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מתן חסות על-ידי עובדי ציבור
 00רקע
שרים ,סגני שרים ,מנהלים כלליים ועובדי ציבור אחרים מתבקשים מפעם לפעם ליתן חסות
לפעילויות שונות הנעשות מטעמם של גופים חוץ-ממשלתיים (להלן :גופים חיצוניים) ,או לסייע
בידם של גופים כאמור ,בדרכים שונות ,לקדם את פעילותם .אף שדרך כלל ,החסות המבוקשת
הינה לטובת מטרות ציבוריות חיוביות ,הניסיון מלמד כי הדבר עלול לטמון בחובו קשיים שונים
בהיבטי מינהל תקין ,טוהר-מידות וניגוד עניינים ,וכפועל יוצא מכך ,עלול להיות כרוך ,בין היתר,
בפגיעה בתדמיתם ובמעמדם של עובד הציבור ושל השירות הציבורי בכללותו .על רקע זאת,
מטרתה של הנחיה זו להבהיר מהי המעורבות הראויה של עובדי ציבור במתן חסות לגופים
חיצוניים ולהנחות את עובדי הציבור כיצד להכריע בבקשות למתן חסות באופן שיעלה בקנה אחד
עם עקרונות המשפט המינהלי וימנע שימוש בלתי-ראוי בתפקידם ובמעמדם ,כמו גם פגיעה
בתדמית השירות הציבורי ,הממשלה ומוסדות המדינה ,במסגרת מתן החסות.
ככלל ,העיקרון המנחה בבחינת בקשה למתן חסות הוא כי ניתן ליתן חסות לגוף חיצוני כאשר
קיימת חשיבות ציבורית בפעילות שבהקשרה מתבקשת החסות ובהשתתפות עובד הציבור בה,
וכאשר מתן החסות עולה בקנה אחד עם המדיניות הממשלתית הנוגעת בדבר ,ככל שישנה כזו,
ולא מתקיימות נסיבות אחרות השוללות את מתן החסות ,כמפורט להלן .ההכרעה בשאלה אם
יכול עובד ציבור לתת חסות במקרים שבהם אין נורמה מפורשת אחרת המנחה את התנהגותו
היא בעיקרה שאלה של סבירות :על עובד הציבור – או הגורם המוסמך לאשר את מתן החסות
על-ידיו ,לפי העניין – לבחון את מכלול הנסיבות והשיקולים הנוגעים לעניין ,לתת לכל אחד מהם
את המשקל הראוי לו ,וכך להכריע אם יש מקום להיעתר לבקשת מתן החסות אם לאו.
בהנחיה זו:
"עובד ציבור" – עובד מדינה וכן שר וסגן שר;
"גוף חיצוני" – אדם או תאגיד מחוץ לשירות המדינה ,בין אם פועל למטרות רווח ובין אם לאו,
למעט רשות מקומית וגוף שהממשלה משתתפת בהנהלתו (כגון :חברה ממשלתית ,עמותה
ממשלתית ותאגיד ציבורי);
"מתן חסות" – מעשה העשוי ליצור רושם כי עובד הציבור או המשרד הממשלתי שאליו הוא
משתייך תומך בגוף חיצוני או בפעילות שהוא עורך ,או שפעילות זו נעשית מטעמו או באישורו של
עובד הציבור או המשרד הממשלתי האמור; ובכלל זאת ,השתתפות פעילה באירועים ובכנסים
(לדוגמא ,בדרך של נשיאת דברים) ,סיוע בפרסום או בגיוס תרומות ומתן המלצה או ברכה ,בין
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באופן קבוע ובין באופן זמני או חד-פעמי .לעניין זה ,אין נפקות לעובדה כי עובד הציבור אינו
אמור לקבל ,או אינו מקבל בפועל ,כל תמורה בגין הפעולה המבוקשת ממנו.
