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 הנושאים אשר עלו בוועדה:
 

  לטיול במסגרת "מסע ישראלי"גיוס כסף  .1

     META -קט "מעלים זיכרון" בשיתוף ארגון "לתת" ויהפעלת פרוי. 2

 בישראל )פייסבוק(     

***** 

   יוס כסף לטיול במסגרת "מסע ישראלי"ג

 הפונה :  

 אוריה, תלמידת תיכון מהוד השרון

 מבקשת:  

בעזרת שיתוף ס כסף לטיול "מסע ישראלי" לשכבת י"ב בבית הספר שלה גיו

 פעולה עם חברה מסחרית כגון קק"ל או קוקה קולה.

 ת הועדהוהחלט : 

מדובר על פעילות חינוכית שמבקשים למממן אותה באמצעות פעילות 

מסחרית. אם נאשר, מעבר לקושי הערכי ומעבר לקושי שהמדינה מעודדת 

את הפעילות מחד ומאפשרת פעילות מסחרית מאידך, זה יפתח פתח 

 לאור האמור, הוועדה דוחה את הבקשה.   סחרית ללא כל הגבלה.לפעילות מ

 :הועדה מאשרת את נוסח המענה כדלקמן

 מודים לך על הפנייה, ובאותה הזדמנות אנו מבקשים להביע גם את אנו 

שהרי יש בה הרבה מן הערכים שמערכת שננקטת על ידך,  הערכתנו ליוזמה

לנוכח יחד עם זאת, החינוך מחנכת לאורם, ובהם, הערבות ההדדית. 

לשם פעילויות, הרי  חברות מסחריות, ולפיהן אין לגייס תרומות מהנחיותה

 לא נוכל לאשר בקשתך זו., ובצר לנו



 

 

 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 ועדת חסויות משרדית
 

ישראל ב etaM-"לתת" ו בשיתוף ארגון "מעלים זיכרון" פרוייקטהפעלת 

 פייסבוק()

 הפונה  : 

 שושי שפיגל, מינהל חברה ונוער

 מבקשת :  

חסות המשרד לפרוייקט "מעלים זיכרון" ברשת החברתית פייסבוק בשיתוף 

 ארגון לתת 

 החלטות הועדה : 

 נה. ארגון לתת היחברי הוועדה הסכימו כי אין לתת חסות לשני הגופים הללו

 הינה חברה מסחרית. -. חברת מטאעמותה 

מתן חסות על ידי משרדי  15.3.1להוראות התכ"ם  2.7.3.8על פי סעיף 

 לא תינתן חסות לגוף מסחרי.  -ממשלה

כמו כן,  ארגון לתת הינה עמותה שכבר נתמכת על ידי משרד החינוך לביצוע 

יכול להתעורר קושי בעצם מתן חסות נוספת, לגוף  -פעולות שונות. קרי

 בהיבטים של שוויון.שכבר נתמך על ידי משרד החינוך, 

די בכך, בכדי לדחות את הבקשה למתן החסות. מעבר לכך, אין המדובר 

בפעילות שהבסיס לקיומה תלוי במעורבות של משרד החינוך. כלומר, מדובר 

בפעילות שיכולה להתקיים גם ללא מתן חסות של משרד החינוך ומתן חסות 

 לפעילות כזו אף הוא יכול להקים טענות של חוסר שוויון. 

אמור לעיל, מתן חסות לחברה מסחרית, שעניינה רשתות מבלי לגרוע מה

חברתיות ופלטפורמות דיגיטליות, אינה מתפקידיו של משרד החינוך. משרד 

החינוך איננו מעודד שימוש ילדים ובני נוער ברשתות חברתיות או 

  תפלטפורמות דיגיטליו

 

 ההחלטה התקבלה בועידה טלפונית ובאמצעות דוא"ל.                            
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