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תרבות  לסיוע למוסדותהתרבות והספורט  משרד של ותמבחנים לחלוקת כספי תמיכ

 )הוראת שעה( השלכות נגיף הקורונה נוכח

 1985-א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה3לפי סעיף 

 ,קציב(תחוק יסודות ה –)להלן  19851-התקציב, התשמ"הא לחוק יסודות 3סעיף הוראות ל בהתאם

( לחוק 4)3, עם מועצת התרבות והאמנות לפי סעיף בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה

( 2)א()3 סעיףפי המועצה לקולנוע לועם  ,חוק התרבות( –)להלן  20022-התרבות והאמנות, התשס"ג

 בזה מבחנים לחלוקתמתפרסמים חוק הקולנוע(,  –)להלן  19993 –לחוק הקולנוע, התשנ"ט  )א(12-ו

השלכות  נוכחתרבות לסיוע למוסדות המשרד(  –)להלן התרבות והספורט של משרד  ותכספי תמיכ

  , כמפורט להלן:)הוראת שעה( נגיף הקורונה

 19420274 מספר: תקנה תקציבית

 כללי  .1

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

 .(התמיכות הכללי נוהל –)להלן  4נוהל לתמיכות מתקציב המדינה במוסדות ציבורל

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

   .בין מקבלי התמיכה השונים

עדה את כל נסיבותיו של ובבואה לדון ולהחליט בכל בקשה ובקשה לתמיכה, תשקול הו (ג)

 אלה.וענייני של מבחנים אחיד העניין, תוך יישום שוויוני, 

כל שיקוליה של הוועדה יהיו ענייניים, תוך הפעלת אמות מידה מקצועיות, ככל שיידרש,  (ד)

 מנומקת.תהיה החלטת הוועדה  העניין תלפי נסיבו

 

 הגדרות .2

  – במבחנים אלה

, של מוסד הרשות המקומיתשל   תצהיר – "בתרבות מקומיתתמיכה הגדלת שימור או "אישור על 

היא מעניקה תמיכה למוסדות התרבות שבתחומה אשר נתמכו על ידי  2020שלפיו בשנת 

 ובו 2019, באותו סכום כולל לפחות, שבו היא תמכה בהם בשנת 2019שנת המשרד ב

  ;2020 ובשנת 2019כאמור בשנת  יםהתמיכה הכולל מיסכו יםפורטמ

של המוסד, שבו  תצהיר – "אישור על תמיכה מקומית בפעילות נתמכת מסוימת של המוסד"

בפעילות מסוימת  2020ובשנת  2019בשנת  שאושרו לוהמקומית  התמיכה מיסכו יםרטומפ

 שנתב שקייםפעילות האותה ועלות  ,שנים אלהשל המוסד, אשר נתמכה על ידי המשרד ב

2019; 

, ללא 2018הדוחות הכספיים המבוקרים של מוסד ציבור לשנה  -" 2018של כספיים הדוחות ה"

הכנסות או הוצאות ב"שווה כסף"; הוועדה רשאית להורות על הגשת אישור מיוחד של רואה 

 חשבון בנוסף לדוחות הכספיים;
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 הכנסה ציבורית או הלוואות; ןשאינהכנסות  – הכנסות עצמיות""

מבקש המוסד הציבור  על ידי מורשי החתימה של התחייבות חתומה – "התחייבות של המוסד"

הם תמיכה על פי מבחנים אלה, שזהותם אושרה על ידי עורך דין ושבה הוא גם מאשר ש

 לעניין נשוא ההתחייבות; הציבור את מוסדמוסמכים לחייב 

תמיכה שנקבעו לפי חוק התרבות, המבחני מי מ – ״המבחנים העיקריים״או  ״המבחן העיקרי״

כאמור  נים, לפי חוק הקולנוע או חלק ממבח19835-המוזיאונים, התשמ״גלפי חוק 

 ;את חלוקת התמיכות בתחום פעילות מקצועית מסוים המסדירים

וכן תאגיד קציב, תא לחוק יסודות ה3מוסד ציבור כהגדרתו בסעיף  –" מוסד ציבור" או "מוסד"