נסיבות שאינן בגדר "מתן חסות" – ככלל ,אין לראות בהשתתפות עובד ציבור באירוע שיש לו
זיקה אישית אליו שאינה נובעת מהיותו עובד ציבור משום מתן חסות .דוגמאות לאירועים
כאמור עשויות להיות אירוע של הקהילה אליה משתייך עובד הציבור ,אירוע משפחתי ,אירוע של
חבריו של עובד הציבור ללימודים או לצבא ,וכיוצא באלה.
יודגש ,כי הנחיה זו אינה עוסקת בחסויות הניתנות על-ידי משרדי ממשלה (בשונה מעובדי
הציבור במשרדי הממשלה) ,כמו גם בהשתתפות משרדי הממשלה בפרסומת מסחרית ובכנסים.
אלו ייבחנו בהתאם למפורט בהוראת תכ"ם מס'  1....1בדבר "פרסומת מסחרית ,חסות
ממשלתית והשתתפות משרדי ממשלה בכנסים" (להלן :הוראת תכ"ם .)020.00
 08קשיים פוטנציאליים במתן חסות
מתן חסות על-ידי עובדי ציבור עלול לטמון בחובו שלוש בעיות מרכזיות שעמן נועדה הנחיה זו
להתמודד:
א .אחריות עובד הציבור לגוף החיצוני :החסות קושרת ,ולו למראית עין ,את עובד הציבור אל
הגוף מבקש החסות ,אל מטרותיו ואל פעילותו ,ויכול להיווצר בגינה הרושם כי עובד הציבור
ואף המשרד שאליו הוא משתייך נוטלים אחריות על הגוף ועל פעילותו .כתוצאה מכך ,עלול
להיווצר מצב שבו שמו של עובד הציבור נקשר לגוף ולפעילות שאין לו שליטה עליהם ואף אין
בידיו מלוא המידע לגביהם .בנוסף לכך ,ישנו חשש להטעיית הציבור ,אשר אפשר שיסבור כי
בעצם מתן החסות על-ידי עובד הציבור גלום מסר באשר לתקינות פעילותו של הגוף החיצוני
ולחשיבותה .כאשר מדובר בגוף שפעילותו אינה תקינה ,רושם כאמור עלול לפגוע בתדמית
המדינה ומוסדותיה ,ובמקרים מסוימים אף עלול להיווצר מצג לפיו המדינה מעודדת או
מאשרת ,לכאורה ,פעילות בלתי-תקינה .כך למשל ,עלול להתעורר קושי עקב מתן חסות מצד
עובד ציבור לאירוע שבו מוענקות תעודות הוקרה לעסקים שמתברר שעברו עבירות פליליות
או שכלל אינם קיימים; לאירוע שמשתתפים בו גורמים שיש בעייתיות בזיהוי של המדינה
עמם; או לאירוע שקיים ספק לגבי חוקיות המקורות הכספיים שעל בסיסם מומן.
ב .חשש לניגוד עניינים :מתן חסות עלול להתפרש כמחויבות יתירה של עובד הציבור למבקש
החסות באופן שיעמיד אותו במצב של ניגוד עניינים או ,למצער ,מראית עין של ניגוד עניינים.
זאת ,בפרט ,כאשר החסות ניתנת לגורמים הנתונים לפיקוחו של עובד הציבור או המשרד
הממשלתי שאליו הוא משתייך ,או שעובד הציבור צפוי להידרש לקבל החלטות בעניינם ,או
כאשר מעורבים בה גורמים כאמור אף אם החסות לא ניתנת להם באופן ישיר .דוגמה למצב
בעייתי אחר היא כאשר במסגרת מתן החסות מתבקש עובד הציבור ,מקום בו הדבר אפשרי
על-פי הדין ,לסייע בגיוס תרומות עבור הגוף החיצוני מבקש החסות ,בעת שבקהל היעד
מצויים גורמים אשר לעובד הציבור השפעה עליהם או הנתונים לפיקוחו .בנסיבות אלו,
עלולים הגורמים המפוקחים להימצא תחת הרושם כי אי-היענות לפניית עובד הציבור עלולה
לפגוע באינטרסים שלהם ,אשר עליהם אמון משרדו של עובד הציבור.
