספורט תחרותי בי

 השבחת תנאי האימון לספורטאי הישג

 שיפור איכות המאמנים בישראל

 מיסוד הספורט המוטורי בישראל

 הרחבת הפעילות הבינלאומית של ישראל בתחום הספורט

 מעורבות והשתתפות בארגונים בינלאומיים ברמות הגבוהות

 חתימה על הסכמים בינלאומיים בתחום הספורט

בהשתתפות מינהל  הבינלאומיים המשמעותיים שמדינת ישראל מארחת,הגדלת מספר האירועים 

 הספורט

 הגדלת מספר הספורטאים המדורגים מחו"ל שישראל מארחת בתחרויות בינלאומיות

 בתחום השירות לאזרח

 שיפור איכות השירות של המשרד בדגש על קידום השוויוניות והשקיפות

 תמיכוות לגופים הנתמכים בחלוקת התשיפור מתן השיר

 שיפור השוויוניות בחלוקת התמיכות

 שיפור השקיפות והמידע המקוון של המשרד לאזרחים

 שיפור מתמיד של האיכות והמקצועיות בעבודות המשרד

 מיסוד תהליכי תכנון, מעקב ובקרה
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 דרכי ההתקשרות עם המשרד

 מטה המשרד: 

  9149112, ירושלים, 49111משרדי הממשלה, הקריה המזרחית, בניין ג' ת"ד 

 לשכות המשרד: 

 cs@most.gov.ilדוא"ל:   6883431-13פקס:   67776יפו -אביב-תל 14המסגר 

 :לשכת מנכ"ל

 6, בניין חן קמור, קומה 14: המסגר ל אביבת ;5, קומה 2 : הגן הטכנולוגי מלחה, בנייןירושלים

 03-6367210טלפון:     072-3452333טלפון: 

 03-6883430פקס:     072-3452334פקס:  

  :לשכת שרה

 6, בניין חן קמור, קומה 14: המסגר ל אביבת ;5, קומה 2: הגן הטכנולוגי מלחה, בניין ירושלים

 03-6367222טלפון:     072-3452345טלפון: 

 03-6873361פקס:     072-3452346פקס: 

  הממונה על חופש המידע ברשות

 6367204-03טלפון: מנהל תחום בכיר, מינהל הספורט, יואב רם, 

 meida@most.gov.il-Hofeshבדוא"ל:  - בקשות לקבלת מידע במסגרת חוק חופש המידע

  61575אביב, -תל 57577כתובת למשלוח דואר: משרד התרבות והספורט ת"ד 

 בעלי תפקידים אחרים שתפקידם טיפול בפניות הציבור 

  תהפנימי תהמבקר – שוש ברנשטייןתלונות הציבור: 

 02-5411175טלפון: 

 050-6236502נייד: 

 ShoshiB@most.gov.il דוא"ל:

מגוון בתחומים הנוגעים המשרד מפרסם בנוסף, כשירות לציבור וללא תשלום, מידע רב ו

 : לפעולותיו

 https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_culture_and_sport ד: אתר המשר

 .ilhttps://www.facebook.com/mcs.gov/ הפייסבוק של המשרד:כתובת 

  

mailto:Hofesh-meida@most.gov.il
https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_culture_and_sport
https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_culture_and_sport
https://www.facebook.com/mcs.gov.il/
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 (גאוגרפיתהמתוך התייחסות לפרישתן ) ידות ברשות המעניקות שירותים לאזרחיח

 אתרים ברחבי הארץ:  11-משרדינו פזורים ב

 גוף מיקום האתר גורם

לשכות שרה 
 ומנכ"ל

 לשכת השרה ולשכת המנכ"ל הגן הטכנולוגי ירושלים

 המטה המשותף
קריית הממשלה  -ירושלים 

 בשייח ג'ראח 

)אגף הון אנושי,  ומשאבי אנושמינהל 
בטחון, רכש נכסים ולוגיסטיקה, מכרזים 

, חשבות ושכר, יועמ"ש, (והתקשרויות
  פנים תתקציבים, מבקר

 מינהל הספורט

 אביב -תל
 14 רחוב המסגר

ספורט תחרותי, הספורט, ראש מינהל 
 בקרה ורכש ספורט ספורט הישגי, 

לצלילה  רישוי, הרשותתמיכות,  רחוב יד חרוצים  –תל אביב 
ספורטיבית, מפקחת ספורט נשים וספורט 

מפקח אזור ת"א וגוש דן, אגף  עממי,
 הכשרת מאמנים ומדריכים

 ירושלים  
  22רחוב כנפי נשרים 

תקציבניות מינהל  ,מפקח מחוז ירושלים
 הספורט

 נצרת
 רחוב תאופיק זיאד 

 , משלחות ספורט מפקח מחוז צפון

  מחוז דרוםמפקח  באר שבע

 מינהל התרבות

רחוב כנפי נשרים   -ירושלים 
22  

 מינהל תרבות

 ירושלים  
 רמת אשכול  -רחוב פראן

 שירות הסרטים

פיקוח  ,מח' קולנוע ובתי ספר לאמנויות 14 רחוב המסגר -אביב -תל
 ובקרה רשויות מקומיות

 ביקורת סרטים יח' יד חרוצים  -תל אביב 

, פיקוח ובקרה רשויות תחום תרבות ערבית רחוב תאופיק זיאד  - נצרת
 מקומיות

 תחום תרבות בקהילה קריית הממשלה  -חיפה 

 מרכז ההסברה 15כנפי נשרים  -ירושלים הסברה

 לשכת הפרסום הממשלתית 9אחד העם  -תל אביב לפ"מ

 אגף מתקנים ותמיכות  כנפי נשרים -ירושלים מתקנים )טוטו(
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סקירת עיקרי פעילות הרשות בשנה החולפת ועיקר הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחית תוך 

 התייחסות לתוכנית העבודה

 מינהל תרבות

:כללי  

נהל תרבות המשיך לעסוק בהסדרת התמיכה בתחומי התרבות השונים, במבחני תמיכה ימ

דיוקו של הייחוד  שוויוניים. כמו כן, המשרד המשיך לממש את מדיניות הצדק התרבותי תוך

ובאמצעות ייזומם של אירועי תרבות מתחת לבית בחינם בדגש על הפריפריה. מעבר  המוסיקלי

חלוקת התמיכות ומענק פרסים בתחומי התרבות השונים, פת ובכללה וטפעילות השלעיסוק ב

 המשרד השיק שני מנגנוני פרסים חדשים בתחומי האופנה ובתחום מורשת עדות ישראל. לצד זאת,

 – הל התרבותנשל מי להקדמת הליך התמיכות בשמונה תחומי הליבהפיילוט המשרד השיק 

קבוצות פרינג', מרכזי עדות, ארכיונים, אמנות פלסטית  תזמורות, תאטרון, להקות מחול,

, השיק את בנוסף, מינהל התרבות השיק את הקרן ליוצרות וליוצרים עצמאייםומוזיאונים. 

 פרסים ליוצרות וליוצרים מהתחומים השונים כמתחייב. וחילקאפליקציית "שירי" 

 המחלקה לתיאטרון ולפרינג'

 : 2018עיקרי ההישגים לשנת 

 מיכות לעניין תאטראות רפרטוארייםהקדמת הליך הת 

 2019עיקרי תכניות העבודה לשנת 

 ראות נוספים בהסכם הכללה של תיאט –חוק אזרחים ותיקים עבור  יישום ההרחבה

 ותיקיםאזרחים 

  קריטריונים לתיאטראות רפרטוארייםהאישור תיקון 

  פרינג'הקריטריונים לתיאטראות האישור תיקון 

 המחלקה לקולנוע

 2018עיקרי ההישגים לשנת 

 קיום כנס מועצת הקולנוע 

  אמנות הקולנועחלוקת פרס 

 הקמת ביתן ישראלי בפסטיבל הסרטים בקאן 

 2019עיקרי תכניות העבודה לשנת 

  לאנגלית של ספר הקולנוע הישראלי הדיגיטליתרגום 

  פוקוס על קולנוע ישראלי –הקרנת סרטים ישראלים בפסטיבל הסרטים הבינ"ל בונציה 

 הקמת ביתן ישראלי בפסטיבל הסרטים בקאן 

 עידוד הפקות זרות באמצעות החזר הוצאות 
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  כנס מועצת הקולנועקיום 

 חלוקת פרס אמנות הקולנוע 

 המחלקה לספריות

 2018ההישגים לשנת עיקרי 

 קיום אירועי 'חודש הקריאה' בספריות הציבוריות 

  סיוע לספריות 

 בקרה ופיקוח על ביצוע פרויקט מפקחים 

 הפעלת פרויקט ספריות ניידות במגזר הבדואי 

 תשלומים לסופרים בגין השאלת ספריהם 

 קיום אירועי 'חודש הקריאה' בספריות הציבוריות 

 2019עיקרי תכניות העבודה לשנת 

 קיום אירועי 'חודש הקריאה' בספריות הציבוריות 

  סיוע לספריות הציבוריות 

 בקרה ופיקוח על ביצוע פרויקט מפקחים 

 תשלומים לסופרים בגין השאלת ספריהם 

 כתיבת מבחני  תמיכה לתקצוב ספריות 

 הפעלת פרויקט ספריות ניידות במגזר הבדואי 

 המחלקה למוזיקה

 2018עיקרי ההישגים לשנת 

 בחינת נגנים לשירות כמוזיקאים מצטיינים 

 חלוקת פרסים בתחום המוזיקה 

 בוצע חלקית( גיבוש מבחני תמיכה לתקנת מוזיקה( 

 בוצע חלקית( מבחני תמיכה לתקנת אופרה גיבוש( 

  'למדינת ישראל 70בסימן אירועי  -'חג המוזיקה הישראלית 

 2019עיקרי תכניות העבודה לשנת 

  22-המוזיקה הישראלית' הקיום אירועי 'חג 

 בחינת נגנים לשירות כמוזיקאים מצטיינים 
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  פרס השרה למבצעים –חלוקת פרסים בתחום המוזיקה 

  פרס יצירה לקומפוזיטורים –חלוקת פרסים בתחום המוסיקה 

  מלגה למנצח מקהלות ע"ש גארי ברתיני –חלוקת פרסים בתחום המוסיקה 

 לים על ידי תזמורות ואופרהקול קורא להזמנת יצירות ממלחינים ישרא 

 קול קורא להזמנת יצירות ממלחינים על ידי מקהלות 

 אישור מבחני תמיכה בתקנת המוזיקה ותקנת האופרה 

מחלקה למוזיאוניםה  

 2018עיקרי ההישגים לשנת 

  2018הביאנלה לאדריכלות בוונציה 

  2019הביאנלה לאמנות בוונציה 

 'אמן מורה' 

 'אמן בקהילה' 

  בוצע חלקית( בנושא נגישות למוזאונים מוכרים עפ"י חוקקיום ימי עיון( 

 2019עיקרי תכניות העבודה לשנת 

 קיום ימי עיון בנושא נגישות למוזאונים מוכרים עפ"י חוק 

 תיקון חוק המוזאונים והתקנות 

 קיום השתלמות בנושא אמנות שדודה למוזיאונים מוכרים על פי חוק 

  2018הביאנלה לאדריכלות בוונציה 

  2019הביאנלה לאמנות בוונציה 

 'אמן מורה' 

 'הפעלת פרויקט 'אמן בקהילה 

 המחלקה למחול

 2018עיקרי ההישגים לשנת 

 'תיקון מבחני תמיכה בתחום 'יוצרים עצמאיים, מרכזי מחול ופרויקטים 

 'תיקון מבחני תמיכה בתחום 'להקות מחול 

 'רקדן בקהילה' 
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 הרמת מסך בתחום המחול 

  עצמאיים'הפעלת 'קרן ליוצרים 

 קבלת מעמד רקדן מצטיין בצה"ל 

 חלוקת פרסים בתחום המחול 

 2019עיקרי תכניות העבודה לשנת 

 באזורים הנבחרים פרויקט 'רקדן בקהילה'קיום ה 

 ליווי ובקרת עוגני תרבות בפריפריה 

 קיום מופעי 'הרמת מסך' בתחום המחול 

 הפעלת קרן ליוצרים עצמאיים 

 קבלת מעמד רקדן מצטיין בצה"ל 

 חלוקת פרסים בתחום המחול 

 המחלקה לבתי ספר לאומנויות

 2018עיקרי ההישגים לשנת 

 חלוקת מלגות לסטודנטים מהפריפריה שלומדים בבתי ספר לאמנויות 

 2019עיקרי תכניות העבודה לשנת 

 'גיבוש מבחן תמיכה משולב לתקנת 'בתי ספר לאמנויות 

 המחלקה לחקר מורשת עדות ישראל

 2018לשנת עיקרי ההישגים 

 'למורשת עדות ישראל חלוקת פרס ע"ש 'יצחק נבון 

 2019עיקרי תכניות העבודה לשנת 

 'כתיבת מבחן תמיכה לתקנת 'מחקר 

 'כתיבת מבחן תמיכה לתקנת 'מורשת 

 'תיקון מבחני התמיכה באיגודים מקצועיים ואיגודי מוסדות במסגרת תקנת 'מחקר 

 ( 2קיום הטקס וחלוקת הפרס על שם יצחק נבון )משימות שאוחדו בדיווח לרה"מ 

 המחלקה לספרות

 2018עיקרי ההישגים לשנת 

  פרסי שרת התרבות ליצירה ספרותית'חלוקת' 



  

 16 

  

  פרסי 'עגנון'חלוקת 

 וקת פרסי 'עמיחי'חל 

  פרס ראש הממשלה לסופרים עבריים'חלוקת' 

 מבחן תמיכה חדש בתחום תרגום ספרות עברית 

 2019עיקרי תכניות העבודה לשנת 

 קרן 'עם הספר' לתרגום ספרות עברית הפעלת 

 פרס תרגום ספרות גרמנית לעברית 

 'המשך הפעלתו של מפעל 'סופר אורח 

 חלוקת פרסי שרת התרבות ליצירה ספרותית 

 'חלוקת פרסי 'עגנון 

 'חלוקת פרסי 'עמיחי 

 דהוס רוה"מ ללשון עברית על שם בן יהפר 

 קת פרס ראש הממשלה לסופרים עברייחלו 

  חלוקת פרס לספרות צבאית ע"ש יצחק שדההפקת טקס 

 המחלקה למכוני המחקר התורניים 

 2018עיקרי ההישגים לשנת 

 קיום כנס מכוני מחקר תורניים 

 2019עיקרי תכניות העבודה לשנת 

 קיום מערך דיונים בסוגיי החוקרים במכוני המחקר התורניים 

 הגברת המעקב והבקרה באמצעות סיורים במכוני מחקר תורניים 

 המחלקה לפסטיבלים 

 2018עיקרי ההישגים לשנת 

 'כתיבת מבחן תמיכה לתקנת 'פסטיבלים 

 2019עיקרי תכניות העבודה לשנת 

 'תיקון מבחן תמיכה לתקנת 'פסטיבלים 

 המחלקה לתרבות ערבית 
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 2018עיקרי ההישגים לשנת 