 םאו תאגיד שהוק, מקומית למען הסר ספק, רשות. עיקרייםהמבחנים השנתמך על פי  עירוני,

   ;מבחנים אלהלפי לא יתמכו לפי חוק 

 בהתאם לדוחות כספייםמוסד ציבור  של השנתי וצאותמחזור הה – "וצאות"מחזור ה

 ;"שווה כסף"ללא הוצאות ב ,המבוקרים

בהתאם לדוחות הכספיים של מוסד ציבור  השנתי מחזור ההכנסות – "מחזור הכנסות"

  ;ב"שווה כסף" , ללא הכנסותהמבוקרים

 הלוואות; בתמיכה ציבורית או ב אינושמקורם מקורות כספיים  –מקורות עצמיים" "

ללא מקורות , מקורות עצמיים ששימשו לפעילות שוטפת –" "מקורות עצמיים לפעילות שוטפת

 שיועדו לפיתוח;

הפעילות מושא הבקשה לתמיכה לבין תחום הפרדה חשבונאית מוחלטת בין  – "משק סגור"

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

 ומתכלה או השימוש בו, הוצאות השכר והוצאות הנהלה וכלליות; 

למוסד לביטוח לאומי  102בדוח כלל אותו מוסד וה במוסד מי שהועסק במשרה מלאה –"עובד" 

 ;2020 בשנת לחודש פברוארעד  2019 בשנת מחודש מרץ החל

מוסד נתמך על פי מי מהמבחנים העיקריים ביחד עם אותו  השבגינפעילות  – ""הפעילות הנתמכת

 ; סוג פעילות מקצועית שבגינה הוא נתמך על פי מבחנים אלה 

העניקה תמיכה מקומית  2019שנת שב הרשות המקומית – "הרשות המקומית של המוסד"

, ובלבד שמדובר בסוג פעילות שבגינו 2020שנת ציבור או שעושה כן במוסד לפעילות של 

 ;  2019-תמך המשרד במוסד ב

 שמוציא מוסד בגין קיום הפעילות הנתמכת;בכסף מההוצאות  90% – "המרבי התמיכה שיעור"

שווה "תמיכה כספית או תקצוב של מוסד על ידי הרשות המקומית, ללא  – "תמיכה מקומית"

 , לרבות התחייבות כדין למתן תמיכה;"כסף

שהם תמיכות או הקצבות מתקציב , "שווה כסף" שאינם ,מקורות כספיים –" תמיכה ציבורית"

ושאינם במסגרת  המדינה, מתקציב תאגיד שהוקם לפי חוק או מתקציב רשות מקומית,

  ;רכישת שירותים

שמבקש תמיכה ציבור, המוסד  מורשי החתימה שלחתום על ידי תצהיר  –" מוסדהתצהיר של "

חתימתם גם מאשר שבו הוא שושזהותם אושרה על ידי עורך דין על פי מבחנים אלה, 

 לעניין נשוא התצהיר; הציבור מחייבת את מוסד

                                                
 .113ס״ח התשמ״ג, עמ'  5
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יועץ התצהיר חתום על ידי מורשי החתימה של רשות מקומית בפני  –" של רשות מקומית תצהיר"

שזהותם אושרה על ידו ושבו הוא גם מאשר שחתימתם מחייבת  ,משפטי של אותה רשותה

  את הרשות המקומית לעניין נשוא התצהיר.

 תמיכההת ומטר .3

להתמודד עם  לסייע למוסדות ציבור בתחום התרבות ןמבחנים אלה ה התמיכה לפי תומטר

או  צמצום פעילותכפי שבאה לידי ביטוי, בין היתר, בהשפעת משבר נגיף הקורונה על פעילותם, 

הוראות את החובה ליישם נוכח הוצאת עובדים לחופשה, ו בפני קהלתה , סגירהפסקתה

קנות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים במקום עבודה תהוראות או את הרשויות המוסמכות 

כל  ;(תקנות שעת חירום –)להלן  62020-תש"ףהלשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש(, 

 :שלהלן ותמטרהלהשגת זאת 

 המוסדות; של פעילותהרצף עודד את ל (1)