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ג .חשש למשוא פנים או לפגיעה בשוויון :מטבע הדברים ,לא תמיד יהיה באפשרות עובד הציבור
להיעתר לכל בקשות החסות המופנות אליו ,בין מפאת אילוצי זמן ובין מפאת קשיים שונים
שמתן חסות לגוף מסוים שביקש זאת יעורר .בנסיבות אלו ,עלול עובד הציבור להתקשות
להתייחס באופן עקבי ואחיד לבקשות חסות מטעמם של גופים שונים ,וכן עלול להיות קושי
להבטיח כי פניות דומות תזכינה להתייחסות אחידה מצד עובדי ציבור שונים ,בפרט מקרב
משרדי ממשלה שונים .היענות של עובד ציבור לבקשת חסות של גורם אחד וסירובו להיענות
לבקשה כזו של גורם אחר בעל מאפיינים או פעילות דומים ,עלולים לעורר טענות בדבר משוא
פנים של עובד הציבור ובדבר הפרת עיקרון השוויון.
 0.המסגרת הנורמטיבית
הסוגיה של מתן חסות אינה מוסדרת באופן מהותי ומפורש בדין .יחד עם זאת ,קיימות הוראות
שונות אשר הינן בעלות רלוונטיות לעניין .כך למשל ,עובדי מדינה נדרשים להימנע מלהימצא
במצב של חשש לניגוד עניינים בעבודתם הציבורית (ראו :בג"ץ  ..1135סיעת "הליכוד" בעיריית
פתח תקווה נ' מועצת עיריית פתח תקווה ,פ"ד לד( ,)1581( .55 )2פרק משנה  1..5לתקנון שירות
המדינה (להלן :התקשי"ר) ,הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס'  1.1...בדבר "עריכת הסדרים
למניעת ניגוד עניינים בשירות המדינה" ופרק  11לכללי האתיקה לעובדי מדינה) .בדומה ,הכללים
למניעת ניג וד עניינים של שרים וסגני שרים קובעים כי על אלו לנהוג במילוי תפקידיהם בלא
משוא פנים וכי מחובתם לנהל את ענייניהם כך שלא ייווצר ולא יהיה ניגוד עניינים בין מילוי
תפקידם לבין ענייניהם האישיים (סעיפים  .ו .)4-חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית
ומגבית כספים) ,התשי"ט( 15.5-להלן :חוק הסיוג) אוסר על עובד מדינה להתרים כספים ("זולת
לאוצר המדינה ובתור תפקידו") והוראות מקבילות בעניין זה נקבעו גם בפרק  42.8לתקשי"ר.
כאמור ,בהוראת תכ"ם  1....1נקבעו הנחיות לעניין חסויות הניתנות על-ידי משרדי הממשלה
ולעניין השתתפות משרדי ממשלה בפרסומת מסחרית ובכנסים ,וכן קיימות הוראות נוספות לגבי
מעורבות עובדי מדינה בפרסומים ממשלתיים ובפרסומים מסחריים (וראו בפרט :הנחיית היועץ
המשפטי לממשלה מס'  1.131.בדבר "השתתפות שרים בתשדירי פרסום" ,הנחיית היועץ
המשפטי לממשלה מס'  1.131.בדבר "הגבלת פרסומים על-ידי עובדי ציבור ונושאי משרה",
סעיף  4..84לתקשי"ר והוראת תכ"ם מס'  1....2בדבר "פרסומים ממשלתיים שאינם
מסחריים").
למותר לציין ,כי מעבר לכך ,עובדי הציבור כפופים ,כידוע ,לעקרונות הכלליים של המשפט
המינהלי ,ולעניין זה רלוונטיות בפרט החובות לפעול באופן סביר ,ענייני ,שוויוני ושקוף ,בהתאם
לכללי המינהל התקין ,תוך שמירה על טוהר-מידות ומניעת ניגוד עניינים והימנעות מהתנהגות
אשר עלולה לפגוע במעמדו ובתדמיתו של שירות המדינה.
