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 הפרסום ברשומות מחייב –במקרה של שוני בין נוסח זה לנוסח שיפורסם ברשומות 

המנציחים  מוסדות ציבורלמבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד ראש הממשלה 
 ישראל וראשי ממשלותיה ישל נשיא םאת זכרם ופעל

 1985-לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה

 

, ובהתייעצות עם היועץ המשפטי 19851-א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה3בהתאם לסעיף 

 - חת זכרם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה )להלןלהנצועם המועצה הציבורית לממשלה, 

 19862-תשמ"וה)ב( לחוק הנצחת זכרם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה, 4המועצה( לפי סעיף 

 -מתפרסמים בזה מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד ראש הממשלה )להלן החוק(  - )להלן

לם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה המנציחים את זכרם ופעמוסדות ציבור ( לתמיכה בהמשרד

 שהלכו לבית עולמם: 

 

 04-02-53-01 : תקנה תקציבית

 

  כללי .1

ן תמיכה מתקציב המשרד י( תדון בעניעדהוהו -ועדת התמיכות של המשרד )להלן  (א)

 3בהתאם לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן

 . ובהתאם למבחנים אלה (שר האוצר נוהל -)להלן 

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

 ושוויון. 

ועדה את כל נסיבותיו של ובבואה לדון ולהחליט בכל בקשה לתמיכה, תשקול ה (ג)

 אחיד וענייני של המבחנים שנקבעו.  ,תוך יישום שוויוני ,יןיהענ

ים, תוך הפעלת אמות מידה מקצועיות, ככל יינעדה יהיו ענול הוכל שיקוליה ש (ד)

  הוועדה תנמק החלטותיה.ן; ישיידרש לפי נסיבות העני
 

 מטרת התמיכה ותחומי התמיכה .2

 להנצחת זכרם של נשיאי ישראל וראשיהפועלים ציבור מוסדות לסייע להתמיכה מיועדת  

  ממשלותיה שהלכו לבית עולמם. 
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 תנאי סף .3

בסעיף  מפורט, כניסיון של שנתיים לפחות בביצוע הפעילות הנתמכתמוסד הציבור ל (א) 

4.  

לתמיכה הראשונה בשנה שקדמה להגשת הבקשה פעילות של מוסד הציבור היקף ה (ב)

מבוקשת ה דשבע הפעילות הנדרש על ידו בשנה הראשונהממחצית היקף לא יפחת 

 התמיכה. 

מפורטת של הפעילות נשוא בקשת התמיכה,  הגיש תוכנית עבודהמוסד הציבור  (ג)

בצירוף כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף אלו, 

תכנית  ;שר האוצר , ובהתאם לנוהל4לצורך בחינת אמות המידה, המפורטות בסעיף 

 מבוקשת התמיכה תאושר בידי המועצה.  דהבעהעבודה 

מוסד היה  ;על ניהול תקין מרשם העמותותהמציא למשרד אישור  מוסד הציבור (ד)

תאגיד שאינו למטרת רווח ואינו עמותה, יצרף אישור על ניהול תקין   הציבור

 הרשם המתאים לפי דין.מ

 

  אמות מידה .4

 ,שמבקשים אותה למוסדות ציבורתמיכה חולק תשלפיהן המידה אלה אמות  )א(

 :3עומדים בתנאי הסף כאמור בסעיף שו

  :6% - המונצחת כרה של האישיותלז פעילות (1)

 הניקוד מספר הפעילויות

 נקודות 2 פעילות אחת

 נקודות 4 שתי פעילויות

 נקודות 6 שלוש פעילויות או יותר

רוע ביום יקיום א -של האישיות המונצחת  פעילות לזכרה ,לעניין פסקה זו

 ,ראזכרה שנתית בבית העלמין או קיום אירוע בכל מועד אח כמו ,זיכרון

 , סיורנטיעת יער, צעדה :שתואם את המורשת של האישיות המונצחת, כגון

  ;ייחודי אחר להנצחת האישיות או פרויקט

 :18% -ארכיון וספריה לזכר האישיות המונצחת  (2)

