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   חשש למת� הטבות נוספות ליזמי הגז ממניעי� זרי�: הנדו�

  

הרינו , )התנועות: להל�( ר"ע, י� והתנועה למע� איכות השלטו� בישראלבש� עמותת אד� טבע וד

  :לפנות אלי' כדלקמ�

 הנ� לוח� על הכנסת שינויי� בנוסח לאור פרסומי� בתקשורת על פיה�פנייה זו מופנית אלי� 

למרות התחייבות� הפומבית לקבל ,  כל זאת").הצעת החוק:"להל�(מיסוי רווחי הנפט הצעת חוק 

ולמרות הכרזותי� הפומביות בדבר הרווח ההוג� שנשמר , ת ועדת ששינסקי כלשונ�את מסקנו

מטיבי� בעתיד ע� חברות הגז בהיק" של , על פי פרסומי התקשורת, שינויי� אלו .לחברות הגז

  . ליוני שקלי� וכל זאת על חשבו� תקבולי המדינה והאינטרס הציבורי הרחבימאות מ

נסקי וג� לאחר פרסו� מסקנות הביניי� וא" מסקנותיה בכל חודשי פעילותה של ועדת ששי

 תחילה על –הופעל מכבש לחצי� כבד מצד גורמי� בעלי אינטרסי� במשק הגז הטבעי , הסופיות

ומאז פרסו� המסקנות ג� על חברי הכנסת המעורבי� בוועדות הרלוונטיות , חברי הוועדה עצמ�

כי חברי , עלי� על חברי הכנסת העלופרסומי� נרחבי� על הלחצי� המופ. לאישור ההמלצות

יורה לאלפי מתפקדי� , הכנסת תומכי� בהקלות לחברות הגז מתו� חשש כי חבר הכנסת חיי� כ�

  1. לתמו� בה� בבחירות הבאותאשל

 מכבש הלחצי� השלכות ועדת ששינסקי הגיעו כרגע לנקודת ההכרעה ואנו חוששי� שבנקודה זו

ועלול להשפיע על מניי� השיקולי� הגיע לשיאו " יתקופת ששינסק"אור�  לכל אשר הופעל

  . העומדי� כנגד מקבלי ההחלטות

תו� מחקר משווה מעמיק וקיו� , נושא הסדרת משק הגז נבח� במש� חודשי� בידי ועדה מקצועית

אי תמיכה בהמלצות ושינויי� פתאומיי� באופ� המטה א" יותר את , על כ�. הלי� שימוע ציבורי

  צרי�מעלה את החשש כי המניעי� לשינויי� אלו מונעי� משיקולי�, י�האיזו� לטובת היזמ
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על חשבו� טובת הציבור מחייבי� נימוק הבאי� הכנסת שינויי� , בנוס".  שאינ� לטובת הציבור

  .כלכלי ענייני והסבר מפורט מדוע הוחלט להכניס�

מקבלי טל על  עומד העיקרו� היסודי של דאגה לאינטרס הציבורי הרחב המופנייתנובבסיס 

 כי טובת הציבור אינה עומדת י� אנו מודאג. נבחרי הציבור בהיות� נאמני הציבורההחלטות ו

  .  בבוא� להמלי� על הכנסת שינויי� המקלי� באופ� ניכר ע� חברות הגזבראש מעיינ�

 ההו� שזור בשלטו� ועד כיכל זאת מתקשר לאירועי� בתקופה האחרונה הממחישי� ביתר שאת 

  .  י� נבחרי ועובדי הציבור לפוטנציאל לשחיתות ולשיקולי� זרי�כמה מועד

  

  המערכת הפיסקאלית בנוגע למשאבי הגז והנפט והקמת ועדת ששינסקי

עיוותה את המצב הראוי והביאה , המערכת הפיסקאלית בנוגע למשאבי הגז והנפט, עד כה .1

� ראוי על לתוצאה הקשה על פיה היזמי� נהני� ממשאב ציבורי יקר ער' ללא תשלו

משאב . הבעלות הציבורית של המשאב וללא תשלו� על הנזק הנגר� בשימוש ממשאב זה

הגז הוא משאב מתכלה ועצ� הפקת הגז והשימוש בו מהווה סיכוני� סביבתיי� ציבוריי� 

  . בי� היתר פליטות גזי חממה וזיהו� אוויר, מסוימי�

קיימת מזה , פיקי נפט וגז טבעיבצור' בשינוי גובה המס והתמלוגי� החלי� על מ, ההכרה .2

