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 להכרה בספריות ציבוריות של רשויות מקומיות ולתמיכה בהןמבחנים 

 19420250תקנה תקציבית: 
 

 הגדרות

  –במבחנים אלה  .1

 )א( לנוהל;8ועדת התמיכות של מינהל התרבות שמונתה לפי סעיף  –" הוועדה"

 ;שבמשרד התרבות מינהל -" המינהל"

 ראש מחלקת ספריות ציבוריות שבמינהל; –" הממונה"

 ;והספורט התרבות משרד –" המשרד"
 
 ;האוצר שר שהתקין, בהן ולדיון המדינה מתקציב לתמיכה בקשות להגשת נוהל -" הנוהל"
 
וכל אחד מסניפיה, לרבות ספריה משולבת הנמצאת של הרשות הספרייה המרכזית  –" הספרייה"

 במתחם בית ספר; 
 
 המרכזית הלשכה שפרסמה, מקומיות הרשויות של 2013 כלכלי חברתי מדד –" ס"למ סיווג"

 ;זמן לזמןמ שיעודכן כפי, 2016 בשנת לסטטיסטיקה
 
 רשות מקומית או מועצה אזורית; -"  רשות"
 

 לשנת בהתייחס, לדוגמא; הקודמת התקציבית לשנה שקדמה הקלנדרית השנה -" הערכה שנת"

  ;2018 שנת היא ההערכה שנת, 2020 התמיכה

 

  ;בדצמבר 31-ב ושסיומה בינואר 1-ב שתחילתה חודשים עשר-שניים של תקופה –" קלנדרית שנה"

 

  התמיכה; מבוקשת שבעבורה הקלנדרית השנה –" התמיכה שנת"

 
 לשנת בהתייחס, לדוגמא; התמיכה לשנת שקדמה הקלנדרית השנה -"קודמת תקציבית שנה"

 .2019 שנת היא הקודמת התקציבית השנה, 2020 התמיכות
 

, רשות של ס"הלמ לסיווג או ברשות תושביםה למספר מתייחסים שבו אלה במבחנים מקום בכל .2
 ביום הידועים, לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה שפרסמה העדכניים הנתונים לפי יחושב הנתון
 במספר שינוי לתמיכה הבקשה שהוגשה לאחר חל ;אלה מבחנים לפי לתמיכה הבקשה הגשת

 לא, לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה נתוני לפי, הרשות של ס"הלמ בסיווג או ברשות התושבים
 .תמיכה שנת באותה, בה התמיכה גובה על או להיתמך רשות של זכאותה על כאמור שינוי ישפיע

 

 



  מטרות התמיכה

, שבתחומןבהפעלתן של ספריות ציבוריות  מקומיות לרשויות לסייע אלה מבחנים לפי התמיכה מטרות
ה לעודד את הקריאה בכל ז ובכללבהחזקתן ובניהולן של ספריות כאמור, שהוכרו לפי מבחנים אלה, 

 .לעודד פעילויות ואירועי תרבות בספריות, לרווחת הציבוררחבי הארץ ו

 

  ותתמיכלחלוקת וות בספרילהכרה עקרונות 

רשות; בכל רשות מקומית או התוגש על ידי הבקשה(  -)להלן  בספרייה לתמיכהלהכרה והבקשה  .3
 מועצה אזורית, לפי העניין, תינתן תמיכה עבור בקשה אחת בלבד. 

 

את יחס חלוקת התקציב בין הספרייה המרכזית וסניפיה; הרשות פרט תתמיכה ללהכרה ו הבבקשת .4
להגיש נתונים נוספים אודות אופן החלוקה בין הספריה המרכזית מהרשות הממונה רשאי לדרוש 

להתנות את התמיכה בשינוי יחס החלוקה האמור,  תרשאי, לפי המלצת הממונה, הוועדה ;וסניפיה
, כי יחס החלוקה שהוצג בבקשה אינו ה, אם סברההזדמנות להשמיע טענותילרשות לאחר שניתנה 

הולם את צורכי הספרייה המרכזית או הסניף, לפי העניין, בשים לב, בין השאר, למספר המנויים, 
 למאפייניהם הסוציו דמוגרפיים ולצרכים מיוחדים של אותו סניף.  