 ;ומלאמקצועי באופן לסייע למוסדות לחדש את פעילותם  (2)

 ;שגרהלפעילותם בעת שתית הארגונית הנדרשת שמר את התלסייע למוסדות ל (3)

למוסדות להחזיר לעבודתם את קהילת האמנים והיוצרים ואת עובדי תעשיית  לסייע (4)

   ;התרבות

 וף להן.פמבחנים אלה ובככל דין, הוראות בהתאם להכל 

  השונים פעילותהתחומי  .4

בכפוף ליתר  , זאתשלהלן הפעילותבין תחומי  יחולקוכספי התמיכה על פי מבחנים אלה  (א)

 הוראות מבחנים אלה:

מיליון שקלים  50 – תקופת סגירהבגין הוצאות בסיוע מיוחד  – א' פעילותתחום  (1)

 ;חדשים

סכום שיוותר בנתמכת הפעילות העידוד קיום למיוחד סיוע  –ב' פעילותתחום  (2)

 ;'ג-ו 'מהתקציב המיועד לחלוקה לפי מבחנים אלה לאחר חלוקת התמיכה בתחומים א

 25 – מרשות מקומית(  (Matchingמימון תואם על בסיססיוע מיוחד  –ג' פעילותתחום  (3)

  .מיליון שקלים חדשים

ב', כספי תמיכה, שנוכו מסכום התמיכה במוסד, כאמור -וא'  הפעילותלעניין תחומי  (ב)

 .להלן, יוחזרו לאוצר המדינה (6)9 -ו ()ב(7)7 פיםבסעי

זה לכלל  פעילותמימון התואם שמעמיד המשרד בתחום סכום האם ג',  פעילותלעניין תחום  (ג)

מיליון שקלים  25-מקטן בכל הרשויות המקומיות יחדיו המוסדות הזכאים לתמיכה על פיו 

 .ב' פעילותתחום תועבר לתקציב של  התקציבית , היתרהחדשים

לתחום רשאית להעביר סכומים מתחום פעילות אחד  ההוועד סעיף זה,בכפוף להוראות  (ד)

  פעילות אחר.

 הערות כלליות .5

תוכל הוועדה לאשר  2020התמיכות הכללי, בשנת  לנוהל 24מבלי לגרוע מהוראות סעיף  (א)

בתנאי שבכל שנה סכום התמיכה לא יעלה  ,2021-ו 2020תמיכה על פי מבחנים אלה לשנים 

                                                
   .820 התש"ף, עמ' י"פ 6
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הוועדה תאשר מידי שנה את החלק היחסי לתמיכה  ;הנתמכתמעלות הפעילות  90%על 

 .עבור כל מוסד ציבורבנה באותה ש

הנתונים שדווחו על ידי  כללתבדוק את נכונותם של  הוועדה ,2020 התמיכה שנת סיוםב (ב)

על הגדלה או הקטנת  אישורקבלת תמיכה על פי מבחנים אלה, לרבות  לצורך הציבור מוסד

של  מסוימתבפעילות נתמכת  מקומית תמיכהבתרבות או אישור על  מקומית תמיכה

שנתמך על פי מבחנים אלה ותנקוט עקב כך בצעדים הציבור המוסד, שהגיש מוסד 

 של אחרתמבלי לגרוע מכל סמכות  הכל ;המתאימים אם סבורה שיש מקום לעשות כן

 .ובהתאם להוראות הנוהל הוועדה

 תמיכהה תכלליים לקבל תנאי סף .6

מצאה כי עמד בכל תנאי הסף שהוועדה  ציבור יהיה זכאי רק מוסדלפי מבחנים אלה  תמיכהל

 :האלה

מלאה  בקשהתרבות הבמועד למינהל המוסד הגיש  , לפי העניין,2021או שנת  2020בשנת  (1)

המוסד הגיש במועד למינהל  2021בשנת ו לקבל תמיכה לפי המבחנים העיקרייםתקינה ו

 ;לאותה שנה תמיכהשל האשר את החלק היחסי לתקינה מלאה ותרבות בקשה ה

 יםעומד( 1פסקה )לתמיכה כאמור בהבקשה המוסד ו , לפי העניין,2021או שנת  2020בשנת  (2)

