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  בתחום הגופים הכליים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט מבחנים ל תיקון

 1985 -לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה

 

המשפטי לממשלה התייעצות עם היועץ וב, 19851 -א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה3בהתאם לסעיף 

, 20022 -( לחוק התרבות והאמנות, התשס"ג4)3ועם המועצה הישראלית לתרבות ואמנות לפי סעיף 

בתחום הגופים של משרד התרבות והספורט לחלוקת כספי תמיכות מתפרסם בזה תיקון למבחנים 

 :, כמפורט להלןהמבחנים העיקריים( -)להלן 3הכליים

 

 פתיחתיקון  .1

 ". 19-42-02-59" יבוא: "19-42-02-16במקום: " ,העיקרייםמבחנים ל בפתיח

  3תיקון סעיף  .2

  -למבחנים העיקריים  3בסעיף 

 אחרי המילים: "רמה אמנותית נאותה;" יבוא:  ,(2)א()קטן בסעיף  (א)

 לעניין תנאי זה:"

אם ממוצע הניקוד שקיבל בעד פעילותו , תאגיד ייחשב כבעל רמה אמנותית נאותה )א(

הערכתם  לפיו למוסיקה על פי החלטת המדוראחת לפחות  נקודה הואבמדדים שיפורטו להלן 

הנחיותיו  לפי, הפועלים למוסיקה של מעריכים בעלי כישורים מתאימים שהסמיך המדור

יינתן בשים  ; הניקודלמוסיקה ( ועל ידי חברי המדורלמוסיקה מעריכים מטעם המדור -)להלן

 לב למדדים אלה:

 איכות צליל הנגנים )דיוק, ניקיון, הפקת צליל וכיוצא באלה(;( 1)  

 רמת הניצוח )הובלה, פרשנות מוסיקלית וכיוצא באלה(; ( 2) 

 רמת התזמורת )הענות למנצח, אנסמבל, טכניקה וכיוצא באלה(;( 3) 

  רמת הניהול המוסיקלי )בחירת סולנים, מקוריות הרפרטואר וגיוונו וכיוצא ( 4) 

 באלה(;             

 רמת ההופעה ותגובת הקהל; ( 5) 

 ;איכות הכלים( 6) 

 

 :  להלן כמפורט תנוקד פסקה זו לפי האמנותית הרמה )ב(

 ;נקודות 0: נאותה בלתי אמנותית רמה     

                                                           
 .34; התשנ"ב, עמ' 60ס"ח התשמ"ה, עמ'  1

 .64ס"ח התשס"ג, עמ'  2

התשע"ו,  ;6110' עמ התשע"ב ,; 3562' עמ, ; התש"ע2761 , עמ'; התשס"ח1086 , עמ'; התשס"ז1474התשס"ו, עמ' י"פ  3
 .7488' ועמ 6061עמ' 

 



 

2 
 

 ;נקודות 1: נאותה אמנותית רמה     

 ;נקודות 2: טובה אמנותית רמה     

 ;נקודות 3: מאוד טובה אמנותית מהר     

 ;נקודות 4: מצוינת אמנותית רמה     

נקודות אלא על יסוד חוות דעתם של שלושה מהמעריכים מטעם  1-לא יינתן ציון הנמוך מ

 ;המלצתם תהיה מנומקתש ,לפחות למוסיקה המדור

 של בקשה לאשר, למוסיקה המדור המלצת לפי, רשאית הוועדה, לעיל האמור אף על (ג)

(, ההקלה -להלן)פסקת משנה זו  בתנאי עמד לא אם אף, אלה מבחנים לפי תאגיד

 :אלה כל בהתקיים

 התאגיד קיבל תמיכה בשנה התקציבית הקודמת; (1)

 ההקלה ניתנת לתקופה שלא תעלה על שנתיים רצופות; (2)

התאגיד הגיש תכנית עבודה מקצועית  –בשנה השנייה בה ניתנת ההקלה  (3)

