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 פרטיכל    
 
 

 .32/2/3/72לא מן המניין מיום  85פרטיכל מועצת העיר מס' 
 

 סגן ראש העיר ומ"מ ראש העיר -  מר אריאל ללוש  משתתפים:
 מ"מ ראש העיר - גב' אילנה אזולאי  
 סגן ראש העיר -  מר יחיאל צרויה  
 חבר מועצת העיר -  חמומר ניסים   
 חבר מועצת העיר -  מר יוסי פרץ  
 חבר מועצת העיר -  מר אלי סיגרון  
 חבר מועצת העיר - מר יהודה בצלאל  
 חבר מועצת העיר  -  מר ג'קי אדרי  
 חבר מועצת העיר - מר ארמונד לנקרי  
 חבר מועצת העיר  - מר יוסי אוטמזגין  

 
 

 יועץ משפטי - טובים-בןעו"ד מנחם   נוכחים:
 מבקרת העירייה - גב' מירב בנאקוט  
 עוזר ראש העיר -  מר שמעון חיון  
 מנהלת מכרזים וועדות -  גב' יפה עזריה   

 
סדרהיום:



שא דיון בקשתו של חבר מועצת העיר מר ג'קי אדרי לקיים ישיבה שלא מן המניין בנו .7
 קלים דרום.ימיחירום סגירת מפעל חיפה כ

 
 

. חיפה להשבית את העיר עובדי עיריית דימונה לא יכולים אריאל ללוש: מר
. מצ"ב אנו יכולים להזדהות איתם  קלים הוא מפעל פרטי. ימיכ

 קליםימיכחיפה חוות דעת של היועץ המשפטי בעניין ההשבתה.  
 //7 – הוא מפרנס כ .כללבעוגן תעסוקתי לדרום ודימונה  הוא 

חג הפסח וחרב הפיטורין  בפתחו שלעובדים בני דימונה. אנו 
מנוע לכדי  להילחםכולנו מסכימים  .העובדים  צווארמונחת על 

רה"ע אומנם  אם יהיה צורך אנו נשבית את העיר.רין. פיטואת ה
. בממשלה אך הוא בקשר טלפוני רציף עם שרים ,נמצא בחו"ל

 ,לנקרי ארמונד , מרים המלחמפעלי כמו כן יו"ר ועד עובדי 
של מפעל  יו"ר ועד העובדיםושהוא  ויידע אותו  רה"ע  עם שוחח

וביקשו למנוע את עם ראש הממשלה  ונפגש קליםימיחיפה כ
ין זה. החלופה ראש הממשלה חייב לתת פתרון לעני  .הפיטורין

עם חזרתו של ראש עיריית דימונה  רקידית. יחייבת להיות מ
 חלופה. תמצאואני מקווה שפגישה עם ראש הממשלה תערך 
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יכול לקחת לך בפועל. ראש העיר העיר  תראשאזולאי אילנה גב'  מר ג'קי אדרי:
לקחת לך את  לא יכולהוא לעולם ועוד. אך  טלפון  ,רכב, סמכויות

 3/0/3/72ל דימונה עד שאת ראשת העיר  .המעמדהתואר, ההשכלה ו
 עפ"י החוק.

 
אני פונה להגיד את הדברים.  האומץעל לך מר ג'קי אדרי תודה רבה  גב' אילנה אזולאי: 

לבני העובדים, יום עצוב לכם  וזהקלים לישראל. ימילעובדי חיפה כ
 אנו נמצאים בפתחו של חג הפסח. בכלל דימונהולעיר  משפחותיכם 

ללא עבודה . אני כאן  ןאת עצמ יימצאו  משפחות //7 –כ ,סבו לחג תשכו
פתרון לסוגיה הזאת. חברי המועצה לתמוך בכם ולנסות למצוא יחד עם 

כאן בעיר  משפחותהאת מרכז  קלים  חנךימי, מפעל חיפה כלפני שנתיים
בוקר ואחר ה מהפעילות במרכז בשעות המון משפחות נהנות  דימונה.

אנו  מתנדבים מזמנם בבתי הספר והגנים.חיפה כמקלים הצהרים. עובדי 
אני  לא שוכחים את התרומה העצומה שנתתם לקהילה בעיר דימונה. 