 ;התמיכות הכללי נוהללקבלת תמיכה לפי  םתנאיב

לפי תמיכה המוסד והבקשה עומדים בתנאים לקבלת  , לפי העניין,2021או שנת  2020בשנת  (3)

מלא המוסד מסר במועד, באופן  ;תמיכהמבקש הוא  פיהם על שהעיקריים המבחנים 

תמיכה  תלקבלבחינת בקשה  הנתונים לצורךוהמידע את כל  , לפי דרישת המשרד,ותקין

 ;מבחנים אלהלפי 

צירף לבקשתו לקבלת תמיכה על פי מבחנים אלה אישור על שימור או הגדלת של מוסד ה (4)

התמיכה המקומית בתרבות או אישור על התמיכה המקומית בפעילות נתמכת מסוימת של 

 ;המוסד

באותה  של המוסדשיעור ההכנסות העצמיות  ,2018שנת על בסיס הדוחות הכספיים של  (5)

מכלל  25%על עלה  ,לפי מבחנים אלה בעדה מבוקש הסיוע המיוחדשפעילות סוג המשנה 

 ;מפעילות זו הכנסות המוסד

כרטיסים, מכירת מופעים מכירת שיעור ההכנסות מ ,2018 שנת הכספיים של הדוחות לפי (6)

עלה על  ,לפי מבחנים אלה המיוחדבעדה מבוקש הסיוע שמהפעילות באותה שנה  נוייםמ או

על אף האמור, למוסד שנתמך ; אותה שנהבהפעילות אותו סוג מ מכלל הכנסות המוסד 20%

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט בתחום המוזיאונים העל פי 

 ;15% יהיה שיעור ההכנסות כאמור וז פסקהשיעור ההכנסות כאמור ב ,7המוכרים

לקיים את הוראות התחייבות של המוסד צורפה על פי מבחנים אלה  לקבלת תמיכהלבקשה  (7)

 למבחנים אלה; )א(8סעיף 

הוא מתחייב לפיה , התחייבות של המוסדצורפה על פי מבחנים אלה  לקבלת תמיכהלבקשה  (8)

 10%בשיעור של  2020הוצאות הנהלה וכלליות בשנת וציא בגין מ ואהסכום שהאת  פחיתלה

                                                
; 6964-ו 3025; התשע"ג, עמ' 1302; התשע"ב, עמ' 2617; התשס"ח, עמ' 2327; התשס"ז, עמ' 3904י"פ התשס"ה, עמ'  7

 . 11351; התשע"ט, עמ' 7006; התשע"ח, עמ' 4998התשע"ז, עמ' 
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חתימת יום מלתקופה שיקבע באופן יחסי בשיעור שזאת אך , 2019שנת בהסכום שהוציא מ

  ;(2020בדצמבר  31) ט"ז בטבת התשפ"א יוםעד  מבחנים אלה

את כספי התמיכה כמשק סגור אחד נהל ממוסד ה , לפי העניין,2021או שנת  2020בשנת  (9)

תנים לו בגין אותו יהנ מבחנים אלהכספי התמיכה לפי והוא נתמך  ועל פיעיקרי ש ןלפי מבח

 ;סוג פעילות מקצועית

 המוסד אישור מטעם רואה החשבון של המוסד אודות מידע פיננסי הנוגע לפעילותלמוסד  (10)

 , כפי שיקבע מינהל התרבות.2018המבקש בשנה 

 אופן חלוקת התמיכה – סגירה תקופתבגין הוצאות בסיוע מיוחד  – א' פעילותתחום  .7

ועל בסיס  שלהלן התחשיביחושב לפי בתחום פעילות א'  ציבור התמיכה לכל מוסד סכום

 :2018 שנת שלכספיים הדוחות ה

 מקורות שיועדובניכוי  ,2018שנת התמיכה הציבורית בשיעור חושב י ,בשלב הראשון (1)