 

פי "ח ביצוע בגין השימוש שעשתה בתמיכה שניתנה לה לודהרשות תגיש לאישורו של המינהל  .5
בנובמבר של שנת  1במאי של שנת התמיכה, ודו"ח ביצוע סופי עד ליום  1עד ליום מבחנים אלה 

 ;דו"ח הביצוע יוגש בהתאם להנחיות המינהל וייחתם בידי ראש הרשות וגזבר הרשותהתמיכה; 
במקרים חריגים, ובהתקיים טעמים מיוחדים, המינהל רשאי לאשר הגשת דו"ח ביצוע במועד 

המפרט בנוסף, הרשות תגיש דוח כספי . חודש מהמועד הנזכרובלבד שלא יעלה על  מאוחר יותר,
דוח ענייני  מאושר וחתום בידי גזבר הרשות וכןאת הוצאות הרשות לעניין הספרייה בשנת ההערכה 

; הדוחות יוגשו במתכונת ובהתאם להנחיות הממונה; לגבי פעילות הספרייה בשנת ההערכה
 דוחות ונתונים נוספים.הממונה רשאי לדרוש 

 

ויוקצו שנותרה בגין הקצאה לרשות כלשהי או תמיכה ביתר שהוחזרה, יוחזרו  יתרה לא מנוצלת .6
 , לפי שיעור התמיכה היחסי שקיבלו. אחרותבאותה שנה לרשויות 

 

, כי רשות לא קיימה את תכנית העבודה הסופי הסתבר למינהל, לרבות מבדיקת דו"ח הביצוע .7
או כי עלויות הפעילות בפועל פחתו מהעלויות שנכללו בתכנית העבודה שעל פיהם שאושרה במלואה 

לרבות בדרך של השבת כספים או קיזוז, לפי , אושרה התמיכה, תופחת התמיכה הסופית בהתאם
בלי לגרוע מכלליות האמור, הסתבר מבדיקת דוח הביצוע עבור המחצית הראשונה הוועדה. החלטת 

לא עמדה בתכנית העבודה שאושרה לתקופת הדו"ח כאמור, תופחת  של שנת התמיכה כי הרשות
התמיכה בהתאם, אלא אם כן תקבל הרשות אישור מראש ובכתב מאת הממונה לדחות את הביצוע 

  למחצית השנייה של שנת התמיכה. 

 

 תנאים להכרה בספרייה ולתמיכה בה
 

להכרה בספרייה בשנת ההערכה; על אף האמור, זכאותה של רשות יתקיימו שלהלן התנאים  .8
; כולה התמיכה שנת במהלךתנאים אלה  של קיומם בהמשך מותנית אלה מבחנים לפי לתמיכהו

 שיקול ולפי עת בכל, לבחון הוועדה או הממונה רשאים, הוועדה של אחרת סמכות מכל לגרוע בלי
 התייעצות לאחר, הוועדה מצאה; חלקם או כולם, ם אלהתנאי של התקיימותם המשך את, דעתם



 ברשות תנאי להתקיים חדל כי, טענותיו את להשמיע לרשות הזדמנות שניתנה הממונה ולאחר עם
לביטול ההכרה בספרייה, או להתלייתה עד להתקיימות התנאי  הוועדה תפעל, מהתנאים שלהלן

התמיכה או קיזוזם, בהתאם שחדל להתקיים בה, וכן תהא רשאית להורות על השבת כספי 
  בים. , בשינויים המחוילהוראות הנוהל

 

בין תקציב  התקציב המיועד לספריה מנוהל כמשק סגור ומתקיימת הפרדה חשבונאית מלאה (1)
יוכרו רק  –לגבי ספריה משולבת   ;יה לבין תחומי פעילות אחרים של הרשות המקומיתיהספר

