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לכ'
עובדי חיא"ל בשקמונה )חיפה( וטבחה )כנרת(
הנדון – מאבקנו בהחלטת ממשלת ישראל בנושא הפרדת היחידה האילתית של החברה )מלח"י(
מחקר ימים ואגמים.
בעקבות החלטת הממשלה להקים את יחידת הסמך החדשה למחקר האדמה והים והפרדת מלח"י
מיחידה זו החליטו עובדי מלח"י לשכור באופן פרטי אנשי מקצוע לטובת המאבק בהחלטת הממשלה,
ובמקביל אנו פועלים גם מול ההסתדרות.
אתמול ) (13.11.2006נפגשנו בהסתדרות עם מר צחי טבקמן  -יו"ר האגף לאיגודים מקצועיים.
השתתפו :צחי טבקמן  -יו"ר האגף לאיגודים מקצועיים ,דן אל אגליק  -מוע"פ אילת ,עו"ד יעל מנשה
עו"ד הסתדרות מחוז דרום ,ד"ר ישראל זיידרמן )יו"ר אגוד סגל המחקר( ,ד"ר משה ראובני )סגנו של
זיידרמן( ,עליזה גורן )הלוביסטית אותה שכרנו( ,ד"ר מוקי שפיגל ,ד"ר אריק דיאמנט וד"ר מיכל אוקו.
להלן עיקרי הדברים שעלו בפגישה בהסתדרות בת"א:
 .1צחי טבקמן ביקש וקיבל תשובות לשאלות על מהות מלח"י וחיא"ל ועל הקונסטלציה שנוצרה
בחודשים האחרונים ,שהיא הרקע לבקשתנו להיפגש עמו.
 .2ביקשנו ממנו את עזרת ההסתדרות במאמצינו להשגת תקציב  2007עבור מלח"י ואת עזרתו
בטיפול של השיוך העתידי של מלח"י.
 .3הנ"ל המליץ מאד לדאוג שעובדי חיא"ל בחיפה ובטבחה יתאגדו ויצטרפו כחברי הסתדרות
כדי להבטיח להם יצוג הולם בהמשך .מועצות הפועלים של חיפה וטבריה יודרכו בהתאם ע"י
האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות הכללית.
 .4הוא הבהיר שהסתדרות תהיה מעורבת בכל הקשור לנושא מעבר כלל עובדי מכוני המחקר
של התש"ל )חוקרים ,מהנדסים ,טכנאים וכיוב'( ליחידת הסמך החדשה .הטיפול בכלל
העובדים יהיה אחיד וההעברה ליחידות החדשות תיעשה על פי קריטריונים זהים .העברת עובדי
מלח"י למקום שיוכם החדש תהיה גם היא על פי אותם קריטריונים.
כלומר – מומלץ לכם מאד להתארגן במהירות האפשרית ולהצטרף להסתדרות ,אחרת הם לא
יוכלו לטפל בכם.
בנוסף אנו מוצאים לנכון לדווח לכם על צעדינו במאבק ,נבחרו המשרדים הבאים:
משרד עורכי דין – רון גזית רוטנברג ושות'  -במטרה לתת יעוץ משפטי בכל שלבי המאבק.
משרד לוביסטים – גורן עמיר יועצים – תפקידם לתת שרותי לובי בכנסת ובמשרדי הממשלה.
משרד יחסי ציבור – ניסים דואק – במטרה להעלות את המודעות הציבורית בכל שלבי המאבק.
סה"כ העלות עומדת על  ,$33000זהו סכום מאד גבוה שכלל עובדי מלח"י מממנים מכיסם הפרטי
כדי להציל את המרכז הלאומי לחקלאות ימית.
ועד הפעולה של מלח"י התחיל בעבודתו מול צוות היועצים שנשכרו ותוצאות ראשונות כבר נראות
בשטח.
בברכה נציגי העובדים של מלח"י
מיכל אוקו ,דוד בן עזרא ,אריק דיאמנט

