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פרוטוקול ועדת תרומות מיום 3.6.18
משתתפים:
אילן בן עדי ,מנכ"ל העירייה
עודד לוי ,גזבר העירייה
רוני עמיר ,יועמ"ש העירייה

על סדר היום:
אישור ועדת תרומות לקבלת חסויות במסגרת "קול קורא" שפרסמה העירייה לשיתוף פעולה על גופים
גדולים במסגרת מיזם חינוכי-חברתי "חופיקס" להעסקת עשרות בני נוער במהלך חופשת הקיץ בחופי
הרחצה בעיר אשדוד .ההצעות לחסויות שנתבקשו בקול קורא הינן לפי כל אחת מהחלופות הבאות:
השתתפות כספית במיזם ,השתתפות במוצרים שווי כסף ,מתן אביזרי פרסום (כדוגמת שמשיות,
כסאות ,כובעים וכיו"ב) .כל ההכנסות שיתקבלו יהוו השתתפות בעלויות המיזם החינוכי-חברתי כאמור.
נוכח האפשרויות השונות שנתבקשו שחלקן תרומות כספיות או שווי כסף ללא תמורה נקבע ,כי
ההצעות ידונו במסגרת ועדת תרומות.

מהלך הישיבה:
תחילה תבהיר הוועדה ,כי ההצעות שהוגשו בפועל במסגרת "קול הקורא" שפורסם ,הן חסויות תמורת
פרסום ולפיכך אינן תרומות ללא תמורה .לפיכך ,על הצעות אלו לא חל נוהל משרד הפנים "לאישור
גיוס וקבלת תרומות על ידי רשויות מקומיות" (חוזר מנכ"ל .)4/2016
למרות האמור ונוכח הוראות "קול הקורא" שפורסם אשר קבעו כי ההצעות ידונו במסגרת ועדת
תרומות של העירייה ,נשקלות ההצעות שהתקבלו במסגרת ועדת זו.
במסגרת ה"קול קורא" כאמור לעיל ,הוגשו שתי הצעות .האחת של חברת גלידות שטראוס (תאגיד
יונילבר) והשנייה של חברת ג .חיון.
להלן תקציר ההצעות:
 .1הצעת חברת גלידות שטראוס – מוערכת בכ ₪ 110,000וכוללת:
א .הנחה מסחרית על כלל המוצרים  30%הנחה ממחיר מחירון  ,הנחה על מגוון מגנום
וטילון קלאסי (רגיל ,קליק ,ריבת חלב)  35%הנחה ממחיר מחירון – מוערך ע"ס 2017
בכ₪ 55,000
ב .גלידות שטראוס תשתתף ב  ₪ 35,000בפעילות שיווקית /נראות בנק המכירה( .הפקת
סרטון ,סוככים ממותגים בחוף ,נצרך לעשות עם הכסף הנ"ל פעילות לבחירתכם)
ג .גלידות שטראוס תעביר אקדמית מכירות לכל בני הנוער שמשתתפים בפרוייקט,
המשתתפים יקבלו חולצות ,כובעים ותעודה

ד .גלידות שטראוס תספק שמשיות ופחים בהיקף של כ 70-יחידות לכל חוף .מוערך בכ-
.₪ 10,000
ה .גלידות שטראוס תספק כ  5צידניות לעבודה בחוף  +מקפיאים לנקודות המכירה ומקפיא
נייד מיוחד לעבודה בחוף.
ו .גלידות שטראוס תספק  100יח' מכל סוג של אביזרי ים שתוכלו למכור בחופים
מהאביזרים הבאים :מטקות ,כדור ים ,מזרון ים ,מצופים לילדים ,גלגל מתנפח ,פריסבי–
מוערך בכ₪ 8,000 -
 .2הצעת ג .חיון – מוערכת בכ ₪ 90,000 -וכוללת:
א 400 .ציליות בשווי של  ₪ 100כ"א .שווי מוערך –כ .₪ 40,000 -בנוסף ,יספקו עד 300
ציליות נוספות בהתאם לצורך
ב .זמן אויר ל 3-חודשים :יוני ,יולי ,אוגוסט  ,2018לפרסום חופיקס על מסך אלקטרוני ביציאה
הדרומית של העיר (המסך בבעלותם).
ההצעות נשקלו על ידי הגורם המקצועי – מר עומר אונגר ,מנהל אגף שירותים חברתיים אשר המליץ
לקבלן.
ההצעות נשקלו על ידי הגורם המקצועי – מר עומר אונגר ,מנהל אגף שירותים חברתיים אשר המליץ
לקבלן.

החלטה:
הוועדה מצאה כי יש לאשר את המלצתו של מר אונגר לאשר את שתי ההצעות שהתקבלו.
ועדת התרומה מצאה כי בשל אופי ההצעות שאינן תרומה אלא מתן חסויות בתמורה לפרסום אין צורך
לנקוט בכל ההליכים הקבועים בנוהל התרומות אף יש לפרסם את שמות נותני החסות באתר
האינטרנט העירוני.
עם נותני החסויות ייחתם הסכם מתאים.

חתימת משתתפים:

