משרד התרבות והספורט
דיון בוועדת חינוך תרבות וספורט
תקציב התרבות

תקציב משרד התרבות והספורט השוואה בין 2012-2011
2012

2011
642,185
607,128

128,738

109,089
37,175 36,827

מינהל ושירותים כלליים

57,113

57,113

רשות העתיקות

מינהל הספורט

תרבות
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ניתוח השוואתי של השקעה ממשלתית בתרבות
מדינה

משוער
לשנה

אחוז ההוצאה על תרבות
מתוך כלל התקציב

היקף ההוצאה הממשלתית
(ביורו) על תרבות לאדם

נורבגיה
דנמרק
אוסטריה
הונגריה
ספרד
צרפת
הולנד
קנדה
שבדיה
פולין
פינלנד
איטליה
גרמניה
ישראל

2005
2006
2006
2007
2005
2002
2005
2004
2005
2007
2005
2000
2007
2012

1.87%
1.71%
1.64%
1.56%
1.28%
1.26%
1.24%
1.17%
1.17%
1.15%
1.08%
0.90%
0.79%
0.18%

438
352
255
73
120
197
183
144
220
36
168
112
101
16.6
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מספרים מספרים

משרד התרבות תומך ב-
 774 מוסדות תרבות
מהם  149רשויות מקומיות
 בשנת  2012הוגשו  2350בקשות תמיכה.
תיאטרון:
 5 מיליון צופים בשנה ,ב 1,500 -הצגות תיאטרון שונות ,המוצגות למעלה מ 15 -אלף פעם ברחבי הארץ.
 75% מהמחזות הם מקוריים ,שנכתבו ע"י מחזאים ישראליים.
 35% מההרצות -בפריפריה.
קולנוע:
 10 שנים לחוק הקולנוע  10 ,סרטים ,מועמדים לפרס האוסקר.
 כ 600 -סרטים ישראלים הוקרנו ב 400 -פסטיבלים ,ב 51 -מדינות וזכו בכ 500 -פרסים בינלאומיים.
מוזיאונים:
 כ 200 -מוזיאונים בישראל מתוכם  54מוזיאונים מוכרים.
 כ 5 -מיליון מבקרים בשנה ,בנוסף כמיליון מבקרים ב"יד ושם".
אמנות:
 מדי שנה ,מסיימים מאות סטודנטים בבית ספר לאמנות ,עיצוב ותרבות .
 היקפי המכירות הפומביות השנתיות של אמנות ישראלית ,זינקו ממיליוני דולרים בודדים ,ליותר מ 12 -מיליון דולר,
לכ -אלף פריטי אמנות ישראלית.

 הנתונים לפי דוח פיל"ת לשנת 2010
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מועצות ציבוריות במשרד בתחום התרבות
המועצה:

יושב הראש:

 המועצה הישראלית לתרבות ואמנות

ד"ר חיים פרלוק

 מועצת הקולנוע

פרופ' דוד אלכסנדר

 מועצת הספריות הציבוריות

פרופ' אורציון ברתנא

 מועצת המוזיאונים

ד"ר שמשון שושני

 המועצה לביקורת סרטים

עו"ד ניסים אבולוף
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מבנה תקציב התרבות
שנים:

תקציב:

 הסכם תרבות

2014-2012

 502 - 484מש"ח

 נספח להסכם תרבות

2014-2012

 13 – 11מש"ח

 חוק הספריות

2013-2008

 85 - 18מש"ח

 הסכם הקולנוע

2013-2009

 67מש"ח מדי שנה

 הסכם מיוחד לקולנוע

2016-2012

 6מש"ח מדי שנה

 תוספת ייחודית לפריפריה

2012 -2009

 21 - 6מש"ח
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תקציב התרבות 2012 - 2009
642,185

607,128

573,656

543,656

2009

2010

2011

2012
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הסכם תקציב התרבות  - 2012סה"כ  642.185מלש"ח
בבית התפוצות 3.0
מענק ירושלים 2.5

אקדמיה ללשון 0.5
שיפוצים 5.0

פריפריה 21.0
קולנוע 71.185

ספריות
(תוספת לבסיס) 55.0

הסכם תקציבי 484
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חלוקת תקציב התרבות לפי נושאים 2012
תרבות לקהילה ולקהילות
83,491
תאגידים ע"פ חוק
34,100
קולנוע 71,185