מספר הכותרים בארכיון ובספרייה, שקשורים לאישיות המונצחת  )א(

 9% -פועלה לו
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כותרים  200א: בעד החזקת ניקוד לפי סעיף זה יינתן באופן הבה

נקודה  הציבור יקבל מוסד ,לפחות, הקשורים לאישיות המונצחת

יקבל נקודה אחת נוספת, ולא  ,אחת, ובעד כל מאה כותרים נוספים

 ;נקודות בסך הכל 9 -יותר מ 

  6% - העברית השפה מלבד, הכותרים של הלשוני הגיוון )ב(

בהתאם לגיוון הלשוני  ,אמת מידה זו יינתן באופן יחסי לפיהניקוד 

ברשותם כמות הכותרים בעלי ששל הכותרים, כשארכיון וספרייה 

במלוא  וזכי -הגיוון הלשוני הרב ביותר )ביחס לשפות שונות( 

 ;הניקוד

 3% – מוגבלותלאנשים עם  והספרייה הארכיוןנגישות  )ג(

נגישים לאנשים עם  שבויה או הארכיון ישהספר ,ציבורמוסד 

 ;זכה במלוא הניקודי - מוגבלות

 העוסק במטרות התמיכה לפי מבחנים ,הקמה או הפעלה של אתר אינטרנט (3)

 נגישותבתוך מבנה מוסד הציבור, שיהיו  ,עמדות מחשבשל  מןקיוכן ו ,אלה

  :18% - לציבור

 :12% - חזקתו ותפעולואהקמת אתר אינטרנט,  )א(

גוון הקמת אתר עשיר ומ בעדהקמת אתר יינתן להניקוד  ( 1)

הכוללים, והעולים בקנה אחד עם מטרות התמיכה,  ,בתכנים

מסמכים סרוקים של האישיות המונצחת או  - בין היתר

פרסומים וההוצאות אודותיה, מחקרים שפורסמו בנושא, וכן 

במטרה  לאור של כתביה או נאומיה של האישיות המונצחת

 ;להנגיש אותם לציבור

אתר  בעדר אינטרנט יינתן אתשל ותפעול חזקה בעד אניקוד  (2)

 בלא , שיפעלמוסד הציבוראחד בלבד, המופעל בידי  אינטרנט

 יכלול האתר ;חופשי באופן לציבור נגיש ויהיה הפסקה

כמפורט  ,אלה מבחנים לפי האישיות המונצחת בנושאי תכנים

 המפעיל הגוף על טכני ומידע כללי לתיאור זאת בנוסף ,לעיל

 כי לא תינתן ,יודגש ;לזמן האתר יעודכן מזמן ;האתר את

הפעלה של אתר  דבע וגם הקמה דבע גם שנה באותה תמיכה

 ;אינטרנט

 ;נקודות 12נתנו יהקמה של אתר אינטרנט י עדב

 ;נקודות 6נתנו יהפעלה שוטפת של אתר אינטרנט י דבע
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קיום עמדות מחשב בספרייה, שיהיו נגישות לציבור ושקיימת בהן  )ב(

   6% -האינטרנט  לרשת גישה

 נקודות.  6-כל עמדת מחשב תינתן נקודה אחת, ולא יותר מ דעב

ופרסומים והוצאות האישיות המונצחת  ה שלומורשת העל פעילות מחקרים ( 4)

