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 לכבוד
 יו"ר הדירקטוריון

 מנכ"ל החברה
 

 א.ג.נ.,
 

 מתן חסויות ושיתופי פעולה על ידי חברות ממשלתיות ו/או בנות ממשלתיות הנדון:
 

ורמים עסקיים חברות ממשלתיות וחברות בת ממשלתיות מתקשרות לעיתים עם ג
ואחרים לצורך מתן חסויות ושיתופי פעולה של החברות הממשלתיות לאותם 

 גורמים.  

הניסיון מלמד כי חסות יכולה להינתן בדרכים שונות, כך למשל, מתן זכות שימוש 
בשם עובד או בשם חברה לגוף מבקש החסות, השתתפות עובד ו/או מעורבות חברה 

חסות, בין באופן זמני או חד פעמי ותשלום כספי באירוע המאורגן על ידי מבקש ה
 או בשווה כסף, לרבות, על ידי העמדת נכסים או אמצעים לשימושו למבקש החסות. 

מתן החסויות עלול לגרום להפרת החובות המוטלות על החברות הממשלתיות, בין 
היתר, בעיקרון השוויון, איסור על מתן תרומות, החובה לבצע בחינת כדאיות 

לית שבמתן החסות וחלופות למתן חסות על ידי החברות הממשלתיות ובחובה כלכ
שלא להימצא בניגוד עניינים. יתרה מכך, מתן החסות עלול לשמש מסווה 

 להתקשרויות שלא ניתן היה לבצען בדרך המלך. 

כך למשל, חברות ממשלתיות משלמות לא אחת סכומי כסף גבוהים למארגני 
לחברה הזכות לשאת דברים בכנס; חברות ממשלתיות כנסים, כאשר מנגד מוקנת 

משלמות סכומי כסף משמעותיים לקבוצות ספורט כאשר מנגד שחקני הקבוצה 
לובשים חולצות אשר עליהן מתנוסס שם החברה הממשלתית ושמה של החברה 
מופיע על שלטים בסמוך למגרש; במקרים אחרים חברות ממשלתיות משלמות 

גופים המארגנים תערוכות אמנות, תכנית טלוויזיה סכומי כסף לא מבוטלים ל
ופסטיבלים עירוניים, כאשר מנגד מוקנת לחברה הממשלתית הזכות לתלות 

 שלטים, לפרסם בקטלוג התערוכה וכיו"ב.  

מטרת חוזר זה לקבוע את המסגרת המתאימה והמותרת למתן חסויות על ידי 
 חברות ממשלתיות. 

סות מכל מין וסוג אשר כרוך עמה תשלום חברה ממשלתית אינה רשאית לתת ח .1
מאת החברה בכסף או בשווה כסף, לרבות, בהעמדת נכסים או זכויות שלה, בין 

 במישרין ובין בעקיפין. 

במקרה שמדובר במתן חסות שאינו כרוך בתשלום בכסף או בשווה כסף,  .2
אשר כאמור, יהיה מתן החסות טעון אישור מראש של דירקטוריון החברה 

 ינמק את החלטתו, לאחר ששקל את השיקולים הבאים: 
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 הסיבה לשמה ניתנת החסות על ידי החברה.  א.

הנושא שבעבורו מתבקש/ת החסות הוא  בעל חשיבות ציבורית ו/או  ב.
 חברתית.

בנושא מתן החסות ובגוף מבקש החסות אין פגם מבחינה ציבורית, מוסרית  ג.
, גזע, עדה, דת, מין או כל קבוצת אנשים או מבחינה אחרת, או פגיעה בלאום

אחרת. על החסויות להינתן לגופים וארגונים אשר מטרותיהם העיקריות 
הינן ציבוריות, כגון: תרבות, ספורט, רווחה וכאשר פעילותיהן העיקרית 

 איננה למטרות רווח.

 מהותו ואופיו של הגוף מבקש החסות.  ד.

הרושם, לפיו בבסיס ההחלטה למתן מתן חסות אינה יוצרת, לכאורה, את  ה.
החסות קיים למי מהצדדים או האורגנים שלו עניין אישי, מסחרי או 

 פוליטי וכן כי לא קיים בפועל עניין כאמור. –מפלגתי 

 עובד החברה ו/או החברה לא יימצאו במצב של ניגוד עניינים. ו.

והחלופה  נבחנו והוצגו חלופות אחרות, נבחנו מספר גורמים לקבלת חסות ז.
הנבחרת הינה הטובה והראויה ביותר ומשרתת את הסיבה למתן החסות 

 באופן הטוב ביותר.

 האם ניתנה בעבר חסות לאותו הגורם והאם יש מקום לקיים תחלופה. ח.

נדרש קשר ישיר בין הנושא  –הקשר בבסיס מתן החסות הינו ממשי וישיר  ט.
 לשמו ניתנת החסות ובין פעילות החברה. 

כם ההתקשרות נבדק על ידי היועץ המשפטי לחברה כי הינו עומד בתנאי הס י.
 חוזר זה ואושר על ידו.

לחוק החברות  25במסגרת הדוח המוגש על ידי יו"ר הדירקטוריון בהתאם לסעיף 
, יפרט יו"ר הדירקטוריון, בסעיף נפרד, את החסויות 1975 –הממשלתיות, התשל"ה 

ם עמו התקשרו, מטרת ההתקשרות והנמקת שניתנו באותה תקופה, לרבות, הגור
 הדירקטוריון לאישור ההתקשרות.

 
 

 בכבוד רב,
 

 איל גבאי


