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פרוטוקול ועדת תרומות מיום 13.5.18
משתתפים:
אילן בן עדי ,מנכ"ל העירייה
עודד לוי ,גזבר העירייה
רוני עמיר ,יועמ"ש העירייה
רם אהרוני ,אדריכל העיר
אושרת מצליח ,עו"ד

על סדר היום:
אישור קבלת תרומה לעירייה עפ"י נוהל משרד הפנים "לאישור גיוס וקבלת תרומות על ידי רשויות
מקומיות" (חוזר מנכ"ל  ,)4/2016מטעם התורמים :ישראלה אזולאי נחום ,אפרים נחום ,עופר אזולאי,
לצורך הקמת פסל בכיכר משה דיין/הטיילת.

מהלך הישיבה:
התורמים מעוניינים להנציח את זכרם של אלדו וחנה נחום ז"ל ושל בנם ,עמוס נחום ז"ל .עמוס נחום
ז"ל נפל ביום הכיפורים בקרבות עמק הבכא ברמת הגולן .אלדו וחנה נחום ז"ל נמנים עם ראשוני
מייסדי העיר אשדוד וחלוצי פיתוח ענף הדייג בישראל.
התורמים מעוניינים להנציח את זכרם באופן בו יתנו תרומה לעירייה אשר תממן את עלויות הביצוע
וההצבה של פסל ייעודי מתאים בכיכר משה דיין/הטיילת אשר ינציח את דייגי העיר ואת הקשר של
העיר אל הים.
מדובר בתרומה בסך של  + ₪ 120,000מע"מ ,ובנוסף ,מימון עלויות ייעוץ מהנדס קונסטרוקציה.
יצויין כי מדובר בכיכר שהעירייה מתכננת לבצע עבודות פיתוח בעניינו במסגרת תכנית עבודתה
השנתית ,וכי עבודות הקמה והצבת הפסל בכיכר ישתלבו יחד עם עבודות העירייה המתוכננות.
הוועדה ערכה בדיקות מקדימות בהתאם לנוהל משרד הפנים לצורך בדיקה האם קיימות הגבלות על
קבלת התרומה ,מול מחלקת גביה ,מחלקת רישוי ובניה ומחלקת רישוי עסקים.
נמצא כי אין לתורמים עניין פתוח ו/או ממתין להחלטה של מי מהגורמים בעירייה וכן אין התורמים
מנהלים מו"מ עם מי מגורמי העירייה בקשר לענייניהם.
כמו כן ,נמצא כי לא קיימת זיקה בין התורמים לבין העירייה ,תאגיד עירוני של העירייה וכן גורם
הקשור לעירייה המנהל מגעים מולה.
לפיך ,מצאה הוועדה כי אין הגבלה חוקית לקבל התרומה בהתאם לנוהל משרד הפנים.

החלטה:
בנסיבות המפורטות לעיל ,הוועדה ממליצה לראש העיר לקבל את התרומה של התורמים לצורך
הקמה והצבת פסל בכיכר משה דיין/הטיילת באשדוד.
ככל שיוחלט על קבלת התרומה ,יש להעביר דיווח על כך למליאת המועצה וכן לפרסם את דבר קבלת
התרומה והמלצת ועדת התרומות באתר האינטרנט העירוני.
כמו כן ,ייחתם עם התורמים הסכם תרומה מתאים.

חתימת משתתפים:

