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 אורן דו"ע i המועצה גזבר , תמיר אורי מר i המועצה לית" מנכ י,דגנ מידית 1גב משתתפים:

 . משפטי יועץ , דיאמנט

 . ותיירות ספורט תרבות חינוך לקידום יואב עמותת מנהלת I וןיאוח עיכב ' גב : נוכחת

 רקע

 . הציבוריות ותכליותיו תרומות נוהל את מסבוך אורן:

 טהיהחל החברה דירקטוריון כי ועדכנה לעמותה פנתה מ"בע נח אנרגיות הידל חברת עינב:

 : שלהלן למטרות ,2021 בשנת 180,000li!.I של סך לעמותה לתרום

000 (140, li!.I התחום של דהיולמ תמיכה , מחשוב ציוד רכש . שלישי לגיל טכנולוגית תמיכה 

 ונו'. הדיגיטלי

2(60,0001i!.1 מדובר . להיבקה היועשי תרומה של בתכנית גבוהה להשכלה לסטודנטים מלגות 

 דליה ותרומת , בדרישות העומדים לסטודנטים מציעות העמותה/שהמועצה בתרומות

 .אלו תרומות למימון מצטרפת

3(40,000li!.I תום בגבעת בטיפול , זיכרון ערבי בקידום לעמותה סיוע נופלים. הנצחת פרויקט 

 . טיםקפרוי ב " וכיו , המשפחות עם בממשקים פוליובט ,ותומר

000 (440, li!.I התמקדות שיאפשר נצפית דיגיטלי קמפוס הקמת .דיגיטלי קמפוס הקמת 

 י.ונו דגיטלי פדגוגי תוכן מתחם, והקמת ץשיפו ת,ידיגיטל ספריה , ודיגיטציה בטכנולוגיה

 ואירועי חינוכיים מיזמים לטובת גם בנוסף לתרום מעוניינת היא כי הוסיפה דליה חברת

 לגורמים (ישירות הכוח לתחנת בשכנות םיובישוב מועצהה ברחבי םיופסטיבל תרבות

 ובאמצעות בשיתוף- להי וקה סביבה ללימודי תיחינוכ בתכנית : לביצוע) ובכפוף םיהמבצע

 לארץ המועצה ובאמצעות בשיתוף- וסביבה אנרגיה חינוכית בתכנית i והגנים הטבע רשות

 יבתחומ אחרת תרבותית פעילות או וברין ו ג בית פסטיבל במימון בהשתתפות i יפה שראל י
 . המועצה

 םיהפועל קשורים תאגידים מוכרים לא . מנחם כפר אבזור נח תחנת מפעילה דליה חברת אורי:

 דרישות או חובות לחברה איו כי נמצא מבדיקתי ב.11 תו ועדת או דיהיתאג או המועצה מול

 הליכי ואין תקף עסק וןיריש לחברה . החברה ולמ מחלוקות שיש או שולמו שלא תשלום

 . מהותיים ושאים נ או פהיאכ כייהל ויא "ב תו תנועד גם . לכך בקשר םה כלש אכיפה

 (תוכנית 29 ל 11תת מתוקף להיתר ועומדת הי תלו הש בק שנהיש ההמועצ ממהנדס לי נמסר

 בבקשה אלא הקלה או לחריגה בבקשה מדובר איו כי רי הבה הוא אך ארצית) תשתיות

 חשש בה אין ואשר הועדה של הגיאוגרפי של אחריותה מתחום הנובעת במהותה טכנית

 . דעת שיקול להטיית



 : הלחטה

 תפנים משדד מככייל שבחוזר וההודאות השיקולים על הרלוונטיות העובדות בחינת לאחד )1

4/Z016, חברת תרומת קבלת על חמועצח לראש להמליץ אח,ד פה התרומות, רעדת מחליטה 

 .180,000li!J בסך דליה

 את למנוע בהס יש אשר איסורים אר בעייתיות זיקות נמצאו לא כי סבורת תרומות ועדת

 הבקשה של הטכני לאופי בנוגע ההבהרות שלארד בצייו ספק הסר למןע התרומה. קבלת

 איסוד של החלה המצדיק במקרה מדובר שאין הרועדת סבורה תרייב, דערת שבטיפול

 מהתרומה ניכר אבוןפ גבוה עלמותה התרומה שעדך לכך לב בשים ובוודאי תדומה,

 .Z9 בתתייל שמקורה הטכנית בבקשתה בטיפול דליה לחברת הפוטנציאילת

 משרד מבכייל חוזר דרישות לפי תרומה לקבלת הסכם חתימת לאחד תעשה התרומה קבלת

 תפנים.

 חינוכיים מיזמים עבור לתרום דלית חברת הצעת לפי ועתדייות ונספות לתרומות הנרגע בכל )2

 ולגופו. בעתדי יידון כאמור מקרה שכל חרי , המועצה ברחבי ופסטיבלים תרבות ואירועי

 העתידיות. בתרומות עוסקת אונח רז החלטה

 תמיר אורי
.!~ 
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 תמיר אורי

 המועצה גזבר

 דגני םי

 התרומות: ועדת המלצת את מאשרת זו..ריניהוכ
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