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 2021ביוני  30, כ' בתמוז התשפ"א, יום רביעי
 

 פרוטוקול
   

 מישיבת עיריית מעלה אדומים 
 

 נוכחות
 

 ראש העיר  –מר בני כשריאל    נוכחים:

 סגן ראש העיר  –מר בוריס גרוסמן        

 חבר מועצת העיר  –מר דודו מתתיהו 

 חבר מועצת העיר  –מר יהודה אסרף   

 חברת מועצת העיר    –גב' ליאת מארק   

 חבר מועצת העיר  –מר אייל פישלר   

 חברת מועצת העיר  –גב' ברנדה הורביץ 

 חבר מועצת העיר  –מר אברהם נגר  

  

 סגן ומ"מ ראש העיר  –רח מר גיא יפ חסרים: 

 סגן ראש העיר  –מר יחיאל וקנין 

 חברת מועצת העיר     –גב' מעין מור  

 חבר מועצת העיר  –מר אבי רחמים 

 חברת מועצת העיר  –גב' אלינה אייזנברג  

 חבר מועצת העיר  –מר ג'קי עזרא  

 חברת מועצת העיר  –גב' רוזי ישי  

   

 מנכ"ל העירייה –מר שמוליק חנוך  משתתפים: 

 יועמ"ש לעירייה   –עו"ד גילי רוגל 

 מבקר העירייה –מר חיים שמעוני                 

 גזבר העירייה    –מר גיאה ננדזה   

 ע/בכירה לראש העיר ומנהלת הלשכה  –גב' ענת רחמים   

 ע/רוה"ע ומנהלת האגף לפניות הציבור –גב' שלומית ביטון   

 ס מנהל המתנ"  –מר אורי מסיל   
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 על סדר היום:
מעלה אדומים חברה לתכנון ופיתוח   –אישור דוחות כספיים חברות ותאגידים עירוניים    .1

 בע"מ והחברה הכלכלית לפיתוח מעלה אדומים בע"מ.

 
 שיבת המועצה י

 

 בני כשריאל:

 החברה לפיתוח. איפה החבר'ה של החברה לפיתוח? לא נמצאים פה.

 

 אייל פישלר: 

 היה צריך להזמין את רון.  

 

 בני כשריאל:

 , יש לו עוד עשר דקות.20-יכול להיות שהוא צריך להגיע, הוא בטח חושב שזה יהיה בשש ו

 

 ( 43021)חוזרים לנושא לאחר הדיון בארנונה בישיבה מספר 

 

 בני כשריאל:

 דירקטורים.   אני אעלה בכל זאת את הדוחות הכספיים של החברה הכלכלית לפיתוח, חלק גדול מכם

 

 אייל פישלר: 

 הדבר החשוב זה שקיבלנו דיבידנד לעירייה, זה הדבר העיקרי.  

 

 בני כשריאל:

 יהודה, אתה רוצה להציג כמה דברים כאן של החברה לפיתוח?   שילמתם. תגיד כן. העיקרי, כן

 

 יהודה אסרף:

 לא, זה ראש העיר, מה? 

 

 בני כשריאל:

אני לא דירקטור שם. אני אומר, מאחר שהיושב ראש איננו פה וגם המנכ"ל לא פה, אני צריך להעלות 

 את זה להצבעה. 

 

 יהודה אסרף:

 על הדיבידנד? 

 

 בני כשריאל:

 כן, אני מעלה את זה להצבעה.

 אייל פישלר: 
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 . עם מס הכנסה, כל מה שהוגדר כרווח. לפי ההסכם 2019הם לקחו דיבידנד לפי הרווחים עד 

 

 בני כשריאל:

 היושבת ראש מאושפזת בבית חולים ולכן לא יכולה להגיע. 

 

 אייל פישלר: 

 רפואה שלמה. 

 

 בני כשריאל:

ליום   כספיים  דוחות  את  מעלה  זה2020בדצמבר    31אני  על  דיברתם  שגם  מאמין  אני  בוועדת   , 

הכספים, הצגתם את זה וראיתם. מי שיש לו עוד שאלות אחרי שקרא שכמובן יפנה לחברה וישאל 

שאלות. אני מעלה את זה להצבעה, החברה הכלכלית לפיתוח מעלה אדומים בעירבון מוגבל, דוחות 

עבר  , אני מעלה להצבעה את אישור הדוחות. יש התנגדות? הימנעות?  2020בדצמבר    31כספיים ליום  

 פה אחד.

 

 אייל פישלר: 

 זה הדוחות גם של החברה הכלכלית וגם תכנון ופיתוח?

 

 בני כשריאל:

כן, שתי החברות. כן, זה שני הדוחות, גם החברה לפיתוח וגם החברה הכלכלית. אני מעלה להצבעה 

 את שני הדוחות. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד. 

 הצבעה: 

 8 –בעד 

 החלטה: 

 .אושר פה אחד

 

 

 ______________________      _______________________ 
 מר בני כשריאל       מר שמוליק חנוך 

 ראש העיר       מנכ"ל ומזכיר העירייה
 
 

 