ספריות 78,500
מוסדות התרבות
הנתמכים 353,909
פריפריה 21,000

* המספרים באש"ח ** עדכון סופי יעשה על פי ביצוע בפועל ועם סגירת תקציב 2012
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נותנים במה 2012
 חיזוק מוסדות תרבות בפריפריה
 שיתופי פעולה עם  18רשויות מקומיות
 לילות לבנים ברשויות מקומיות ברחבי הפריפריה
 תרבות לישראל
 פסטיבלי קולנוע
 הקמה והפעלת חממות פרינג' בנגב ובגליל
 פתיחת  64אתרי מורשת חינם לקהל ביום העצמאות
 חממות קולנוע לנשים מהמגזר החרדי בירושלים וחממה בערד
 הענקת  50מלגות לסטודנטים מהפריפריה הלומדים בבתי"ס לאמנויות
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חודש הקריאה והספרות
 ישראל קוראת  -מתקיים בין התאריכים  44( 23.6.2012 – 11.5.2012ימים)
 תקציב ישראל קוראת לשנת  3 – 2012מיליון ₪
 50 טיולים בעקבות ספרים וסופרים ברחבי הארץ .
 50 מפגשים עם סופרים ומשוררים בבתי קפה ברחבי הארץ.
 תיקון ליל שבועות ,כ 32-ספריות ציבוריות .

 ירידים לילדים ולנוער ב 50-ספריות.
 מחווה לסופר בעירו ,מחזירים סופרים למחזור החיים.
 סרטים בעקבות ספרים.
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תרבות לישראל

בשיתוף ההסתדרות הציונית

 תרבות לישראל הוקמה ביוזמת שרת התרבות ,במטרה לעודד הנגשת תרבות ואמנות ליישובים
ברחבי הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית ,הילד בן שנתיים ,וכבר הספיק המון!

הפעילויות שנעשו:
ב 160 -יישובים ,כ  380 -סדרות תרבות  600,הצגות תיאטרון רפרטוארי 100 ,הצגות תיאטרון פרינג',
 123קונצרטים קלאסיים 160 ,מופעי מחול 110 ,מפגשי קולנוע 350 ,הצגות ילדים 220 ,מופעי זמר
 300מפגשי זמר ומופעים קטנים 155 ,מפגשי ספרות 110 ,מפגשי קולנוע 35 ,מפגשי אמנים ,סדנאות,
וסיורי מוזיאונים.

 מופעים חינם לילדים:
 נס חנוכה  209 -הצגות ב 118 -יישובים כ100 -אלף ילדים היו ונהנו.
 מבצע אפיקומן  208 -הצגות ב 112 -יישובים כ 90 -אלף ילדים היו ונהנו.
 הצגות ילדים במגזר  -בחגי החגים (אוגוסט )2012
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תרבות לישראל

בשיתוף ההסתדרות הציונית

 במסגרת תרבות לישראל נערכו 80 :הצגות בפסטיבל מסרחיד ב 30 -יישובים מהמגזר הערבי37 ,
מופעים בפסטיבל "אבבא" לתרבות אתיופית 18 ,מופעי תיאטרון בישובים חרדיים 40 ,ערבי זמר עברי
באתרי מורשת 160 ,מופעים בחבל עוטף עזה בעיתות חירום ו 221-מופעים לתושבי הכרמל בעת
השריפה.
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ספריות ציבוריות
 תקציב הספריות הציבוריות לשנת  78.5- 2012מלש"ח,
(מתוכם כ 2-מלש"ח תמלוגים לסופרים).
 בישראל  220רשתות של ספריות ציבוריות המאגדות  680ספריות.
 11.6 מיליון ספרים הושאלו בספריות בשנת .2011
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פרסים ותמיכה באמנים עצמאיים
 משרד התרבות חילק בשנת  108 ,2011פרסים לאמנים בהיקף של למעלה מ 4.5 -מלש"ח
בתחומים ובנושאים הבאים:
 ספרות –  37פרסים.
 אמנות פלסטית –  36פרסים.
 מוסיקה –  12פרסים.
 תרבות ערבית –  11פרסים.
 מחול –  7פרסים.
 קולנוע –  5פרסים.
 פרס השרה לרשויות המקומיות המצטיינות בתחום התרבות ,חולקו  12פרסים .
 פרס הציונות  -פרס שרת התרבות ליצירות ,העוסקות בתולדות הציונות ,ב 6-תחומי יצירה:
מחול ,קולנוע ,תיאטרון ,מוסיקה ,אמנות פלסטית וספרות.
 ציונ – Uתחרות סרטונים בתחום הציונות ,יחולקו  4פרסים.
 אמנים במצוקה – בשיתוף מפעל הפיס וקרן רבינוביץ' מחולקים מדי שנה כ 1-מלש"ח.
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נספח  -תאגידים על פי חוק
 יד בן צבי
 האקדמיה ללשון העברית
 צריף בן גוריון
 המכון למורשת בן גוריון

 בית בן גוריון
 הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו
 בית התפוצות
 הרשות הלאומית ליידיש
 האקדמיה ללשון הערבית
 מרכז זלמן שז"ר
סה"כ תמיכה בתאגידים  :כ –  34מיליון שקל
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