  :30% -לאור של המחקרים 

 6% -המחקרים והפרסומים  כמות )א(

מחקר אקדמאי )ברמת תזה של תואר שני  -בפסקה זו, מחקר 

, ששולבו בכתיבתה אנשים מאחת או תלארילפחות( וכן כתיבה פופו

יותר הקבוצות הבאות: אוכלוסיית הצעירים )בגילאי בית הספר 

 עולים, רקסים'וצ נוצרים, דרוזים, מוסלמים אזרחים, התיכון(

 ;בזה וכיוצא העמים חבר, מאתיופיה חדשים

הניקוד באמת מידה זו יינתן באופן יחסי בהתאם לכמות המחקרים 

ביחס לכלל  ,ורסמו בשנה בה מבוקשת התמיכהשיפ ,והפרסומים

לתמיכה  םעדבהוגשה בקשה וששפורסמו באותה שנה  ,המחקרים

  ;לפי מבחנים אלה

שהגיש בקשה ציבור נתן ניקוד לפי אמת מידה זו למוסד ילא י

 4לתמיכה לפי מבחני התמיכה במוסדות תרבות העוסקים במחקר

 ;התרבות והספורטהמדע, של משרד 

שנעשה בהם שימוש לצורך כתיבת המחקר  המקורות ועושר מגוון )ב(

 6% -וחדשנות ומקוריות הפרסום 

מגוון ועושר המקורות וחדשנות 

 ומקוריות הפרסום

 הניקוד

 נקודה 1 מגוון מועט של מקורות 

 נקודות 3 מקורות מגוון רב של 

מקורות ויש מגוון רב מאוד של 

 בפרסום משום חדשנות ומקוריות 

 נקודות 6

  - פסקה זו לעניין

מארכיונים שונים,  במקורותשימוש  -"מגוון ועושר המקורות" 

, מאזורים גיאוגרפיים שונים, מבעלי שונותבשפות שונות, מתקופות 

                                                 
 .2325י"פ התשס"ז עמ'  4
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, ספרות, עיתונות כדוגמת, שונות בסוגות, שונות לאומיותהשקפות 

 ;וכיוצא באלה האינטרנט, רשת מחקרים

יג רעיון פורץ דרך, הוצאה לאור פרסום המצ -"חדשנות ומקוריות" 

או  מושל מחקר אשר נעשה בו שימוש במקורות חדשים שטרם פורס

שטרם נעשה בהם שימוש במחקר, הצגת הפרסום וההוצאה לאור 

 ;וייחודיבאופן יצירתי 

 :6% - העברית השפה מלבד, לאור וההוצאות הפרסומים של הלשוני הגיוון )ג(

בהתאם לגיוון הלשוני  ,באופן יחסיאמת מידה זו יינתן  עדבהניקוד 

שפרסומים והוצאות לאור בעלי  כךשל הפרסומים וההוצאות לאור, 

הגיוון הלשוני הרב ביותר )ביחס לשפות שונות ולא ביחס לכמות 

נקודות, ושאר  6-ההוצאות לאור והפרסומים בשפה אחת( יזכו ב

 ;אליוביחס שלהם הפרסומים ינוקדו בהתאם לרמת הגיוון 

כגון  - רסום של מסמכי מקור הנוגעים לאישיות המונצחתפ )ד(

 5% -מכתבים, נאומים, כתבים וכיוצא בכך 

 מסמכי לחלק היחסי שלהתאם בנתן יהניקוד לפי אמת מידה זו י

מתוך כלל המסמכים  ,שפורסמו על ידי מוסד הציבורהמקור, 

  ;על ידו שפורסמו

ישיות המונצחת הכנת מערכי פעולה או מערכי שיעור בנושא הא )ה(

 וההוצאות הפרסומים המחקרים, של והטמעה יישוםבאמצעות 

 :7% - לאור

 הניקוד מספר מערכי שיעור או תוכניות ההכשרה

 נקודות 3 מערכי פעולה או מערכי שיעור  1-3הכנת 

 נקודות 5 מערכי פעולה או מערכי שיעור  4-5הכנת 

 נקודות 7  שיעורפעולה או מערכי  מערכי 5-מ למעלההכנת 

מערכי פעולה או  -לעניין פסקה זו, "מערכי פעולה או מערכי שיעור" 

, בעלי התמיכהמערכי שיעור ייחודיים, שתורמים לקידום מטרות 

מחקרים, פרסומים והוצאות לאור שמיישמים תכני פעילות 

ומותאמים לקבוצות שונות בחברה הישראלית ונעשה בהם שימוש, 

על מערכי הפעולה או השיעור להיות  ;גייםבין היתר, בעזרים טכנולו

מפורטים ולהתייחס לכלל חלקי הפעילות, לאופן העברת התכנים 

להיות  כן, עליהם ;)מתודיקה( ולאמצעי ההמחשה שישולבו בפעילות

 ;דקות לפחות 45מיועדים לפעולה או לשיעור שמשכם 
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  :23% -קיום אירועים המוקדשים לזכרה של האישיות המונצחת  (5)

