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 ע"ש פנחס זינגר ז"ל . העירייה יתבב  ימהשהתקיתרומות מישיבת ועדת 
 :משתתפים               
 מנכ"ל עזריה    -רונן עזריה                
  יועץ משפטי  -דורון דבורי עו"ד                
                                                     גזברית העירייה     -עללאל רוזה                                         

  
 :נ ד ו ן

 
 )ר"ע (בישראל החינוך לקידום ירוחם עמותת תרומת.  1

 בבית במרחב למידה לשדרוג, שיפוץ, הצטיידות והפעלת תכנית לתרום בכוונהעיריית רמלה  אל פנתה ,ירוחם עמותת

 .בעיר "אופק" ספר

 .ומעלות ירוחם בערים פעילות העמותה עיקר .אלו בערים החינוך לקידום רבות ופועלת מצוקה בערי פעילה העמותה
 העמותה פועלת זאת השנה השלישית בביה"ס אופק.

 חדר מדעים ביה"ס אופק. -בשלב א' של התרומה
 

 סה"כ עלות ההוצאה שלב א
הוצאה ללא 

הכרה 
 במע"מ

חלוקה לפי 
 ההסכם

 עירייה -1/3)
 עמותה( 2/3

חוב 
העמותה 

 יהילעיר

 
 סה"כ סה"כ שלב ב' שלב א'

  
ביצוע בפועל 
 של העירייה

137,993 32,725 170,718 145,913 120,583.94 25,329 

ביצוע בפועל 
 עמותהשל ה

9,946 205,893 215,839 215,839 241,167.88 
 

 361,752 361,752 386,557 238,618 147,939 סה"כ הוצאות
 

 
 

 מחשבים ביה"ס אופק.חדר  -בשלב ב' של התרומה
 

 סה"כ עלות ההוצאה שלב ב
הוצאה של 

העירייה ללא 
 הכרה במע"מ

חלוקה לפי 
 ההסכם

 עירייה -1/3)
 עמותה( 2/3

חוב 
העירייה 
 לעמותה

 
 סה"כ סה"כ שלב ב' שלב א'

  
ביצוע בפועל 
 של העירייה

121,279 75,289 196,568 168,007 234,475 -66,468 

ביצוע בפועל 
 עמותהשל ה

15,296 520,122 535,418 535,418 468,950 
 

 703,425 703,425 731,986 595,411 136,575 סה"כ הוצאות
 

 
 וסך חובה של הרשות  1.11.16יום מ 1/2016-14בוצעה חריגה ע"י העמותה מגובה התרומה שאושרה בפרטיכל תרומה 

חדר מחשבים ביה"ס  -גמ"ח תרומה שלב ב'-בנספח א'כמצוין ₪  66,468לעמותה במסגרת ההתחשבנות הכוללת הינו 

 אופק.

 חריגה זאת הובאה לידיעת האגף בדיעבד. 

 זה לטובת שיפוץ מרחב הלמידה . להחזיר ולהעמיד סכוםיחד עם זאת אציין כי, העמותה מבקשת 

 מרחב למידה ביה"ס אופק. -בשלב ג' של התרומה

 את  תשלים והעירייה 2/3המהווים ₪ (  101,732) תתרום בנוסף ליתרת גמ"ח שלב ב' של התרומה העמותה
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 .₪  50,866הנוסף בסך של    1/3 ה 

 בתוספת מע"מ על הסכום שהעירייה תבצע בפועל )עיצוב והצטיידות מרחב הלמידה(

 אין העמותה מתחשבנת מול העירייה בנושא המע"מ שהעירייה משלמת. 

 אלש"ח . 33אומדן סכום המע"מ לא יעלה על 
-תרומה שלב ג' -בנספח ב')כולל מע"מ( כמצוין  אלש"ח 83.5 -סך אומדן השתתפות בפרויקט הנדרשת מהעירייה כ

 עיצוב מרחב למידה . 2018-2019תקציב לשנים  בקשת
 אלש"ח . 80ע"ס  M21כל העלויות המצוינות הינם בניכוי הכנסות משה"ח במסגרת פרויקט 

 .העיר ילדי לרווחת והפעילות התרומה את בברכה מקדמים והעירייה החינוך אגף
 

 (1)נספח  מס' 
 

 :ה ח ל ט ה
 )ר"ע (בישראל החינוך לקידום ירוחם עמותת תרומת.  1

 
 

                                                  
 
 רונן עזריה           עללאל רוזה                                                                                        

 מנכ"ל  העירייה           גזברית עירייה                                                                             
 
 
 

 
 

 רמלה,
 

 

 


