
 

 15-2021/20עדת תרומות מס' ו

                                                     

( בחדר ישיבות ע"ש אפריאט ז"ל  בבית  2021 במאי 11 )תשפ"א  ייר' אטכשלישי   יום  ימהשהתקי תרומותועדת ישיבת מ
 . 1העירייה , רח' ויצמן 

 
  נוכחים:                                                               :משתתפים

 מנהל האגף לשירותים חברתיים -אייל קהלני                                       יועמ"ש  - דורון דבורי עו"ד 
 גזברית העירייה  -אל רוזה לעל                              

 מזכירות ומנהל העירייהאגף ו ס.מנהל -עו"ד שלי ביטון 
 עו"
 "guעו"

   
 נ ד ו ן:

  
 - 29.04.2021ועדת תרומות שהתקיימה באגף לשירותים חברתיים מיום  אשרור .1

 האגף לשירותים חברתיים פנה לשם גיוס משאבים  )בכסף או שווה ערך(  לטובת תושבי העיר המוכרים ברווחה ) מזון, ביגוד, 

 .ריהוט וכו' (

 ) מצ"ב פרוטוקול (.  נערכה ועדת תרומות באגף הרווחה, בהתאם לנוהל  29.04.2021בתאריך 

 

 : התרומות כדלקמן ררמבוקש מועדת התרומות לאש

 החלטת הועדה   שווי ערך הערכה התרומה התורם
שירות בתי  –שב"ס 

 הסוהר
 משלוחי מנות  5

חבילות מזון למשפחות 
 נזקקים

 מאושר חולק לקראת חג פורים 

שירות בתי  –שב"ס 
 הסוהר

משלוחי מנות לילדי גנים 
 חינוך מיוחד

 משלוחי מנות 30
 ש"ח למשלוח 15

 ₪ 450סה"כ 

 מאושר חולק לקראת חג פורים

משלוחי מנות לילדי  80 חברת תומר
 מועדוניות

 למשלוח₪  15
 ₪ 1,200סה"כ 

 מאושר חולק לקראת חג פורים

מזון למשפחות חבילות  10 פעילה קהילתית –חיה 
 נזקקות

 לחבילה₪  400
 ₪ 4,000סה"כ 

 מאושר חולק לקראת חג פסח

קבוצת מתנדבים מבאר 
 יעקב

חבילות מזון למשפחות  10
 נזקקות.

 לחבילה₪  300
 ₪ 3,000סה"כ 

 מאושר חולק לקראת חג פסח

 ₪ 200-חבילות  12 חבילות סיוע לנזקקים. בנק לאומי
 ₪ 2400סה"כ 

 מאושר חולק לקראת חג פסח

איסוף  –בית ספר שרת 
 תרומות

 לחבילה₪  250 חבילות מזון לנזקקים. 60
 ₪ 15,000סה"כ 

 מאושר חולק לקראת חג פסח

תרומה  –אנונימי 
שאושרה בוועדת תרומות 

והבקשה  3.6.2020מיום 
 לאישור לשנה הקרובה.

שווה ערך לאלפי שקלים )לא  בגדים וצעצועים חדשים
 ניתן לאמוד(

שמועברת באמצעות תרומה 
מנהל האגף ע"י מכרים 

שאינם בעלי זיקה עסקית או 
 אישית לרמלה

 מאושר

לתושבים מועבר ישירות  ₪ 1500 ₪ 300שוברים בסך  5 קיבוץ גזר –רביבית 
 המוכרים לרווחה

 מאושר

מתנדבת אנונימית קרן 
 ידידות

לתושבים מועבר ישירות  ₪ 1500 ₪ 300שוברים בסך  5
 המוכרים ברווחה

 מאושר
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 - 29.04.2021אשרור ועדת תרומות שהתקיימה באגף לשירותים חברתיים מיום  .1

 לניגוד עניינים ו/ או לפגיעה בטוהר המידות בכפוף לנוהל משרד הפנים לאישור לאור האמור ומשנמצא כי אין חשש, 

 , פילנתרופית כפעילות העיקרית פעילותו סיווג , קבלת התרומהגיוס וקבלה של תרומות ע"י רשויות מקומיות עקב 

 עבור אגף  לשירותים חברתיים, כמפורט בהרחבה לעיל.   29.04.2021 פרוטוקול ועדת תרומות מיום תרמאשרהועדה                
 

 התרומה.  מתן את המסדיר המקומית למעט החוזה הרשות עם בחוזה אחר קשורים  אינם  יודגש כי התורמים 

 ,המקומית הרשות עם מגעים המנהל הקשור אליו גורם לבין התורמים  בין זיקה קיימת נמצא כי, לא התרומות  בחינת בעת

 .  ידיה על או תאגיד הנשלט 

 בה הציבור ובאמון הרשות בתדמית פגיעה ולא צפויה עסקיו בקידום עדיפות לתורמים להקנות כדי אין בקבלת התרומות

 התרומות.  מקבלת כתוצאה

 

 
 

 רונן עזריה                                                                                   רוזה  ללאלע                                       
 מנכ"ל  העירייה                                                                           גזברית עירייה                                      