שלא להכיר  תרשאי לפי המלצת הממונה, ,הוועדה ;ההוצאות הנוגעות להפעלת הספרייה
כי הן חורגות מהיחס הסביר בהתחשב בהיקף  הההוצאות של ספריה משולבת אם סבר במלוא

 יה. יהפעילות של הספר
 

אותם בין  החולקוהתמיכה שקיבלה בכל תחומי הפעילות המפורטים להלן פועלת יה יהספר (2)
 פעילות כמפורט להלן:תחומי 

 

מסך תקציב התמיכה  35%-סכום שלא יפחת מ –רכש ספרים, כתבי עת, מדיה ומאגרי מידע  .א
 65%תקציב התמיכה( ולא יעלה על –השנתי של המשרד ברשות בתחום תמיכה זה )להלן 

לרכוש מאגר מידע מבין רשימת מאגרי הממונה רשאי להורות לספריות  מתקציב התמיכה;
מידע שאושרה על ידו, ובלבד שרשימה כאמור כוללת חמישה מאגרי מידע לפחות; כמו כן, 
הממונה רשאי להורות לספריות לרכוש אמצעי טכנולוגי מתאים להנגשת התוכן הכלול במאגר 

 המידע, לפי בחירתן. 

 40%ולא יעלה על  ב התמיכהמתקצי 20%-סכום שלא יפחת מ –בספריה פעולות תרבות  .ב
 מתקציב התמיכה.

 5%-סכום שלא יפחת מ -רכש מחשבים, תוכנות, שירותי מידענות, ריהוט וציוד משרדי  .ג
 מתקציב התמיכה. 30%מתקציב התמיכה ולא יעלה על 

מתקציב  5%-סכום שלא יפחת מ -מקצועיות למנהלי ספריות וספרנים השתלמויות והכשרות  .ד
 מתקציב התמיכה. 10%התמיכה ולא יעלה על 

מתקציב התמיכה ולא  2%-סכום שלא יפחת מ -יה יפעולות שיווק, פרסום ומיתוג של הספר .ה
 מתקציב התמיכה. 5%יעלה על 

 

בה תוצג החלוקה המתוכננת של ות התמיכה מיועדת לשנהתכנית שנתית תצורף ה לבקש (3)
ותיחתם בידי המנהל האמור  מנהל הספרייהתוכן בידי באותה שנה; התכנית  תקציב הספרייה

הממונה רשאי להורות לספריות בדבר מתכונת התכנית השנתית ושינויים שיש  וגזבר הרשות;
 לערוך בה. 

 

 הרשות המקומית משתתפת במחצית מהוצאות ההחזקה והניהול של הספרייה. (4)

  

את מספקת וה יתושבי הרשות המקומית שבתחומה פועלת הספריהספרייה פתוחה לכל  (5)
מקרב תושבי הרשות  לכל דורשבחינם  השירותים שבעדם ניתנה תמיכה לפי מבחנים אלה

מובהר כי ; והתקנות לפיו 1975-, התשל"ה, בכפוף להוראות חוק הספריות הציבוריותכאמור
-ניתן לגבות תשלומים במקרים המפורטים בתקנות הספריות הציבוריות )תשלומים(, התשל"ח

בלי לגרוע מכלליות האמור, ספריה רשאית  ;ם בתקנות האמורותובכפוף לתנאים הקבועי 1977
לדרוש כתנאי להשאלה, פיקדון שישמש כערובה להבטחת תשלום בגין איחור, אי החזרת ספר  
או השחתתו, ובלבד שהפיקדון לא ייפרע קודם לקרות אחד מהמקרים הללו, וכי גובה הפיקדון 

ר לעיל כדי למנוע מספריה לספק שירותיה גם אין באמושקלים חדשים לספר;  120לא יעלה על 



 אחרות, לפי בחירתהציבוריות או ספריות למי שאינם תושבי הרשות כאמור או לספריות 
 . בעד שירותיה , והיא רשאית לגבות במקרים אלה תשלום סבירנייםיוובתנאים שוו

 

לפחות את אלה:  הולם וראוי, להנחת דעתו של הממונה, הכוללייעודי, הספרייה נמצאת במבנה  (6)
  .עמדת ספרן; מדפים לספרים; עמדות מחשב; שולחנות ישיבה; מרחב לפעילות תרבות

