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 ב"יום סידורים" מרוכז לחיילים בודדים עולים.הפעלת דוכן  הנושא על סדר היום:
 

 מהות הפעילות, מועד והיקף החסות המתבקש:

בת"א  בבית החיילמדובר בבקשה להפעלת דוכן ב"יום סידורים" מרוכז לחיילים בודדים עולים 

 . 1.12.2022-שיתקיים ב

 2002שהוקם בשנת על פי המידע שמצוי בידינו, ארגון "נפש בנפש" הינו ארגון ללא מטרות רווח 

 אשר שם לו למטרה לקליטת עולים מארה"ב וקנדה ולסייע לקליטה מוצלחת של אותם עולים.

ב"יום הסידורים" המרוכז לחיילים בודדים עולים תהיה להם ההזדמנות לפגוש משרדי ממשלה 

 להם בהסדרת זכויותיהם.  וארגונים נוספים רלוונטיים אשר יסייעו

חינוך יקים דוכן לטובת אגף להערכת תארים, לצד דוכנים של גופים במסגרת הפעילות, משרד ה

 נוספים שמשתתפים באירוע. 

יצוין כי גם היחידה לאישורי השכלה תיכונית במינהל הפדגוגי משתתפת ביחד עם הגף להערכת 

 .תארים ב"יום הסידורים"

 
 

 הגורמים התומכים בכנס: 

, ביטוח לאומי,  והקליטה משרד העליהעל פי המידע שנמסר לנו, בכנס ישתתפו משרדי ממשלה:  

 ונציגי צה"ל. ההגירהו האוכלוסין רשות

, הצופים, אימפקט, קרן  ))ידידי צה"ל בארה"ב FIDFוכן הארגונים הבאים: ארגון נפש בנפש, 

 .הישג וחב' החשמל

 

 המוזמנים למושבים מטעם משרד החינוך: 

 נציג הגף להערכת תארים במשרד החינוך. 
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 חוות דעת משפטית:

הבקשה נבחנה ונמצא כי היא אינה סותרת אף אחד מהעקרונות ואמות המידה המפורטים בהוראות 

 :15.3.0.1תכ"מ 

הגף להערכת  -קיימת חשיבות ציבורית בפעילות מושא החסות ובהשתתפות המשרד בה .1

משרד החינוך ביום האמור, לצורך חשיפת הידע תארים רואה חשיבות רבה בהשתתפות 

 לזכויותיהם של חיילים בודדים עולים.

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

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

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

אין במתן החסות טעם לפגם מבחינה מוסרית, ציבורית או אחרת ואין בה –משמעותית( 

לים בודדים באירוע אשר נוגע לזכויותיהם של חיימשום הטעיה או פגיעה בשוויון. מדובר 

 נציגי משרדי ממשלה וגופים ציבוריים. ועולים, אשר משתתפים ב

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

 ארגון נפש בנפש לא נתמך על ידי המשרד ואין למשרד התקשרות  -משמעותי לגורם מפוקח

    עמו. 

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

 מקבל החסות או עשוי להידרש בקרוב להחלטה או לטיפול בעניינו. 

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. משרד החינוך מציג נושאים בהם הוא מטפל.

ות עלול להתפרש כהעדפה פסולה של המשרד הממשלתי ביחס למקבל החסות מתן החס .6

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

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

אין המדובר בהעדפה  א ניתנה לו בלעדיות.החיצוני הינו היוזם של האירוע, לא נתבקשה ול

 פסולה של הגוף החיצוני, המדובר באירוע ייחודי.

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

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

 גתית פוליטית בגוף בעל זיקה מפל

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

 לא ידוע לוועדה על כך.  -הנוגעים לחשד לפעילות בלתי תקינה
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החסות ניתנת לאירוע המיועד לגיוס תרומות למעט לגופים אשר למדינה היתר לגייס  .9

 ות.לא מדובר בכנס לגיוס תרומ תרומות עבורם.

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

ארגון "נפש בנפש" הינו ארגון ללא מטרות רווח, ופעילותו   -החסות הינה לגוף מסחרי .11

אינה עומדת בסתירה לפעילות, למטרות ולתפקידים של משרד החינוך או ממשלת 

 ישראל.

 

 

 

 החלטת הועדה:

מפרטי הבקשה עולה כי הנושא שעבורו מתבקשת החסות, הוא בעל עניין וחשיבות ציבורית ותורם 

 למטרות משרד החינוך. 

 מקבל החסות במקרה זה, הוא הגורם שמפיק ומארגן את הדוכנים והוא היחיד בתחום זה.

ויתרה פעילות ומטרות מקבל החסות אינם עומדים בסתירה לפעילות, מטרות ותפקידי המשרד 

 מכך ההשתתפות יכולה לתרום למימוש מטרות המשרד.

 משרד החינוך אינו משתתף בעלות תקציבית.

 לאור כל האמור לעיל, הוועדה מאשרת את הבקשה. 

 .ובאמצעות דוא"ל ההחלטה התקבלה בועידה טלפונית

 

 

 

 

            _____________        __________________    ___________________   _____ 

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