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 על סדר היום:
 מתנ"ס מעלה אדומים. –אישור דוחות כספיים חברות ותאגידים   .1

 ישיבת המועצה 
 בני כשריאל:

מספר   מועצה  ותאגידים 41-21ישיבת  חברות  כספיים,  דוחות  אישור  מתנ"ס.  כספיים,  דוחות   ,

מתנ"ס מעלה אדומים. אני מציע שגם על הנושא של הדוח, נאשר את זה כמובן, אבל אני    –עירוניים  

יה דיון מיוחד על הפעילות של המתנ"ס, כמו שאני אמרתי, בצורה כזו ונעלה את זה. אם מציע שיה

 יהיו שאלות לגבי הדוחות, אני מאמין שקראתם את זה, זה הגיע לכולם, יש שאלות?  

 

 אייל פישלר: 

 אני רוצה להעיר הערה, אם אפשר. 

 

 בוריס גרוסמן: 

 לא אסכים.אבל לא פעם שלישית שאתה עושה את זה, זה אני 

 

 אייל פישלר: 

 לא, זו הערה אחרת.  

 

 יהודה אסרף:

 אני לא מבין, למה הוא לא יכול להעיר?  

 

 אייל פישלר: 

 מותר לי.

 

 בני כשריאל:

 אני אמרתי לו, שיעיר.  

 

 יהודה אסרף:

 אז למה הוא מתנגד שהוא יעיר?  

 

 בוריס גרוסמן: 

 ו.  שונה, פעם שנייההוא דיבר פעם רא אני אגיד לך למה אני אומר את זה, כי

 )מדברים ביחד(. 

 

 יהודה אסרף:

 הוא היחידי שקורא פה את הדוחות, אתה לא קראת את הדוחות.  

 בני כשריאל:

 אייל, בבקשה. 
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 אייל פישלר: 

קודם כל אורי נמצא פה וזה זמן לפרגן למתנ"ס על שנה קשה של קורונה )מדברים ביחד( ועם רוב  

העובדים היו בחל"ת רוב הזמן ועם מזכירה ובלי מזכירה, אז צריך לפרגן לאורי ולמיכל ולליאור  

 ולכל הצוות של המתנ"ס. 

 בני כשריאל:

שנים, המתנ"ס עושה   25שופט. כבכל שנה, כבר  יש לי את זה בהודעות ראש העיר. אתה היית שם  

חידון תנ"ך לבתי הספר, זה אחד הדברים היפים ביותר שיש, שגם ילדים מבתי ספר ממלכתיים, 

ספר  בית  יפות.  תוצאות  ומוציאים  לתנ"ך  מגיעים  תנ"ך,  לומדים  ממלכתיים,  יסודיים  ספר  בתי 

 וגם מקום שני. 'אלמוג', שניים מבית ספר ממלכתי, קיבלו גם מקום ראשון

 ברנדה הורביץ: 

 והכי מרגש זה שהילדים מתלהבים מלימוד תורה. 

 )מדברים ביחד(. 

 אייל פישלר: 

 אני רוצה להגיד עוד משפט בהקשר יותר ספציפי לדוח.

 יהודה אסרף:

 תגיד את כל המשפטים שאתה רוצה.

 בני כשריאל:

 יהודה, בינתיים אני מנהל את הישיבה.   

 אייל פישלר: 

פציפי לדוח. אם אני זוכר נכון בשנה שעברה הייתה הערה של רואה החשבון על זה שעדיין  יותר ס

לא נסגרו דברים בין העירייה למתנ"ס על השימוש בנכס. בדוח הזה זה כבר נסגר, גם הדברים של  

נסגר,  2014-15 נסגר בכיוון ההפוך כי היה צריך לעזור למתנ"ס   2020, גם השנים שהיו מאז כבר 

אישרנו בישיבה קודמת, לא מזמן, גם את ההסכם המשולש, כלומר הסיפור הזה של היחסים ועכשיו  

בין המתנ"ס לבין העירייה בתוך השנה הקשה הזאת גם נסגר. יישר כוח גדול גם למי שטיפל בזה 

 בעירייה וגם בצד של המתנ"ס.

 בני כשריאל:

עירוניים, מתנ"ס מעלה אדומים   יישר כוח. אני מעלה את אישור דוחות כספיים, חברות ותאגידים

 לאישור. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד. 

 הצבעה: 

 8 –בעד 

 החלטה: 

 .אושר פה אחד

 

 

 

 ______________________      _______________________ 
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 ראש העיר       מנכ"ל ומזכיר העירייה
 
 


