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 1/2023ועדה לבחינת קבלה של תרומות  תישיבפרוטוקול 
 3.2021.12 םשהתקיימה ביו

 

 יו"ר הועדה - המועצה יתמנכ"ל  ,לילך שיינגורטן :משתתפים
 חבר הועדה - המועצה גזבר ,אלעד שניר 
 חברת הועדה - למועצה יועמ"ש  ,רמה לשםעו"ד  

קרן קיימת לישראל  מאתדולר אוסטרלי  00000,81,בסך  תרומה קבלת בחינת :על סדר היום
ידי רשויות -בהתאם לנוהל לאישור גיוס וקבלה של תרומות על ,"(קק"ל" -)להלן 

 :"(נוהל תרומות" -)להלן  4/2016מקומיות, שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 

 :והחלטות דיון

ביישובי  מבצעת פרויקט להקמת מבני חינוך ממוגנים )גני ילדים ומעונות יום(המועצה  .1

פרויקט יתקבל ממשרד הביטחון ביצוע המרבית התקציב ל ."(הפרויקט" -)להלן  המועצה
 )פיקוד העורף(, אולם המועצה זקוקה לתקציב נוסף להשלמתו.

ויקט, באמצעות העברת כספי תרומה שהיא תשתתף במימון הפר למועצהודיעה ה קק"ל .2
 .דולר אוסטרלי 1,800,000 בסךמתורם 

  הועדה בחנה את התרומה בהתאם להוראות נוהל תרומות ומצאה: .3

ברחבי  מתורמים יהודים קק"ל הינה גוף ציבורי, העוסק, בין היתר, בגיוס תרומות 3.1
 .לטובת מדינת ישראל ותושביה העולם

מדובר בתרומה של גוף פילנטרופי, שאין בה כדי להעמיד את המועצה או בעלי  3.2
תפקידים בה במצב של ניגוד עניינים, והיא ניתנת ללא תמורה כלשהי מהמועצה או 
ציפייה לקבלת תמורה בעתיד, וקבלתה אינה צפויה לגרום לפגיעה בתדמית המועצה 

 ובאמון הציבור. 

י, בנוסח הנהוג אצל קק"ל אשר מקובל על קק"ל הציגה למועצה הסכם סטנדרט 3.3
 יועמ"ש המועצה.

 מהמגבלות על קבלת תרומה, בהתאם לנוהל תרומות. ובמקרה זה איזמת לא מתקיי 3.4

 :החלטה .4

ראוי לאשר את קבלת התרומה, וממליצה בפני ראש המועצה לאשר וסבורה שניתן ועדה ה
 את קבלת התרומה.

 

             
 

          
 רמה לשם, עו"ד            אלעד שניר       לילך שיינגורטן               

 יועמ"ש למועצה            גזבר המועצה                המועצה       יתמנכ"ל     
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 החלטת ראש המועצה

 בסך תרומה המועצה שלה ע"י לבחינת קבלה של תרומות, ומאשר קבלתמקבל את המלצת הועדה 
כהשתתפות בתקצוב , מכספי תרומה הקרן הקיימת לישראל מאתדולר אוסטרלי,  1,800,000

 .פרויקט הקמת מבני חינוך ממוגנים ביישובי המועצה

החלטה זו ופרוטוקול הועדה לבחינת קבלה של תרומות יפורסמו באתר האינטרנט של המועצה 
 .בהתאם להוראות נוהל תרומות

 
 
 

15.1.23                                                                 

 ופיר ליבשטייןא                                                תאריך     
 ראש המועצה                                      
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