ועדת תרומות מס' 3
מיום 22.3.22

נוכחים:
מר איתמר ברטוב – מנכ"ל
רו"ח אריה ברדוגו – גזבר
עו"ד מיקי גסטוירט – יועמ"ש
יועמ"ש:

אנו מתכנסים בהתאם לנוהל תרומות שפרסם משרד הפנים (חוזר מנכ"ל  .)61/4ישנם שלושה
נושאים על סדר היום.
בהתאם לנוהל עלינו להמליץ לראש העיר לגבי קבלת התרומה אם לאו ועל ראש העיר ,ככל
שהיא מחליטה לקבל את התרומה ,להודיע למליאה על קבלת התרומה ועלינו לפרסם את
ההחלטה (כולל פרוטוקול זה ובכלל זה את שם התורם) באתר האינטרנט של העירייה בתוך 03
יום.

תרומת עמותת "תנו לחיות לחיות" של שולחן נירוסטה תקול
יועמ"ש:

עמותת "תנו לחיות לחיות" אינה ממוקמת בבית שמש ואינה תלויה בשירות הוטרינרי
לפעילותה ולא ידוע על כל זיקה או אינטרס לעיר בית שמש או לעירייה .משכך קבלת התרומה
לא מעלה כל חשש לניגוד עניינים או לטוהר המידות ואינה אסורה בהתאם לכללים ולהוראות
חוזר מנכ"ל משרד הפנים האמור.
איני רואה סיבה שלא לקבל את התרומה ,ובגינה ייחתם הסכם בנוסח שיוכן על ידי.

מימון יועץ לטובת פרויקט  Urban95מקרן ון ליר
יועמ"ש:

התקבלה תרומת מימון מלא להעסקת יועץ לטובת פרויקט " "urban 95מקרן ון ליר.
קרן ון ליר הינה קרן פרטית המתמקדת בפיתוח ושיתוף ידע אודות שיטות פיתוח מרחבים
ציבוריים ,בריאות וחינוך המתמקדות בהתפתחות ילדים בגיל הרך .הקרן מעניקה תמיכה
פיננסית וייעוץ מומחים במגוון תחומים ,לשותפינו בממשלות ,בחברה האזרחית ובמגזר העסקי
כדי לעזור לבחון ולהגדיל שירותים מוצלחים עבור ילדים צעירים ומשפחותיהם.
קרן ון ליר אינה ממוקמת בבית שמש ולא ידוע על כל זיקה או אינטרס לעיר בית שמש או
לעירייה .משכך קבלת התרומה לא מעלה כל חשש לניגוד עניינים או לטוהר המידות ואינה
אסורה בהתאם לכללים ולהוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים האמור.
בגין התרומה ייחתם הסכם בנוסח המצ"ב.
יחד עם זאת המדובר ביועץ אשר ישהה פיזית במשרדי העירייה ומכאן הרגישות.

מנכ"ל:

אני סבור כי מדובר בתרומה ראויה ואין סיבה שלא לקבלה .בכל הנוגע לשהות היועץ במשרדי
העירייה הרי שהדבר אכן חריג אבל זו דרישת התורם ובכפוף לחתימה על הסכם לשמירת
סודיות ניתן להסכים לתנאי.

הטמעת מסד נתונים בתכנית עבודה לטיפול בקשישים באגף רווחה – מימון של חברת נובה בגובה 5..8%
מעלות הפרויקט
יועמ"ש:

התקבלה תרומת מימון  5..8%להמשך הפעלת פרויקט הטמעת מסד נתונים בתכנית עבודה
לטיפול בקשישים של אגף הרווחה מארגון נובה .את יתרת הסכום על העירייה לשלם.
נובה הינו ארגון ייעוץ העוסק בבניית אסטרטגיות לשירותים חברתיים בתחומי החינוך,
הבירואת ,הרווחה והתעסוקה בדגש על ישפור היכולת של ארגונים חברתיים ,משרדי ממשלה
ורשויות מקומיות להשתמש בנתונים בתהליכי תכנון ,ניוהל שוטף והערכה.
ארגון נובה אינו ממוקם בבית שמש ולא ידוע על כל זיקה או אינטרס לעיר בית שמש או
לעירייה .משכך קבלת התרומה לא מעלה כל חשש לניגוד עניינים או לטוהר המידות ואינה
אסורה בהתאם לכללים ולהוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים האמור.
בהקשר זה אציין כי אין מניעה לקבלת תרומה אשר בצמוד לה השתתפות עצמית (מטשינג) של
העירייה והדבר לא נוגד את הנוהל.
בגין התרומה ייחתם הסכם בנוסח המצ"ב.
משכך אני ממליץ כי נמליץ לראש העיר לקבל את התרומה.

מנכ"ל:

אכן איני רואה בעיה בכך שהעירייה משתתפת בעלות באופן חלקי ועדיין מדובר בתרומה
ראויה.

החלטה
ועדת התרומות ממליצה לראש העיר ,בכפוף לחתימה על הסכמי תרומה ,לקבל את שלושת התרומות
המפורטות לעיל.
ההחלטה התקבלה פה אחד.

_________________
מר איתמר ברטוב ,יו"ר

מאמצת ההמלצות דלעיל.

____________________
ד"ר עליזה בלוך
ראש העיר