 

, בה ולמספר המנויים הבהתאמה לפעילות המתקיימת בהוא יה המרכזית ישטחה של הספר (7)
  להלן:מהמפורט פחות לא ו

ה ימזערי של הספריהשטח ה תושבים ברשות ה מספר
 במ"ר

 
 מ"ר 100  5,000עד 

 מ"ר  250  20,000עד  5,001 -מ
 מ"ר  400  50,000עד  20,001 -מ

 מ"ר  750  50,001מעל 
 

 העמדהרשות על אף האמור, במקרים חריגים, הוועדה, לפי המלצת הממונה, רשאית לקבוע כי 
אינו תואם את האמור, ובלבד המרכזית בתנאי לפי סעיף קטן זה אף אם שטחה של הספרייה 

לכל היותר וכי בספרייה מרחב ההולם את  25%-ששטח הספרייה קטן מהשטח האמור ב
 פעילותה ומספר המנויים בה. 

 

 ,יחשבו כותרים בלבדילעניין זה, להלן; כמפורט האוספים והאמצעים את כוללת הספרייה  (8)
 :ועותקים של אותו כותר יחשבו כפריט אחד; מאגר מידע יחשב כפריט אחד

 

)ובכלל זה: ספרים, כתבי עת, ספריים בכל שפה שהיא -הספריים והלאאוסף הפריטים  (א)
 יבואו לעניין זה,  ;עיתונים, מאגרי מידע, קלטות שמע וסרטים( לא יפחת מהמפורט להלן

 :רשות שבאותה בסניפים וכן המרכזית בספריה המצויים הפריטים מספר בחשבון

 מספר פריטים לנפש  מספר התושבים ברשות 

פריטים  10,000-אך לא פחות מ ,4  5,000עד 
 סך הכל

 3.5 50,000עד  5,001

 3 100,000עד  50,001

  2.5 150,000עד  100,001

 2 150,001מעל 

בשנה  60%על אף האמור, ספריה חדשה תעמוד בהוראות האמורות בהיקף של 
 בשנה השנייה.   80%הראשונה שבה היא מקבלת תמיכה, ובהיקף של 

מכלל לפחות  2%-מ שנרכשו בשנת ההערכה לא יפחת הפריטים בשפות זרותהיקף  (ב)
 –" זרה שפה, "זה לעניין, לפי הנמוך; כותרים 350-מאו  הכותרים שנרכשו בשנת ההערכה

 .העניין לפי, ערבית או עברית שאינה שפה כל

 



, לומדות, משחקים(  לא ורים, קלטות, סרטים, ספרי שמעמדיה )ובכלל זה: תקליטהאוסף  (ג)
 יפחת מהקבוע להלן:

שיעור אוסף המדיה מתוך סך כל האוסף של  מספר התושבים ברשות 
 הספרייה 

 1%  20,000עד 

 2%  50,000עד  20,001

 3%  100,000עד  50,001

 5%  100,000מעל 

 

)ובכלל זה כתבי עת לילדים, כתבי עת פופולאריים בספרייה המרכזית  עתהאוסף כתבי  (ד)
 (אלקטרונייםכתבי עת לרבות ו, לאוכלוסיית הבוגרים, כתבי עת עיוניים במקצועות שונים

 :  לא יפחת מהקבוע להלן

 כתבי עת סוגי מזערי של המספר ה מספר התושבים ברשות 

 10  20,000עד 

 30  50,000עד  20,001

 50  100,000עד  50,001

 100  100,000מעל 

 

באותן מהקבוע  20%של בשיעור ( עד )ד( יחולו אהוראות פסקאות )לעניין סניף של ספרייה,  (ה)
 פסקאות;

 

  תכנת ניהול ספריה ממוחשבת, הכוללת קטלוג מקוון;  (ו)
 

 מידע;  למאגריגישה  (ז)
 

  . לרשת האינטרנט חיבור (ח)
 