 04הליך בחינת בקשה למתן חסות
ככלל ,לצורך מתן חסות נדרשות בחינה מקדימה וקבלת אישור מראש מהגורם שהוסמך לכך
(להלן :הגורם המאשר) ,כמפורט להלן:
 עובד מדינה אשר נתבקש ומעוניין ליתן חסות לגוף חיצוני יפנה לקבלת אישור ממנכ"להמשרד הממשלתי או מנהל יחידת הסמך בה הוא מועסק ,לפי העניין; ביחידה ארגונית
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שבראשה עומד מנהל בדרגת משרה המקבילה למשרת מנכ"ל (גם אם היא אינה בגדר יחידת
סמך) 1,יפנה העובד לקבלת האישור מגורם זה.
 מנכ"ל משרד ממשלתי ,מנהל יחידת סמך ,מנהל בדרגת מוקבל מנכ"ל כאמור ,וכן שר או סגןשר ,אשר נתבקשו ומעוניינים ליתן חסות לגוף חיצוני ,יבחנו את הבקשות ויכריעו בהן (בלא
צורך בקבלת אישור מגורם נוסף) ,הכל בהתאם לאמות-המידה המפורטות בהנחיה זו.
 מנכ"ל משרד ממשלתי ,מנהל יחידת סמך או מנהל בדרגת מוקבל מנכ"ל כאמור לעיל רשאיםלהסמיך גורם בכיר תחתיהם לבחון ולהעניק אישורים כאמור לעובדי משרדם1יחידתם.
 מקום בו עובד הציבור או הגורם המאשר ,לפי העניין ,מעוניין להיעתר לבקשה למתן חסות עלאף שמתקיימת לגביה אחת מן הנסיבות שיפורטו להלן ,אשר בהתקיימותן ,ככלל ,אין מקום
ליתן חסות ,עליו לפנות באופן מנומק לקבלת חוות-דעתו של היועץ המשפטי למשרד או
ליחידת הסמך ולפעול בהתאם להנחיותיו.
 02המידע הרלוונטי לצורך בחינת בקשת החסות
לצורך הכרעה בבקשה למתן חסות ,על עובד הציבור להניח בפני הגורם המאשר (ובמקרים
המצריכים בדיקה משפטית – גם בפני היועץ המשפטי למשרד) ,את התשתית העובדתית המלאה
לעניין מבקש החסות ולעניין החסות המבוקשת ,וזאת ככל הניתן בנסיבות העניין ,וכמפורט
להלן:
א .זהות מבקש החסות (ואם מדובר בתאגיד ,לרבות זהותם של נושאי המשרה בו):
 .1אופי ההתאגדות – האם מדובר בגוף הפועל למטרות רווח או שלא למטרות רווח;
 .2מטרות הגוף ותחומי פעילותו;
 ..מידע בדבר אי-תקינות פעילות הגוף בעבר או בהווה;
 .4קשרים וזיקות בין הגוף החיצוני למשרדי הממשלה ,ובפרט למשרד הממשלתי שאליו
משתייך עובד הציבור ,כדוגמת אספקת שירותים ,התקשרויות ומכרזים ,יחסי פיקוח
ובקרה ,קבלת תמיכות או מימון בדרך אחרת ,בקשות תלויות ועומדות לקבלת החלטות
וכדומה.
יצוין ,כי ככל שבפעילות מושא החסות קיימת מעורבות דומיננטית של גורמים נוספים מלבד
הגוף החיצוני מבקש החסות (ובתאגיד – לרבות בעל השליטה בו או תאגיד הנשלט על-ידיו),
יש לקבל מידע כאמור גם ביחס אליהם.