 הקמת מכינה לתיאטרון בחברה הערבית 

 חלוקת פרסים ליוצרים בחברה הערבית 

 2019תכניות העבודה לשנת  עיקרי

 הקמת מכינה לתיאטרון בחברה הערבית 

 הקמת הסינמטק הראשון בחברה הערבית 

 חלוקת פרסים ליוצרים בחברה הערבית 

 'תיקון מבחן תמיכה לתקנת 'תרבות ערבית 

 המחלקה לתרבות ולאמנות בקהילה 

 2018עיקרי ההישגים לשנת 

 'פיתוח תשתיות תרבות בשבעת 'יישובי מטרה 

 קיום כנסים בנושא תמיכות לגופים הנתמכים בתקנות סל"ע ותרבות בקהילה 

 'פיתוח תשתיות תרבות בשבעת 'יישובי מטרה 

 2019עיקרי תכניות העבודה לשנת 

 הקמת מערכת מקוונת לתמיכות סל"ע 

 'תיקון מבחן 'תרבות בקהילה 

 'תיקון מבחן 'תרבות דרוזית 

 תרבות חרדית

 2018עיקרי ההישגים לשנת 

 מוסדות התרבות במגזר החרדי כנס 

 'כתיבת מבחן תמיכה לתקנת 'תרבות חרדית 

 2019עיקרי תכניות העבודה לשנת 

 'תיקון מבחן תמיכה לתקנת 'תרבות חרדית 

 המחלקה לאמנות פלסטית 

 2018עיקרי ההישגים לשנת 

 'פרסי שרת התרבות לאמנות פלסטית' 

 פרסים לאמנים מצטיינים בתחום אמנות פלסטית 
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  מבחן לתקנת 'בתי ספר לאומנות פלסטית'גיבוש 

 2019עיקרי תכניות העבודה לשנת 

 פרסי שרת התרבות לאמנות פלסטית 

 הפקת טקס ותערוכת הזוכים בפרסי אמנות הפלסטית 

 פרסים לאמנים מצטיינים בתחום אמנות פלסטית 

 המחלקה לתרבות דרוזית וצ'רקסית 

 2018עיקרי ההישגים לשנת 

 לנוכח תנאי השטחון מבחן התמיכה עדכ 

 2019עיקרי תכניות העבודה לשנת 

 'תיקון מבחן 'תרבות דרוזית 

 שירות הסרטים הישראלי 

 2018עיקרי ההישגים לשנת 

  2018תיעוד מופעי 'הרמת מסך' לשנת 

  2018הפקת סרטונים לטקס 'פרס רוה"מ לקומפוזיטורים' לשנת 

 50 שנה למשרד הקליטה 

 על גדולי הספרות העברית הפקת פרקים נוספים בסדרת העבריים 

 70 שנה להישגי מדע וטכנולוגיה 

 סרטונים אודות מנהיגים ישראלים שהלכו לעולמם 

 2019עיקרי תכניות העבודה לשנת 

 הפקת סרטון תדמית מורשת ישראל בהר הבית 

 הפקת סרטון סיור וירטואלי בהר הבית 

 מבט קולנועי על פעילות משרד העלייה והקליטה 

 שירות הסרטים הישראלי דיגיטציה לארכיון 

 הפקת פרק נוסף בסדרת העבריים על גדולי הספרות העברית 

 הפקת קליפים לשירי אריק אינשטיין 

  חלק ב' –סרטונים אודות מנהיגים ישראלים שהלכו לעולמם 

  2019תיעוד מופעי הרמת מסך לשנת 
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  2019הפקת סרטונים לטקס פרס רוה"מ לקומפוזיטורים לשנת 

  שנים לפרויקט הרמת מסך 30הפקת סרט לציון 

 המחלקה לטקסים, זמר עברי ופרויקטים מיוחדים 

 2018עיקרי ההישגים לשנת 

 'לא לדאוגוסט' 

 'כתר המזרח' 

 'הליך' פרס לאמנים ותיקים על שם אריק איינשטיין 

  "כנס הלשון העברית -"לשון ראשון 

 "אירועי "מפה מצה 

 אירוע הר הזיתים 

 2019עיקרי תכניות העבודה לשנת 

 'קיום אירוע 'כתר המזרח 

 'קיום אירועי 'לא לדאוגוסט 

 הליך פרס לאמנים ותיקים על שם אריק אינשטיין 

 חלוקת פרס האופנה 

  'כנס הלשון העברית -'לשון ראשון 

 קיום אירועי 'חודש הקריאה' במרחב הציבורי 

 תרבות לפריפריה

 2018עיקרי ההישגים לשנת 

 מס' המופעים המוזמנים באמצעות התוכנית בששת תחומי התרבות גידול משמעותי ב

 בעונת הפעילות הניתן ליישובי פריפריהמופעים והגדלת גובה הסבסוד 

 ה השוטפת והפעלת שדרוג התוכנה האינטרנטית באמצעותה הרשויות מזמינות פעילויות

 באופן ידידותי למשתמש/ת

  םבתחום התרבות ביישוביהסיוע לרשויות בבניית תכניות עבודה שנתיות 

 ויות ומגוון הספקים/גופי התרבותהגדלת מאגר המופעים העומדים לרשות הרש 

 ום צריכת מופעי הפרינג' בתיאטרוןפעולה עם מפעל הפיס לקידף יצירת שיתו 

  חשיפה למופעי פרינג' בשיתוף בת"יארגון יום 

 ותיקים בזמר העברי בשיתוף אק"ום ארגון מיזם "גיבורי תרבות" לקידום אמנים 

  "בניית שיתוף פעולה עם העמותה לאמנות בקהילה לשם קידום צריכת "אמנות זה פאן

 ות אמנות פלסטית ביישובי פריפריהפעילוי

 פעי הגדלת פורום מנהלי תזמורות לשם קידום שיתופי פעולה בין רשויות בהזמנת מו

 מוסיקה קונצרטנטית תזמורתית
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  רבית והכפלת הפעילות המופעים העומד לרשות המגזר הדתי והחברה העהרחבת מאגר

 במגזרים אלו

 מופעים במגזר הדתי ובחברה הערביתגדילה בהיקף צריכת ה 

 שיתוף פורום מוסדות תרבות ערביותארגון כנס רשויות וספקים בחברה הערבית ב 

 2019עיקרי תכניות העבודה לשנת 

 ת מופעים מקסימלית ליעדי הפעילותדוד צריכהמשך העבודה השוטפת מול רשויות ועי 

 ף לכולם יצירת שולחן עגול בין תיאטראות ילדים לקידום אירועי חשיפת הצגות משות

 בעבודה משותפת עם מדור תיאטרון במשרד וסל תרבות ארצי

 ת אפשרות המשך שיתוף פעולה עם מפעל הפיס לקידום מופעי פרינג' בתיאטרון ובדיק

 מחוללהרחבתו גם לתחום ה

 לות פרינג' בתיאטרון בשיתוף בת"יארגון יום חשיפה לקידום פעו 

 ים הקטנים בתחומי המחול והמוסיקה לשם צריכה גדולה ת היצע המפגשים והמופערחבה

 חול והזמר העברי ביישובים השוניםיותר של תחום המ

 וארגון יום חשיפה לתכנים החדשים הרחבת מיזם "גיבורי תרבות" בשיתוף אקו"ם 

 ארגון כנס שנתי לחברה הערבית 

 ארגון כנס שנתי לחברה החרדית 

 ים בחברה החרדית, הערבית והכלליתהפעלת מיזם "אמנות זה פאן" ביישוב 

  מקסימלי של תקציבים המסייעים  מקסוםקידום שיתופי  פעולה עם ארגונים נוספים לשם

 ע פעולות תרבותפריפריה בביצו ליישובי

 גופים/ספקי תרבותעול העבודה השוטפת מול פיתוח תוכנה דיגיטלית ליי 

  עיזבונות 

 2018עיקרי ההישגים לשנת 

  זבונות לגופי תרבות וספורטיעהחלוקת תמיכות מקרן 

 2019עיקרי תכניות העבודה לשנת 

  זבונות לגופי תרבות וספורטיעהחלוקת תמיכות מקרן 

 פעילות קשרי חוץ בתחום התרבות 

 2018עיקרי ההישגים לשנת 

  עידוד הפקות זרות לצלם את הסרטים בישראל 

 )חתימה על הסכמי קופרודוקציות לעידוד שיתופי פעולה למימון סרטים )הודו, יוון 

  כנס הפיצ׳ינג , פיצ'פוינט, סטודיו דרום) תכניות בינלאומיות בתמיכת משרד התרבותביצוע

השוק הישראלי  -קרן קופרו , החממה הבינלאומית של בית הספר סם שפיגל, הבינלאומי

 לצרפת( משלחות מפיקים, למדיה דוקומנטרית
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 2019עיקרי תכניות העבודה לשנת 

 הפעלת קרן 'עם הספר' לתרגום ספרות עברית 

  פוקוס על קולנוע ישראלי –הקרנת סרטים ישראלים בפסטיבל הסרטים הבינ"ל בוונציה 

  הצטרפות לקרןEUROIMAGES 

 2019ביאנלה לאדריכלות בוונציה שתתפות בה 

 תערוכת הקאוודרונאליה בפראגהשתתפות ב 

 תרגום לאנגלית של ספר הקולנוע הישראלי הדיגיטלי 

 המועצה הישראלית לקולנוע 

 2018עיקרי ההישגים לשנת 

 הגדלת תקציב הקולנוע לחמש השנים הבאות 

 קידום ועידוד , תוך עדכון מבחני התמיכה בהתאם לתמורות ולשינויים בתחום הקולנוע

פריפריה החברתית, התרבותית והגדלת התמיכה ב ועשייה קולנועית של נשיםיצירה 

 תרבותי(-והגאוגרפית )קולנוע רב

  יצירת מאגר לקטורים לטובת הרחבת המגוון התרבותי של הלקטורים הממליצים לקרנות

 הקולנוע

 2019עיקרי תכניות העבודה לשנת 

 חלוקת פרס אמנות הקולנוע 

 קיום כנס מועצת הקולנוע 

 2019החל מינואר  בתחום הקולנועהמעודכנים מבחני התמיכה שום יי 

  הקולנועהתמיכות לגופים בתחום המלצה על חלוקת תקציב 
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טמינהל הספור  

 כללי

הרפורמה למתן ודאות תקציבית עמדה בסימן היערכות ליישום  2018פעילות מינהל הספורט בשנת 

, עליה הוחלט בתחילת השנה. המדובר ברפורמה מקיפה שבבסיסה הרצון לנתק לספורט בישראל

את תקציבי הספורט מכספי הימורים, במקביל למתן ודאות תקציבית להיקף התמיכה בגופי 

הספורט השונים, הקדמת מנגנון העברת תשלומי התמיכות ושיפור התזרים עבור הגופים הנתמכים, 

רט. בהתאם, חלו שינויים במיקוד ובדגשים שניתנו לתכניות והאצת הביצוע בבינוי מתקני ספו

קליטת תקני כוח אדם ב מינהל הספורטהעבודה של המינהל שתוכננו קודם לכן. במסגרת זו, החל 

במסגרת היערכות לקליטת "קרן המתקנים" של המועצה להסדר ההימורים בספורט )הטוטו( 

טו למסגרת התמיכות הממשלתיות )הכנת ובהתאמת אמות המידה לפין חולקו תמיכות ע"י הטו

 מבחני תמיכה(.

המשרד ש מדיניות ומכל הפעילויות השוטפות, תוך מיהמשיך לעסוק בהספורט נהל ימעם זאת, יחד 

ענה תן ממלהנגשת הספורט לכלל האוכלוסיה בישראל בדגש על תיעדוף הפריפריה ותוך המשך 

בתחום הספורט )עוטף עזה, חברון/קרית ארבע,  מקצועי ותקציבי בהתאם להחלטות הממשלה

 .פיתוח הצפון, רשויות צמודות גדר, ירוחם, מזרח ירושלים(

 תרבות הספורט

 2018עיקרי ההישגים לשנת 

 שבוע ספורט ישראלרחבת אירועי ה 

  "התמיכה ברשויות המקומיות בתחום הספורט –הגדלת "סל הספורט  

  בתחום הספורט העממי לקידום אוכלוסיות ייחודיות קיום וקידום של פרויקטים שונים

בני העדה האתיופית, ליגת השכונות, פרויקט "שווים ליגות ל)"אבות ובנים", ליגת "אנוש", 

 בספורט" לילדים עם מוגבלויות ועוד(

 "קיום אליפות ישראל בכדורגל חובבים ע"ש "אבי כהן 

  גופניתלספורט ופעילות מרובי משתתפים קיום אירועי דגל 

 הרחבת פעילויות ספורט ממוסדות בקהילה 

 קיום השתלמויות למנהלי מחלקות ספורט 

 קיום כנסים מחוזיים וארציים למנהלי מחלקות ספורט ברשויות המקומיות 

 2019עיקרי תכניות העבודה לשנת 

 תמיכה בפעילויות ספורט ברשויות המקומיות במסגרת תקנת סל הספורט 

 ישראלשבוע ספורט אירועי  קיום 

 קיום יום ההליכה העולמי 

 הטמעה והתאמה של תוכנה חדשה לסל הספורט + מיפוי מתקני הספורט 

  מחוזות 6-שכונות בההפעלת ליגת 

 קיום אולימפיאדת הילדים 
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  י אתיופיהיוצאהוצאה לפועל של תכנית המשרד בייזום פעולות ספורט לאוכלוסיית 