 , ובכלל זהייעוץ והכוונה על ידי ספרןוכן שירותי מידע, ה מספקת שירותי השאלה ייהספר (9)
מספקת שירותים כמפורט להלן; הספרייה רשאית להציע שירותים נוספים על אלה המנויים 

 :בסעיף זה על סמך הערכת צורכי הקהילה, מדיניות הרשות והמשאבים העומדים לרשותה

 

, עת-כתבי, ספריםכגון: )ספריים  משאבים של מעודכן קיום, ניהול ותחזוקה של אוסף (א)
 במגוון ,(דיגיטליים משאבים, וידיאו, אודיו: כגון) ספרייםשאינם  משאבים ושל( עיתונים

   נושאים ושפות;

 ורישום מפתוח, באמצעות מיון, ספרייםשאינם ו ספריים, המשאבים כל של מקצועי ארגון (ב)
 בקטלוג;

 האינטרנט; ולרשת מידע למאגרי גישהמתן  (ג)



 משאבים שאינם ספריים;ו ספריים משאבים ועיון של השאלה מתן שירותי (ד)

 `ודיגיטליים ספריים במשאבים שימושעל ידי  והכוונה יעוץ, מידע מתן שירותי (ה)

 מידע בטכנולוגיות לשימוש הדרכה כולל הספרייה במשאבי נבון לשימוש הדרכה (ו)
 מתקדמות;

 בטלפון או באופן אלקטרוני; ביבליוגראפי ייעוץ מתן (ז)

 הספרייה; למשאבי בזיקה, ולמבוגרים לילדים תרבות פעולות ארגון (ח)

 קבוצתיות; הדרכה פעולות וקיום ילדים וגני ספר-בתי עם קשר (ט)

 מידע שירותי ומתן, האינטרנט רשת באמצעות הספרייה לקטלוג מרחוק גישה אפשרות (י)
   .מקוונים

 

אמות הנגישות הנדרשות התמבצעת את לאנשים עם מוגבלות ו מספקת את שירותיההספרייה (10)
 בהתאם להוראות הדין.

 

על אף האמור, הרשות אינה המפורט להלן; מספר שעות שבועיות שלא יפחת מ ה פתוחהיהספרי(11)
וחג וכן בימי חופשה מרוכזת או השתלמות של עובדי  חייבת לפתוח את הספריה בימי מנוחה

בהתאם להחלטת מנהל הספריה בהתאם  ,קבועות בשעות פתוחה תהיה הספרייה; הספריה
; לצורכי התושבים, ובלבד שמרבית השעות המנויות להלן יהיו בשעות אחר הצהריים והערב

 ; הרשותהאינטרנט של על שילוט ברור שיוצב בחזית הספריה וכן באתר  ושעות הפתיחה יופיע
, ויתר סוגי לפחות ימים בשבוע 4רכזית תהיה פתוחה ה המיבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספרי

 המונהרשות לפחות; ב ימים בשבוע 3הספריות )לרבות סניף וספריה משולבת( יהיו פתוחים 
תהיה פתוחה ברציפות בהיקף השעות הנדרש  המרכזית הספרייהומעלה,  תושבים 50,000

 להלן, ללא פיצול שעות.

 
 :  או ספריה משותפת מקומיתלגבי ספריה מרכזית במועצה )א( 

 מספר התושבים
 ברשות

שעות מספר מזערי של 
 שבועיות

 20 5,000עד 

 30 20,000עד  5,001

 40 50,000עד  20,001

 50 150,000עד  50,001

 60 ומעלה  150,001

 

 ;לפחות שעות שבועיות 40 – ספריה מרכזית במועצה אזוריתלגבי )ב( 
    

 ; לפחות בועיותשעות ש 15 –ומעלה תושבים  1,000גבי סניף במועצה מקומית, המשרת ל)ג(  

 
תושבים  1,000-פחות מ המשרת משותפת ספריה סניף של או אזורית במועצה לגבי סניף)ד(  

  . לפחות שעות שבועיות 4 –

 



