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 עילית מודיעיןעיריית  

 גיוס חסויות נוהל 

 כללי  
עיריית  נת  אירועים שמארגפעילויות ולים לגיוס חסויות ל את הכלל  מטרתו לקבוענוהל זה   .1

 "(. עירייהה" )להלן: עילית  מודיעין
לויות  עי פ   או/ו  םאחר להשתתף במימון אירועיגוף  חסות הינה הסכמה של גוף מסחרי או   .2

חברתיי  שונות  שבתחומים  ת עירייההמקיימת  ם  כל  או  פרסום  חשיפה,  תמורת  מורה  , 

כסףמוסכמת בשווה  או  בכסף  שתהא  יכול  במימון  ההשתתפות  את  .  שתשרת  ובלבד   ,

 עדיה. וי  עירייהמטרות ה 

לבחירת נותני  ברורים ואחידים  אובייקטיבים,    וקריטריונים  ליצור הליכים  -  טרת הנוהלמ .3

יר את פרוצדורת גיוס החסויות לאירועי  להסד,  ןכו   עירייההעבור    חסויותלגיוס  ות והחסוי

 .  עירייהכך שתושגנה מטרות ה  רייה עיהלויות  עי ופ

להתמודד    עירייהיתאפשר לכל המעוניין לתת חסות ל  כי בהתאם לאמור בנוהל זה,  , יובהר .4

 באופן שוויוני. 

ן  אי  .ביצוע הנוהל ועדכונו   על  איחרא   יהיה   ו ו מי שהוסמך על ידא  העירייה  גזבר  –חריות  א .5

   ם את הוראות הנוהל.לקיי רייהיע הכל עובדי  וחובת בכך בכדי לגרוע מאחריות

מנכ"  .6 חוזר  להנחיות  בסתירה  יבוא  לא  זה  הפנים  נוהל  משרד  לאיסוף  "   –  6/2018ל  נוהל 

ב ציבור  ונבחרי  עובדים  ידי  על  ולמתן חסויות  ק  המצורף כחל  רשויות מקומיות"תרומות 

 נפרד מנוהל זה.  תיבל

 

 הגדרות  

 נוהל זה תהיינה ההגדרות הבאות:  ב

,  עירייה השל  במימון אירוע    שתתף הלאחר    כל גוף או    גוף מסחריהסכמה של     - ות""חס

מוסכמת תמורה  כל  או  פרסום  חשיפה,  הינה  תמורת  החסות  כי  יובהר   .

  למטרות ציבוריות בלבד. 

או   - "השתתפות" הינה בכסף  באופן המשרת את האירוע   וה שוב  ההשתתפות  ו/או את    כסף 

   .  עירייהה מטרות 

   .אינטרס ישיר בקיומה שי עירייהשלו/או  עירייההמבצעת  פעילות ש   - "אירוע"

 . פי נוהל זה  ה עלמונשתבנושא גיוס חסויות וועדה   - "וועדת חסויות"

 .עילית מודיעיןעיריית     –" עירייה"

 



 בס"ד

   ותיהוראות כלל 

  ת לעת אירועים אותם היא מקיימת מע  אית, במסגרת פעילותה ובמסגרתשתהא ר  עירייהה .7

או  יות  פעילו שונים, לצורך מימון  ורמים  יות מג לגייס חסו  ,אירועים שמקיימים עובדיה  וא

 בכל דרך אפשרית.  ים/ ו לצורך קידום האירועא יםאירוע 

פניאו לתהא רשאית לקבל הצעות מנותני חסות שונים    עירייהה .8 נ  תו יזום  חסות  ותני  אל 

 בהתאם להוראות נוהל זה.   והכל  יותבבקשה לקבל חסו 

זמת הגוף הפונה, תאושר על  ביו  ואם   עירייה ה , אם ביוזמת  עירייהל תינתן  ת אשר  כל חסו .9

 ידי ועדת חסויות. 

קיים מאגר  תפניה להירשם במאגר נותני החסויות של העירייה ופרסם  רשאית ל  עירייה ה .10

המאגר יעודכן מדי    .מתן חסות בתחום פעילותהיאל לפוטנצ  בעלישל גופים  מידע ממוחשב  

ר  מאגר נותני החסות יובא לאישו  בהתאם לנותני החסות שיתווספו.   עירייההידי  ל  ע   שנה

 ועדת החסויות.  

 

   גיוס החסויות על ידי העירייה

נדרשת  או פעילות  על קיום אירוע  עירייהה או מי ממחלקות    עירייההה  החליט  .11 חסות,    לו 

בחון  ור הועדה ל ותבקש את איש   להלן,דרתו  , כהגיו"ר ועדת החסויותבכתב ל  על כךדווח  ת

העד החסות,  נותן  של  זהותו  החסות  את  נותן  בין  עניינים  ניגוד  מהות  עירייהלר   ,

ונדרש  הועדה  סמכות  בתחום  נמצא  אשר  אחר  דבר  וכל  החסות  נותן  עם  ההתקשרות 

 בדיקה, כאמור בנוהל זה להלן. 