 מר  . אני רוצה לברך אתיכםימצא פתרון מידי לכם ולמשפחותשמקווה 
תכם בכל לנקרי שמלווים א ארמונדמר יו"ר האופוזיציה וג'קי אדרי 

למצוא פתרון  התהליך הזה. אני מקווה שכל הנוגעים בדבר יצליחו
לתמוך בכם ו היה חשוב לי להגיע לכאן  .הפתרון יגיע במהרהלבעיה ו

כת ומאני תהיטב את המצב בו אין פרנסה ואני מכירה  באופן אישי.
 בכם.

 
 אתם נותנים לנו המון כח ותדעו שאני  .קליםימיתודה לכם עובדי חיפה כ  מר ג'קי אדרי:

כחבר תפקידי .  זימנתי את הישיבה שלא מן המניין מתוקף אתכם
. צוריאין אמוניה ליבמפעל.  לפני יומיים חומר האמוניה נגמר מועצה .

המפעל עמד  כאשר ,7992בשנת  על צווארם. תעומד הפיטורין חרב
חטפנו מכות,  בכם ואף להיסגר הגעתי יחד עם עמיר פרץ להפגין ולתמוך 

מחדל  זהו  . םקלים במאבקימיתמכתי והפגנתי עם  חיפה כ 3/77בשנת 
המפעל והאמוניה  הנגמר 38/2/3/72בתאריך  של הבעלים ושל המפעל.

בשנת לא יצא כלום מזה. וירדן  ר על החלופות עםנסגר אתם יכולים לדב
 גשר שייך חוסיין  ועצרו אותם. דרךאמוניה תה להבריח יסישראל נ 7992

בעקבה יש  .ראש הממשלה משקרולהביא חלופות  שלנו  תפקידלא זה 
המפעל  למנוע את סגירתסולידריות, לגלות  עלינו  .מכלים והם ריקים 

זה ואבטלה בעיר דימונה  %/0 –אנו נגיע ל ולמנוע את פיטורי העובדים. 
נלחמים עבור העיר שלנו. צריך להציל את  אנו ,ישבור אותנו כלכלית

, עובדי חברה , הם ₪ ///,8האלה מרווחים  עובדיםההעיר מקריסה. 
  המשכורת לא בשמים.

אני  ולכן פסל אותההיועץ המשפטי אבל העליתי הצעה לסדר היום 
 0 שביתה של נכריז על  , ולכן הזדהותו אהדהאת ההצעה לשביתת  משנה
מאבק זה לא מאבק פוליטי זה  .במשרדים יישארועובדי העיריה  .שעות

 של העיר דימונה . היועמ"ש מקובל עליך שנצביע על שביתת אהדה
 שהעובדים לא יצאו מהמשרד?
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 שביתת אהדה היא שביתה לכל  ,להביע סולידריות וודאי אפשר טובים:-עו"ד מנחם בן
 וזה לא ניתן. דבר   

 
 

  /7 . העם היהודי קיבללפיהםהרבה כללים שאנו פועלים  לסיכום יש  מר ג'קי אדרי:
 ניתן . כל חוק אחר שנחקק  ע"י בני אנוש חוקים שלא ניתן לשנות  

  אנו חייבים לסייע ולתתלשנות. אנו צריכים להתעלות מעל הכל, 
  ארמונדמר לעובדים ולמשפחות. אני רוצה להודות לגב וכתף 

  ויו"ר ועד העובדים של מפעלי ים המלחיו"ר מרחב נגב  לנקרי
 ראשת קלים. ימימאבק חיפה כ לטובת ,שעושה המון
 ומזור. אנו מאחלים לבעלך בריאותהגב' אילנה אזולאי, העיר בפועל 

 
 אצלנוגם  .האלה העובדים מזדהה עם אני כחבר ועד עובדים בקמ"ג   מר אלי סיגרון:

 ,בתי חולים , אוסם ,ים המלחבמפעל יש בעיה בשל האמוניה, גם מפעלי 
אנו יכולים לעשות שבוע  אין ענף שלא צריך אמוניה. ,ועוד  תלמה

הגיע  ,אני מבקש לשים את האגו בצד ולהתאגד  .לא יעזורהזדהות זה 
כל אלא קלים ימילממשלת ישראל שזה לא רק חיפה כהעת להגיד 

 המשק.
 כמו  .בנושא השביתה אני פונה אליך קורן נניס . אבי אנו בנגב נשכחנו  

. במקרר גם אלינו זה יכול להגיע בשל מחסור האמוניה שלהם אין אוכל
י הוועדים לקשור את גורלנו כל ראש . עלהאמוניה זה האוכל של כולנו

