
בזכויות־ לפגוע -מבלי
לכבוד
 מן אלעד עו״ד
7 בגין מנחם רחוב
אלקטרוני ובדואר הדואר באמצעות 52681 גן רמת

גן יבנה י
 במרכז החיים את שמים

22/03/18

המידע חופש חוט לפי מידע לקבלת בקשתד הנדון:
23/2/18 מיום פנייתך סימוכין:

:כדלקמן שבסימוכין לפנייתך להשיב מתכבדת הריני

 במועצה הרלוונטיות המחלקות למול בירור הח׳׳מ ערכה שבסימוכין לפנייתך בהמשך .1
ידך. על המבוקש המידע עם בקשר

: 2015-2017 השנים בין המועצה שקיבלה התרומות להלן יפורטו הבירור לממצאי בהתאם .2

 טובים מעשים יום לפעילות 580277481 ע.ר טובה רוח מעמותת כספיות תרומות .1
:להלן כמפורט

14.6.15 ביום הועבר אשר ₪ 4,000 של סך -201S בשנת

 28.2.17 ביום הועבר ממנו ₪ 6,500 של סך אשר ₪ 13,000 של כולל סך -2017 בשנת
 למכתבי ;א כנספח תרומה הסכם )מצ״ב 18.6.17 ביום הועבר ממנו ₪ 6,500 של וסך
זה(

 לפעילות 12.6.15 ביום הועברה אשר ₪ 1,000 של בסך פועלים מבנק כספית תרומה .2
מתגייסים. כנס

 הוכנו אלו תרומות בגין כאשר אבן, פסלי שני וכן שולחנות המועצה קיבלה 2015 בשנת .3
 אותרו לא במועצה הגזברות מחלקת למול שנעשתה מבדיקה אולם, תרומה. הסכמי

 2-ב1ב בנספחים חתומים לא תרומה הסכמי מצ״ב ולפיכך החתומים ההסכמים
זה. למכתבי

 גן למטופלי סיוע לשם ורהיטים מזרונים במועצה הרווחה בלשכת התקבלו 2017 בשנת .4
 ;ג כנספח התרומה קבלת הליך בדבר פירוט )מצ״ב ₪ 20000 של מוערך בשווי יבנה

זה( למכתבי

בתנאים. ניתנו לא לעיל שפורטו התרומות כל לח״מ הידוע עפ״י כי יובהר לבקשתך .3

הבהרה. או שאלה בכל לרשותך לעמוד נשמח .4

ובב״ח, רב בכבוד

ד
ועצה

המידע ופש .

 המועצה מנכ״ל סויסה, אילן מר :העתק
 המועצה גזבר מדהלה, אלון מר
רווחה מחלקת מנהל גולדשטיין, גבי מר

ת לשכר. טי פ ש Q 08-8574566 • 45 ת.ד. 7080000 יבנה גן ו, הרצל רח' מ  08-8545669 Q  wAw.ganyavne.muni.il



ם סג ת ה מ תרו

2017 שנת מרץ חודש ביום יבנה בגן ונתתם שנערך

580277481 טובה)ע״ר( דוה עמותת :בין
 21 המלך שאול משד׳

אביב תל
״התורם״( ־ )להלן

j ✓ 
׳ז,

אחד מצד

יבנה גן מקומית מועצה :לבין
 1 הרצל מרח׳

 70800 מיקוד יבנה גן
״המועצה״( ־ )להלך

שני מצד

סן כספי סיוע לקבלת בבקשה לתורם פנתה המועצה :הואיל הוצאח לצורך 10113,000 עד של ב
□ לקיים המועצה שברצון שונים קהילתיים פרויקטים של לפועל □ ביו שי  טובים מע

ה28.3.17ב־ החל מ א ת ה ב ;טובים״( מעשים ״יום ;קהילתיים״ ״פרויקטים :)
זה; הסכם להוראות בכפוף לתרום מוכן והתורם והואיל{

ם והצדדים והואיל; ם חתתייבויותיהם את לעגן מעוניעי ת והסכמותיה ן בהסכם האמורו

;כדלקמן הצדדים בין והותנה הוצהר הוסכם, לכך אי

ההסכם. עם כאחד לקראו ויש הימנו נפרד בלתי חלק מהווה זה להסכם המבוא
המבוא

1.
תתדומת

 ו/או תשלום כל ללא ״התרומה״(, ג )להלך m 13,000 עד של סך למועצה בזאת תורם התורם .2
 ביום הקהילתיים הפרויקטים קיום לצורך המועצה, מצד אחרת בדרך הנאה טובת קבלת

ת המועצה, מטעם טובים מעשים מ ר ת ציוד רכישת לצורך ל טוב ם ל  הקהילתיים הפרויקטי
בלבד.