ב .מהות ואופי החסות:
 .1אופי החסות המבוקשת מעובד הציבור :השתתפות באירוע כ"אורח כבוד" ,נשיאת דברי
ברכה ,הרצאה מקצועית ,השתתפות בסרט תדמית ,הענקת פרס ,מתן המלצה וכדומה.
לעניין זה ,ראוי לבחון את טיוטת המודעה המפרסמת את האירוע בו הוזמן עובד הציבור
להשתתף ,ההזמנה לכנס (לרבות לוח-הזמנים המתוכנן והגורמים הצפויים להשתתף)
וכדומה;

 1כך למשל ,ביחידות כגון החשב הכללי והממונה על התקציבים במשרד האוצר.
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 .2מטרת הפעילות מושא החסות :האם הפעילות נושאת אופי מקצועי ,שיווקי ,מסחרי או
חברתי; האם היא נועדה לקידום דיון ציבורי ,הבעת הוקרה ,גיוס תרומות ,הענקת פרס
וכדומה;
 ..משך החסות :האם מדובר בחסות לאירוע חד-פעמי ,לפעילות מתמשכת או לפעילות
הצפויה להישנות בעתיד;
 .4האם מדובר באירוע למוזמנים בלבד או באירוע הפתוח לציבור והאם ההשתתפות באירוע
כרוכה בתשלום;
 ..האם ניתנה לגוף החיצוני חסות דומה בעבר על-ידי עובד הציבור או על-ידי עובדי ציבור
אחרים.
 06אמות-המידה להכרעה בבקשה
א .כאמור ,התנאי הבסיסי לצורך מתן חסות לגוף חיצוני הינו כי קיימת חשיבות ציבורית
בפעילות מושא החסות ובהשתתפות עובד הציבור בה; כי מתן החסות עולה בקנה אחד עם
המדיניות הממשלתית הנוגעת בדבר ,ככל שקיימת מדיניות כאמור; וכי לא מתקיימות
נסיבות אחרות השוללות את מתן החסות ,כמפורט להלן.
ב .נסיבות השוללות את מתן החסות:
ככלל ,לא יהיה מקום ליתן חסות בכל אחד מן המקרים הבאים:
 .1החסות הינה לגוף מסחרי;
 .2מתן החסות עלול לפגוע בתדמית השירות הציבורי ,הממשלה או מוסדות הציבור הנוגעים
בדבר ,או להציגן באור שלילי ,בין היתר נוכח מטרותיו ומאפייני פעילותו של הגוף החיצוני
(למשל ,כאשר נושא החסות או מקבלּה שנויים במחלוקת ציבורית משמעותית);
 ..מתן החסות עלול לעורר חשש לניגוד עניינים .חשש כאמור יכול להתקיים ,בין היתר,
בנסיבות שבהן  :עובד הציבור נדרש לאחרונה לקבל החלטה או לטפל בדרך אחרת בעניינו
של מקבל החסות או עשוי להידרש בקרוב להחלטה או לטיפול בעניינו; מקבל החסות הוא
גורם המפוקח על-ידי עובד הציבור או עובד כפוף אליו 2,או קשור באופן משמעותי לגורם
מפוקח; מקבל החסות קשור לאדם שיש לו זיקה אישית אל עובד הציבור (כגון קרוב
משפחה או חבר קרוב) ועובד הציבור נותן את החסות לבקשתו של אותו אדם ,או שעלול
להיווצר הרושם כי מתן החסות נועד להיטיב עם אותו אדם או עם מקבל החסות באופן
מיוחד; קיימות נסיבות אחרות שבגינן מתן החסות עלול להתפרש כיחס מיוחד העלול
להשפיע על עובד הציבור בהפעלת שיקול-דעתו;
 .4החסות ניתנת לגוף בעל זיקה מפלגתית-פוליטית או לאירוע המאורגן או ממומן על-ידי
גורם בעל זיקה כאמור או שגורם כזה מעורב בו בדרך אחרת .יצוין ,כי משנה זהירות יש
לנקוט בהקשר זה בתקופת בחירות ,נוכח המגבלות המיוחדות החלות בתקופה זו .מטבע

 2למען הסר ספק ,יובהר ,כי מפגשים של גורם ממשלתי עם גוף חיצוני המפוקח על-ידיו ,המתקיימים במסגרת העבודה
השוטפת של הגורם הממשלתי ,לא ייחשבו בגדר מתן חסות לצורך הנחיה זו.