 יות ייחודיות בתחום הספורט העממיקיום וקידום של פרויקטים שונים לקידום אוכלוס 

 "קיום אליפות ישראל בכדורגל חובבים ע"ש "אבי כהן 

הישגי -ספורט תחרותי   

 2018עיקרי ההישגים לשנת 

  בהתאם לרפורמה באיגודים, בהתאחדויות ובאגודות ספורט תמיכה העדכון מבחני 

 "השלמת התכנית הלאומית לקידום ספורט ילדים ונוער "פרחי ספורט 

  היחסים , מעמד הכדורסלן הישראלי, בנושא כדורגל בשבת ותועדהפעלה ויישום מסקנות

 כדורגלפעילות ההתאחדות ל ובנושא בין איגוד השופטים לאיגוד הכדורסל

 מתן היתר כללי לפעילות בשבת של ענף הכדורגל תסדרוה הוספת תנאי סף בנושא השבת 

  מוגדלת בדגש על ספורט פראלימפיהגדלת מספר הענפים המועדפים הזכאים לתמיכה 

  )והפיכת המכון לתאגיד יישום חוק המכון הלאומי למצוינות בספורט )מכון וינגייט

 2018החל מיולי  סטטוטורי

 2019עיקרי תכניות העבודה לשנת 

 תיקון חוק הספורט בנושא מעבר קטינים בהתאם להמלצות ועדת אדלר 

  2021-ליישום החל מ ,התאחדויות ואגודות ספורטבאיגודים, חדשים מבחני תמיכה הכנת 

 ובקרה על ביצוען תכניות מקצועיות לאקדמיה בווינגייטאחר הכנת  מעקב 

 "הפעלת תכנית לאומית חדשה לקידום ספורט ילדים ובני נוער "ניצני ספורט 

 הגדלת מספר בדיקות הסמים בענפי הכדורגל והכדורסל 

 ספורט נשים

 2018עיקרי ההישגים לשנת 

  מימוש תכניות ענפיות להפעלת פרויקטים ייעודיים בענפים המועדפים קבוצתיים 

  ביצוע פרויקטים ייחודיים במועדונים, באיגודים וברשויות המקומיות להגדלת תשתית

 הספורטאיות 

  אתנה פלוס"(ביצוע פעילות הסברתית ומקצועית במועדוני הספורט"( 

 "הפעלת תכנית "שגרירות אתנה 

  סדנאות לקידום נשים בניהול בספורטביצוע 

 תמיכה בספורטאיות החברות בסגל  "Top Team" 
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 2019עיקרי תכניות העבודה לשנת 

  מימוש תכניות ענפיות להפעלת פרויקטים ייעודיים בענפים המועדפים קבוצתיים 

  ביצוע פרויקטים ייחודיים במועדונים, באיגודים וברשויות המקומיות להגדלת תשתית

 איותהספורט

  ביצוע קמפיין שיווקי לשינוי עמדות הציבור לגבי השתתפות נשים בספורט 

 הפעלת פרויקט "הפסקה פעילה" בבתי הספר 

 "קיום כנס שנתי "אתנה בדיבור ישיר 

 תמיכה בספורטאיות החברות בסגל  "Top Team" 

 מאמנים ומדריכים

 2018עיקרי ההישגים לשנת 

 תיקון חוק הספורט )עבר קריאה ראשונה( :קידום הרפורמה בתחום המאמנים 

  הכנת תכנית אסטרטגית לתחום המאמנים 

  קיום קורסי מדריכים ומאמנים בפריפריה 

  קיום השתלמויות למאמנים לאומיים 

  תוכנת מחשב לאגף הכשרת מאמניםהשלמת בניית 

 2019עיקרי תכניות העבודה לשנת 

 היקריאה שנאישורו בתיקון חוק הספורט ) :קידום הרפורמה בתחום המאמנים 

 (ושלישית

 בניית תכניות לימודים )עיוניות + ענפיות( להכשרת מדריכים ומאמנים 

  קיום קורסי מדריכים ומאמנים בפריפריה 

  המאמן כמוביל" -אישור תכנית לאומית רב שנתית בתחום המאמנים" 

 צלילה ספורטיבית

 2018עיקרי ההישגים לשנת 

  במקביל לגידול מספרם – ענף הצלילהעל מרכזי צלילה ובפיקוח רישוי ובקרה ביצוע 

 קיום כינוס שנתי של הרשות לצלילה ספורטיבית 

 בעלי מוגבלויות דום תכניות הדרכה ופעילות של צולליםקי 

 העצמת נשים בתחום הצלילהפעילות לום דקי 
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 2019עיקרי תכניות העבודה לשנת 

  ענף הצלילהמרכזי צלילה וב עלפיקוח רישוי ובקרה ביצוע 

 שמכוחו תיקון חוק הצלילה והתקנות 

 קיום אירוע צלילת בעלי מוגבלויות 

 קיום אירוע העצמת נשים בתחום הצלילה 

 פיתוח ענף הצלילה בישראל על בסיס הסכם פשרה עם התאחדות הצלילה הישראלית 

 ( סיוע לאירוע בינלאומי לקידום ענף הצלילהEBUS) 

 נהיגה ספורטיבית

 2018עיקרי ההישגים לשנת 

 פיקוח על קיום אירועי נהיגה ספורטיבית לרבות אליפות ישראל 

 קיום ל ג והאופנועים בבית ברלמסלול הקארטינו מסלול האספלט בערדאישור חניכה ו

 ספורט מוטורי מורשהפעילות 

 עשרות אירועים כולל , להפעלה וקיום חלוקת תמיכות להתאחדויות הספורט המוטורי

 מסודרות בכל מגוון ענפי האספלט והשטח ליגות

 2019עיקרי תכניות העבודה לשנת 

 פיקוח על קיום אירועי נהיגה ספורטיבית לרבות אליפות ישראל 

 אישור אירועי נהיגה ספורטיבית לרבות אליפות ישראל 

  רשות לנהיגה ספורטיבית –המשך פיתוח מערכת מחשוב 

 הספורט המוטורי )תנאי סף לתמיכה( אישור תכניות עבודה שנתיות של התאחדויות 

 )אישור ענפי ספורט מוטורי חדשים )ג'ימקאנה וטריאל 

 התאחדויות הספורט המוטורי –יקון מבחני התמיכה ת 

 קשרי חוץ

 2018עיקרי ההישגים לשנת 

 ג'ירו דאיטליה, אליפות אירופה בג'ודו, אירוח בית  בינלאומייםספורט  אירוח אירועי(

אליפות אירופה , במסגרת אליפות אירופה בכדורסל, סבב גראנד פרי בהתעמלות אמנותית

 ועוד ,לנוער באתלטיקה קלה

  כנס ארגון ספורט גרמניהישראל כנס בילטרלי  –כנסים מקצועיים בינלאומיים אירוח ,

 הפועלים
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  עם יפן וקפריסין לטראלי-לשיתוף פעולה ביחתימת מזכרי הבנה 

 פעילות מול ועדת מעקב של פיפ"א בנושא מעבר ספורטאים פלסטינאים 

  ארגוני הוהמשך פעילות נגד מאמצי וניסיונות ההתאחדות הכדורגל הפלסטינית-BDS 

 לפגוע במעמדה הבינלאומי של ישראל בתחום הספורט

 2019עיקרי תכניות העבודה לשנת 

  בינלאומי סמינראירוח CLC בישראל 

 פעילות מול ועדת מעקב של פיפ"א בנושא מעבר ספורטאים פלסטינאים 

 מתקני ספורט לימודי בחו"ל בתחום ביצוע סיור 

 שימור חברות בארגוני ספורט בינלאומיים 

 מתקני ספורט

 2018עיקרי ההישגים לשנת 

 והנגשת מתקני ספורט לקהילה תיקון תכנית המתקנים הלאומית לצורך הסרת חסמים 

  הארכת מועדים להשלמת בניית מתקני ספורט, צמצום המימון המשלים לבניית מתקני

 ספורט בדגש על הפריפריה

  מגרשי דשא סינטטי )כולל תאורה( לשימוש חינם של הקהילה ללא דרישה תמיכה בהקמת

 למימון משלים

  כדורגל זכאויות חדשות לתמיכה בהקמת מגרשי 150-יותר ממתן 

  פתרונות ייעודיים לבעיות ייחודיות של מועצות אזוריות )המרת זכאות למתקן בודד מתן

 בזכאות למספר מתקנים( ויישובים סמוכי גדר )למיגון אולמות ספורט(

 עדכון מיפוי מתקני הספורט, ברמה הארצית, על גבי תשתית מחשוב חדשה 

  תקינה של מתקני ספורט וציוד ספורטהכנת 

 2019תכניות העבודה לשנת עיקרי 

 במקום קרן המתקנים במועצה להסדר הימורים  ח אדם לאגף מתקניםות כה והכשרקליט(

 בספורט )הטוטו(

  תחייבויות של תמיכות למתקנים הקיימים בשלבי הקמה מהטוטו למשרדההכלל קליטת 

 תכנית לאומית חדשה למתקני ספורט ה ופרסום שלהכנ 

 ,שיפוץ ושדרוג מתקני ספורט הכנה של מבחני תמיכה לבניה 
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 וביצוע כנסי הסברה  לבניה, שיפוץ ושדרוג מתקני ספורט חדשים פרסום קולות קוראים