התורם התחייבויות
ם ורק אך תחיה למועצה התורם התחייבות .3 תא  לכלל שנשלח כפי התורם במכתב לאמור בה

.2016 נובמבר בחודש למועצה, גם ביניהם הרשויות, רכזי
ש התורם מכתב  ממנו. נפרד בלתי חלק ומהווה זה להסכם א׳ פגספח מצ״ב 2016 נובמבר מחוד

המועצה התחייבויות
טובים. מעשים ליום הנוגעות פעילויות לצורך ורק אך תשמש התרומה כי מתחייבת המועצה .4
ם להוצאת הבלעדית האחראית הינה המועצה כי בזאת מוסכם .5  אל הקהילתיים הפרויקטי

□ כנגד תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כל למועצה תהיה לא הפועל. תור  לפרויקטים ביחס ח
p הקהילתיים iK i □ת הפועל. אל הוצא

ת ביחס התורם כנגד תביעח ו/או דרישה ו/או טענה כל תהיה לא למועצה .6  ידוע התרומה. להעבר
 הקהילתיים שהפרויקטים ובלבד א׳, בנספח לקבוע בהתאם ורק אך תועבר התרומה כי למועצה

□ המועצה שתציג ביצוע לדו״ח בהתאם כמתוכנן, לפועל יצאו תור אחר ל טובים. מעשים יום ל

הצדדים כתובות
תובת .7 זה. להסכס במבוא כמפורט חינו זה הסכם לצרכי הצדדי□ כ

% 1החתום:,.. על הצדדים באו ולדאיה

התורם:
טובה)ע׳׳ר( רוח ̂גמו&תת

) , ^ י י ך 4) ל v'־r
-מס• '8*1027-7; ) V ז י  Jהמועצה חותמתז



Z2.
תרומה 0הספ

2015 שנת חודש ביום יבנה בגן ונחתם שנערך

עומסי נועם :ביו
______ת.ז.

____מרחוב

 ״התורם״( )להלן:
אחר מצד

יבנה גן מקומית מועצה :לבין
 1 הרצל מרח׳

 70800 מיקוד יבנה גן
״המועצה״( ־ )להלן

שגי מצד

שונים במקומות יוצבו אשר שולחנות,_____לרשותה לקבל מעוניינת והמועצה הואיל:
;״השולחנות״( :אותה)להלן וישמשו דעתה שיקול עפ״י המוניציפאלי בתחומה

ן זה הסכם להוראות בכפוף השולחנות את למועצה לתרום מוכן והתורם והואיל:

;בהסכם האמורות והסכמותיהם התחייבויותיהם את לעגן מעוניינים והצדדים והואיל:

:כדלקמן הצדדים בין והותנה הוצהר הוסכם, לכן אי

המבוא

ההסכם. עם כאחד לקראו ויש הימנו נפרד בלתי חלק מהווה זה להסכם המבוא .1

התרומה

 בתחומה שונים במקומות יוצבו אשר השולחנות, את למועצה בזאת תורם התורם .2
התרומה. את מהתורם מקבלת והמועצה אותם, וישמשו דעתה שיקול פי על המוניציפאלי

התורם התחייבויות

3.
 השולחנות את ההסכם חתימת במועד המועצה לרשות להעביר מתחייב התורם א.

