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 פרוטוקול ישיבת ועדת תרומות מס' 1 מיום 20/2/17
 

 נוכחים: מנכ"ל, גזבר יועמ"ש
 

לבחוןיועמ"ש: עלינו הפנים. משרד של החדש לנהל בהתאם תרומות כועדת כאן מתכנסים              אנו
מחליט הוא ואם החלטה לקבל העיר ראש על לא. או תרומות לקבל אם לרוה"ע                ולהמליץ

 שכן לקבל עליו להודיע על כך למליאה וכן לפרסם באתר האינטרנט של העירייה.
 

 הנוהל שפורסם כחוזר מנכ"ל, קובע מגבלות שונות לגבי קבלת תרומות ועל התורמים עצמם.
 

 כמו כן הנוהל קובע שיש לערוך הסכם בכתב לגבי התרומה.
 

אברהם ובניו פיצ'וטו ויעקב פיצ'וטו אדולפו שלמה ה"ה של לתרומה הצעה הפרק על               כרגע
בבית עסקים או קשר שום הידוע ככל להם אין אשר פאולו מסאן ביהודים המדובר                ומשה.
המדובר עניינים. לניגוד חשש שאין כך אחרת, לעיר לפחות דומים סכומים תרמו וגם               שמש
125,000$ של סך על וזאת ,5 הנביא יואל רח' – ג' שמש בית ברמת מקווה לבניית                 בתרומה
ידי על יופעל ואשר העירייה ידי על שנבנה במקווה המדובר מתאים. הסכם כמובן נכין אנו .                

 המועצה הדתית כמקובל.
 

 אכן מדובר בתרומה מבורכת ואני ממליץ לראש העיר לקבלה.מנכ"ל:
 

  להמליץ לראש העיר לקבל את התרומה האמורה.הצעת החלטה:
 

 ההצעה התקבלה פה אחד.
 

 רשם: עו"ד מיקי גסטוירט
 תפוצה: נוכחים וראש העיר
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