לשכה משפטית
י"ב תשרי ,תשפ"א
 30ספטמבר2020 ,
פרוטוקול ועדת תרומות מיום  30לספטמבר  -תרומה עבור הקמת מתחם כושר בחלקה הדורמי של גינת רבקה
חברי הועדה:
 .1עו"ד ורו"ח איילת חיים -נציגת מנכ"ל
 .2עו"ד שרונה לוי -נציגת יועמ"ש
 .3רו"ח תמיר מילר -נציג גזבר
רקע בנושא תרומה ודיון:
 .1מדובר בזוג הורים בשם אבי גורדון ושלי גורדון המבקשים להנציח את בנם גיא גורדון ז"ל .אופן ההנצחה
המבוקש על ידם הוא בהקמת מתחם כושר גופני לשימוש הציבור הרחב ,בחלקו הדרומי של גן רבקה
שברחוב סמטת צביה.
 .2התורמים פנו לעירייה ולאחר שהבהירו את כוונתם ,סוכם על הקמת מתחם הכושר בעלות של כ₪ 58,000 -
כולל מע"מ.
 .3רענן שמעיה מנהל מחלקת גנים ונוף בדק את הנושא וקיבל מפרט ואומדן עלויות לעבודה המתוכננות
ולהערכתו ניתן לבצע את העבודה בתוך כ 4 -חודשים ממועד הוצאת הזמנת עבודה לקבלן המבצע וקבלת
האישו רים הנדרשים על פי חוק .ככל שנדרש מכרז או הצעות מחיר לועדת רכש הנושא יטופל על ידי רענן
שמעיה מנהל מחלקת גנים ונוף .העירייה תתקין שלט בסיום עבודת השיפוץ ובו ירשם כי מתחם הספורט
יקרא ע"ש גיא גורדון.
 .4שרונה -נוהל התרומות של משרד הפנים הועבר לעיון המשתתפים בפגישה .בנוהל אין הגבלה על סכום
התרומה .מטרת הנוהל היא לבקר את קבלת התרומה ולוודא כי אין בה מצבים של ניגוד עיניינים מצד
התורמים ,או פגיעה בטוהר המידות.
 .5נעשו בדיקות שרוכזו על ידי מחלקת תאום ובקרה לפי מספרי תעודת זהות של התורמים .נמצא כי אין
לתורמים חובות ארנ ונה או חובות אחרים לעירייה ,אין בקשות להיתר בוועדה המקומית לתכנון ובניה
ומנהל הנדסה .במחלקה המשפטית נבדק כי אין הליכים משפטיים בהם מעורבים התורמים .סימוכין לכך
הועברו ללשכה המשפטית.
 .6נעשתה בדיקה באתר "טאבו ישיר" לפי מספרי חברות אשר התורמים בעלי מניות בהן .מספרי הח.פ.
הועברו לארנונה ,הנדסה ,ועדה מקומית לתו"ב ורישוי עסקים  -מהם נמסר כי אין חובות או בקשות
להיתר .גם במחלקה המשפטית אין איזכור להליכים משפטיים כלשהם לגבי חברות אלה .סימוכין לכך
הועברו ללשכה המשפטית.
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לשכה משפטית
הנחיות להמשך טיפול:

 .1להכין שאלונים לחתימת התורמים– באחריות לירן.
.2

להכין את הסכם התרומה לחתימה  -באחריות שרונה.

 .3לאחר שהחלטת הועדה תמומש יש להעביר לאישור ראש העירייה  -באחריות ליהי מהמח' המשפטית.
 .4לאחר שיאושר ההסכם  -לטפל בפתיחת תב"ר ייעודי לפרוייקט  -באחריות הגזברות.
 .5לאחר חתימת ההסכם  -לדאוג להעברתו למרכזת ישיבות המועצה לשם אישורו במועצת העיר – באחריות
המח' המשפטית ומרכזת ישיבות המועצה.
 .6לוודא רישום התרומה בספרי העירייה כמפורט בסעיף  11לנוהל התרומות של משרד הפנים.
 .7לדאוג לפרסום ההחלטה באתר העירייה – באחריות ליהי מול אלכס רבין.
החלטת הועדה:
 .1עו"ד ורו"ח איילת חיים  -בכפוף להשלמת מסמכים ובדיקות  -מאשרת את קבלת התרומה.
 .2עו"ד שרונה לוי  -בכפוף להשלמת מסמכים ובדיקות -מאשרת את קבלת התרומה.
 .3רו"ח תמיר מילר -בכפוף להשלמת מסמכים ובדיקות -מאשר את קבלת התרומה.
_______________
עו"ד שרונה לוי
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_______________
עו"ד רו"ח איילת חיים

_______________
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