 טובת ו/או תרומה קבלת ו/או תשלום ו/או התחייבות כל ללא למועצה כתרומה
המועצה. מצד אחרת בדרך הנאה

 עם מיד המועצה לחזקת יועברו השולחנות כי ספק, הסר למען בזאת מובהר ב.
 ויהיו דעתה שיקול עפ״י המוניציפאלי בתחומה יוצבו והם זה, הסכם חתימת

המועצה. באחריות



המועצה התחייבויות

 ע״י תיעשה בתחומה והצבתם מהתורם השולחנות העברת כי מתחייבת המועצה א.
חשבונה. ועל המועצה

 כולם השולחנות, את למכור רשאית אינה המועצה כי הצדדים, בין בזאת מוסכם ב.
 מהמועצה למנוע כדי זה בסעיף באמור אין אולם, לאחרים. או לאחר חלקם, או

 במידה הבלעדי, דעתה לשיקול בהתאם אחר גורם לכל השולחנות את מלהעביר
 התורם הסכמת את לקבל ו/או להודיע שתידרש מבלי וזאת להם, זקוקה תהא ולא

לכן. קודם

הצדדים כתובות

זה. להסכם במבוא כמפורט הינו זה הסכם לצרכי הצדדים כתובת .5

החתום: על הצדדים באו ולראיה

המועצה: התורם:

המועצה ראש

המועצה גזבר

המועצה חותמת



a

תלומה הסכם

2015 שנת חודש ביום יבנה בגן ונחתם שנערך

056598410 ת.ז. יהודה, בן אייה .1 :בין
 2 איילון מרחוב

:טל׳ יבנה, גן
 380830 ת.ז. טריפו, יהודה בן משה .2

____________________מרחוב
:טל׳ , 

אחד מצד

יבנה גן מקומית מועצה :לבין
 1 הרצל מרח׳

 70800 מיקוד יבנה גן
״המועצה״( ־ )להלן

שגי מצד

)פסלים לה לתרום מנת על למועצה פנה והתורם הואיל:

המועצה בכיכר יוצבו אשר הפסלים, את לרשותה לקבל מעוניינת והמועצה והואיל:
.״(״הפסלים :)להלן אדם החרוב־יקותיאל הרחובות בצומת

;בהסכם האמורות והסכמותיהם התחייבויותיהם את לעגן מעוניינים והצדדים והואיל:

:כדלקמן הצדדים בין והותנה הוצהר הוסכם, לכך אי

המבוא

ההסכם. עם כאחד לקראו ויש הימנו נפרד בלתי חלק מהווה זה להסכם המבוא .1

התרומה

 התרומה. את מהתורם מקבלת המועצה אבן, פסלי שני למועצה בזאת תורם התורם .2
 הרחב ולציבור אדם החרוב־יקותיאל הרחובות בצומת המועצה בכיכר יוצבו הפסלים

אליהם. גישה תהא

התורם והתחייבויות הצהרות

3.
 ת״ז טריפו יהודה בן משה הפסל ידי מעשי המם הפסלים כי מצהיר התורם א.

380830.

ws-yaelz\commitsys\commitdocs\1296\00033\0032\g245490-v002.doc\\
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־ 2 -

 זכות את ההסכם חתימת במועד המועצה לרשות להעביר מתחייב התורם ב.
 המועצה מן דרישה ו/או התחייבות כל ללא למועצה כתרומה בפסלים הבעלות
אחרת. בדרך הנאה טובת ו/או תרומה קבלת ו/או לתשלום

 עם מיד המועצה לחזקת יועברו הפסלים כי ספק, הסר למען בזאת מובהר ג.
 החרוב־יקותיאל הרחובות בצומת המועצה בכיכר יוצגו והם זה, הסכם חתימת

המועצה. באחריות אדם

המועצה התחייבויות

A

 הרחובות בצומת המועצה בכיכר הפסלים את להציב בזאת מתחייבת המועצה א.
החרוב-יקותיאלאדם.

 גן לתחומי אלעזרי בית במושב איחסונם ממקום הפסלים בהעברת הכרוך כל ב.
חשבונה. ועל המועצה ידי על תיעשה הצבתם וכן יבנה

 בסיסי על האמן ושם הפסלים שמות עם לוחיות להציב מתחייבת המועצה ג.
התורם. מול שיתואם בנוסח הפסלים,

 ועל תקינותם על הפסלים, של שלמותם על לשמור בזה מתחייבת המועצה ד.
לצורך. בהתאם לעת, מעת לתחזקם וכן ניקיונם

5.
 אחר פומבי למיקום הפסלים את להעביר דעתה שיקול לפי רשאית תהא המועצה א.