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הדברים ,מגבלה זו לא תחול ביחס לפעילותם הפוליטית של שרים וסגני שרים ,הנעשית
שלא במסגרת תפקידם הממלכתי;
 ..נודע כי מתנהלים נגד הגוף החיצוני או בעלי תפקידים בכירים בו הליכים משפטיים
הנוגעים לחשד לפעילות בלתי-תקינה;
 .5החסות ניתנת לאירוע המיועד לגיוס תרומות .יצוין ,כי מגבלה זו לא תחול ביחס למתן
חסות לגופים שהממשלה החליטה לגביהם ,בהתאם לסעיף  3לחוק הסיוג ,להתיר לעובדי
3
המדינה להתרים לטובתם כספים;
 .3מתן החסות עלול להתפרש כהעדפה פסולה של עובד הציבור או המשרד הממשלתי ביחס
למקבל החסות על פני גופים אחרים בעלי מאפיינים דומים ("משוא פנים") ,או שעובד
הציבור לא יוכל להיעתר לבקשות חסות דומות באופן שוויוני במסגרת הזמן העומד
לרשותו;
 .8במתן החסות יש טעם לפגם אחר מבחינה מוסרית ,ציבורית או אחרת.
ג .ככל שעובד הציבור או הגורם המאשר ,לפי העניין ,מעוניין להיעתר לבקשת מתן החסות חרף
התקיימותן של אחת או יותר מן הנסיבות השוללות מתן חסות ,עליו לפנות לקבלת חוות-דעתו
של היועץ המשפטי למשרד ,אשר יהיה רשאי ,במקרים חריגים ובאופן מנומק ,לאשר את מתן
החסות .כך למשל ,אף שכאמור יש ככלל להימנע ממתן חסות לגוף מסחרי ,ניתן יהיה לשקול
אישור מתן חסות כאמור בנסיבות שבהן התועלת המסחרית מהפעילות הינה אגבית ופחותה
באופן ניכר ביחס לחשיבות הציבורית המיוחדת הקיימת במתן החסות על-ידי עובד הציבור,
וזאת בכפוף לבחינת מכלול נסיבות העניין.
 01אופן מתן החסות
במקרים שבהם מצא עובד הציבור או הגורם המאשר ,לפי העניין ,כי אין מניעה למתן החסות ,יש
לשקול קביעת תנאים וסייגים לאופן מתן החסות ,אשר מטרתם הדגשת הפן הציבורי של
הפעילות והחשיבות הציבורית הכרוכה במתן החסות לה ,כמו גם מניעת הקשיים הפוטנציאליים
העלולים להיות כרוכים במתן החסות ,כמפורט לעיל .תנאים וסייגים כאמור ראוי שיכללו ,בין
היתר ,הוראות בנושאים הבאים:
א .הפרדת השתתפות עובד הציבור באירוע מחלקיו האחרים :במקרים המתאימים ,ראוי לשקול
הפרדת הרצאה או נשיאת דברים על-ידי עובד הציבור מאלו הנעשות מטעמם של גופים
חיצוניים ,ובפרט גורמים מסחריים .כמו כן ,זהירות והקפדה מיוחדות נדרשות ביחס
להשתתפות עובדי ציבור באירועים לגיוס תרומות ,מקום בו אלו אושרו למרות האמור בסעיף
.5ב 5.לעיל .בכלל זאת ,יש לשאוף לקיום הפרדה בין החלק באירוע שבו משתתף עובד הציבור
לבין פעולות הקשורות באופן ישיר להתרמה ולגיוס כספים ,באופן שיודגש הפן הציבורי
שבהשתתפות עובד הציבור באירוע ותימנע השתתפותו ומעורבותו בפעולות ישירות לגיוס
התרומות (לרבות ,כמובן ,אמירת דברים שיש בהם משום קריאה ישירה לגיוס תרומות).
