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הנדון :אופן הגשת בקשה לוועדת חסויות משרדית או בינמשרדית
בקשה שתוגש לוועדה המשרדית או לוועדה הבין משרדית ,לפי העניין ,צריכה לכלול את כל הפרטים
והמסמכים הרלוונטיים הבאים:
 .1מהות הפעילות הצפויה.
 .2פירוט הגורמים המעורבים (לרבות נותני חסות נוספים או גורמים נוספים המשתתפים בפרסומת
המסחרית).
 .3ציון אם מדובר באירוע חד פעמי או בפעילות מתמשכת ,או לחלופין בפעילות שצפויה להישנות בעתיד.
 .4ציון אם נושא הבקשה שנוי במחלוקת ציבורית משמעותית.
 .5ציון אם בעבר ניתנה חסות על ידי המשרד או אם השתתף המשרד בפעילות דומה.


במקרה שכן ,יש למסור פירוט בנוגע למהות הפעילות שבוצעה בעבר.

 .6צירוף ,ככל שניתן ,של טיוטה (סקיצה) של הפרסום המבוקש.
 .7מטרת הפעילות המבוקשת .במסגרת זו ,יש להתייחס לסעיפים הבאים:


מידת החשיבות הציבורית של הפעילות.



מידת התרומה למטרות המשרד.



המידה שבה הפעילות מסייעת לקידום מטרות המשרד.

 .8היזמה לפעילות :המשרד יציין מי הגוף שיזם את הפעילות נשוא הבקשה.
 .9הצהרה בדבר עמידה בעקרון השוויון:


במקרה שבו פנה משרד לגוף חיצוני בבקשה לפעילות ,יפורטו בבקשה הצעדים שננקטו כדי
להבטיח עמידה בעקרון השוויון ובעקרונות הכלליים ,בהתאם לאמור בהוראה זו .במקרה של
חריגה מעקרונות אלה ,תכלול הבקשה נימוקים לכך.



במקרה שבו פנה גוף חיצוני למשרד בבקשה לפעילות ,יציין המשרד אם התבקשה בלעדיות
ואם קיימת סיבה מוצדקת להיענות לכך .ההכרעה בבקשה לבלעדיות תתקבל על ידי הוועדה
הבין משרדית ,כאמור בסעיף .4.4.2.3.4

 .10הגורמים המעורבים -פירוט כלל הגופים החיצוניים והממשלתיים המעורבים ,לרבות התייחסות
לנושאים הבאים:


תחום עיסוקם.



היקף הפעילות הצפוי של כל גוף.
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מעמדם המשפטי (לדוגמה ,האם מדובר בגוף שהוקם על פי דין ,בחברה ממשלתית וכיו"ב).

 .11תקציב – פירוט התקציב הכולל לפעילות ,וציון אחוז ההשתתפות של הגופים השותפים לה.
 .12תכנים – ציון מידת המעורבות של המשרד בקביעת תוכני הפעילות וההלימה בין תוכני הפעילות ובין
מטרותיו ותפקידיו של הגוף הממשלתי ואופן ניהולו ומימונו.
.13
 .14אישור הליך ההתקשרות מטעם ועדת המכרזים המשרדית ,ועדת הפטור המשרדית או ועדת הפטור או
כל גורם אחר ,בהתאם לתח"ם.
להלן קישור להוראת התכ"ם המלאה מאתר משרד האוצר:
http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/34e22428a0f30b39c225770c003a075e/fd79073ad
d4addafc2257af3002f5de7?OpenDocument
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