 לתורם כך על תודיע כן שתעשה ככל אליו. גישה הרחב לציבור אשר בתחומה,
מוקדמת. בהודעה

 לרשות הפסלים את להעביר רשאית אינה המועצה כי הצדדים, בין בזאת מוסכם ב.
לאחרים. או לאחר חלקם, או כולם הפסלים, את למכור ו/או אחרים, או אחר

 במרחבה חלקם, או כולם הפסלים, הצגת את להפסיק תבקש שהמועצה ככל ג.
יורשיו. ו/או התורם לבעלות אותם תשיב הציבורי,

הצדדים כתובות

זה. להסכם במבוא כמפורט הינו זה הסכם לצרכי הצדדים כתובת .6

החתום: על הצדדים באו ולראיה

המועצה: התורם:

המועצה ראש

המועצה גזבר

המועצה חותמת
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כן החיים אה שמים מד ב

455־3א־

 תשע״ח בכסלו ,יט
2017 בדצמבר 7

רמי ליבר הנדין:

 לישיבה ורהיטים מזרונים תרומת קיבל יעקב( יהוידע)אחוזת ההסדר ישיבת מנהל רמי ליבר מר

₪. 2000 כ- התרומה ערך הרווחה ללשכת תרם חלקה את כאשר

ד בו כ ב ב ר

 גולדשטיין גבי
חברתיים לשרותים המחלקה מנהל
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יבנה ©גן
במרכז קחי־כז אה שמים

יבנה גן מועצת - פנימיים נהלים
3 : מתוך 1: דף 0 : עדכון סמליות תרומות קבלת נוהל : הנוהל שם

הנוהל מאשר הנוהל כותב 1700-0064 : הנוהל מסי

המועצה מנכ״ל משפטית יועצת 22/02/17 תאריך:
ו

:כללי .1
V

אינו אשר בשווי או בסכום התרומות, בכוהל כהגדרתה תרומה - סמליות" "תרומות 1.1
תורם. מידי אחת תרומה לשנת ש״ח 20,000 על עולה .

קבע התרומות"{, "נוהל }להלן: 8.5.16 מיום 4/16 0מ הפנים משרד מנכ״ל חוזר 1f2f׳
 ככלל התרומות קבלת מקומית. לרשות תרומות בקבלת לטיפול ומחייב כלל• נוהל

 לתרומות הנוגע בכל למעט הפנים, משרד תרומות במהל לעמידה בכפוף תתאפשר
להלן. זה בנוהל שיפורט כפי סמליות

: מטרה .2
 התרומות, נוהל מהוראות סוטים אשר מיוחדים עבודה סדרי לקבוע זה נוהל מטרת 2.1

 גורם ו/או מתורם ₪ 20,000 על עולה שאינו בשווי או בסכום תרומות קבלת לעניין
תרומות. לנוהל )ב( 8 סעיף פ׳ על התרומות וועדת של סמכותה מכוח וזאת אחד

ישימים מסמכים .3
תרומה. למתן הצהרה טופס התרומות, נוהל 3.1

שיטה .4
 לפעול ויש התרומות, נוהל פי על לפעול חובה אין סמליות לתרומות הנוגע בכל 4.1

להלן: שיפורטו להוראות בהתאם
 הכוללת בכתב מסודרת פנייה המועצה, ליועמ״ש יעביר הרלוונטית המחלקה מנהל •

 רישומו בדבר אישור בתאגיד מדובר ואם מזהים ופרטים התורמים שמות את
בזאת.. וכיוצא שוויה סכומה כגון: /מות התרומה בדבר פרטים ומספרו,

 לקבלת משפטית מניעה אין כי למועצה, היועמ״ש מאת משפטית דעת חוות ניתנה •
התורם. מאת התרומה

זה. לנוהל הרצ״ב בנוסח תרומה, למתן הצהרה טופס על התורם החתמת •

 - הפנים משרד והנחיות דין כל פ׳ על המועצה של החשבונות בספרי מתאים רישום •
גזבר. באחריות