שבגינה המבחנים העיקריים, אחד מן על פי  2018שנת מוסד בהשקיים לפעילות  ,לפיתוח

אותה מ, מתוך מחזור ההכנסות של המוסד 2020שנת בלמשרד בקשת תמיכה מוסד ההגיש 

  ;2018בשנת  פעילותה

 ;1-מ (1, כמפורט בפסקה )יופחת השיעור שהתקבל בשלב הראשון ,בשלב השני (2)

 30%-וכפל בת (2, כמפורט בפסקה )התוצאה שהתקבלה בסוף השלב השני ,בשלב השלישי (3)

 ; פעילות ו סוגאות בגין 2018ממחזור ההוצאות של הגוף בשנת 

שהוא החלק היחסי של  366\90 -ב(, 3שהתקבלה לפי פסקה )תוכפל התוצאה בשלב הרביעי,  (4)

  ;הפחתת הפעילות העיקריתת במבחנים אלה לתקופנקבע אשר  ,2020שנת 

ביחס הרביעי של התוצאה שהתקבלה בשלב היחסי  שיעורהלמוסד חושב י ,החמישיבשלב  (5)

  יחדיו; כלל המוסדותלהרביעי לתוצאה שהתקבלה בסוף השלב 

פעילות בתקציב שנקבע לתחום החמישי , יוכפל השיעור שנקבע לפעילות בשלב שישיבשלב ה (6)

 ;זה

 :בשלב השביעי, יחולו הוראות אלה (7)

 השלב בסוף שנקבע כפי יהיה במוסד התמיכה סכום להלןש מהמקרים אחדהתקיים ב (א)

  :השישי

( 4)6לפי סעיף  בתרבות מקומית תמיכה הגדלת או שימור על אישור המציא המוסד (1)

 ;למבחנים אלה

לפי  המוסד של מסוימת נתמכת בפעילות מקומית תמיכה על אישור המציא המוסד (2)

שנת ב פחתה לא פעילות באותה המקומית התמיכה לפיו, ( למבחנים אלה4)6סעיף 

  ;2019 שנתהתמיכה המקומית ב לעומת 2020

לפי סעיף  בתרבות מקומית תמיכה הגדלת או שימור על אישורשלא הגיש לעניין מוסד  (ב)

 של מסוימת נתמכת בפעילות מקומית תמיכה על אישוראך הגיש ( למבחנים אלה, 4)6

 התמיכה הפחת לפיו(, האישור – זאתמשנה  בפסקה)להלן  (4)6לפי סעיף  המוסד

התמיכה המקומית  לעומת 2020שנת ב האישור נשוא הנתמכת בפעילות המקומית

 ובלבד, כדלקמןשנקבע בסוף השלב השישי  ,במוסד , יוקטן סכום התמיכה2019 שנתב

 10% לפחות היה 2019שנת הרשות המקומית באותה פעילות ב תמיכת ששיעור

 :מעלותה
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הקטנת התמיכה  שיעור
המקומית בפעילות הנתמכת 

שנת הציבור בשל מוסד 
  2019 שנת לעומת 2020

כל סך סכום הקטנת 
למוסד התמיכה שחושב 

הציבור בתום שלב 
    החישוב השישי

מסכום  1.5פי הקטנה  5%עד 
ההפרש בין התמיכה 

המקומית בפעילות 
 ביןל 2020המוסד בשנת 

סכום  –)להלן  2019 שנת
   ;(ההפרש

מסכום 1.7 פי  הקטנה 10%עד  5%-מ
 ;ההפרש

  
מסכום  1.9פי  הקטנה 15%עד  10%-מ

 ;ההפרש

  
מסכום  2.1פי  הקטנה 20%עד  15%-מ

 ;ההפרש

  
מסכום  2.3פי  הקטנה % 25עד  20%ֵֵ-מ

 ;ההפרש
  

מסכום  4פי  הקטנה 25%מעל 
בין תמיכת  ההפרש
בפעילות המוסד הרשות 

נשוא בקשת התמיכה 
שנת  לבין 2020בשנת 
ולא יותר מהיקף , 2019

שנקבע בשלב התמיכה 
  .השישי

  

