
 

 
 

 255756/18מספרנו : 
  25.02.2018פרוטוקול עדכון מיום 

 ' טבת, תשע"חכ , 07/01/2018, ראשוןמיום  2018לשנת  1ישיבה מס'  – תרומותפרוטוקול ועדת ל
 

 :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 : 

 מנהלת ועדות עירוניות ומרכזת הוועדה - גב' מישל עצמון

 מנהלת אגף תקצוב וסגנית ראש המינהל הכספי - הילה רוזןגב' 

 
 . אירוע הצדעה לנכי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה מתן תרומה לטובתהרחבת אישור  על סדר היום :

 ונפגעי ל''צה נכי לכבוד הצדעה אירוע ערכה הרצליה עירייתלהלן עיקרי הדברים שעלו בדיון : 

 . האירוע להשתתפות הוצאות₪ 15,000תרם סך של  ל''צה נכי ארגון 17/1/18 האיבה ביום פעולות

ע"י ראש העיר והובאה לידיעת מועצת העיר בישיבת המועצה של חודש ינואר התרומה אושרה 
2018. 

 כי ,ל''צה נכי של הארצי לארגון והקשר האירוע את ריכזה, מהרבני מזל גב עידכנה לאחר האירוע
 להיכל ישירות לשלם יכולים אינםומאחר ו וקישוט כיבוד רכיבי להוסיףהארגון פנו בבקשה 

 חלק לכיסוי תיועד אשר ₪ 13,500 בסך של  לתרומה תוספת אלינו להעביר ביקשו האומנויות, 

 .מההוצאות
 

 התרומהשסך  כך ₪  13,500בסך  תוספתמתבקשת לאשר את ה התרומות ועדת :  הבקשה

 .₪ 28,500 היא  המעודכנת
 

 החלטה : 

 . צה"למארגון נכי ₪  13,500בשווי של  תרומההתוספת להוועדה ממליצה לראש העיר לקבל את 
 ₪.  28,500סך התרומה הכללי : 

אירוע הצדעה לנכי צה"ל ב שהתקיימהתרומה מיועדת לרווחת תושבי הרשות במסגרת הפעילות ה
  .הרצליהב ופעולות האיבה

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

 והודעה תינתן למועצה, בתאם לנוהל.  ייהיועבר לאישור ראש העיר זה פרוטוקול 
 

 בכבוד רב,
 

 יהודה בן עזרא
 ויו"ר הוועדה העירייה מנכ"ל 

 

 :  יםהעתק
 ייהמר משה פדלון, ראש העיר

 מר יוסף )ג'ו( נסימוב, סמנכ"ל בכיר



 

 
 

 

 אישור ראש העירייה

 

 הוועדה, אני מחליט:לאחר שעיינתי בפרוטוקול ועדת התרומות ובהמלצות 

 באירוע לטובת ₪  13,500תרומה ע"ס של כ תוספת קבלת ל הוועדה החלטת את לאשר

 17.01.2018בהרצליה בתאריך  שהתקיימההצדעה 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

 

 