 לרשויות המקומיות

 המשך הכנת תקינה של מתקני ספורט וציוד ספורט 

  מתקנים -כתיבת נהלים לביצוע קולות קוראים 

 מניעת אלימות

 2018עיקרי ההישגים לשנת 

  מניעת אלימות בספורטטיפול בייעודית להמשטרתית היחידה התיקצוב המשך 

  בישראל ספורטהמנהלי אירועי כל הכשרות שנתיות לימי ריענון וביצוע 

  שלושה ימים בתחום מניעת אלימות בספורט במסגרת השתלמות של שופטים הכשרת

 בנושא "אלימות בחברה בישראל"

 2019עיקרי תכניות העבודה לשנת 

 מניעת אלימות בספורטטיפול בייעודית להמשטרתית היחידה המשך תיקצוב ה 

 תיקון חוק איסור אלימות בספורט 

 מבחן תמיכה לקבוצות ועמותות אוהדים ה ואישור שלהכנ 
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 מרכז ההסברה

 כללי

ביצוע הטקסים  לע מוןא, הוא הגוף ההמטה לטקסים ולאירועים ממלכתיים - מרכז ההסברה

 . ישראלוהאירועים הממלכתיים במדינת 

עליהם החליטה עים ומשתנים, אירועים ממלכתיים קבו 35-במדינת ישראל מציינים מדי שנה כ

טקסים. נכללים בהם כל הטקסים הקשורים לממשלת ישראל באמצעות ועדת השרים לסמלים ו

, יום ירושלים(, ציוני תאריכים טקסי יום העצמאות )טקסי זיכרון,לחגים הלאומיים בישראל 

לעולמם. בנוסף  )אילת, תל חי ועוד( וכל טקסי הזיכרון לנשיאים וראשי ממשלה שהלכוואתרים 

לאלה, נכללים טקסי חבצלת )פטירת נשיאים, ראשי ממשלות וכל אישיות אחרת בהתאם להחלטת 

מרכז ההסברה מהווה  בכל הנוגע לאירועי הלאום במדינה .וועדת השרים לענייני סמלים וטקסים(

משטרת ישראל, משרדי הממשלה, רשויות מקומיות ואזוריות, מערכת החינוך  עם צה"ל, את הקשר

 . ומועצות ציבוריות

בהיותו היחידה המקצועית של מדינת ישראל בתחום האירועים, משמש מרכז ההסברה זרוע בנוסף, 

כמו כן,  .חדש, עמו יש להתמודד באופן מידי במהלך השנה מייעצת ומבצעת לממשלה בכל אירוע

הסברה מנהל את הוועדה הציבורית לבחירת משיאי המשואות, בכפוף לנושא המרכזי אותו מרכז ה

 בוחרת ועדת השרים לענייני סמלים וטקסים. 

מרכז ההסברה משמש זרוע מבצעת של ועדת השרים לענייני  - וועדת השרים לענייני סמלים וטקסים

הבין משרדית אשר מייעצת  מנהל מרכז ההסברה עומד בראש הוועדה  ,סמלים וטקסים. בנוסף

 לוועדת השרים בכל הנוגע לסמלים, טקסים ואירועים. 

 2019ועיקרי תכניות העבודה לשנת  2018עיקרי ההישגים לשנת 

 טקסים ממלכתיים קבועים 

 ( 50טקס האזכרה הממלכתי ללוי אשכול )שנה לפטירתו 

 הטקס הממלכתי לציון יום שחרור אילת 

  שנים 99) חי-טרומפלדור וחבריו שנפלו בקרב על הגנת תלטקס האזכרה הממלכתי ליוסף 

 לנפילתם(

 טקס האזכרה הממלכתי המשותף לנשיאי ישראל ולראשי ממשלותיה שהלכו לעולמם 

 טקס האזכרה הממלכתי לחללי ההעפלה 

 טקס האזכרה הממלכתי לחללי פעולות איבה בארץ ובחו"ל 

 טקס האזכרה הממלכתי לחללי המחתרות ולעולי הגרדום 

  הטקס הממלכתי לנעילת יום הזיכרון ולפתיחת אירועי יום העצמאות -טקס הדלקת המשואות 

 טקס הענקת פרסי ישראל 

 טקס האזכרה הממלכתי ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל 

 הטקס הממלכתי ליום איחוד ירושלים 

 שנים לפטירתו( 10ים קציר )טקס האזכרה הממלכתי לאפר 
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 שנים לפטירתו( 115ימין זאב הרצל )טקס האזכרה הממלכתי לבנ 

 ( 79טקס האזכרה הממלכתי לזאב ז'בוטינסקי )שנים לפטירתו 

 ( )שנים להרצחו( 18טקס האזכרה הממלכתי לרחבעם זאבי )גנדי 

  נר יצחק"  -הטקס הממלכתי הפותח את אירועי הזיכרון ליצחק רבין" 

 ( 24טקס האזכרה הממלכתי ליצחק וללאה רבין )שנים להרצחו 

  אירוע לציון חג הסיגד 

 (  67טקס האזכרה הממלכתי לחיים ויצמן )שנים לפטירתו 

 טקס הענקת עיטור ממלכתי למצטיינים במאבק בסחר בבני אדם 

 ( 45טקס האזכרה הממלכתי לדוד בן גוריון )שנים לפטירתו 

 למדינת ישראל 70-אירועי ה

למדינת ישראל,  70-ת אירועי הניהל המרכז א 2019 – 2018כחלק מפעילות מרכז ההסברה בשנת 

כללו מספר רב ומגוון של  70-אירועי ה .70-ברת הניהול של אירועי הוח 70-באמצעות מינהלת ה

אירועים בפריסה גאוגרפית רחבה וכן אירוע הצדעה לישראל בניו יורק. להלן רשימת האירועים 

 למדינת ישראל:  70-שהתקיימו במסגרת חגיגות ה

 ומיצג השבעיםטקס הדלקת המשואות 

וחתימה מחודשת על מגילת העצמאות, ישיבת ממשלה חגיגית שרים ישראל, שעות:  70אירועי 

 אירועי רוקדים ישראל, מסיבות חוף, מצעד האור, הפסקול של המדינה

 אירועים נוספים 

  אירועי חודש הקריאה 

 אירועי לא לדאוגוסט 

 כתר המזרח 

 פארק סיפורי תנ"ך 

  ועידת החדשנות 

  אירוע הצדעה לישראל בניו יורק 

 אירוע הצדעה לאופנה הישראלית 

 הצדעה למשפחות השכול 

 הצדעה למחתרות בטרם קום המדינה 
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 טהינהל ממ