, לבעיות הנוגעות למוסיקה מפורטת הנותנת מענה, להנחת דעתו של המדור

 ;לרמתו האמנותית

להזמין גופים כליים למוסיקה כדי לגרוע מסמכותו של המדור  פסקת משנה זואין בהוראות 

 ני המדורשטרם נתמכו לפי מבחנים אלה, המתעתדים להגיש בקשה לתמיכה, להופיע בפ

, ובלבד שהערכת הרמה האמנותית לעניין מבחנים אלה תיעשה על פי הקבוע למוסיקה

 ."בסעיף זה

 : יבוא קטן )ב(סעיף אחרי  (ב)

( תיבחן בידי 2()א)בסעיף קטן על אף האמור בסעיף קטן )ב(, התקיימות התנאי האמור   (1")ב

 בהתקיים אחד מאלה: למעטאחת לשנתיים,  למוסיקההמדור 

 תבוצע ההערכה מדי שנה;  ; במקרה זה )ג((2()א)3קיבל הקלה כאמור בסעיף  התאגיד (1)

בקשה כי תבוצע הערכה בשל שינוי משמעותי שחל  למוסיקה התאגיד הגיש למדור (2)

שינוי הנובע מהחלפת המנצח כגון  – ברמתו האמנותית; לעניין זה, "שינוי משמעותי"

   "ל נגנים.הקבוע או המנהל האמנותי, או מתחלופה משמעותית ש

; בשנה התקציבית הקודמת"שבסעיף קטן )ג( במקום המילים: "שבשנת ההערכה" יבוא: " (ג)

  במקום המילה: "שישה" יבוא: "שמונה". 

 

 6 סעיף תיקון .3

  -למבחנים העיקריים  6בסעיף 

 פי שעל, הפילהרמונית התזמורת, לעיל האמור אף עלקטן )ד( יימחקו המילים: "בסעיף  (א)

 ובעולם בארץ המוכרת התזמורת היא ואמנות הישראלית לתרבות המועצה המלצת

 תוצאת כפל שהיא לתמיכה זה בשלב זכאית תהיה, הישראלית המובילה כתזמורת
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 אחת בידיה ותיבחן תשוב זה בענין המועצה המלצת; לגביה הבסיסי שנתקבלה התחשיב

 לשלוש שנים." 

 

 אחרי סעיף קטן )ד( יבוא:  (ב)

שעל פי המלצת המועצה הישראלית גוף כלי אחד, , בסעיף קטן )ד(על אף האמור  (1")ד 

וכן , בתחום המוסיקה הקלאסית המערביתהמוכר בארץ הכלי  הגוףא ולתרבות ואמנות ה

 םזכאי יהיו גוף כלי אחד, כאמור, בתחום המוסיקה הקלאסית מן המזרח וצפון אפריקה,

המלצה כאמור ; םלה לגביהבשלב זה לתמיכה שהיא כפל תוצאת התחשיב הבסיסי שנתקב

דרישת  –שהגוף הכלי הגיש בקשה מסודרת להיתמך כגוף מוביל )להלן  אחריתינתן רק 

המלצת המועצה  ;ין זה תשוב ותיבחן אחת לשלוש שניםיהמלצת המועצה בענהזכאות(; 

החלטות המועצה לפי סעיף קטן זה יועברו לעיון מוסד ציבור שהגיש בקשה  ;תהיה מנומקת

 ;יום מהמועד בו הועברה לו ההחלטה 14בלבד שהמוסד הגיש בקשה כאמור תוך כאמור, ו

 ;יום 21ההחלטה תועבר לעיון המוסד תוך 

גוף כלי אשר המועצה הישראלית לתרבות ואמנות,  –לעניין סעיף קטן זה, "גוף כלי מוביל"    

 בסיוע המדור למוסיקה, מצאה כי מתקיימים בו כל התנאים הבאים:  

 הוא פועל ברציפות בחמש השנים שקדמו לדרישת הזכאות;   (1)

   נקודות במשתנה רמת הביצוע; 4הוא קיבל  (2)

 לגבי גוף כלי מוביל בתחום המוסיקה הקלאסית מן המזרח וצפון אפריקה: (3)

 )ה(;3הוא תזמורת קאמרית כהגדרתה בסעיף   (א)

 בתחום המוסיקה הקלאסית מן המזרח וצפון אפריקה; הם עיקר ביצועיו (ב)

 יצועיו ניכרת אותנטיות ונאמנות למקורות המוסיקליים; בב (ג)

הוא זוכה להכרה בינלאומית; לעניין סעיף זה, גוף כלי יחשב כגוף שזכה  (ד)

לפחות מבצע בפועל סיבוב קונצרטים עולמי אחד הוא בהכרה בינלאומית אם 

,  מחוץ לישראלבפרסומים בהקשר חיובי בכל שנה קלנדרית,  פועלו מוזכר 

 (;הכרה בינלאומית –)להלן  מחוץ לישראלמוזמן להופיע הוא ו

לרבות פעילות קבועה לנוער  ,הוא מקיים פעילות חינוכית מתמשכת בקהילה (ה)

 (;פעילות בקהילה –)להלן 

 המערבית: לגבי גוף כלי מוביל בתחום המוסיקה הקלאסית (4)

 )ה(; 3הוא תזמורת סימפונית כהגדרתה בסעיף   (א)

 הוא זוכה להכרה בינלאומית; (ב)

רפרטואר הכולל  –הוא מבצע רפרטואר מגוון; לעניין  זה, "רפרטואר מגוון"  (ג)

 )ז'אנרים( מכל תקופה; סוגותיצירות ממגוון תקופות וממגוון 

 ".הוא מקיים פעילות בקהילה (ד)

 

 בסעיף קטן )ה( במקום המילים: "בשנת ההערכה" יבוא: "בשנה התקציבית הקודמת".  (ג)
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 7תיקון סעיף  .4

  –למבחנים העיקריים  7בסעיף 

 

 ".0.3" :יבוא " 0.1"במקום  ,(1)(ב) קטן  בסעיף (א)

 ". 30%" יבוא "50%(, אחרי המילים "ובלבד שמעל", במקום "1בסעיף קטן )ח() (ב)

ולעניין גוף כלי המקיים ;" יבוא: "24-ים "אינו פחות מ(, אחרי המיל3בסעיף קטן )יא() (ג)

שמספר הזמרים  בלבד –קונצרט בסגנון מוסיקה קלאסית מן המזרח וצפון אפריקה 

  ";10-הישראליים שהשתתפו בתכנית אינו פחות מ

בחינת  אחריניקוד גוף כלי במשתנה זה ייקבע (, במקום האמור בו יבוא: "2בסעיף קטן )יב() (ד)

שנה שקדמה לכך על ידי מעריכים מטעם הרמה האמנותית של הגוף בשנת ההערכה או ב

 ";( למבחנים אלה2)א()3לפי הוראות סעיף  למוסיקהוחברי המדור  למוסיקההמדור 

  

 9תיקון סעיף  .5

  במקום האמור בו יבוא: ,למבחנים העיקריים 9בסעיף 

, לא יפחת שיעור התמיכה במוסד אשר נתמך בשנת 2017על אף האמור במבחנים אלה, בשנת  ")א( 

הגבלת ההגנה הקבועה בסיפא של סעיף  ;2016משיעור התמיכה שקיבל בשנת  85%-מ ,2016

 ואילך. (2018בינואר  1יום י"ד בטבת התשע"ח )תחול החל מ ו()6

( 2017בדצמבר  31תשע"ח )ה( למבחנים אלה, עד ליום י"ג בטבת 1)ד6על אף האמור בסעיף  )ב( 

ות בעניין התזמורת הפילהרמונית לפי המלצת המועצה הישראלית לתרבות ואמנתיוותר 

תחשב לעניין מבחנים אלה כגוף כלי  התזמורת הפילהרמוניתו)ד( בנוסחו הקודם, 6סעיף 

 המוסיקה הקלאסית המערבית. "מוביל בתחום 

 תחילה .6

 .חתימתו מיום()ה( 3()1)ד6 -ו()ד( 3()1)ד6 סעיפים למעט, זה תיקון של תחילתו)א(  

    .(2020 בינואר 1) "פתשה בטבת 'ד ביום()ה( 3()1)ד6 -ו()ד( 3()1)ד6 סעיפים של תחילתם)ב(  

 

 (2017 ________ב ) ___  __________, התשע"ז 
 

______________________ 
 מירי רגב

 שרת התרבות והספורט
 
(803-35-2017-000033) 


