הממונה על חופש המידע
יום חמישי כ"ז אייר תש"ף
 21מאי 2020
לכבוד:
אמתי שמרון
המרכז להעצמת האזרח

הנדון :מענה לפניה מכוח חוק חופש המידע ,תשנ"ח – 1998
בקשתכם לקבלת מידע בהתאם לחוק חופש המידע ,התשנ"ח – ( 1998להלן – החוק) התקבלה במשרד התרבות
והספורט בתאריך ה 24-במרץ  2020ולהלן התייחסותנו:
 .1סעיף  1לבקשתכם
 .1.1בעקבות החלטת הממשלה מס'  ,959הגדיל משרד התרבות והספורט את תקציב הפעילות לתרבות
הדרוזית באופן ניכר ,הן באמצעות גידול בתקציב התקנה הייעודית לתרבות דרוזית וצ'רקסית  -מהיקף
של  4מיליון  ₪בשנה להיקף של  6מיליון  ₪בשנה ,והן באמצעות פרסום תקנת התמיכות של סל תרבות
עירוני (סל"ע) ,במסגרתה תוקצבו אירועים ,יוזמות ופסטיבלים ברשויות הדרוזיות בהיקף של  3מיליון ₪
בכל שנה.
 .1.2יצוין ,כי במסגרת התמיכות בתקנה לתרבות דרוזית וצ'רקסית ,ניתנה תמיכה לפעילות של הרכבים
בתחומי אמנויות הבמה כגון :להקות מחול אתניות ,קבוצות תיאטרון קהילתי ,והרכבים מוסיקליים.
בנוסף ,ניתנה תמיכה לפסטיבלים בתחומי האומנות הפלסטית ,פיסול באבן ,פסטיבלי שירה וזמר ,מחול
ומורשת.
 .1.3כמו כן ,נתמכו במסגרת זו יוזמות שונות הכוללות סדנאות בתחום האמנות ,אירועים ,ירידי תרבות ,ועוד.
 .1.4הפעילויות השונות התקיימו ומתקיימות ביישובים עוספיא ,דלית אל כרמל ,בית ג'אן ,כפר קמא ,ריחניה
ואחרים ,לרבות ביישובים מעורבים ככסרא סמיע.
 .1.5התמיכה עצמה ניתנת לרשויות מקומיות ולעמותות בהתאם למבחן התמיכה הרלוונטי ,והפעילויות
הנתמכות מתפרסמות לציבור ע"י הגוף מגיש הבקשה .בסך הכל נתמכו במסגרת תקנת סל"ע ,החל משנת
 ,2016כ 17-פסטיבלים וכ 30-יוזמות תרבות חדשות בכלל הרשויות במגזר הדרוזי והצ'רקסי.
 .1.6לסיכום ,משרד התרבות והספורט הגדיל את תקציב התמיכה במגזר הדרוזי בכ 20-מיליון  ₪במצטבר על
פני השנים  2016-2019במטרה להעשיר את חיי התרבות במגזר – כ 5-מיליון  ₪יותר מהאמור בהחלטת
הממשלה.
 .2סעיף  2לבקשתכם
 .2.1במסגרת חוק התקציב לשנת  2019תוקצב משרד התרבות והספורט ב 30-מיליון  ₪בתקציב "הרשאה
להתחייב" ,אשר נועד להקמת מרכז המורשת.
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 .2.2נכון להיום ,התאגיד – המרכז למורשת הדרוזים בישראל – החל בהליך ההקמה ,סיים את התכנון
המפורט ,השלים את תהליכי המכרז לביצוע העבודות (לרבות בחירת ספק זוכה).
 .2.3ניצול התקציב המיועד לביצוע העבודות כפוף להגשת דוחות הביצוע ע"י התאגיד.

בברכה,

יואב רם ,הממונה על חופש המידע
משרד התרבות והספורט
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