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באמצעות דוא"ל

א.נ,
הנדון :פרסום המלצות הצוות הממשלתי לתום הזיכיון להפקת משאבים מים המלח בשנת 2030
לובי  99הינו הלובי הציבורי הראשון בישראל ,ארגון ללא מטרות רווח אשר שם לו למטרה לייצג את
הציבור בהליכי חקיקה בנושאים חברתיים וכלכליים .אלפי חברי הארגון משלמים סכום קבוע על-פי
בחירתם ,באמצעות הוראת קבע ,ובתמורה מקבלים זכות הצבעה בבחירת הנושאים אותם יקדם
הארגון .אנו עובדים עם חברי וחברות כנסת מכל קצוות הקשת הפוליטית ובזמן פעילותנו הקצר
(כשנתיים וחצי) הצלחנו להגיע להישגים משמעותיים ,ביניהם סיוע בהעברת מסקנות ועדת ששינסקי
.2
להיערכות הממשלתית לתום תקופת הזיכיון של חברת כימיקלים לישראל (להלן  -כי"ל) להפקת
המשאבים מים המלח ,חשיבות רבה לצורך מקסום התועלות של הציבור מהפעילות התעשייתית באתר
טבע ייחודי זה.
הצוות בראשותך ,שמונה בעקבות מסקנות ועדת ששינסקי  ,2היה אמור להגיש את מסקנותיו כבר לפני
זמן רב .ב 30-בינואר  2018כונס צוות הבדיקה של ועדת הכספים לנושא ים המלח ,בראשות ח"כ מיקי
רוזנטל .נציג מטעם הכלכלן הראשי אמר בדיון שתוך זמן קצר ,מספר שבועות לכל היותר ,אמור
להתפרסם דו"ח הצוות להערות הציבור .מאז עברו כבר שבעה שבועות והדו"ח טרם פורסם.
מפרסומים בעיתונות עולה ,כי על פי המלצותיכם ,בעוד פחות משנתיים אמור לעבוד צוות נוסף ,שיאשר
את כל השקעותיה החדשות של כי"ל ,שכן המדינה תצטרך לפצות את החברה על השקעות אלה בתום
תקופה הזיכיון .כמו כן ,הצוות בראשותך ממליץ לבחון את קיצור תקופת הזיכיון כדי לקצר את תקופת
אי הוודאות .המלצות אלה באם יוגשו ,יצריכו גם הן הערכות משמעותית מצידה של הממשלה.
במשך שנים ,היה ים המלח עבור חברת כי"ל "תרנגולת המטילה ביצי זהב" .לפרסום המלצות הצוות
בראשותך ויישומן לאחר הערות הציבור בשקיפות מלאה ,ישנה חשיבות רבה .זאת ,כדי לבסס את אמון
הציבור בכך שהממשלה שומרת על משאבי הטבע של מדינת ישראל ומאפשרת את השימוש בהם לטובת
הציבור ולא את ניצולם למען אינטרסים כלכליים של חברה עסקית.
אנו מבקשים ,כי תפרסם את המלצות הצוות בהקדם.
בברכה
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