
 

 
 

 252953/17מספרנו : 
 2018לשנת  1ישיבה מס'  – תרומותפרוטוקול ועדת 

 ' טבת, תשע"חכ , 07/01/2018, ראשוןמיום 
 :חברי ועדה –נוכחים 

 ויו"ר הוועדהמנכ"ל העירייה  - מר יהודה בן עזרא

 , חבר הוועדהראש המינהל הכספי - מר רוני חדד

  חברת ועדה, יועמ"ש לעירייה - ענת קרן בהרבעו"ד 

 מוזמנים : 

 סמנכ"ל בכיר - ג'ו נסימובמר 

 מנהלת ועדות עירוניות ומרכזת הוועדה - גב' מישל עצמון

 מנהלת אגף תקצוב וסגנית ראש המינהל הכספי - הילה רוזןגב' 

 
אירוע הצדעה לנכי צה"ל ונפגעי  לטובת₪  15,000אישור מתן תרומה על סך של  על סדר היום :
 . פעולות האיבה

 עורכת הרצליה יום רביעי, עיריית 17.1.18בתאריך  -כפי שפירטתי בפנייה לוועדה :  ג'ו מסימוב
האיבה. האירוע, המיועד לתושבי העיר, יתקיים  פעולות ונפגעי ל''צה נכי לכבוד הצדעה אירוע

  בהיכל אומנויות הבמה.
לטובת האירוע סך  לתרום עצמו על ולקח האירוע בהוצאות לעירייה לסייע ביקש צה"ל נכי ארגון
 מהוצאות. חלק לכיסוי₪  15,000של כ 

 

 על פי המידע הקיים במערכת :
 לא תלויים ועומדים הליכי רישוי באזורי הרשות המקומית במועד קבלת הבקשה.  -
 או מו"מ בעקבות תהליכים משפטיים, בין התורם משפטיים םהליכילא תלויים ועומדים  -

 ה.במועד קבלת הבקש /תאגיד/ועדהרשות המקומיתל
 התורם לא הגיש הצעה למכרז שהתפרסם ברשות המקומית. -

 
 החלטה : 

 . מארגון נכי צה"ל₪  15,000בשווי של  הוועדה ממליצה לראש העיר לקבל את התרומה
אירוע הצדעה לנכי צה"ל תושבי הרשות במסגרת הפעילות המתוכננת בתרומה מיועדת לרווחת ה

  .הרצליהב ופעולות האיבה
מבחינת המידע הקיים במשרדי העירייה לא נמצא מידע שיש בו כדי להגביל את קבלת התרומה. 

 תכין הסכם בכתב מול התורם, המגדיר את מהות התרומה, מטרתה והתנאים.  היועמ"ש
 והודעה תינתן למועצה, בתאם לנוהל.  ייהבר לאישור ראש העירפרוטוקול הישיבה יוע -

 
 בכבוד רב,

 
 יהודה בן עזרא

 ויו"ר הוועדה העירייה מנכ"ל 
 

 ייההעתק : מר משה פדלון, ראש העיר



 

 
 

 

 אישור ראש העירייה

 

 לאחר שעיינתי בפרוטוקול ועדת התרומות ובהמלצות הוועדה, אני מחליט:

 באירוע הצדעה לטובת ₪  15,000קבלת תרומה ע"ס של כ ל הוועדה החלטת את לאשר

 17.01.2018שיתקיים בהרצליה בתאריך לנכי צה"ל ופעולות האיבה בהרצליה. 

  באירוע הצדעה לנכי צה"ל תרומה החלטתי שלא לאשר את המלצת הוועדה לעניין

 מהנימוקים המפורטים להלן: ופעולות האיבה בהרצליה.  
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 תאריך

__________________ 

 העירייה ראש, פדלון משה

 

 


