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 לכבוד   לכבוד   לכבוד   לכבוד 

 מר עוזי יצחקי  מר ישראל כץ  הגב' יעל אנדורן  מר יאיר לפיד

 מנהל כללי  שר התחבורה  מנהלת כללית  שר האוצר

 משרד התחבורה  משרד התחבורה  משרד האוצר  משרד האוצר

 

 

 לכבוד    לכבוד    לכבוד

 מר אורי יוגב מר יהודה ויינשטיין, עו"ד  ר משה )בוגי( יעלוןמ

 מנהל  היועץ המשפטי לממשלה   שר הביטחון

 רשות החברות הממשלתיות  משרד המשפטים   משרד הביטחון

 

 נכבדי שלום רב,

 

 

 

 קריאה שלא לוותר על מניית הזהב של ממשלת ישראל בציםהנדון: 

 

ראל )ע"ר( נתכבד לחזק את ידי המתנגדים לויתור ממשלת שבשם התנועה למען איכות השלטון בי

(, ולקרוא לשאר ציםעל מניית הזהב בצים חברת השיט הארץ ישראלית בע"מ )להלן: ישראל 

הגורמים לעמוד בפרץ ולא להמשיך למכור את נכסי הציבור בנזידי עדשים ולוותר על אינטרסים 

 חיוניים של המדינה: 

 

ת סערה של לחצים על קברניטי המדינה לוותר על מניית בשבועות האחרונים, מתנהל .1

הזהב של ממשלת ישראל בחברת הספנות צים. בקשת החברה לישראל כי מדינת ישראל 

תוותר על זכויותיה ועל האינטרסים שלה בצים, באה על רקע החובות הכבדים בה מצויה 

 צים, בהנהלתם.

 

(. 2004, פברואר 1970)אוגוסט בשני שלבים כזכור חברת צים נמכרה לחברה לישראל  .2

הוסכם, כי ₪, מליון  506, בתמורה ל 2004מן המניות בפברואר  48.6%במסגרת מכירת 

( שנועדה להגן על מניית הזהבממשלת ישראל תמשיך להחזיק במניה מיוחדת )להלן: 
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אינטרסים חיוניים של מדינת ישראל וקבעה תנאים בדבר: שמירה על קיום צים כחברה 

 11; שמירה על קיבולת מינימאלית של כושר תפעול והובלה )שהוגדר כלפחות ישראלית

 1רב תכליתיות(; זכות למידע עודף(. 3אוניות כישרות לשיט מתוכן 

 

מבקר המדינה על מחיר המכירה ביחס לשוויה של החמורה של גם מבלי להכנס לביקורת   .3

עלויות כבדות ביותר באופן שהושתו עליה  ,על ניהולה של ציםוצים ועל הביקורת 

המינופים הגבוהים שהיא העליות ועלי עניין, הרי שאין חולק, כי בסקאות במסגרת ע

 להטביעה. כיום מאיימים הוצפה בהם 

 

דולר. כל זאת כאשר צים ממשיכה  דמיליאר 3.2 –חובותיה של צים היום עומדים על כ  .4

 לשלם לחברות הקשורות לחברה לישראל דמי חכירה גבוהים.

 

מבקשת, כאמור, החברה לישראל, כי ממשלת  שגובש עם הנושים סגרת הסדר חובבמ .5

בכך מניחים הם לפתחה של מדינת ישראל ואזרחיה לשאת  ישראל תוותר על מניית הזהב.

במחיר הניהול הממונף, במקום לגבש חלופות, אשר משמעותן השתת האחריות, כפי 

 בעלי השליטה בה.על שמתבקש, על כתפי החברה לישראל ו

 

מן הפרסומים בכלי התקשורת, אנו למדים, כי שר התחבורה מתנגד לויתור על מניית  .6

 הזהב וכי שר האוצר טרם הכריע בסוגיה.

 

נתכבד לחזק את ידי שר התחבורה ועובדי המשרד על עמדתם הראויה ולקרוא לשאר  .7

ינת ישראל, לא הגורמים המעורבים בנושא להתעשת ולא להפקיר את האינטרסים של מד

 לוותר על זכויותיה ולעמוד איתן מול הלחצים המופעלים עליהם.

 

מנכ"ל כך בין היתר, פורסם היום בעיתון "כלכליסט", על ידי ליאור גוטמן ודוד רפאלי, כי  .8

החברה לישראל ויו"ר צים ניר גלעד ומנכ"ל צים רפי דניאלי נפגשו אתמול עם מנכ"ל 

סיון לשנות את החלטת המשרד לסרב לוויתור על מניית משרד התחבורה עוזי יצחקי בני

בפגישה נכחו גם נציגים ממשרד המשפטים, החשכ"ל, אגף התקציבים, רשות וכי  הזהב, 

 .2החברות ומשרד הביטחון

                                                 

 

, מאת ד"ר זאב רותם, מנכ"ל רותם 26/5/2014כלכלית בנושא מנית זהב בצים,  הסקירה לקוחה מחוות דעת 1

 אסטרטגיה.

2 .html3633391,00-,L0,7340http://www.calcalist.co.il/local/articles/ 
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 עמדת התנועה הינה, כי אל למדינת ישראל להיכנע ללחצים ולהתפשט מנכסיה. .9

 

על נכסי הציבור ועל אינטרסים חיוניים  לא יתכן כי פעם אחר פעם, תוותר מדינת ישראל .10

, ת ישראלמדינגלל מניפולציות של גורמים עסקיים, באופן הגורם לניצולה של שלו ב

 .משאביה, נכסיה ואזרחיה

 

 נבקש להתעדכן בעמדתכם ובפועלכם בנושא חשוב זה. .11

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 לוזון, עו"ד-צרויה מידד

 היועצת המשפטית
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