אמת מידה זו ינתן לפי היקף האירועים השונים שקיים  עדניקוד ב

  ;מוסד הציבור לזכרה של האישיות המונצחת

, ובשלב מהמפורטים להלן, אירוע ייחשב כל אחד פסקה זולעניין 

 : הראשון ינוקד לפי הרשום בצידו

 60איש לפחות, הנמשכת  20שבה משתתפים הרצאה  -הרצאה 

 2 - וכנית בהתאם למטרות התמיכהוהכוללת ת ,דקות לפחות

 ;נקודות

דקות  90איש לפחות, הנמשך  40כינוס שבו משתתפים  -כנס 

 ;נקודות 5 - והכולל תוכנית בהתאם למטרות התמיכה ,לפחות

דקות  120איש לפחות, הנמשך  100כינוס שבו משתתפים  -עצרת 

 ;נקודות 10 - והכולל תוכנית בהתאם למטרות התמיכה ,לפחות

 סךהשני, יקבל המוסד שקיבל את מספר הנקודות הרב ביותר  בשלב

נקודות, ושאר המוסדות ידורגו בהתאם לכך, לפי היקף   23של 

 ;הניקוד שקיבלו ביחס אליו

 

 5% -שיעור הפעילות של המוסד שעניינו מטרת ההנצחה  (6) 

לפחות  70%כי  ,הועדהושהוכח להנחת דעת  ,נתן למוסדיניקוד לפי סעיף זה י

מחזור ההכנסות שלו, לפי הדו"ח הכספי המבוקר האחרון שקיים, שימש מ

 למטרות שהן לפי מבחנים אלה.

, שלהלן( לעיל יוכפל במקדמים 5( עד )1בפסקאות ) מפורטכל אירוע כ בעדניקוד ה )ב(

 באופן מצטבר, בהתאם למאפייני הפעילות:

 ;1.5יוכפל במקדם של  - רוע המתקיים בפריפריהאי (1)

ומטה בהתאם למדד הפריפריה  3 אשכול -פסקה זו, "פריפריה"  יןיענל

 ;הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמתש

תו נמנית על בני המגזר ימאוכלוסי 75%-שיותר מהמתקיים בישוב ע אירו (2)

 ;1.2יוכפל במקדם של  - הערבי, הדרוזי או הצ'רקסי

ן למוסד חינוכי, יוכפל , כגו18אירוע המיועד לילדים או בני נוער מתחת לגיל  (3)

 .1.2במקדם של 
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  חלוקת הקצאה בין המונצחים .5

 בעדהבנובמבר בשנה שקדמה לשנה  1 יוםהמועצה תקבע מדי שנה, ולא יאוחר מ )א(

, כך שלכל אחד מבוקשת התמיכה, חלוקה לפי אחוזים של התמיכה בין המונצחים

  .15על ולא יעלה  10-שלא יפחת מאחוז תמיכה יוקצה מהמונצחים 

ולק התמיכה לפי ביצוע ככל שהמועצה לא קבעה חלוקה אחוזית כאמור לעיל, תח (ב)

 יחסות לזהות האישיות המונצחת.יהפעילות על ידי מוסדות הציבור, ללא הת

 למונצח מסוים במשך יותר משתי שנים רצופות. 14%לא תוקצה תמיכה העולה על  )ג(

זה, תתחשב המועצה, בין היתר, בשיקולים  בהקצאת אחוז תמיכה למונצח לפי סעיף (ד)

 הבאים:

 ,מבוקשת התמיכה בעדההיקף הפעילויות שהתקיימו בשנה שקדמה לשנה  (1)

 המונצח ומורשתו;הוא שעניינן ו

, שיחולו באותה וצא בזהתאריכים מיוחדים, כגון יובל לפטירת האישיות וכי (2)

 .שנה

 
 ביטול .6

לתמיכה במרכזי הנצחה ד ראש הממשלה מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משר

שהלכו לבית  המנציחים את זכרם ופעלם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה ובפרוייקטים
   בטלים. – 5עולמם

 

 תחילה .7

 תחילתם של מבחנים אלה ביום פרסומם. 
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