אחריות .5
 ׳ועמ״ש מנכ״ל, התרומות- לנוהל )א(4 בסעיף כמפורט הינם שחבריה התרומות ועדת 5.1

נציגיהם. או וגזבר
תחולה .6

זה. נוהל מפרסום החל 6.1
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תרומה למתן הצעה 0910

7 ^ ׳ 0
P, 11̂ 0 '0מ דרכון / ת.ז. שא1נ ,________w י_______L_ מ״הח 'אנ  H ^ 4 L

דרכון( / ת.ז. י0)מ )השם(

רצוני על בזה להודיעכם מתכבד fifth ^ >^. 1 ^ היא שכתובת׳
/ מלאה( )כתובת י

 : כדלקמן תרומה יבנה גו מקומית למועצה להעניק

התרומה: וג0

L J ך0ב כספית מתנה_____________________.₪

ע צו בי כדלקמן: המועצה עבור ף0כ אין חינם וחומרים סחורות עבודות/שירותים/מתן ל

. ________________ A  'ihlllA
והחומרים( העבודה/השירות/הסחורות )פירוט

התרומה ״עוד

J] אולם כגון"הקמת )וספציפי מסוים פרויקט של לקידומו תיועד זו תרומתי כי ברצוני 
פלוני(: בבי״ס ספורט

הספציפי( הפרויקט )פירוט

 מערכת )כגון"קידום מסוימים מטרה/מגזר לקידום תיועד תרומתי כי ברצוני
 הפרויקט את שתקבע המועצה כאשר המועצה(, תושבי לקשישים או"סיוע החינוך",

 בגדר נופל זה שפרויקט ובלבד תרומתי תיועד אליו אשר הספציפי
ידי: על שנקבעו מסרה/מגזר

0>‘< ! / ׳ - ■ י ,j- <

המטרה/המגזו )פירוט המטרה/המגזר( )פירוט

J j} המועצה. של הבלעדית דעתה לשיקול תרומתי •יעוד קביעת את משאיר הנני

' 1 > S y

—ה המשבצת את X ב- סמן i t־־.מתאימה
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יבנה ®גן
במרכז החיים את שמים

התורם הצהרת

 לטובת התחייבות כל מביצוע אותי לשחרר כדי למועצה הני׳ל התרומה במתן אין כ׳ לי ידוע
 למועצה ממני המגיע חוב כל תשלום זה ובכלל דין כל יעפ" על״ הוטל ביצועה אשר המועצה
כל־דין. להוראות בהתאם

 חלקי או מלא תשלום משום למועצה הנ״ל התרומה במתן אין כי מצהיר והריני לי ידוע
 או מחייב הדין אשר פעולה ו/או ענ״ן ו/או שירות כל בעבור במועצה גורם לכל או למועצה

כל־דין. עפ״י לבצעם רשאים או מחו״בים הגורם אותו ו/או המועצה את מיך0מ

 המועצה מן ל׳ פוליטית הנאה לטובת תמורה משום הכ״ל התרומה במתן אין כי מצהיר הריני
במועצה. תפקיד בעל מכל ו/או

 כדי תינתן( תרומתי)באם לקבל המועצה של הטכמתה במתן אין כי , המועצה ע״י ל׳ הובהר
 במועצה גורם מכל ו/או המועצה מן כלשהי הקלה ו/או הנאה טובת לקבל זכות כל לי להקנות

 של מכותה0 בתחום נמצא אשר ו/או כל-דין יעפ" המועצה על מוטל בו הטיפול אשר עניין בכל
 הקלה ו/או הנאה טובת כל לקבל לא !/או לבקש לא מתחייב הנני כל־דין. יעפ" המועצה
כאמור.

W ( j l L u
תאריך

אישור

ביום כי מאשר/ת (,___________)מ.ר. עו״ד/רו״ח____________________הח"מ אני
לאחר ,__________________ת.ז._______________מר/גבי בפני הופיע/ה 

 אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי/ה •הא/תהא וכי האמת את להצהיר עליו/ה כי שהוזהרתיו/ה
בפני. עליו בחתמו/ה לעיל תצהירו/ה תוכן את בפני אישר/ה כן, יעשה/תעשה לא

רו״ח( / עוה״ד )חתימת
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