 ,לנקרי ארמונד . להתאחד כל הנגב צריך. בגורל מפעל חיפה כמקלים
ראש  הממשלה והשר כחלון , ן השר  אלקי ,קורןנניסאבי בואו נתאחד ש

 נשבית את כל הנגב.יבינו שאנחנו מאוחדים, אנו 
 
 

קורן נאבי ניס .קלים מאז שהתחילה הבעיהימיאני מלווה את חיפה כ לנקרי: ונדרממר א
בתקשורת שמענו בחדרי חדרים אבל אין פתרון כרגע.  עושה את עבודתו

קלים ימיפות . אני מאשים את הנהלת חיפה כפתרונות וחלול הבטחות
אין לנו בגלל החלטת בית המשפט, ו למציאת פתרוןלא תרמה היא 

לבנות את קלים לישראל קיבלו החלטה ימיבכ לאחר התערבותי .בשורה
 שנים יוקם  2בעוד ורק ₪. מיליון   50 -הקבע שעלותו נאמדת ב מפעל

יכול  לא נמצא כאן. הוא  קליםימי"ר חיפה כיושר לי צ קבע.המפעל 
לשרים לא היה מה בישיבה בכנסת וקורן נעם אבי ניסשהיינו יחד להעיד 

יש שחלופות. ראש העיר התראיין ואמר   77עלו הלהגיד. בממשלה 
איגוד  יו"ר ,שר לאיכות הסביבהההגענו למשרד הכלכלה כש .פתרון

 אלא אין לנו הרבה מה לעשות שקורן אמרו לנו נאבי ניסוהתעשיינים 
שאף אחד לא יעשה פוליטיקה . החלופה היחידה  לסגור את המפעל. 

אך להעביר את האמוניה דרך הנמל ו להעתיק את המיכל לירדןשיש זה 
מה  ושאלתי  איגוד התעשייניםהייתי ב באוניה זאת סכנה ממשית. 

ניים ואומר יבעתכל לכם אני מס תשובהלהם   הייתההאלטרנטיבה. לא 
אין אלטרנטיבה מר אריאל ללוש לידיעתך,  לכם אין כרגע שום חלופה.

ימצא  7.0.3/72  :שבתאריךעם כל הכבוד לראש העיר שאמר  .תאחר
מנכ"ל החברה ביקש מהשרים להצטרף ביקשו להרוויח זמן. הם פתרון, 
אם ידחו  .רגע זהללא הצטרף עד  אף שר לא לסגור את המפעל, לבקשה

אמוניה   לאהמפעל ל .כלשיביאו אוניה למלא את המי זה אומר 7.0עד 
   .להשבית את המפעל אומר זה אפילו גרם אחד. לייצר  לא יכול
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ויו"ר שנה  38לפני שנתיים הייתי באותה בעיה אני חבר ליכוד 
סניף הליכוד לא הצלחתי להביא פתרון. לכם העובדים אני 

השר לאיכות  .אם לא תהיה חלופה. אתם תשבו בבית  אומר,
אדוני   אני פונה אליך שאפשרות היחידה זה ירדן.הסביבה אמר 

מה ההבדל בין חוות הדעת שלך על  ,שואל שאלההיועמ"ש ו
 0לבין ההחלטה שהסכמת להשבית את העירייה למשך  השביתה

אפשרות אחרת. אין לנו שום שעות במשבר של  מפעל ים המלח. 
אותה זכות שקיבלו את לקבל  הם חייבים יועמ"שאדוני ה

 0מפעלי ים המלח.  עיריית דימונה הסכימה לשבות במשך 
הממשלה לא מש  אמר אתמול  בישיבה ןורקנשעות.  אבי ניס

 .סכסוך עבודה בכל המפעלים בדרוםעל  הכריזהוא  .כלום יצא
אין לו  כי יעשה מאמץ מול עבדללה מלך ירדןראש הממשלה לא 

לה חמלה רק לרשות השידור כי יש לו אינטרס. הוא מגוחמלה 
ים ו סאפריקל ,יום קמ"ג 70תוך  ,ולכןאין שום אפשרות אחרת

חשוב ש אומרים  הסתדרות.  בכולנו יד אחת נשבית ,המלח
יום לא  70בעוד   .וועדים חזקים  בשביל האנשים האלהשיהיו 

 אני מקווה .ביבי לא יעשה זאת .כלוםלא יהיה ויהיה פתרון 
את מבקש להשבית שוב אני אדוני היועמ"ש,  .שאני טועה

