
 מדינת ישראל

 משרד החינוך

 ועדת חסויות משרדית

 
 ועדת חסויות המשרדית פרוטוקול והחלטת

 2022בדצמבר  6י"ב בכסלו תשפ"ג, מיום 
 
 

 חברים:

 גב' מיכל צדוקי, מנהלת אגף בכיר )דוברות, תקשורת והסברה( -יו"ר הוועדה 

 , סגן חשב המשרדאייל אביטלמר 

 היועצת המשפטית  ת, נציגנעמי יולסעו"ד 

 
 מינהל עובדי הוראה : הפונות ותשם היחיד

 
עדה מתבקשת לאשר שילוב סמליל של משרד החינוך בקליפ "קולולם" והו הנושא על סדר היום:

ביום  12. הקליפ ישודר בקשת שניות 40שאורכו שערכה קרן טראמפ בשיתוף עיריית תל אביב 

זהו אירוע שיא שלפניו  .15.12.2022יום המורה יצוין השנה בתאריך כ"א בכסלו תשפ"ג המורה. 

  פעולות מרכזיות לקידום מעמדם של צוותי החינוך. 11-15.12.2022התאריכים  ייערכו בין

 
 נציגת היחידה המקצועית מציגה את הנושא לוועדה:

משרד החינוך פועל לחיזוק מעמד צוותי החינוך והוקרתם. בהמשך לחתימת הסכם השכר וכחלק 

יום המורה  מבקש להעלות למודעות את מהתכנית הלאומית לקידום מעמד צוותי החינוך, המשרד 

. במסגרת יום זה המשרד רתם את ולהנכיח אותו במסגרת סדר היום הציבורי המתקיים פעם בשנה

מרכזי שיפתח שבוע שלם של פעולות ייחודיות עבור היום השתתף במסגרת ההשותפים הטבעיים ל

 עובדי הוראה. 

וכדי להעצים את האימפקט הציבורי כלפי צוותי החינוך, ביום עצמו, לשיתוף הפעולה  נוסףב

בקול כ"ב בחשון תשפ"ג    16.11.2022ועסקים פרטיים  תלעמותות פילנטרופיוביום המשרד פנה 

והציע להם להירתם ולקחת חלק במתן הוקרה ציבורית שפורסם בפורטל משרד החינוך   קורא 

 לצוותי החינוך במהלך שבוע שלם. 

בו ישתתפו  ובחרה להפיק סרטון במתכונת " קולולם"בין היתר, קרן טראמפ נענתה לקול הקורא 

 עובדי הוראה. 

 
 מהות הפעילות, מועד והיקף החסות המתבקש:

 2022קליפ שצולם לרגל יום המורה בבקשה לצרף את סמליל המשרד ל הוועדה דנה 

קרנות  7ביב, קרן טרמפ ועוד במסגרת אירוע מיוחד שכינסו מספר שותפים: עיריית תל א

פילנתרופיות )פוזן, אריסון, דוידסון, ברכה, יד הנדיב, לאוטמן ומשפחת ליאון(, במתכונת 

 "קולולם". 

  חלקם של השותפים בקליפ: להלן 

  12קשת התקשרות עם קרן טרמפ: מימון הסרטון ו –

 ארגון קולולם: עריכת הסרטון –

 כיבוד ו עיריית תל אביב: מימון הסעות –
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, אריסון, דוידסון, ברכה, יד הנדיב, לאוטמן ומשפחת פוזן) גופים פילנתרופיים –

 מימון המקוםהשתתפות ב : ליאון(

  נמסר לוועדה כי משרד החינוך לקח חלק באירוע בכך שביקש שיוזמנו להשתתף בסרטון

עובדי הוראה מכל רחבי הארץ ובכך שנציגי המשרד השתתפו בסרטון : מנכ"לית משרד 

יצוין כי נציגי מנכ"ל מינהל עובדי הוראה, מר איל רם. דלית שטאובר והגב'   החינוך,

המשרד מופיעים בקליפ למשך שניות בודדות בלבד לצד משתתפים רבים מאוד נוספים ללא 

 זהותם.    או ציון אזכור

  מכל רחבי הארץ. צוותי חינוך  אליו זומנובסיומו של כנס חינוך בינלאומי רחב, הקליפ צולם 

  :בקליפ משתתפים מורים, נציגי עיריית תל אביב ונציגי המשרד 

 12ערוץ   קהל היעד מורים באמצעות תהודה שלמיועד ל הקליפ. 

 כולל בשעות צפיית בתדירות של שש פעמים ) 15.12.2022ביום    12בערוץ  קליפ ישודרה

ללא מעורבות המשרד, נעשתה ע"י קרן טרמפ,  ובחירת ערוץ התקשורת ההתקשרותהשיא(. 

  .להגדלת החשיפה משיקולים של אחוזי צפייה

 

 חוות דעת משפטית:

המפורטים בהוראות  אמות המידהומעקרונות אף אחד מ ונמצא כי היא אינה סותרת הנבחנ ההבקש

