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מקור: הלמ"ס



2009 2011

2014 2017

מדיניות ממשלתית בעשור האחרון 



תמיכת מינהל התרבות בפעילות תרבות 
בפריפריה

מבחני תמיכה ייעודיים 
לפריפריה

מבחני תמיכה 
סבסוד מופעי תרבותתחומיים

"תרבות לישראל"

מיקום – בין הקריטריונים 
לקביעת התמיכה

מקדם גיאוגרפי

תרבות בפריפריהתרבות בקהילה
תקנת סל"ע (סל תרבות 

עירוני)



מינהל תרבות – מבחני תמיכה 
ייעודיים לפריפריה 

עלייה משמעותית בתקציב �
מבחני התמיכה הייעודיים 

לפריפריה ובחלקם בתקציב 
מינהל התרבות



משרדי ממשלה נוספים התומכים בפעילות 
תרבות בפריפריה

משרד ירושלים 
ומורשת

תכנית ניצני דרך

המשרד לפיתוח 
הפריפריה, הנגב 

והגליל

הרשות לפיתוח 
הנגב

הרשות לפיתוח 
הגליל

אגף לפריפריה 
חברתית

משרד החינוך

קונסרבטוריונים

סל תרבות

בשאר המקרים אין עדיפות לפריפריה בתמיכה



הקצאת משאבים למוסדות תרבות 
בפריפריה 2017-2013 (במיליוני ש"ח)

ההקצבה הציבורית לתרבות במחוז הדרום עלתה בכ-10.7 �
מיליון ש"ח בשנים 2013 עד 2017 



הקצאת משאבים למוסדות תרבות בפריפריה 
2017-2013

חלקם של מחוזות הצפון והדרום בתמיכה הממשלתית במוסדות �
תרבות כמעט ולא השתנה ואף קטן במקצת 

שיעור ההקצבה הממשלתית למוסדות תרבות בפריפריה מכלל ההקצאה 
הממשלתית למוסדות תרבות נתמכים

דרום

צפון



עלייה בתמיכה הממשלתית למוסדות 
תרבות בפריפריה 2017-2013

כשני שלישים מתוספת התמיכה 
למחוז הצפון (1.6 מיליון ₪) 

הועברה למוזיאונים

כ-80% מתוספת התקציב 
 למחוז הדרום (5.3 מיליוני ₪) 

הגיעה לתיאטראות



תמיכה ממשלתית במוסדות תרבות 
בפריפריה

 עלייה בחלקה של הפריפריה בתמיכה הממשלתית - �
בתיאטרון במחוז הדרום בלבד

מחול

מוזיקה

תיאטרון

מוזיאונים



פעילות מוסדות תרבות נתמכים בפריפריה 2017-2011

אך שיעורם בקרב כלל מוסדות התרבות •
נותר כמעט ללא שינוי

עלייה במספר מוסדות 
התרבות בפריפריה

דומה לגידול בכלל פעילויות התרבות•
מתמקדת בעיקר בתחומי התיאטרון •

והאמנות הפלסטית (מוזיאונים)

עלייה במספר ההרצות 
ובמספר המבקרים 

בפריפריה

בתחומי המחול והמוסיקה אנו רואים ירידה במספר המוסדות 
בפריפריה ובחלקם של המבקרים בפריפריה מן המבקרים בכלל 

פעילויות התרבות



מוסדות תרבות בפריפריה
 2017-2011  

12



מבקרים במוסדות תרבות בפריפריה
  2017-2011 (מיליוני מבקרים)
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הרצות של מופעי תרבות בפריפריה
  2017-2011 (אלפי הרצות)
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מוסדות תרבות בפריפריה 
2017-2011
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מבקרים בפעילויות תרבות בפריפריה 
2017-2011



תודה על 
ההקשבה!

המסמך המלא באתר מרכז המחקר והמידע של הכנסת:
www.knesset.gov.il/mmm
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