 3כך נקבע ,למשל ,ביחס למעורבות עובדי מדינה בהתרמת כספים לטובת קרן היסוד  -המגבית המאוחדת לישראל וקרן
קיימת לישראל .ראו :החלטת ממשלה י"פ  ,3.3התש"ך ,עמ'  ,821החלטת ממשלה י"פ  ,2235התשל"ז ,עמ'  418וכן
פסקה  42.81.בתקשי"ר.
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ב .בקרה על צורת החסות :כך למשל ,במקרים חריגים שבהם אושר מתן חסות לגוף מסחרי ,או
שגוף מסחרי מעורב בפעילות מושא החסות ,יש לשאוף להימנע ,במידת האפשר ,מהופעתו של
עובד ציבור על רקע סמלילים או תכנים שיווקיים1מסחריים .כמו כן ,בחסות בעלת אופי
כתוב ,יש לפעול לכך שאזכור עובד הציבור והמשרד הממשלתי שאליו הוא משתייך ייעשה
בנפרד מאזכורם של הגופים החיצוניים וכי פרסום ברכה מטעמו של עובד ציבור ייעשה על גבי
עמוד נפרד וללא פרסומות או חסויות לגופים חיצוניים.
ג .בקרה על תוכן החסות :במסגרת מתן החסות ,יש לתת ביטוי מרכזי לערך הציבורי בפעילות
ולא לגוף החיצוני מקבל החסות ,תוך הימנעות מהכללת מסרים הנוגעים לגוף החיצוני שאינם
קשורים במישרין לפעילות מושא החסות .כך למשל ,יש להימנע ממסרים המפרטים ,משבחים
או נותנים גושפנקה למוצר ,שירות או פעילות מסוימים של הגוף החיצוני או בעלי תפקידים
בו ,או שיש בהם כדי ליצור מראית עין של קשר בין עובד הציבור או המשרד הממשלתי שאליו
הוא משתייך לבין הגוף החיצוני ,או של אחריות ממשלתית כלפיו ,החורגת מגדר מעורבות
עובד הציבור והמשרד הממשלתי בפעילות מושא החסות .כן יש להימנע מהכללת מסרים
הנוגעים לעובד הציבור שאינם קשורים לתפקידו הממלכתי ושאינם נוגעים במישרין למתן
החסות.
ד .הבטחת הצגת מגוון דעות ,כנדרש בנסיבות העניין :ככל הניתן ,על עובד הציבור לוודא כי
באירוע או בפעילות מושא החסות ניתנה הדעת לצורך להבטיח הצגה מגוונת ומאוזנת של
דעות ,אינטרסים שונים ומגזרים רלוונטיים .בכלל זאת ,ברוח המלצות הצוות לבחינת תופעת
הדרת הנשים במרחב הציבורי ,יש קושי במתן חסות לאירוע אשר במסגרתו צפויים להינקט
4

הפרדה או צעדים מפלים אחרים.

ה .הגבלת השימוש בתוצרי החסות :כך למשל ,יש לוודא שלא ייעשה בחסות שימוש מעבר
למטרה שלשמה ניתנה (במיוחד כאשר מדובר בברכה כתובה1מצולמת); כי ברכה כתובה
שניתנה על-ידי עובד ציבור תחולק בחינם ולא תועמד למכירה; ולגבי ברכה מצולמת או
מוקלטת ,כי עריכתה תעשה באישור עובד הציבור או הגורם המאשר.
