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 פרוטוקול 
 

 מישיבת עיריית מעלה אדומים 
 

 2021במאי  31יום שני, כ' בסיוון התשפ"א, 
 נוכחים: 

 
 

 ראש העיר  –כשריאל מר בני    נוכחים:

 סגן ומ"מ ראש העיר –מר גיא יפרח        

 סגן ראש העיר  –מר בוריס גרוסמן        

 חבר מועצת העיר  –מר דודו מתתיהו 

 חברת מועצת העיר     –גב' מעין מור  

 חבר מועצת העיר  –מר יהודה אסרף    

 חברת מועצת העיר   –גב' ליאת מארק   

 ת העיר חבר מועצ –מר אבי רחמים   

 חברת מועצת העיר  –גב' אלינה אייזנברג  

 חבר מועצת העיר  –מר ג'קי עזרא  

 חבר מועצת העיר  –מר אייל פישלר  

  

 סגן ראש העיר  –מר יחיאל וקנין  חסרים: 

 חברת מועצת העיר  –גב' רוזי ישי  

 חברת מועצת העיר  –גב' ברנדה הורביץ 

 חבר מועצת העיר  –מר אברהם נגר  

   

 מנכ"ל העירייה –מר שמוליק חנוך  משתתפים: 

 יועמ"ש לעירייה   –עו"ד גילי רוגל 

 מבקר העירייה –מר חיים שמעוני                 

 גזבר העירייה   -מר גיאה ננדזה   

 דובר העירייה –מר חיזקי זיסמן   

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

 רוה"ע ומנהלת האגף לפניות הציבורע/ –גב' שלומית ביטון   
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 על סדר היום:

 מפעלי תרבות בע"מ )חל"צ(. –אישור דוחות כספיים חברות ותאגידים   .1

 שיבת המועצה י

 בני כשריאל:

 , דוחות של היכל התרבות. 39אני רוצה לפתוח ישיבה מספר 

 

 גיא יפרח:

כמו  בקצרה.  אציג  אני  בע"מ.  תרבות  מפעלי  עירוניים,  ותאגידים  חברות  כספיים  דוחות  אישור 

שאתם יודעים, השנה, כמו שאמר אלי, התקופה של הקורונה הייתה תקופה מאוד מאוד מאתגרת, 

 היכל התרבות היה בפועל סגור וגם נאלץ להוציא את העובדים שלו לחל"ת.  

לעובדים שגילו סבלנות מה שנקרא, הם היו תקופה ארוכה מאוד של  אני חייב להגיד פה יישר כוח  

מהשכר שלהם, זה מה שאפשר להיכל התרבות לשרוד,   70%כמה חודשים בבית בחל"ת, קיבלו רק 

מצומצמים  מאוד  מענקים  קיבלנו  אנחנו  הזאת.  המאתגרת  התקופה  את  אגב,  למוזיאון  גם 

של   ממחזור  וההיכל,  הסגירה  בעקבות  ירד    5.4כמעט    5.3מהמדינה  פעילות  מחזור  שקל  מיליון 

והיינו צריכים לקחת הרבה כסף, כמעט חצי מיליון שקל חובות ממנויים   2.45למחזור פעילות של  

 ולהעביר אותם לשנה קלנדרית הבאה. 

להגיד   יודעים  גם  אנחנו  העובדים  של  והירתמות  עבודה  מאוד  הרבה  עם  זה  כל  אחרי  זאת,  בכל 

ל להחזיר  נוכל  ירצה שאנחנו  הוא  אם  כסף,  אז  כסף  ירצה  הוא  אם  המנויים,  אחרון  עד  מנויים, 

 ...בשווי כסף, פעילות

 

 בוריס גרוסמן: 

 ... אני יכול להגיד, גיא, שאף אחד לא ביטל חוץ משני אנשים, שני אנשים בסך הכול ביקשו

 

 גיא יפרח:

ול בהיכל  ענק  אמון  גילו  התושבים  גם  כולם,  מנוי,  ביטל  לא  אחד  אף  את נכון,  לבטל  ביקשו  א 

המנויים, הם ידעו שאנחנו נחזיר להם את המנוי הזה בהצגות ובמופעים נוספים וככה זה קורה. 

בזכות הדבר הזה ובזכות המענקים ובזכות היציאה לחל"ת סיימנו באופן מאוזן עם איזה שהיא  

ר מהסוג שקל גירעון במצטבר שבעצם לסדר גודל של מחזו  60,000יתרה קלה ואנחנו עומדים על  

 שקל זה ממש בטל בשישים ומגיע יישר כוח להנהלת ההיכל.   60,000הזה 

 

 בני כשריאל:

 ...אני כן רוצה לציין לשבח את רחל הר זהב שהוצאנו 

 

 אייל פישלר: 

 היא לא פה.
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 בני כשריאל:

והיא כמנהלת כמובן   למה. כשהוצאנו את העובדים של היכל התרבות לחל"ת  גם  לכם  אגיד  אני 

יוצאת  כן  גם  אני  'לא,  אמרה  היא  וכו',  וכו'  קשרים  לנהל,  כדי  להישאר  יכולה  שהיא  לה  אמרנו 

לחל"ת, אני אגיע לעבודה, אני אגיע לכול, אבל דיני כדין כל העובדים ואני מוציאה גם את עצמי 

'. והיא המשיכה כמובן לעסוק בענייני היכל התרבות כרגיל, כלומר בהתנדבות. אז מגיע לה לחל"ת

 באמת הוקרה רבה ממועצת העיר.  

 

 אילנה אייזנברג:

 היא אישה מהממת.  

 

 בני כשריאל:

בע"מ,  תרבות  מפעלי  של  הכספיים  הדוחות  את  להצבעה  מעלה  אני  אוקיי,  שאלות?  יש  סיימנו, 

 ת, לאישור מועצת העיר. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.  כלומר של היכל התרבו

 

 הצבעה: 

 11 –בעד 

 החלטה: 

 אושר פה אחד.

 

 

 

 

 

 

 

 ______________________      _______________________ 
 מר בני כשריאל       מר שמוליק חנוך 

 ראש העיר       מנכ"ל ומזכיר העירייה
 

 