 אגף הון אנושי

 2018עיקרי ההישגים לשנת 

  נציב שירות המדינהואישורה ע"י הצגתה  ,כנית שנתיתתבניית  

 מהעובדים 100%-ביצוע הערכת עובדים ל 

  אגף הון אנושיבשינוי ארגוני ביצוע 

 ביצוע קורס פנים משרדי המוכר לגמול השתלמות  

 גיבושהדרכה/ ימי 1,200-בכ עובדי משרד השתתפו 900-כ 

 אפיון מערכת לניהול תקופת ניסיון 

 הטמעת מערכת לניהול קליטת עובדים 

 2019עיקרי תכניות העבודה לשנת 

  תקופת ניסיוןעדכון אפיון והטמעת מערכת לניהול 

  הקמת יחידת תמיכות ומתקניםליווי המשך 

 טיפול במעבר עובדים מתל אביב לירושלים בהתאם להחלטת ממשלה בנושא 

 פעילות התנדבותית לעובדי המשרד ביום המעשים הטובים 

 בדיקה פרטנית רחבה למיצוי זכויות עובדים לכלל עובדי המשרד 

 תקיום קורס פנים ארגוני מוכר לגמול השתלמו 

 ביצוע הכשרות לעובדים ומנהלים בנושא תהליך הערכת עובדים 

  דרג ביניים –סיום פיתוח תכנית פיתוח למנהלים 

 רכש, נכסים ולוגיסטיקה

 2018עיקרי ההישגים לשנת 

  המשרד לאנשים החיים עם מוגבלויותהמשך פעילות ליישום חוק הנגשת מבני 

 בירושלים לוחות המשרד במבנה אחודהכנת פרוגרמות לאיחוד ש 

  בר העברת יחידות ארציות לירושליםבד 1605פגישות וגיבוש יישום החלטת ממשלה 

 ם )טוטו( בכל הקשור לצד הלוגיסטיקליטת יחידת המתקני 

 המשרדנערכו על ידי סיוע וליווי לוגיסטי של הכנסים ש 
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 2019עיקרי תכניות העבודה לשנת 

 מציאת מבנה מתאים לאיחוד שלוחות המשרד בירושלים 

 מציאת דיור, התאמתו לצרכי המשרד והעברת  עובדים מתל אביב לירושלים 

 מציאת דיור, והתאמתו לצרכי עובדי מחוז תל אביב והמרכז 

 הסדרת שטחי דיור בשיח ג'ארח ושיפוצם לרבות הסדרת כניסת עובדים לחדר אוכל 

 התנעת תהליך החלפת המרכזיות 

  המעליות ואיטום גגות בשיח ג'ארח 2החלפת 

זים והתקשרויותמכר  

 2018עיקרי ההישגים לשנת 

  קולות קוראים 18-מכרזים פומביים ו 23פורסמו 

  פניות באמצעות מערכת המכרזים וההתקשרויות המשרדית 869הוגשו 

 דיווחים ופרסומים 297רכת מנו"ף דווחו במע 

  ר משרדי בתחום מכרזים והתקשרויותישיבות צוות שיפו 3התקיימו 

  חדשות במערכת המכרזים המשרדיתאופיינו גרסאות 

 2019עיקרי תכניות העבודה לשנת 

 קיום הדרכות בתחום מכרזים והתקשרויות 

 פיתוח גרסאות במערכת מו"ר 

  שיפור בתחום מכרזים והתקשרויותקיום ישיבות צוות 

 המשך פיתוח והטמעת תכוניות רכש בקרב משתמשי המערכת 

 מערכות מידע

 2018עיקרי ההישגים לשנת 

 יישומים

 מערכות חדשות: 3הוקמו 

 הקמת מערכת חדשה לניהול אוספים במוזאונים על  - מערכת לניהול אוספים במוזיאונים

 נים לסביבה משותפת ולסטנדרט אחידמוזאו 10העברת  ;פתוחבסיס קוד 

 המערכת  ;חוות הדעת של סוקרים בתחום המחולהקמת מערכת לניהול  - הערכת מופע

 נה לניהול סקירות בתחומים נוספיםרוחבית כך שתיתן מענבנתה בחשיבה 
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 בכלל הקמת מערכת לניהול ותיעוד תהליך הקליטה של עובד חדש  - ניהול קליטת עובד

ל של המשימות על המערכת נבנתה בצורה דינאמית המאפשרת ניהו; יחידות ההון האנושי

 ידי מנהל המערכת

 גרסאות מרכזיות:להלן  – גירסאות למערכות השונות של המשרד 51פותחו 

 המערכת מרכזת את כלל הפעולות של מוסדות ההכשרה ונהגי הספורט  - נהיגה ספורטיבית

בשנה זו הורחבה המערכת עם אפשרות ; ה ספורטיביתהמוטורי אל מול הרשות לנהיג

 אירוע ושיפורים במודולים הקיימיםלהעברת בעלות רכב, פיתוח מודול דיווח על 

 חלק מניהול רישוי מאמנים ניהול קורסים בתחום הספורט: דיווח על כ - מאמני ספורט

 נויים בקורס ודיווח על סיום קורספתיחת קורס, ניהול שי

 מערכת ניהול הטפסים מאפשרת הקמה של טופס הרשמה  - טפסי הרשמה לאירועי המשרד

המערכת מאפשרת  ;ודה והתאמתו לאירוע/לכינוס מסויםלאירוע בתוך כמה שעות עב

 בד בבד עם ביצוע ולידציות שונות קליטת מאפיינים מספר,

 תשתיות ואבט"מ

  תוך חסכון של מאות אש"ח בשנה.טלפונים נייחים במשרדים ותשתיות תקשורתהחלפת , 

  התנעת תהליך לקראת קבלת תקן בינלאומיISO 27001. 

  וביצוע מידור. שרת מדפסותהחלפת 

 2019לשנת עיקרי תכניות העבודה 

 פיתוח מודול רישוי אירוע -  נהיגה ספורטיבית 

  פיתוח פורטל בקרות -מדריכים ומאמנים 

  טפסי הרשמה לאירועים ולכנסים -טפסי הרשמה 

  פיתוח מנגנון הארכות והרחבות -מערכת מכרזים 

  פיתוח המערכת -מערכת לניהול תקופת נסיון 

  הרחבת המערכת -מערכת לניהול קליטת עובד 

  הסבת מוזאונים למערכת החדשה -מערכת ניהול מוזאונים 

  ייזום וליווי כתיבת מכרז/תחילת פיתוח -טוטו  -סל ספורט 

  2019הפצת מאגרי המידע שתוכננו לשנת  -הפצת מאגרי מידע 

  העברת כלל האתרים החיצוניים ל  -אבטחת מידעhttps 

  פיתוח תוספות -מתקנים  -סל ספורט 

 הפעלה מלאה של ה- SOC הממשלתי 
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  התקנת והטמעתCheck Point 

 ISO 270001 -  סקר סיכונים עבור יישומים ותשתיות כחלק מ  -סקר סיכוניםISO 270001 

 ISO 270001 - ניתוח סקר הסיכונים והמלצות 

  פיתוח תשתית החצנת מערכות לשימוש האזרח/ הצרכן -החלל החיצון 
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 לפי הסעיפים המופיעים בספר התקציב תקציב הרשות בשנה החולפת ברמת פירוט נאותה