אלה ששימושים יה, ובלבד ילעשות שימושים נוספים במבנה בו פועלת הספררשאית הרשות (12)
ה ובכל מקרה לא יפגעו או יפריעו למתן שירותי ייתקיימו מחוץ לשעות הפעילות של הספרי

פעילויות קבע של גורמים בשטח הספרייה ; בלי לגרוע מכלליות האמור, לא יתקיימו היהספרי
  . אחרים, עסקיים או ציבוריים

 

 יה יחולו הוראות אלה:ילגבי כוח האדם המועסק בספר(13)
 

תואר בעל הוא שובמשרה מלאה מרכזית שיועסק יה יבשכר, מנהל ספר, מעסיקההרשות  (א)
תעודת ספרן או מידען ממוסד מוכר בעל אקדמי בתחום הספרנות או המידענות או 

; מנהל הספרייה יועסק על להשכלה גבוהה, ובלבד שהוא בעל תואר אקדמי בתחום כלשהו
ייה ושכרו יחולו הוראות רבחר באמצעות מכרז; על העסקתו של מנהל הספיידי הרשות וי

, כאמורפורסם מכרז כאמור ולא ניגשו מועמדים העומדים בדרישות ההשכלה  הדין;
שהוא רשאית הרשות להעסיק מועמד במכרז אף אם אינו עומד בדרישות האמורות, ובלבד 

, לפי העניין, בתוך האמורות ההשכלהדרישות להשלים את  שיתחייבבעל זיקה לתחום ו
 ם תחילת העסקתו.  שלוש שנים מיו

 

משרה לפחות  30%-, בשכר, מנהל ספריה בכל אחד מסניפיה, שיועסק במעסיקההרשות  (ב)
, בשינוי זה: הוא בעל תואר )א( לעילפסקה בשיחולו לגביו ולגבי העסקתו התנאים שו

אקדמי בתחום הספרנות או המידענות או בעל תעודת ספרן או מידען ממוסד מוכר 
 . להשכלה גבוהה

 

מצוות שליש לפחות היקף משרתם ייקבע על ידה; ש, בשכר, ספרנים מעסיקההרשות  (ג)
על ; תעודת ספרן או מידען ממוסד מוכר להשכלה גבוהההספרנים כאמור יהיו בעלי 

מי שמועסק  –לענין זה, "ספרן" יחולו הוראות הדין. העסקתם של הספרנים ועל שכרם 
 בפעילות מקצועית בתחומי הספרייה, כגון קטלוג, ייעוץ, השאלה והדרכה ביבליוגרפית. 

  
 קיונה באופן סביר. ינליה וילתחזוקת הספרדואגת הרשות המקומית (14)

 

ת הספרייה וביטוח צד ג'; הרשות תצרף לבקשה העתק ביטוח תכולפוליסות לבידי הרשות (15)
 מהפוליסות כאמור. 

 

כי מצוין בשלטיה ובפרסומיה של הספריה , שנתמכה לפי מבחנים אלועילות בהתייחס לפ(16)
   .משרד התרבות והספורט, בצירוף סמליל המשרדבתמיכת הפעילות מתקיימת 

 

לפי מבחנים שהגישה למינהל כל מידע, נתון או מסמך שהתבקש בקשר לבקשה הגישה  הרשות(17)
אלה; בלי לגרוע מכלליות האמור, הרשות תתעד את הפעילות נשוא התמיכה לפי מבחנים אלה 

; על הרשות לשמור תיעוד חוץ של הוצאותיה, לרבות ותגיש תיעוד זה לפי דרישת המינהל
 חשבוניות, קבלות ואמצעי תשלום. 

 

ובהתאם  ,התקשר המשרד הרשות מוציאה את כספי התמיכה רק באמצעות זכיין שעימו(18)
מזמן לזמן; פרטי הזכיין ונוהלי הרכש כאמור המשרד, כפי שיעודכנו שקבע לנוהלי הרכש 

 יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד.  