  תנאי זכאות מיוחדים –עידוד קיום פעילות נתמכת למיוחד סיוע  –ב'  פעילותתחום  .8

בנוסף לעמידתו  זה יהיה זכאי רק מוסד, שהוועדה מצאה כי פעילות זה בתחום לתמיכה (א)

של חודשיים וחצי החל מהמועד במהלך התקופה , 6בסעיף  בתנאים לקבלת תמיכה כמפורט

העובדים מספר מ ,לפחות 70% עובדים בוהקובעת(  התקופה – בסעיף זה)להלן הקובע 

קיום  ;(עובדים ממשיכים –זה  )להלן בסעיף (2020במרץ  1) ' באדר התש"ףיום הבשעבדו בו 

 בגיןבין היתר  ,הוראה של רשות מוסמכתל ,כפוף להוראות כל דיןקטן זה האמור בסעיף 

 לעניין סעיף ;הוועדהאו להנחיות של  ,נגיף הקורונההחמרה במצב השורר במדינה מחמת 

בין בכלל ובין בתחום פעילות  ,יום מהתאריך בו מוסדות תרבות 21 – "המועד הקובע", זה

 מסוים, לפי העניין, יורשו לקיים פעילות בפני קהל או לפתוח למבקרים, לפי העניין.

העובדים שיעור גם אם  תמיכה במוסדה עדווהתאשר  ,)א(על אף האמור בסעיף קטן  (ב)

נוכחה כי אי עמידתו בשיעור הנזכר נבע מאחת או יותר  אם, 70%-מנמוך בו  הממשיכים

 : אלההמהסיבות 
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רפואי להידבקות  בקבוצת סיכון ולרבות היות המוסדנסיבות רפואיות הקשורות לעובד  (1)

מבלי לפגוע בצנעת  עובד המוסד יצרף לבקשתו אישור רפואי לביסוסה ;בנגיף הקורונה

 ;פרטיותו

המוסד יצרף לבקשתו אישור  ;מכל סיבה שהיא במוסדעבוד חזור לשל עובד לסירוב  (2)

 בכתב מהעובד; 

 מאפיינים דומים על עדה השתכנעה כי סביר שתמנע ממוסד בואשר הו, סיבה מיוחדת (3)

  .)א(בסעיף קטן  אמורבלעמוד 

מיום סיום התקופה הקובעת למשך החל )ב( רשאי להגיש בקשה על פי סעיף קטן מוסד  (ג)

תוגש בכתב, תהיה מנומקת ויצורפו אליה כל האסמכתאות הבקשה  ;יום 30תקופה של 

 .הנדרשות לבירור

 ,מנומקת תהיה, בכתב תינתן (ב)סעיף קטן לפי לא לאשר בקשת מוסד  הועדהוהחלטת  (ד)

 .מזהים פרטים השמטת תוך המשרד באתר ותוצג למוסד תועבר

 אופן חלוקת התמיכה – תקופת סגירהבגין הוצאות בסיוע מיוחד  –' ב פעילותתחום  .9

דוחות ועל בסיס ה שלהלן התחשיב לפי יחושבבתחום פעילות ב'  מוסד לכל התמיכה סכום

 :2018 שנת שלכספיים 

מקורות שיועדו בניכוי  ,2018שנת התמיכה הציבורית בשיעור בשלב הראשון, יחושב  (1)

שנת במוסד השקיים ו 2018שנת שבגינו תמך המשרד במוסד ב, פעילותכל סוג של ל ,לפיתוח

מתוך מחזור ההכנסות  זאת, 2020שנת הגיש מוסד בקשת תמיכה למשרד ב ושבגינו, 2018

 ; 1-הערך המתקבל יופחת מ; 2018פעילות בשנת הקשורות לאותה של המוסד 

בהכנסות  (,1, כמפורט בפסקה )ראשוןבשלב השהתקבל יוכפל השיעור  ,השניבשלב  (2)

 ;2018שנת העצמיות של המוסד ב

 ; 0.3-ב (,2, כמפורט בפסקה )וכפל התוצאה שהתקבלה בשלב השניתבשלב השלישי,  (3)

