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 המשרד חסותהנחיית השר לירושלים ומורשת, מר זאב אלקין, להסיר את עסקה בפנייתך שבסמך  .1

 ארגון "עמק שווה" באירוע "בתים מבפנים".  מפעילות

דוחק בין קבלת הפניה והבירורים העובדתיים שהיא לוח זמנים בהואיל והחלטת השר בעניין התקבלה  .9

בזמן  לבחון את סבירות ההחלטה במקרה זהמעשית יתה אפשרות ילא ה –מועד האירוע בין הצריכה ל

 . אמת

עם המשרד האם מדובר באירוע משרדי "נטו" את חילוקי הדעות , ומבלי למצות עם הפנים קדימה .8

 חסויות, מתן עים לגשתכניו נתונים לבחירת המשרד או במתן חסות משרדית שאז חלים הכללים הנו

חודדו הנהלים הרלוונטיים לעניין מתן חסות משרדית מול גורמי ם משרד ירושלים ומורשת כי יסוכם ע

  כפי שיפורט להלן:והכל , המשרד

ות, שוויוניות, סבירות עשה על בסיס אמות מידה עניינייהליך בחירת הגופים להם נותן המשרד חסות  .א

ריטריונים המפורטים בהוראת תכ"ם קלופומביות, כאשר לצורך קביעתן יידרש המשרד גם לסייגים ו

 -בדבר "פרסומת מסחרית, חסות ממשלתית והשתתפות של משרדי ממשלה בכנסים" )להלן 11.8.1

 .(הוראת התכ"ם

יפעל המשרד בהתאם  –בין במיזם ובין במסגרת אחרת  –במסגרת אישור הענקת חסות לגוף חיצוני  .ב

 הוראה זו.בהתאם לל ההליכים הנדרשים לכלל ההנחיות המפורטות בהוראת התכ"ם ויקיים את כל

 יחייבהדבר  לגוף חיצוני, כבכל החלטה מנהלית, במקרים בהם יבקש המשרד לחזור בו ממתן חסות .ג

 ל בדיקות יסודיות וקבלת החלטה מנומקת וסבירה. וכלקיומו של הליך הוגן, אשר י

ידו, -החלטות עלבכל מקרה ומקרה על המשרד יהיה לתת את הדעת ללוחות הזמנים של קבלת ה .ד

 ולפרסם את החלטותיו מבעוד מועד, באופן שיאפשר לכל גורם שההחלטה משפיעה עליו להשיג עליה.

את המשרד  ,ר, ולו למראית עיןוקשידי גוף ממשלתי או על ידי עובד ציבור כדי ל עלחסות ככלל, יש במתן  .9

, יכול להיווצר הרושם כאילו ך. בכמטרותיופעילותו ו אל הגוף מבקש החסות, אלנותן החסות הממשלתי 

ואולם, הבהרנו לגורמים הרלוונטיים  1.אחריות על הגוף ופעילותו הממשלתיהמשרד במתן החסות נוטל 
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 808-22-9012-081182מספר מסמך: 

המשרד הממשלתי על א משאב ציבורי שומתן חסות ה במשרד ירושלים ומורשת, כי לצד האמור לעיל,

החלטה ליתן על בכלל זאת . תקיןהמנהל הבהתאם לכללי באופן שוויוני, ללא משוא פנים ו חלקו לציבורל

כל החלטה . כמו כן, חסות או להימנע ממנה להיות מבוססת על אמות מידה שוויוניות, סבירות ופומביות

על ביטול או חזרה ממתן החסות צריכה להתקיים במסגרת הליך הוגן ועל בסיס החלטה מנומקת 

 וסבירה. 

תכ"ם נקבע כי אין לאשר בקשת חסות כאשר קיימת הסייגים המפורטים בהוראת הבמסגרת , בנוסף .1

מעורבות של גוף חיצוני אשר פעילותו ומטרותיו עומדות בסתירה לפעילות המשרד או תפקידיו. במסגרת 

בחינת אישור מתן חסות על ידי המשרד יש לוודא, בין היתר, עמידה בכלל זה ובצד זאת, יש מקום לוודא 

העניין , לרבות שיוכו הפוליטי או תפיסתו האידאולוגית של אדם כי לא נשקלו שיקולים שאינם ממין 

מקבל החסות. זאת, שכן "שקילתם של שיקולים פוליטיים היא חמורה במיוחד כאשר הנמנה על הגוף 

פוגעת על הקצאת טובות הנאה מן הקופה הציבורית ]...[ הפעלתם של שיקולים פוליטיים  היא משפיעה

  2".ציבוריים בשוויון בחלוקתם של משאבים

 ידנו, לא מצאנו מקום להתערבות נוספת מטעמנו. -גם עללעיל בנסיבות אלה ובראי העקרונות שפורטו  .0
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