 

 

 



 

 אמות המידה לחלוקת כספי התמיכה

ייקבע על פי אמות המידה המפורטות להלן ובהתאם למשקלה היחסי בספרייה )א(    שיעור התמיכה  .9
; הוועדה תקבע את הניקוד באמות המידה לפי סעיף זה, בהתאם להמלצת מידהשל כל אמת 

 רכה; המלצת הממונה תינתן מדי שנה:הממונה, לאחר שבחן את פעילות הרשות בשנת ההע
 

 15% –שיעור המנויים הפעילים  (1)

 20% –הוצאות שכר  (2)

 15% –פעולות תרבות  (3)

 20% –פריפריה  (4)

 15% -ספרנים בעלי השכלה   (5)

 15% –כוח האדם בספרייה  (6)

 . 1.1ישובים, יוכפל במקדם של  20-הניקוד המצרפי שקיבלה מועצה אזורית שיש בה יותר מ

  שיעור המנויים הפעילים)ב( 
הניקוד באמת מידה זו יינתן לפי שיעור המנויים הפעילים בספרייה מתוך מספר התושבים באותה   

 רשות בשנת ההערכה, כמפורט להלן; לעניין זה, מנוי משפחתי ייחשב כארבעה מנויים פעילים: 
 נקודה אחת;  - 20%עד 
 נקודות; 2 - 40%עד 

 נקודות. 3 - 40%מעל 
 

 הוצאות שכר)ג( 
בשנת ההערכה עבור העסקת הוצאות השכר ברשות מידה זו יינתן בהתאם לגובה  הניקוד באמת

 ממוסד מידען או ספרן תעודת יעלב או המידענות או הספרנות בתחוםספרנים בעלי תואר אקדמי 
 :גבוהה להשכלה מוכר

 נקודה אחת; –שקלים חדשים  250,000עד שקלים חדשים  50,000מעל 
 נקודות; 2 –שקלים חדשים  500,000עד שקלים חדשים  250,000מעל 
 נקודות; 3 – שקלים חדשים 1,500,000עד  שקלים חדשים 500,000מעל 
 נקודות; 4 – שקלים חדשים 3,000,000עד  שקלים חדשים 1,500,000מעל 
 נקודות; 5 - שקלים חדשים  7,000,000עד  שקלים חדשים 3,000,000מעל 
 נקודות; 6 – שקלים חדשים 12,000,000עד  שקלים חדשים 7,000,000מעל 
 נקודות.  7 – שקלים חדשים 12,000,000מעל 

 
  לות תרבותופע)ד( 

ה יבמרחב הספרישהתקיימו בשנת ההערכה תרבות הלות ופעהניקוד באמת מידה זו יינתן לפי מספר 
פעילות כגון שעת סיפור, סדנת  –; לעניין זה, "פעולת תרבות" על ידי מי שאינו עובד הספרייה או הרשות

כתיבה, מפגש עם סופר או אמן, הצגה לילדים, פעילות מודרכת לפעוטות וכיוצא באלה, ובלבד שמשכה 
 דקות: 40-של הפעילות לא יפחת מ

 נקודה אחת; –פעולות  10פעולה אחת עד 
 ;נקודות 2 –פעולות   20עד פעולות  11
 ;נקודות 3 –פעולות  40עד פעולות  21
 . נקודות 4 –פעולות  40ל מע

  



  פריפריה )ה(

 הניקוד באמת מידה זו ייתנן בהתאם לריחוקה של הרשות מאזור המרכז, כמפורט להלן:
 נקודות; 0 –ק"מ מת"א(  29תל אביב והסביבה )עד 

 נקודה אחת; –ק"מ מת"א )נתניה, חדרה, יבנה, גדרה(  59עד  30
 ;נקודות 2 - ק"מ מת"א )ירושלים, חיפה( 100עד  60

 ; נקודות 3   – ק"מ מת"א )באר שבע, טבריה( 100מעל 
נקודות לפי מיקומה  3שאינה זכאית לקבל  ,5עד  1בסיווג למ"ס המסווגת על אף האמור, רשות 

 באמת מידה זו.  נקודות 2 , תקבלכאמור הגאוגרפי

 

