
وزارة الثقافة والرياضة – دائرة الثقافة)" الوزارة"( ، تعلن بهذا أنه ميكن تقدمي طلبات لتلقي دعم للعام 
2017 في سلة الثقافة البلدية ) ص ل "ع(. نلفت انتباهكم، اختبارات الدعم للعام 2017 ُعدلت ، ملخص 
التغييرات منشور في موقع انترنت الوزارة. باستطاعة السلطة احمللية أو املجلس اإلقليمي )" السلطة"( 
تقدمي طلبات لتلقي الدعم إلقامة مهرجان و/أو مبادرة في مجال الثقافة والفنون ، الكل باخلضوع ومبوجب 
  http://mcs.gov.il/pages/tmihot.aspx  : الوزارة  انترنت  موقع  في  املنشورة  الدعم  اختبارات 

ولباقي املصادر القانونية املالئمة وذات الصلة. 
تقدمي طلبات الدعم يعتبر تصريح وموافقة ُملزمة وغير – معادة للسلطة التي تعرف جيداً كافة املذكور 
في هذا اإلعالن وكافة تعليمات اختبارات الدعم وهي موافقة على التصرف مبوجبها وهي ُتلزمها من جميع 

النواحي. 
طلب لتلقي الدعم باملهرجان- نداء رقم 7804 

السلطة التي تطلب دعم في املهرجان يجب عليها تقدمي استمارة " تقرير مواضيع مهرجانية" 
كجزء ال يتجزء من الطلب ،  ميكن تنزيل االستمارة من موقع انترنت الوزارة بالعنوان: 

  https://www.gov.il/he/departments/publications/call_for_bids/sal_tarbut_ironi_2017
طلب لتلقي دعم مببادرة في مجاالت الثقافة والفنون – نداء رقم 7805 

املبادرات"  مواضيع  تقرير   " استمارة  تقدمي  عليها  يجب  املبادرة  في  دعم  تطلب  التي  السلطة 
لكل مبادرة بشكل منفرد، كجزء ال يتجزء من الطلب ،  ميكن تنزيل االستمارة من موقع انترنت 

الوزارة بالعنوان: 
  https://www.gov.il/he/departments/publications/call_for_bids/sal_tarbut_ironi_2017
نلفت انتباهكم: في العام 2017  ميكن تقدمي طلبات دعم ملبادرة متواصلة صودق عليها في العام 
 . ابريل 2017  نيسان/  يوم 1  من  ابتداء  السلطة  تقيمها  أخرى  جديدة  فعاليات  مقابل  أو   2016
أكثر من ثالث مبادرات، لكل مبادرة يجب تقدمي طلب واستمارة تقرير  ، بليس  ميكن طلب دعم 

مواضيع بشكل منفرد، 
) نلفت انتباهكم، مبوجب موديل تخصيص الدعم للبلدة توزع بني عدد الطلبات املصادق عليها(. 

تقدم طلبات الدعم فقط بواسطة منظومة " مركفاه" ، التي ميكن الدخول إليها عن طريق موقع االنترنت 
بالرابط التالي:https://www.mrp.mrc.gov.il/irj/portal ميكن الدخول ملنظومة " مركفاه" فقط 
بواسطة بطاقة حكيمة وفقط بعد فتح حساب مستخدم. ُيطلب من السلطة التي ال متلك بطاقة حكيمة أو 
أن مدة سريانها قد انتهت التوجه مباشرة لشركة كومسني بهاتف رقم 6443620-03 أو لشركة برسونال 
أي دي بهاتف رقم 2007* للحصول على بطاقة  أو من أجل جتديد مدة سريانها ) مبوجب الشركة التي 
أصدرت البطاقة في األصل(. ُيطلب من السلطة التي لم حتصل على دعم من الوزارة في السنة املاضية التوجه 
للسيدة مرمي دانينو في دائرة الثقافة عبر البريد االلكتروني miryamda@most.gov.il  أو بفاكس رقم: 

5601558-02 من أجل فتح حساب مستخدم في املنظومة.  
املوعد األخير  لتقدمي طلبات الدعم للمهرجانات وللمبادرات بإرفاق كافة املستندات املطلوبة هو: 

يوم اخلميس املوافق 18.5.2017 
، بشكل كامل،  املطلوبة  الصلة  املالئمة وذات  املستندات  لم تقدم باملوعد، مرفقة بكافة  التي  الدعم  طلبات 
سليم وكافة املعلومات فيها صحيحة ودقيقة ، لن يبحث فيها وميكن أن تلغى. جلنة الدعم لن تصادق على 
متديد موعد تقدمي الطلبات، معلومات أو مستندات إال في حالة استثنائية وفي كل األحوال لن تصادق على 
متديد أكثر من 10 أيام من املوعد األخير لتقدمي الطلبات. اللجنة لن تصادق على تعديل طلبات الدعم بعد 

املوعد األخير للتقدمي.  
السلطة الوحيدة املخولة في وزارة الثقافة  والرياضة للمصادقة على الدعم هي جلنة الدعم. 
ال يوجد مفعول ألي مستند، وعد، التزام أو ما شابه ذلك ، متت أو قدمت من قبل هيئة أخرى أيًا 

كانت.  
املساعدة بتقدمي طلبات الدعم: ميكن التوجه ملركز الدعم للمركفاه بهاتف رقم : 5012443-02 . يجب تقدمي 

  ccc@mof.gov.il : األسئلة ملركز الدعم عبر البريد االلكتروني بالعنوان
 في أية حالة لوجود تناقض بني املذكور في هذا اإلعالن وبني املذكور في اختبارات الدعم، يتغلب املذكور 

في االختبارات. 
املذكور في هذا اإلعالن ال يقلل من صالحية الوزارة بتعديل أنظمة تطبيق اختبارات الدعم، تصليحا أو تعديل 

املذكور في هذا اإلعالن، وفقاً للشأن. 
ال يوجد في هذا اإلعالن ما يعتبر التزام ايًا كان باملصادقة على طلب دعم أو تقدمي دعم مببلغ أيًا كان.  

وزارة
 الثقافة

 والرياضة

طلبات دعم من ميزانية 
 وزارة الثقافة والرياضة للعام 2017 

سلة الثقافة البلدية
اإلقليمية  واملجالس  احمللية  السلطات  لكافة  موجه  اإلعالن 