כ' שכלל העוסקי� בתחו� היו , מספר שני� וא, פורסמה בהחלטת ממשלה באופ� פומבי

הצור' , לאור התגליות המשמעותיות של גז בישראל ובמרחב הימי שלחופיה. מודעי� לה

יובל , החליט שר האוצר, לאור זאת. בשינוי המדיניות בשיעורי המס הפ' לעניי� דחו,

הועדה לבחינת המדיניות הפיסקאלית בנושא , "ועדת ששינסקי"להקי� את , יני�שטי

על מנת לבחו� באופ� מקצועי את נטל המס הראוי על הפקת נפט , משאבי נפט וגז בישראל

  ). כולל המי� הכלכליי� שלה(וגז טבעי בישראל 

בה� ,  חודשי� של עבודה מאומצת9ועדת ששינסקי פרסמה את מסקנותיה הסופיות לאחר  .3

התייעצו חברי הועדה וקיבלו חוות דעת מקצועיות בינלאומיות הנוגעות למדיניות המס 

המסקנות גובשו לאחר קבלת כל המידע מהגופי� . בענ, הנפט והגז וא, ערכו שימוע ציבורי

יש להגדיל את שיעור המס באופ� שיגדיל את , ל ולפיה�המעורבי� בחיפושי הנפט בישרא

 .נתח המדינה ברווחי� שיופקו

כי בכל חודשי , מפרסומי� בתקשורת בה� צוטטו חלק מחברי ועדת ששינסקי עולה .4

, פעילותה של ועדת ששינסקי וג� לאחר פרסו� מסקנות הביניי� וא" מסקנותיה הסופיות

 תחילה על –י אינטרסי� במשק הגז הטבעי הופעל מכבש לחצי� כבד מצד גורמי� בעל

ומאז פרסו� המסקנות ג� על חברי הכנסת המעורבי� בוועדות , חברי הוועדה עצמ�

מסע הדה לגיטימציה שנער� לחברי ועדת ששינסקי הביא . הרלוונטיות לאישור ההמלצות

שניתנו פה (באופ� משמעותי ולפער עצו� בי� המלצות הביניי� , להקטנת שיעור המס

באופ� המטה את הכ" לכיוו� היזמי� על חשבו� טובת , לבי� ההמלצות הסופיות) אחד

   .הציבור

במסגרתה אנשי ההו� מפילי� חתת� על נבחרי ועובדי ציבור במטרה לשנות את , תופעה זו .5

 הצור' במת� נימוק מעלה אתו השתרשה עמוק בשדרות השלטו� מדיניות� והחלטותיה�

אשר יקלו ע� ,  בהצעת החוקנוי וקל וחומר שינוי פתאומיכל שיענייני להכנסת �כלכלי

 .ת המדינה מתגליות הגז העתידיותוחברות הגז על חשבו� הכנס



, ועדת ששינסקי הופקדה על החלטה בעלות השלכות תקציביות אדירות עבור מדינת ישראל .6

מקבל ההחלטות מ� הראוי ששיקול דעת� של שבסוגיה ציבורית כה חשובה והדעת נותנת 

 לא יוכרע בשל לח� , את ההמלצותלהתוות את המדיניות ולאשרשאמורי� , ונבחרי הציבור

  .י גורמי� אינטרסנטיי�"המופעל עליה� ע

בתקופה האחרונה אנו עדי� לאירועי� הממחישי� ביתר שאת עד כמה ההו� שזור בשלטו�  .7

 מכבש לאור. ועד כמה מועדי� נבחרי הציבור לפוטנציאל לשחיתות ולשיקולי� זרי�

עולה החשש כי ההו� חדר ג� למסדרונות , הלחצי� הכבד החל על נבחרי הציבור בנושא זה

בשקיפות מלאה ולכ� ישנה חשיבות קריטית , הכנסת ולמערכת השיקולי� של השלטו�

  .ופירוט השיקולי� למת� הטבות נוספות לחברות הגז

  לסיכו�

תקבולי . הכרחיתנפט והגז היא חקיקת הצעת החוק ושינוי המדיניות הפיסקאלית בענ, ה .8

המדינה אשר יתקבלו מהיזמי� המשתמשי� במשאבי הטבע לצרכ� הכלכלית מיועדי� 

, חינו'מרחיקת לכת על העתידית ו השפעה לתקבולי הנפט והגז. לשיפור עתיד ישראל

חשוב להבטיח כי בקידומו . על הסביבה ועל דמותה של האר�, בריאותה, מערכת הרווחה

ולא אינטרסי� צרי� המשרתי� , לקח בחשבו� האינטרס הציבורי הרחבישל חוק כזה 

 .סקטור מצומצ� ומקושר

בהחלטת' על הכנסת שינויי� נוספי� התנועות סבורות כי לאור העניי� הציבורי הגדול  .9

לאור ההשלכות הכלכליות הכבירות , באופ� המקטי� את הכנסות המדינה מתגליות הגז

אי� לשנות את לשו� , הבטחת האינטרס הציבורי מעל לכלבשקיפות מלאה וולאור הצור' 

ללא בסיס כלכלי אמיתי ונימוק המפרט את סיבת שינויי� , המלצות ועדת ששינסקי

 .פתאומיי� אלו

  

  ,בכבוד רב

     

  

  

  ל"מנכ, אלי סול�              ל"מנכ, עמית ברכהד "עו

  )ר"ע(התנועה למע� איכות השלטו� בישראל                אד� טבע ודי�

  

  : עתקה

  ל משרד ראש הממשלה "מנכ ,גבאימר איל 

  שר האוצר, ר יובל שטייני�"ד

  ר ועדת הכספי�"יו, חבר הכנסת משה גפני


