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 משרד הכלכלה והתעשייה –פרוטוקול הוועדה המשרדית למתן חסות 
 

 חברי הוועדה הנוכחים:
 טק, יו"ר הוועדה-מנהל תכנית ניו –עודד דיסטל 

 חשב משרד הכלכלה והתעשייה –ניסים בן אלי 
 ממונה תחום מטה, לשכה משפטית, נציגת היועץ המשפטי –עו"ד אורית שרפי 

 מרכז ועדת החסויות  –שגיא איצ'ר 
 

 , התקבלו ההחלטות הבאות:2018 יוליב 2', בבישיבה שהתקיימה ביום 
 

 :בקשות לשימוש בסמליל המשרד
 

 אות המעסיק החברתי
 

 וחברתית.  הענקת האות למעסיקים המקדמים העסקה שיוויונית: מהות הפרויקט
 

 .דוברות: היחידה המבקשת
 

 :עיתוהרקע לבקשה והמלצת היחידה המקצ
שנים מקיים העיתון "כלכליסט" תחרות למעסיקים חברתיים ובסיומה מוענק  5מזה כ 

השנתית. כפי שהיה בעבר, המשרד  פרס למעסיקים הזוכים במסגרת ועידת כלכליסט
מעוניין להשתתף בתחרות ואירוע חשוב וערכי זה ע"י מתן אישור לשימוש בסמליל המשרד 

 וכן בהשתתפות של הגב' נעמה קאופמן פס )המשנה למנכ"ל( כשופטת בתחרות.
 מבירור עולה כי הקריטריונים להשתתפות בתחרות הם כדלקמן:

  מיליון  50)הכנסות/פעילות/תקציב( עומד על ארגון שמחזור פעילותו השנתי ₪
 ומעלה

 ארגון ללא הערת עסק חי בשנה האחרונה 

 ארגון שלא נכנס להסדר חוב בשלוש השנים האחרונות 

  עובדים ומעלה 200ארגון בעל 

  מעביד-מעובדיו מצויים ביחסי עובד 90%ארגון שלפחות 
 
 

  .כלכליסט: הגורמים המעורבים

 
 החלטת הוועדה

התרשמה כי מטרת הכנס תואמת את מטרות ויעדי המשרד. לאחר שנבחנו הגורמים הוועדה 
המעורבים במתן החסות, לרבות עמידתם בתנאי אחריות חברתית ובהעדר ניגוד עניינים או חשש 

 למשוא פנים במתן החסות לגורמים אלו, הוועדה מאשרת מתן החסות המבוקשת.
למתן  "טיפול בבקשות – 0.41לנוהל התאם ב בסמליל המשרדהחסות המאושרת הינה שימוש 

 ובכפוף לדגשים הבאים: חסות המשרד"



 

יש להקפיד על הפרדה בין הסמלים של הגופים הממשלתיים לבין אלה של הגופים האחרים.  .1
ככל שהכוונה לציין את המשרד במסגרת האתר האינטרנט של האירוע ולהוסיף את המשרד 

ות הפרדה ברורה בינו לבין יתר הגופים, ולמתוח קו לרשימת הגופים הנותנים חסות, יש לעש
 בין הגופים הפרטיים לבין המשרד.

ולא לחסות גופים ממשלתיים אחרים  רק לחסות המבוקשתהאישור שניתן מתייחס  .2
 שמשתתפים באירוע או לחסות אחרת מטעם המשרד. 

יש ליידע משרדים ממשלתיים אחרים בדבר האישור ככל שבכוונת המארגנים לבקש מימון 
פרסומת מסחרית, חסות  – 15.3.1להוראת תכ"מ נוסף ממשרדים ממשלתיים נוספים בהתאם 

 .ממשלתית והשתתפות משרדי ממשלה בכנסים
 

חלה חובה ליידע את הוועדה המשרדית בדבר נותני חסות חדשים, ככל שיתווספו )בין אם  .3
 מדובר בגופים ממשלתיים נוספים ובין אם לאו(.

 
 
 
 
 
 