פריט 

 התחייבות
  

תקציב 

)מזומנים(   תשלומים

 ברוטו

תקציב הכנסה 

 מיועדת
 תקציב נטו

19 

משרד המדע 

בות והחלל, התר

 והספורט

2,485,092,000.00 -84,431,000.00 2,400,661,000.00 

 527,183,000.00 66,881,000.00- 594,064,000.00 מנהל מדע 1940

194001 
מדע וקהילה 

 ופעילות
377,162,000.00 -13,000,000.00 364,162,000.00 

 156,758,000.00 53,881,000.00- 210,639,000.00 מחקר תשתיתי 194002

194004 
המועצה הלאומית 

 למחקר
6,263,000.00 0.00 6,263,000.00 

 245,298,000.00 550,000.00- 245,848,000.00 מטה המשרדים 1941

 55,010,000.00 0.00 55,010,000.00 שכר 194101

 72,613,000.00 0.00 72,613,000.00 תפעול 194102

 117,675,000.00 550,000.00- 118,225,000.00 מרכז הסברה 194103

 1,316,915,000.00 6,000,000.00- 1,322,915,000.00 מינהל התרבות 1942

 110,760,000.00 3,500,000.00- 114,260,000.00 רשות העתיקות 194201

 1,206,155,000.00 2,500,000.00- 1,208,655,000.00 מינהל התרבות 194202

 311,265,000.00 11,000,000.00- 322,265,000.00 מינהל הספורט 1943

 301,879,000.00 9,500,000.00- 311,379,000.00 תמיכה בספורט 194301

194302 
הרשות לנהיגה 

 יתספורטיב
10,886,000.00 -1,500,000.00 9,386,000.00 
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 תקציב הרשות לשנה הנוכחית, ברמת פירוט נאותה לפי הסעיפים המופיעים בספר התקציב

פריט 

 התחייבות
  

תקציב 

)מזומנים(   תשלומים

 ברוטו

תקציב הכנסה 

 מיועדת
 תקציב נטו

19 
משרד המדע 

 והחלל, התר
2,198,478,000.00 -91,005,000.00 2,107,473,000.00 

 295,787,000.00 76,500,000.00- 372,287,000.00 מנהל מדע 1940

194001 
מדע וקהילה 

 ופעילות
184,922,000.00 -20,000,000.00 164,922,000.00 

 126,898,000.00 56,500,000.00- 183,398,000.00 מחקר תשתיתי 194002

194004 
המועצה הלאומית 

 למחקר
3,967,000.00 0.00 3,967,000.00 

 115,374,000.00 2,005,000.00- 117,379,000.00 מטה המשרדים 1941

 59,074,000.00 0.00 59,074,000.00 שכר 194101

 38,169,000.00 1,455,000.00- 39,624,000.00 תפעול 194102

 18,131,000.00 550,000.00- 18,681,000.00 מרכז הסברה 194103

 940,034,000.00 2,500,000.00- 942,534,000.00 התרבותמינהל  1942

 63,000,000.00 0.00 63,000,000.00 רשות העתיקות 194201

 877,034,000.00 2,500,000.00- 879,534,000.00 מינהל התרבות 194202

 691,570,000.00 10,000,000.00- 701,570,000.00 מינהל הספורט 1943

 521,570,000.00 10,000,000.00- 531,570,000.00 פעילות ספורט 194303

 170,000,000.00 0.00 170,000,000.00 תשתיות ספורט 194304
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 רשימת חוברות ועלוני מידע לציבור שהרשות פרסמה בשנה החולפת

  לא פרסמה הרשות חוברות ועלוני מידע לציבור 2018בשנת 

המקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בהנחיות המנהליות הכתובות שלפיהן פועלת הרשות ושיש 

 לחוק 6להן נגיעה או חשיבות לציבור, כאמור בסעיף 

  באתר המשרד-  https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_culture_and_sport 

תיאור מאגרי המידע של הרשות הרשומים אצל רשם מאגרי המידע לפי חוק הגנת הפרטיות, 

 , והמטרות לשמן הוקמו1982-התשמ"א

 70006328מס' מאגר:  – מאגר מידע מינהל הספורט.  

 מתן שירות , דיוור ישיר וקשר עם הלקוח, גבייה, ביצוע תפקידים עפ"י דין - מטרות

 ללקוחות

 מלגות שבמימון הרשות, הקריטריונים ואופן הפנייה לקבלת מימון מהקרנות או המלגותקרנות ו

  לא מימנה הרשות קרנות או מלגות  2018בשנת 

  

https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_culture_and_sport
https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_culture_and_sport
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תמיכות שהעניקה הרשות למוסדות ציבור בשנה החולפת, לרבות פירוט שמותיהם של המוסדות 

 והיקף התמיכה שניתן לכל אחד מהם

 

 :התרבותבתחום משרד התמיכות לרשימת 

https://www.gov.il/he/Departments/General/ministry_support 

 המשרד בתחום הספורט:תמיכות לרשימת 

https://www.gov.il/he/departments/general/sport_support 

 

  

https://www.gov.il/he/Departments/General/ministry_support
https://www.gov.il/he/departments/general/sport_support
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 רשימת החוקים שהשר העומד בראש המשרד ממונה על ביצועם

 חוקים בתחום התרבות 

 2003-חוק התרבות והאמנות, התשס"ג  

 1983-חוק המוזיאונים, התשמ"ג  

 1999-חוק הקולנוע, התשנ"ט  

 תאגידים בתחום התרבות 

 1989-חוק רשות העתיקות, התשמ"ט  

 1953-חוק המוסד העליון ללשון העברית, התשי"ג  

 2007-חוק המוסד העליון ללשון הערבית, התשס"ז  

 2007-חוק המרכז למורשת הדרוזים בישראל, התשס"ז  

  2002-והמזרח, התשס"גחוק המועצה להנצחת מורשת יהדות ספרד  

 1958-חוק המרכז הישראלי לקידום תרבות האדם, התשי"ט  

 2005-חוק בית התפוצות, התשס"ו  

 1996-חוק הרשות הלאומית לתרבות היידיש, התשנ"ו  

 1996-חוק הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו, התשנ"ו  

 1969-צבי, התשכ"ט-חוק יד יצחק בן  

 2007-ת בוכרה, התשס"זחוק הרשות הלאומית למורשת יהדו  

 2007-חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות לוב, התשס"ז  

 2002-חוק המרכז למורשת יהדות אתיופיה, התשע"ב  

 2002–חוק מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי,  התש"ע  

  חוקים בתחום הספורט

 1988-חוק הספורט, התשמ"ח  

 1967-חוק להסדר ההימורים בספורט, התשכ"ז  

 1979-חוק הצלילה הספורטיבית, התשל"ט  

 2006-חוק הנהיגה הספורטיבית, התשס"ו  

 2008-חוק איסור אלימות בספורט, התשס"ח  

 1994-חוק מכוני כושר )רישוי ופיקוח(, התשנ"ד    

 תאגידים בתחום הספורט 

 2017-חוק המכון הלאומי למצוינות בספורט )מכון וינגייט(, תשע"ז 
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 הציבוריות והתאגידים שהרשות אחראית על תחומי פעילותםפירוט הרשויות 

 רשות העתיקות 

 הרשות הלאומית ליידיש 

 הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו 

 בית התפוצות 

 צבי-יד יצחק בן 

  האקדמיה ללשון העברית 

 האקדמיה ללשון הערבית 

 גוריון -מוסדות בן 

 מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי 

  לתרבות ואמנותהמועצה הישראלית 

 המועצה לביקורת סרטים 

 מועצת המוזיאונים 

 המועצה לספריות ציבוריות 

 המועצה הישראלית לקולנוע 

 )המכון הלאומי למצוינות בספורט )מכון וינגייט 

 המועצה הלאומית לספורט 

 המועצה למניעת אלימות בספורט 

 המועצה לקידום ספורט נשים 

 המוסד לבחינת כשירות מינויים בספורט 


