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 שלום רב,

 החינוך כשר בכהונתך עניינים לניגוד חשש מניעתהנדון: 
 
 

 –להלן ; 1136לכללים למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים )י"פ התשס"ג,  7על פי כלל 

הכללים(, נדרש שר למסור הודעה בכל מקרה שבו מתעורר חשש לניגוד עניינים, ועליו לפעול 

, אבקש לחוות את דעתי בהתאם למידע שמסרתבהתאם לחוות דעת היועץ המשפטי לממשלה. 

 כדלהלן:

תוכנית של , ציינת כי גיסתך מפעילה 29.5.2017ביום  בשאלון שמסרת, שהועבר לעיוננו .1

עובדת היא ג' בבתי הספר. הבהרת כי -נועה לילדי גנים ולילדי כיתות א'הפעלה בת

 בשיתוף עם תוכנית קרב למעורבות בחינוך, אשר מופעלת על ידי החברה למתנ"סים.

גיסתך מפעילה את התוכניות ספורטיגן , במאגר התוכנית של משרד החינוךלפי בירור  .2

יאטרון )לילדי הגן(. הלשכה המשפטית ג'( ופלאי ת-)לילדי הגן(, ספורטיקלאס )לילדי א'

בדומה לכלל התוכניות המופעלות על ידי תוכנית קרב במשרדך הבהיר לבקשתנו כי 

המוסד החינוכי למעורבות בחינוך, הבחירה בתוכניות שישולבו בבית הספר נעשית ברמת 

חר , וכל מוסד בו)במסגרת ועדת היגוי, בה מעורבים גם נציגי ההורים והרשות המקומית(

התוכניות הספציפיות . משרד החינוך אינו משווק את את התוכניות המתאימות לו

זו או  במסגרת 'קרב', ואין למשרד השפעה על היקף ההתקשרויות שייעשו עם תוכנית

התקשרויות עם התוכנית כל למשרד החינוך בשלב זה, אין הובהר כי עוד . אחרת

 הספציפית.

כניות החינוכיות שמוסדות חינוכיים יכולים עם זאת, התוכנית כלולה במאגר התו .3

שאינן המלוות על ידי המשרד )ב'מסלול ירוק'( ותוכניות , הכוללת תוכניות להתקשר עימם

בשלב זה, המשרד מאפשר התקשרות עם  .)ב'מסלול כחול'( מפוקחות על ידי המשרד

אלו צריכות תוכניות הנוהגת במשרד גם תוכניות שאינן מפוקחות, אך בהתאם למדיניות 

עדיין על ידי  תמלוו ןאינשמפעילה גיסתך ת ותוכניההמשרד. מאת פיקוח להיכלל ב

)לתוכנית  משרדהלהידרש בעתיד לאישור  ותעשויהן בהתאם לאמור לעיל, , והמשרד

  .(משרדההערכה ראשונית מאת נציג ספורטיגן כבר ניתנה 
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ית הספר של החופש הגדול, או בנוסף, צוין כי התוכנית עשויות להירכש במסגרת הפעלת ב .4

 במסגרת צהרונים, אולם אלו מופעלים על ידי הרשויות המקומיות בלבד.

תידון הכללה כאשר אם ו, ההקשר היחיד שבו תידרש מעורבות המשרד היא כאמור לעיל .5

פיקוח משרד החינוך. בהחלטות מעין אלו אין מעורבות של הדרג ב אלות ותוכנישל 

. עם זאת, בהחלטה זו מטעם אחרראה כי צפויה מעורבות שלך לא נגם המיניסטריאלי ו

למען הסדר  –לנכון להבהיר אחריותך המיניסטריאלית, מצאנו שהנושא מצוי תחת כיוון 

ת ותוכניהחלטות הנוגעות למעורבות בעליך להימנע מכל כי  – והנראות הציבוריתהטוב 

 .אלו, שגיסתך מפעילה באופן אישי

 

 

 

 

 ,בברכה

 

  זילבר דינה

 (מינהלי-ציבורי משפט) לממשלה המשפטי ליועץ משנה

 

 העתק:

 לממשלה המשפטי היועץ

 המדינה מבקר

 , מ"מ היועצת המשפטית, משרד החינוךמלקמן אילת

 גוגי, משרד החינוך, מ"מ מנהל המינהל הפדנבוןמירי 

 (וחקיקה ייעוץ) בכיר ממונה, חורין דני

 מינהלי(-ייעוץ וחקיקה )ציבורי, עסיס ערן

 