זאת מכה גדולה לדימונה המאבק הזה חשוב בשביל  העירייה.
 ,לחסום כבישים .לכן המאבק הזה חייב להמשיךוהמשפחות 

אני מבקש  ,יועמ"שה . אדונידימונהכל העיר להבעיר את 
אני לא מתראיין בתקשורת שיבינו שזה לא  .שתשקול את המצב

חשוב שכל העיר תזדהה עם העובדים האלה . אני מבקש  .ליטיפו
אפילו מחר לשעתיים ואף לשעה תשבית את העירייה , כמו 

המלח והשביתו זה נכון גם לחיפה ים מפעלי שהיה נכון ל
 קלים.ימיכ

 
 

 המועצה לא יכולה לקבל החלטה רק הזדהות.  טובים : –עו"ד מנחם בן 
 

 יכה להיות מעשית.ההזדהות צר  לנקרי: מר ארמונד
 

 יש חוקים וכללים.  טובים:-עו"ד מנחם בן
 

ל . לא יעלה על הדעת שיעשו הפרד ומשואנו מדברים כהזדהות לנקרי: מר ארמונד
פעלי ים המלח . אני מבקש גם מ. יש תקציב לעיניהםראות  לפי

 קלים.ימילחיפה כ
 
 

 ואז אם צריך להשבית את כל המשק נשבית. יום 70נחכה    מר אלי סיגרון:
 

קלים הוא לא ימיקורן לחיפה כנות שהשקיע אבי ניסהשעאת  לנקרי: מר ארמונד
הוא הבין אחרי הישיבה אתמול בממשלה  .השקיע באף מפעל

 שאין פתרון.
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חיפה  .קלים צפון מאוגדים בכוחימיהערה מקצועית. חיפה כ ג'קי אדרי: מר
הל שום דבר ברגע שאני י לא מנאנ .בהסתדרות דרום מאוגדים

מנכ"ל חיפה  נדב שחרשאין פתרון.   מבין ממר ארמונד לנקרי
עובדי  .רוצה לזרוק אותם מהמפעל כמו כלבים קלים, ימיכ

נדב שחר לא יזרוק את המנכ"ל ש. אנו מקווה  קודםיזרקו קבלן 
עם כל ההערכה אני אהיה איתם לא אתן לבית.  עובדי הקבלן

חבר מועצת העיר  בלן לכלבים.עובדי הק לנדב שחר לזרוק את
ועושה את העבודה יותר טוב מכולם,  פועל ,יוסי אוטמזגיןמר 

 בשקט מול השרים 
    

 
 שה פוליטיקה למה אתה מחלק ציונים?אתה עו   מר אלי סיגרון:

 
יר נתן למפעל ים המלח להשבית את העירייה עלמה ראש ה מר ג'קי אדרי:

 קלים?ימירוצים להשבית את העירייה לחיפה כועכשיו לא 
 

 תשבית את כל מדינת ישראל פעם אחת.   מר אלי סיגרון:
 

 אנחנו רואים שיש חברי מועצה שנלחמים וזה עושה לנו טוב.  מר מקס:
 אנו .נמצא בתל אביביו"ר הועד  אני מתנצל בפניכם שיהודה

 מודים לכם שאתם מחזקים את ידינו.
 

חשוב מדובר בעיר שלנו דימונה.  ,אנחנו פה ,אלי סיגרוןמר  מר יוסי אוטמזגין:
חוקית אם ניתן  .שביתות ,הפגנות ,להשבית את העיר דימונה

 .זה יביא למודעות הציבור לעלות את זה לתקשורתולהשבית 
תקוף את לקשה  ירחברי מועצה יכולים להשבית, לראש העאנו 

הוא תוקף את כחלון ז א , ראש הממשלה כי הוא איש ליכוד
 ושרים לא מהליכוד.

 
 

 שות פוליטיקה מה זה קשור אין קשר בכלל.תפסיק לע  מר אריאל ללוש:
 
 

 אתם אומרים וכולם יודעים שהפתרון רק אצל ראש הממשלה.  מר יוסי אוטמזגין:
 

בר ליכוד. ח ומר את זה בתורא את המשק, אני צריך להשבית  מר אלי סיגרון:
  היום זה הם מחר זה אנחנו.