יחושב למוסד השיעור היחסי של התוצאה שהתקבלה בשלב השלישי ביחס  ,הרביעיבשלב  (4)

 לתוצאה שהתקבלה בסוף השלב השלישי לכלל המוסדות יחדיו; 

 ;בסכום שנותר לחלוקה בתקנההרביעי עור שנקבע לכל גוף בשלב יוכפל השי ,החמישיבשלב  (5)

 בשינויים המחויבים. (7)7בשלב השישי יחולו הוראות סעיף  (6)

תנאי  – מרשות מקומית(  (Matchingמימון תואם על בסיססיוע מיוחד  -ג'  פעילותתחום  .10

 מיוחד זכאות

בתנאים לקבלת לעמידתו בנוסף  זה יהיה זכאי רק מוסד, שהוועדה מצאה כי בתחום לתמיכה

לפי  בתרבות תמיכה מקומיתהגדלת שימור או הגיש אישור על הוא , 6בסעיף  כמפורטתמיכה 

 .(4)6סעיף 

 התמיכה חישוב .11

הסיוע הכספי מקומית את ה רשותהתגדיל בו שעל כל שקל , (ג)בכפוף לאמור בסעיף קטן  (א)

כאמור באישור על שימור או הגדלת תמיכה מקומית  ,2019 שנת לעומת 2020בשנת שלה 

אותה רשות של  מוסדות התרבותיחלק בין אותו , נוסףאחד שקל יעמיד המשרד  ,בתרבות

סכום –)להלן  לפי מבחנים אלהכאמור בהגדרה "הרשות המקומית של המוסד"  ,מקומית

  ;(המוסדות הזכאים, בהתאמה-ו מימון התואםה

אותה רשות כאמור  של הזכאים מוסדותהבין  התואם מימוןההמשרד יחלק את סכום  (ב)

 המתוך סכום התמיכ ,ב' פעילות תחוםפי  עלמוסד  כל שקיבללשיעור התמיכה יחסי  באופן
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 יחולולעניין זה  ;'ב פעילות תחום פי עלאותה רשות כאמור  של הזכאים המוסדות בכלל

 .8 הוראות סעיף 

 לכלל הרשויות המקומיות,שהמשרד אמור להעמיד המצטבר המימון התואם סכום אם  (ג)

 מימון התואם, סכום המיליון שקלים חדשים 25-גדול מ (א)בהתאם לאמור בסעיף קטן 

סכום שעד באופן יחסי קטן יבפני עצמה, בין המוסדות הזכאים בכל רשות ורשות לחלוקה 

מיליון שקלים  25מוד על עימצטבר ביחס לכלל הרשויות המקומיות המימון התואם ה

 . חדשים

 סייגים .12

 על תמיכה במוסד על פי מבחנים אלה:  באופן מצטברשלהלן ההגבלות  יחולובכל מקרה 

   ;לא ישולמו מקדמות בהתייחס לתמיכה על פי מבחנים אלה 2021שנת או  2020שנת ב (1)

בגין פעילות באותה שנה מבחנים אלה שניתנים על פי כספי תמיכה  2021או שנת  2020בשנת  (2)

רק לצורך קיום יוצאו על פי מי מהמבחנים העיקריים בגינה באותה שנה גם שמוסד נתמך 

 ;נתמכת פעילותאותה 

ההיקף הכולל של תמיכת המשרד במוסד ציבור בגין ההוצאות  2021או שנת  2020בשנת  (3)

והן על לקיום פעילות שבה המשרד תומך הן על פי מבחנים אלה באותה שנה שהוא מוציא 

 .לא יעלה על שיעור התמיכה המרבימי מהמבחנים העיקריים 

  תחילה ותוקף .13

עד יום  הם יעמדו בתוקפםו (2020בינואר  1ביום ד' בטבת התש"ף ) ם של מבחנים אלהתחילת

 (.2021בדצמבר  31) ב"ז בטבת התשפ"כ

__________________ 

 חילי טרופר

 התרבות והספורט שר 

 

                             התשפ"א _____________

______(_____ __2020) 
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