 ספרנים בעלי השכלה)ו( 
הניקוד באמת מידה זו יינתן בהתאם לשיעור הספרנים שהעסיקה הרשות בשנת ההערכה שהם 

 מוכר ממוסד מידען או ספרן תעודת בעלי או המידענות או הספרנות בתחום אקדמיבעלי תואר 
 מתוך כלל הספרנים שהעסיקה הרשות בשנת ההערכה: גבוהה, להשכלה

 נקודה אחת; –40%עד  20%
 נקודות; 2 – 60%ועד  40%מעל 
 נקודות; 3 - 80%ועד  60%מעל 
 נקודות; 4 – 95%ועד  80%מעל 
 נקודות.  5 – 95%מעל 

  כוח האדם בספרייה)ז( 
בספרייה שהעסיקה הרשות בשנת ההערכה, מעבר להיקף  משרה נוספתלכל נקודות  2יינתנו 

 המזערי המפרט להלן:המשרות 
 היקף המשרות המזערי מספר התושבים ברשות

 תושבים 2,000משרה אחת לפחות לכל  6,000עד 
 תושבים 2,500משרה אחת לפחות לכל  24,000עד  6,001

 תושבים 3,000משרה אחת לפחות לכל  50,000עד  24,001
 תושבים 3,500משרה אחת לפחות לכל  200,000עד  50,001

 תושבים 5,000משרה אחת לפחות לכל  ומעלה 200,001
 

 וסמכויותיהועדת התמיכות 

תפעל על פי והיא  היא הרשות המוסמכת היחידה לאשר תמיכה לפי מבחני תמיכה אלההוועדה  .10
 .עקרונות הנוהל, בהתאמות הנדרשות לפי העניין

 

לנוהל יחולו על תמיכות הניתנות לפי מבחני תמיכה אלה, הן לעניין  20עד  17-ו 15עד  12סעיפים  .11
או  , הממונהבין היתר, רשאים המינהל ;צאת כספי התמיכהביצוע הפעילות הנתמכת והן לעניין הו

לדרוש מרשות המבקשת תמיכה מידע או מסמך, אף בנוסף על האמור במפורש במבחני הוועדה 
תמיכה אלה, כפי שיראו לנכון לצורך הדיון בבקשה והפיקוח על הוצאת כספי התמיכה, לרבות 

תשלום, ומסירת המידע והמסמכים הדרושים יהוו חשבוניות, קבלות או כל תיעוד אחר של אמצעי 
 תנאי לקבלת התמיכה לפי מבחנים אלה.

 
 מעברוהוראות  ,תחילה

 . יום התחילה( -)להלן   1.1.2018ביום  ,)ג(-ו )ב( ניםקט פים, למעט סעיתחילתם של מבחנים אלה)א(  .12



  . 1.1.2019ביום  למבחנים אלה()ג( 9)8-ו )ו( עד )ח((8)8תחילתו של סעיף  (ב)

 . 1.1.2020()א( עד )ה( למבחנים אלה ביום 8)8תחילתו של סעיף  (ג)

  -על אף האמור במבחנים אלה  (ד)

 85%-, לא יפחת מ2017, שיעור התמיכה ברשות מקומית, שנתמכה בשנת 2018בשנת  (1)
 . 2017משיעור התמיכה שנקבע לה בשנת 

לעניין רשות מקומית שמגישה לראשונה בקשה לתמיכה, "שנת הערכה" לגביה היא השנה  (2)
 הקלנדרית שקדמה לשנת התמיכה. 

, יחולו הוראות התחילה, לגבי מנהלי ספרייה המועסקים ערב יום ()א(12)8הוראות סעיף על אף  (ה)
 אלה:

 ואילך.  1.1.2020ביום הדרישה לתואר אקדמי או תעודה תחול  (1)

שהעסיקה הרשות ערב הדרישה לתואר אקדמי או תעודה לא תחול ביחס למנהל ספריה  (2)
 יום התחילה ושבמועד זה התקיימו בו כל אלה:

 ;בתפקידולפחות שנים  15מועסק  (א)

 . פרישההלפני גיל  , או פחות מכך,שנים 5נמצא  (ב)

 


