ועדת תרומות מס' 700202-51

מישיבת ועדת תרומות שהתקיימה יום שני כ' אב תש"ף ( 01באוגוסט  ) 0101בלשכת מנכ"ל העירייה  ,בבית העירייה
ע"ש פנחס זינגר ז"ל ,ברחוב ויצמן  0ברמלה.
משתתפים:
רונן עזריה  -מנכ"ל העירייה
עו"ד דורון דבורי  -יועמ"ש
עללאל רוזה  -גזברית העירייה

נ ד ו ן:
 .5תרומת עיצוב פלאיירים
המרכז למשפחה רמלה הינו מרכז עירוני המקיים הרצאות ,סדנאות ואירועים שונים לטובת משפחות לילדים עם צרכים
מיוחדים ברמלה.
הוגשה בקשה למתן תרומות לעיצוב פלאיירים עבור פעילות המרכז למשפחה כמפורט להלן :
א .בת אל מעודה ת.ז  , 011018002שם העסק  :תוליקה toolika -מעוניינת לתרום עבור עיצוב פלאיירים בשווי
.₪ 67073
ב .אמלי קינג ת.ז  , 301000003שם העסק  :ד"ר לוגו מעוניינת לתרום עיצוב פלאיירים בשווי .₪ 67073
ג .מיכל ניימר ת.ז  , 011270110שם העסק  Neimer Design :מעוניית לתרום עיצוב פלאיירים בשווי .₪ 67073

הערה  :לבקשת המעצבות הלוגו שלהן יופיע בתחתית הפלאייר.
(נספח מס' )5

ה ח ל ט ה:

 .5תרומת עיצוב פלאיירים
לאור האמור ומשנמצא כי אין חשש ,לניגוד עניינים ו /או לפגיעה בטוהר המידות בכפוף לנוהל משרד הפנים לאישור גיוס

וקבלה של תרומות ע"י רשויות מקומיות עקב קבלת התרומה  ,סיווג פעילותו העיקרית כפעילות פילנתרופית,
הועדה מאשרת את תרומה לעיצוב פלאיירים עבור המרכז למשפחה ברמלה כמפורט להלן :
המעצבת בת אל מעודה ע"ס  ₪ 67073עבור עיצוב פלאיירים.
המעצבת אמילי קינג ע"ס  ₪ 67073עבור עיצוב פלאיירים.
המעצבת מיכל ניימר ע"ס  ₪ 67073עבור עיצוב פלאיירים.

ועדת תרומות מס' 700202-51

התורמות אינן קשורות בחוזה אחר עם הרשות המקומית למעט החוזה המסדיר את מתן התרומה.
בעת בחינת התרומה נמצא כי ,לא קיימת זיקה בין התורמות לבין גורם הקשור אליו המנהל מגעים עם הרשות המקומית ,
או תאגיד הנשלט על ידיה .
אין בתרומה כדי להקנות לתורם עדיפות בקידום עסקיו ולא צפויה פגיעה בתדמית הרשות ובאמון הציבור בה כתוצאה
מקבלת התרומה.
הערה  :אין מניעה כי הלוגו של המעצבות יופיע בתחתית הפלאייר.

עללאל רוזה
גזברית עירייה

רונן עזריה
מנכ"ל העירייה