לאירוע,  ו י חסוס  גיוהוועדה    רהאיש .12 הרלוונתחל  ת  אישור עירייהבטית  המחלקה  לאחר   ,  

 שנקבעו ע"י הוועדה.  וההנחיות ריוניםכים לגיוס החסויות, על פי הקריטהבקשה, בהלי

ה .13 את  תקבל  החסויות  שונים,  וועדת  מסחריים  מגורמים  שהתקבלו  חסות  למתן  הצעות 

   או לדחותן. ותחליט האם לאשרן ןתדון בה 

 

 ועדת החסויות 

של הועדה יהא  עיים וניהוליים. הרכבה  רמים מקצותורכב מגו  עירייההות של  החסוי ועדת   .14

להלן:   ככמפורט  ישמש  העירייה  הועדהגזבר  את  ,  יו"ר  הועדה  תכלול  כן  אחראית  כמו 

של  ובעירייה  התקשרויות  ה המשפטי  באגף   ,וכן  עירייהההיועץ  המקצועי  הגורם  את 

החסות את  לגייס  המבקש  נציגיהרלוונטי  או  ההם,  ועדת  להחסויו.  רשאית  תהא  זמין  ת 

 מוזמנים נוספים בהתאם לצורך.   לישיבותיה

תכנסות ועדת החסויות יהיה  כל עוד לא נקבע אחרת על ידי ועדת החסויות, מניין חוקי לה .15

 מחברי הועדה באותה עת.   3

לקב .16 רשאית  תהא  החסויות  התכנסותועדת  ללא  גם  החלטות  שלפיז  ל  הועדה    ית  חברי 

החתומה  , פה אחד, לטה של ועדת החסויותהחטות מסוג זה יתקבלו פה אחד. ובלבד שהחל

החלטות הועדה    ן.דה תיחשב להחלטה תקפה של הועדה לכל דבר וענייעל ידי כל חברי הוע

 שאינן מתקבלות פה אחד, אינן מחייבות את חתימת כלל חברי הועדה. 

 



 בס"ד

 סמכויות ועדת החסויות 

 : יהיוות חסויה תועדיה של סמכויותו התפקידי  .17

לגיוס   (1 בבקשות  המתן  ולדיון  אישור  קביעת  חסויות,  או  חלקן,  או  כולן  בקשות, 

 ם למתן האישור.   תנאי

החסותלנ  ןשיינתהפרסום    היקף קביעת   (2 היעד,    ותן  קהל  האירוע,  לסוג  בהתייחס 

 הכיסוי התקשורתי וכד'.    

 ת בנושא גיוס חסויות.  ייזום הצעו (3

 ציבורי. גוף  עירייההב בהיותה של בהתחשינה האתית  חסות מהבח ות ל בדיקת הצע  (4

, בהתחשב  עירייהל חסות  ותן הטרסים בין ננאי   ניגודי  החסות מבחינתבדיקת הצעת   (5

 יעד, הכיסוי התקשרותי וכדומה. בסוג האירוע, קהל ה

 וס חסויות. אישור פניה לגורמים מסחריים שתחום התמחותם הוא גי (6

 לאירועים שונים.   נותני חסותאישור פרסום מודעה בעיתון המזמינה  (7

 הנוהל ועדכונו.  על ביצוע ההנחיות ו בקרה ופיקוח (8

מתמשך    נותני החסות, ככל שניתן, על מנת שלא ליצור קשרחלופה של  בקרה על ת (9

 בין העירייה לנותן החסות. 

 בל נותן החסות. קביעת נוסח פרסום נותן החסות והיקף הפרסום שיק (10

 .  ובחינתם  לפני חתימת החוזה  יהיה להציגקביעת המסמכים שעל נותן החסות   (11

 ו הוראות נוהל עירוני אחר.החסויות כפופות להוראות כל דין ו/א ובהר כי החלטות ועדת י .18

ופים בלבד רשאי יו"ר ועדת החסויות בהסכמת חברי ועדת החסויות  במקרים מיוחדים ודח  .19

בעי אגף  למנהל  הסילאשר  לפירוט  בכפוף  מידיי,  באופן  חסות  גיוס  והנימורייה  קים  בות 

 למתן האישור המיוחד. 

 

 עם נותן חסות ד עניינים בהתקשרות ניגו

ליצור חשש   אין בקבלת החסות כדיהאם  ל, תבחן ועדת החסויות  מבלי לגרוע מהאמור לעי .20

 .  עירייההנותן החסות לבין לקיומם של ניגודי עניינים בין 

להנחה במחיר  וע בתמורה  לתת חסות לאיר  ו/או לכל גוף אחר  עירייה ה לספקי  לא יתאפשר   .21

 השירות. 

של   .22 המבקשים  במקרה  חסות  לחשינותני  מעבר  כלשהו  תשלום  לחסות  פה  בתמורה 

בפרסומי   יזכו  להם  הנעירייההולפרסום  יובא  לדיון  ,  מקרה    הבוועד ושא  כל  של  לגופו 

 ומקרה. 

 

  התקשרות עם נותן החסות

נו איתור  מתאיםעם  חסות  עמו   תן  על  ייחתם  שיאושר  המשפטהידי  -הסכם  .  עירייההשל    י יועץ 

ידי  -יחתם כדין עלכלפיו וי  עירייהה ת ואת התחייבויות  תחייבויות נותן החסו ההסכם יפרט את ה

ועדת החסויות  ותן החסות.  ונ  עירייה ההחתימה מטעם  רשי  מו בה אושר מתן החסות  פרוטוקול 

 . יצורף לחוזה



 בס"ד

 

 ה פיקוח ובקר

דת  כך שרק נותני חסות שאושרו בוועיום הנוהל  יובהר כי ועדת החסויות תבצע פיקוח ובקרה על ק 

והמקומית, בשילוט, באתר האינטרנט  בפרסומים לאירועים: בעיתונות הארצית  החסויות ישולבו  

יועץ המשפטי  הועדה רשאית להסתייע לשם כך ב  .עירייההובמצעי פרסום נוספים של    עירייההשל  

 .עירייההשל 

 

 פרסום

 . העירייההל יפורסם באתר האינטרנט של הנו

 

 לית עי מודיעיןעיריית 

 