 . 15.3.0.1תכ"מ 

המשרד רואה  -ובהשתתפות המשרד בהקיימת חשיבות ציבורית בפעילות מושא החסות  .1

מבקש המשרד בקיום שבוע ההוקרה לצוותי חינוך. השנה, לראשונה, חשיבות גדולה 

ולהנכיח אותו במסגרת סדר היום  יום המורה המתקיים פעם בשנה להעלות למודעות את 

לצד שלל פעולות נוספות שמתקיימות בשבוע זה, יש חשיבות לייצר גם אימפקט . הציבורי

. לשם כך המשרד פרסם קול הכללית ציבורי ותודעתי להוקרת אנשי החינוך באוכלוסייה

פרסום  המזמין את כל מי שמעוניין לקחת חלק ולהציע פעולות הוקרה שונות.קורא 

ודה ציבורית להוקרת עובדי הוראה, ועל הסרטון ביום המורה ישרת מטרה זו ויוביל לתה

 מושא החסות. כן קיימת חשיבות ציבורית בפעילות 

מתן החסות עולה בקנה אחד עם המדיניות המשרדית הנוגעת בדבר, ככל שקיימת  .2

 ראו האמור לעיל.  -מדיניות כזו

מתן החסות עלול לפגוע בתדמית השירות הציבורי, הממשלה או מוסדות הציבור הנוגעים  .3

בדבר או להציגן באור שלילי. זאת, בין היתר, נוכח מטרותיו ומאפייני פעילותו של הגוף 

החיצוני )למשל כאשר נושא החסות או הגוף החיצוני שנויים במחלוקת ציבורית 

השותפים  שמשקיעה בתחום החינוך. נתרופיתפיל היא קרןקרן טראמפ משמעותית( 

הנוספים הם רשות מקומית ) עיריית תל אביב( וגופים פילנתרופים נוספים שמשקיעים בין 

 היתר בתחום החינוך. 

מקבל החסות הוא גורם מפוקח על ידי עובד הציבור או עובד הכפוף אליו, או קשור באופן  .4

החינוך  קחת על ידי משרד החינוך. למשרדקרן טראמפ אינה מפו  -משמעותי לגורם מפוקח

 מספר שיתופי פעולה עם הקרן בתחום החינוך.  
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חשש כאמור יכול להתקיים, בין היתר,  מתן החסות עלול לעורר חשש לניגוד עניינים. .5

 בנסיבות שבהן: 

המשרד הממשלתי נדרש לאחרונה לקבל החלטה או לטפל בדרך כלשהי בעניינו של  .א

כאמור, למשרד  . להידרש בקרוב להחלטה או לטיפול בעניינומקבל החסות או עשוי 

החינוך מספר שיתופי פעולה עם קרן טראמפ בתחום פעילותו של המשרד. מעבר לכך 

 לא נדרש לקבל החלטות שיעמידו אותו  

קיימות נסיבות אחרות שבגינן מתן החסות עלול להתפרש כיחס מיוחד העלול  .ב

אין להשפיע על המשרד הממשלתי ועובדיו בהפעלת שיקול הדעת הנתון לו. 

בהשתתפות המשרד באירוע האמור משום חשש ליצירת לחץ על גורמים עליהם יש 

 למשרד השפעה. 

ממשלתי ביחס למקבל החסות מתן החסות עלול להתפרש כהעדפה פסולה של המשרד ה .6

על פני גופים אחרים בעלי מאפיינים דומים ) " משוא פנים"(, או שהמשרד הממשלתי 

 -לא יוכל להיעתר לבקשות חסות דומות באופן שוויוני במסגרת הזמן העומד לרשותו

עובדי מען להציע פעולות שונות להמעוניינים המשרד פרסם קול קורא פומבי והציע לכל 

כל בקשה לשימוש לכל הגופים המעוניינים בכך .  נפתחההאפשרות  כלומרההוראה, 

נעשתה ע"י קרן טראמפ  12יצוין כי ההתקשרות עם קשת בסמליל המשרד תבחן לגופה. 

 ללא מעורבות המשרד. 

פוליטית או לאירוע המאורגן או ממומן על ידי  -החסות ניתנת לגוף בעל זיקה מפלגתית .7

, אין מדובר למיטב ידיעתנו -שגורם כזה מעורב בו בדרך אחרת גורם בעל זיקה כאמור, או

 . מפלגתית פוליטיתזיקה  יבעל פיםבגו

נודע כי מתנהלים נגד הגוף החיצוני או בעלי תפקידים בכירים בו הליכים משפטיים,  .8

 לא ידוע לוועדה על כך.  -הנוגעים לחשד לפעילות בלתי תקינה

תרומות למעט לגופים אשר למדינה היתר לגייס החסות ניתנת לאירוע המיועד לגיוס  .9

 באירוע לגיוס תרומות. לא מדובר  תרומות עבורם.

אין טעם לפגם מבחינה מוסרית  -במתן החסות יש טעם לפגם מבחינה מוסרית או ציבורית .10

 או ציבורית. 

 אינה לגוף מסחרי. החסות   -החסות הינה לגוף מסחרי .11

 

 עדה:והחלטת הו

עולה כי הנושא שעבורו מתבקשת החסות, הוא בעל עניין ומהמידע שנמסר לוועדה מפרטי הבקשה 

היא קרן פילנתרופית  החסות  תמשרד החינוך. מקבל ועומד בהלימה למדיניותוחשיבות ציבורית 

הוועדה סבורה שבשל החשיבות  .לקראת יום ההוקרה למורה לקול הקורא שהמשרד פרסם שנענתה

שתואם את מדיניות  למורה וקרהשהמשרד מעוניין לקדם בשבוע הההציבורית המיוחדת והערך 

משרד החינוך אינו משתתף בעלות יצוין כי המבוקשת. , ניתן לאשר את מתן החסות המשרד

  . תקציבית
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המשרד בסרטון שיוקרן  , קרי שימוש בסמלילהשור לעיל, הוועדה מאשרת את הבקלאור כל האמ

 המשרד מעבר לאמור בהחלטה זו  סמלילכל שימוש ב יובהר כי. 15.12.2022ביום  12בערוץ קשת 

 מצריך פניה נפרדת לוועדת החסויות. 

 

 

 

 

    181222 

            __________________________    ________             __________________ 

 , עו"ד נעמי יולס                          אייל אביטל  יו"ר הוועדה           –מיכל צדוקי           
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