 02הוראות נוספות
א .למרות האמור לעיל ,במקרים הבאים יוכל עובד הציבור להשתתף באירוע או בפעילות של גוף
חיצוני העשויה להיות כרוכה במתן חסות ,ללא צורך בקבלת האישור הנדרש:
 .1דיון ציבורי המאורגן על-ידי גוף עיתונות ,גוף אקדמיה המוכר על-ידי המועצה להשכלה
גבוהה ,ארגון עובדים או איגוד מקצועי (כגון :לשכת עורכי הדין ,לשכת רואי החשבון,
התאחדות התעשיינים וכדומה) ,אשר מהווה מסגרת ראויה להצגת מידע בעל עניין לציבור
והשתתפות עובד הציבור בו נועדה להציג את עמדת המשרד הממשלתי בפני הציבור.
 .2אירוע או פעילות של גוף חיצוני שמתקיים בינו לבין המשרד הממשלתי שאליו משתייך
עובד הציבור שיתוף-פעולה מובנה ,ומתן החסות קשור לשיתוף-הפעולה האמור .לעניין זה,

" 4דו"ח הצוות המשרדי לבחינת תופעת הדרת הנשים במרחב הציבורי" (משרד המשפטים ,)3...211. ,סעיף 224
.http://index.justice.gov.il/Pubilcations/Articles/Documents/DochHadaratNasim.pdf
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"שיתוף-פעולה מובנה" מתייחס למצבים שבהם קיימת התקשרות של המדינה עם גוף
חיצוני שנבחנה ואושרה על-ידי הגורמים המוסמכים לעניין ,כדוגמת מיזם משותף לפי
תקנה  ).1(.לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג ,155.-חסות ממשלתית שאושרה על-ידי
ועדת החסויות המשרדית או הבין-משרדית בהתאם להוראת תכ"ם  ,1....1וכדומה.
במקרים אלו ,ההנחה היא כי אמות-המידה הרלוונטיות לאישור מתן החסות ,כמפורט
לעיל ,נבחנו במסגרת אישור שיתוף-הפעולה המובנה ,וניתן לומר כי השתתפות עובד
הציבור בהם נעשית במסגרת הפעילות השוטפת של המשרד הממשלתי שאליו הוא
משתייך.
 ..אירוע או פעילות מטעמו של גורם שלטוני זר ,כגון שגרירות ,ממשלה או פרלמנט ,או
בפעילות הנעשית בשיתוף-פעולה בין המדינה לגורם שלטוני זר כאמור.
יודגש ,כי גם במקרים אלו ,מוטלת על עובד הציבור האחריות להימנע מהקשיים
הפוטנציאליים השונים שנדונו לעיל במסגרת השתתפותו באירוע .בכלל זאת ,מקום בו צפויים
להשתתף באירוע גורמים נוספים מלבד אלו שצוינו – כגון :גורמים מסחריים ,גורמים
פוליטיים ,גורמים הנתונים לפיקוחו של עובד הציבור וכדומה – על עובד הציבור לבחון האם
השתתפותו באירוע יחד עמם אינה מעוררת קושי .עוד יודגש ,כי אין בהיתר להשתתפות עובד
הציבור באירוע כאמור כדי לגרוע מאחריותו לקבל אישורים אחרים הנדרשים לצורך
השתתפותו ,החורגים מהיבט מתן החסות .בכל מקרה של ספק ,ראוי לפנות לגורם המאשר,
ובמידת הצורך – ליועץ המשפטי למשרד ,לקבלת הנחיות בעניין.
ב .ככלל ,אישור למתן חסות יכול שיינתן הן באופן פרטני – ביחס לבקשה ספציפית למתן חסות,
והן באופן כללי – ביחס לסוג מסוים של חסות או לגורם חיצוני מסוים .כך למשל ,ובהתאם
לאמות-המידה הקבועות בהנחיה זו ,רשאי הגורם המאשר לקבוע היתר כללי לעובדי הציבור
הכפופים לאישורו ליתן חסות לאירועים מסוימים הנוגעים לתפקידם.
ג .על אישור למתן חסות להינתן בכתב ועל עובד הציבור לשמור תיעוד של פרטי החסויות
שהעניק.
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