 
 

מפקד  ,/33.2 . ביום חמישי בלילה בשעה  תכםף אאני חייב לשת מר ג'קי אדרי:
כי חתמתי על זימון  .לתחנה כמו פושע ין אותימהתחנה מז

 עםאני הולך  כלום לא עזר לוקלים. ימישל חיפה כלהפגנה 
 עיכבו אותם.ולתחנה  חברים  2 שלי. בנוסף זומנו האמת
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אני יו"ר ההסתדרות לשעבר . למי שלא מכיר אותי. ערב טוב מר יצחק עובדיה:
. בפעם הראשונה שהגעתי וחבר הנהגת ההסתדרות לשעבר

עוד בהיותי יו"ר ההסתדרות. לחיפה  קלים,ימילחיפה כ
ניסיתי דאז, נפגשתי עם מנכ"ל המפעל קלים לא היה ועד. ימיכ

שהם יהיו  נציגים 3לפחות וועד ללתת לו את האפשרות לבחור 
 אמר שכך מתחילה הוא .בין ההנהלה לעובדים אנשי קשר

 לם ולדעתיהוא לא הסכים. אני שומע את כווועד  התארגנות של 
אלה הקיים מי שיכול להציל את המצב  מי שיפסיד זה רק אתם

 ובחקירותתאגיד בי עסוק בהסיטואציה מאוד קשה בי רק אתם.
 אתם בין הפטיש לסדן.ובבחירות שלו קורן עסוק נשלו. אבי ניס

את הנושא לידיים  שייקחביקשתי מבני לא לנסוע ליפן ביקשתי 
. 

 
 

ה רוצה ין צורך להכניס את העניין למה שאתא .מה קשור יפן מר אריאל ללוש:
 להגיד.

 
 

אם אתם לא תיקחו את הדברים  בחיי.  עברתי המון הפגנות מר עובדיה יצחק:
 אבי ביבי ו .זאת במקומכם שלכם בידיים איש לא יעשה

. אך הם עסוקים בעניינים שלהם ,קורן צריכים לשבת ביחדניסנ
יו"ר ההסתדרות צריך להשבית. הפגנה לא צריכה להיעשות 

 כך תשביתו את העיר. //.9/בבוקר תתחילו בשעה  //.8בשעה 
 
 

למען חיפה  אחרמכל אחד יותר ראש העיר עושה לילות כימים  מר יחיאל צרויה:
ך הוא יוראינו איחד עם ראש העיר היינו בכנסת קלים. ימיכ

יש בעיה משפטית יותר  .רווחה של הכנסתהבוועדת  תוקף
  גם מיפן.מטפל בעניין  עירראש הומאשר בעיה מעשית 

 
 

חוות הדעת של אני הזמנתי את הישיבה ואני מבקש את  מר ג'קי אדרי:
 היועמ"ש.

 
 

 ישבתי עם היועמ"ש הבוקר הוא נתן חוות דעת משפטית.  מר אריאל ללוש:
 
 

אני יודע ו  עם כל הכבוד לראש העיר שעושה את המאמצים לנקרי: מר ארמונד
 היינו בישיבה בכנסת ואין כלום. שהוא עושה. אבל אתמול

 
 

אי אפשר  ,גשה לא חוקיתות ההחלטה כפי שהמכוון שהצע טובים:-עו"ד מנחם בן
 להצבעה.לעלות אותה 

 
 

 קלים ממפעלי ים המלח.ימיאין שום סיבה להבדיל את חיפה כ  לנקרי: מר ארמונד
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 בסמכותנו.זה לא  .זה לא חוקי נקודה  טובים:-עו"ד מנחם בן
 
 

שעות את עיריית דימונה לא כולל גני ילדי  0  -ל להשביתכהצעה ביקשתי  מר ג'קי אדרי:
אין לי בעיה להוריד אתם אומרים שההצעה פופוליסטית. ו ופעוטונים

 אני רוצה הצבעה. את העניין מסדר היום.
 
 

עיריית דימונה והעיר דימונה  מועצה יכולים ללחוץ על ראש העיר. חברי  מר אריאל ללוש:
לאבי  . אנו  קוראיםיםקלימישל עובדי חיפה כהמאבק  דהה עםזמ

 לא נשקוט עד שימצא פתרון. .להשבית את המשק קורן נניס
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________            ___________________ 
 מ"מ מזכיר העיר –מר שמעון מזוז  מ"מ ראש העיר -מר אריאל ללוש

 ר. מנהל כספי, גזבר                        ראש העיר  סגן 

 


