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בהול-הנדון :דרישה לביטול הטבה בסך מאות מליוני שקלים לחברות הגז – בחסות הטבות לאור
מגיפת הקורונה
סימוכין :מענה לובי לשימוע מועצת הגז ( 1במרץ )2020

א.נ,.
 .1אתמול פורסמה שורת צעדים עליהם הוחלט באוצר על מנת למזער את הפגיעה במשק בתקופת
הקורונה ,ובפרט לסייע לעסקים ועצמאים שנפגעו .אנו מברכים על הגישה היוזמת שבאה לידי ביטוי
בפרסום ,במטרה לאפשר למשק להיערך ולהתמודד עם המשבר.
 .2לצד זאת נדהמנו לגלות שבין שלל צעדים חיוביים ,נמצאת חבויה במסמך הצעדים הטבה עצומה
ובלתי מוסברת לחברות הגז :מימון על חשבון הציבור של צינור לטובת הגברת הייצוא למצרים.
מדובר בהטבה של מעל  300מיליון שקלים ,שתלך כל כולה לכיסי חברות הגז – על חשבון משלם
המסים.
 .3הצינור דנן הינו צינור אשדוד-אשקלון .למיטב הבנתנו על בסיס המידע הגלוי ובהתייעצות עם מיטב
המומחים במשק ,הצינור איננו נחוץ לטובת הלקוחות בישראל .למעשה ,החלטה זו עומדת בימים
אלה ממש לשימוע ציבורי שפורסם ביום  12.02.2020על ידי המועצה לענייני משק הגז הטבעי
(להלן" :מועצת הגז") ,על פיה מחצית מעלות הקמת הצינור תוטל על החברה הממשלתית נתיבי
הגז הטבעי לישראל (נתג"ז) .כעת ,בחסות משבר הקורונה ,נעשה ניסיון לעקוף את כללי המנהל
התקין ולהעביר את ההחלטה מתחת לרדאר הציבורי ,ללא כל הצדקה.
 .4לא זו אף זו ,החלטה זו עומדת בסתירה להחלטה  2/14של מועצת הגז ,לפיה כלל עלות הקמת
הצינור המיועד לייצוא – תוטל על היצואנים .כך ,ההחלטה העומדת כעת לשימוע ציבורי ,ושכעת
מועברת בחסות הטבות על רקע משבר הקורונה ,הינה החלטה המשנה את המדיניות בניגוד מוחלט
לאינטרס הציבורי.
 .5לפירוט עמדתנו ראה נספח – מענה לובי  99לשימוע בנושא.
 .6אנו קוראים לביטול מיידי של סעיף זה מבין סל הצעדים של משרד האוצר במסגרת משבר
הקורונה .ניסיון חברות הגז "לגנוב סוסים" בתקופת משבר זו ,ולאשר בכסות המשבר מהלך
הפוגע כלכלית בציבור – תוך עקיפת השימוע הציבורי ,מהווה ניצול ציני של המצב המשברי אליו
נקלעה המדינה ועומדת בניגוד להליך המנהלי התקין שיש לקיים על מנת לקבל החלטה כגון זו.

 .7אנו דורשים את תשובתכם המיידית על מנת לשקול את צעדינו ,לרבות המשפטיים.
 .8אנו עומדים לרשותכם במקרה שתהיה מעוניין בהבהרות או הרחבות בנושא.
 .9בברכה,

עו"ד לינור דויטש
מנכ"לית לובי99

