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כותרת :תמר לוי  -סוגיית תמלוגי הגז .פרופ'' דן
ביין סגן נשיא בית המשפט המחוזי בחיפה
רינו צרור  :עכשיו אנחנו לסוגיית תמלוגי הגז ,שמטרידה כל אחד
ואחד מאיתנו .תמר לוי ,כתבתנו ,בוקר טוב.
תמר לוי  :בוקר טוב ,רינו.
רינו צרור  :תני לנו להבין על מה מדובר.
תמר לוי  :תראה ,אחרי החגים יגיעו אלינו מסקנות הביניים של
ועדת שישינסקי ,אותה ועדה שמינה שר האוצר לבדוק האם צריך
להעלות את התמלוגים על קידוחי הגז ,אותן תגליות יפות שאנחנו
רואים ושומעים שמגיעות אלינו לחופי ישראל .באוקטובר יגיעו
אלינו המסקנות הסופיות של אותה ועדה ,ובינתיים סוערות הרוחות
בין בעלי ההון לבין העמותות החברתיות ,כשבין לבין כל כלי
התקשורת מוצפים בקמפיינים מכאן ומכאן ,כפי שהמודעות נגד
העלאת התמלוגים בעצם מופיעות חסרות כותרת ,אף אחד לא
יודע בדיוק מי בעל ההון שמציף את התקשורת איתן ,אבל
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הסוגייה מאוד קשה ומאוד ברורה .האם אחרי שהתחילו הקידוחים,
האם אחרי שכבר הבינו מה הפוטנציאל לחופי ישראל ,האם אחרי
כל זה אפשר להעלות בכלל את התמלוגים ולהגיד לחברות סליחה,
עכשיו אנחנו מחליטים מה ילך לציבור ומה לא? ומנגד ,זה בעצם
הגז של כולנו ,הגז של הציבור .אחרי החגים ,כמו שאמרנו ,יגיע
דוח הביניים של הועדה ואיתו הסערה שבוודאי תפרוץ בעקבותיו.
רינו צרור  :ובעניין הזה אנחנו עם שניים ,פרופ'' דן ביין ,בוקר
טוב.
פרופ'' דן ביין  :בוקר טוב.
רינו צרור  :מי ש ,אתה נגד העלאת התמלוגים.
פרופ'' דן ביין  :נכון.
רינו צרור  :ואתה גם סגן נשיא בית המשפט המחוזי בחיפה
לשעבר.
פרופ'' דן ביין  :לשעבר.
רינו צרור  :ומצד שני פרופ'' יוסי בן ארצי ,רקטור אונ'' חיפה,
בוקר טוב.
פרופ'' יוסי בן ארצי  :בוקר טוב.
רינו צרור  :ואתה בעד העלאת התמלוגים.
פרופ'' יוסי בן ארצי  :העלאה גדולה.
רינו צרור  :העלאה גדולה .תסביר לנו את העמדה שלך.
פרופ'' יוסי בן ארצי  :אני חושב שהיסוד המכונן הוא שכל מה
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שמוצאים בים האוויר וביבשה ,במקור ,שייך לציבור .הזיכיון ניתן
לגוף פרטי או ציבורי למצוא אוצר טבע ,להפיץ ,להחזיר ,להרוויח
הרבה כסף ,אבל היחס ,שאלת היחס בין רווחי ההפקה מתחילה
במאה אחוז שייכות לציבור ,וצריך לרדת כלפי מטה כדי שיהיה
רווח הוגן למשקיעים ,אבל בלבד שהציבור יהנה כולו אגב ,ובסדר
עדיפות שיוסכם עליו ,מהאוצר ששייך לכולם.
רינו צרור  :אבל מה אתה עושה עם העובדה שהתמלוגים האלה
נקבעו עוד לפני הקידוח?
פרופ'' יוסי בן ארצי  :זו בעיה משפטית שיש עליה ודאי כל מיני
אנשים שידעו להגיד איך אפשר לצאת מזה ,אחרת לא היו
מקימים את הועדה .לא זה הנושא .הנושא הוא הרבה יותר
עקרוני ,הנושא הוא הרבה יותר מוסרי וערכי ,והנושא הוא גם
כאשר עשו הסכמים קודם ,שכאשר יש הזדמנות לשנות את פניה
של מדינת ישראל ,בלי שום הגזמה ,לשנות את פניה ולהסדיר
ייעדים שיממשו את חזונה של מדינת ישראל כפי שאנחנו רואים
אותו ולא יצרו עוד שכבה של מתעשרי גז ,למרות שהם השקיעו ..
להם חזרה הרווחים עם ההשקעות ,ואגב כשהם מפסידים מנקים
להם את זה גם ממס הכנסה ,כך שלא צריך לדאוג להם .העניין
העקרוני כאן הוא הנותן ולא אם היה כאן קודם איזשהו הסכם
כזה או אחר.
רינו צרור  :הבנתי .פרופ'' דן ביין ,מה אתה אומר?
3394785
עמוד 3

מתוך

6

פרופ'' דן ביין  :אני אומר כך ,שחמישים שנה מדינת ישראל
מנסה למצוא גז ,נפט ,ללא הצלחה .מדינת ישראל מתחרה מול כל
העולם על גיוס כספים ומשקיעים כדי להשקיע בחיפושי נפט
וחיפושי גז .מדובר בפעילות שהיא רבת סיכונים ,והסיכויים הם זה
עניין של כעין משחק רולטה ,שאדם צריך להשקיע ,מנסים לגייס
משקיעים ,ואנחנו לא יחידים בעניין הזה .יש הרבה מדינות שרוצות
שיחפשו בתחומן נפט או גז ,ומדינת ישראל מתחרה מול כולם.
מדינת ישראל מנסה מציעה תנאים מסוימים וכך מושכת אליה
משקיעים .המשקיעים לוקחים על עצמם את כל הסיכון ויש להם
מזל והם מוציאים את הגז.
רינו צרור  :אבל אומר...
פרופ'' דן ביין  :אז עכשיו באים ,אחרי שהם השקיעו השקעות
עצומות ,ולא הלכו להשקיע במדינות אחרות שהציעו תנאים כאלה
ואחרים ,מדינת ישראל הציעה תנאים שכנראה משכו את
המשקיעים האלה ,ועכשיו אומרים להם אחרי שכבר השקיעו את
כל ההשקעות הגדולות והתחייבו כלפי בנקים ומוסדות פיננסיים
אחרים...
רינו צרור  :אומר על כל הדברים האלה פרופ'' בן ארצי ,העיקרון
המוסרי פה הוא החשוב ,ואת הפתרון של הבעיות המשפטיות
אפשר לפתור אולי לא כ"כ לשביעות רצונם של הזכיינים ,אבל הם
לא יצאו ,הם לא יפסידו מהסיפור.
3394785
עמוד 4

מתוך

6

פרופ'' דן ביין  :אני לא רואה את מה שהוא עושה את ההבדל
בין עניין מוסרי ועניין משפטי .המשפט מבוסס על המוסר ועל
הצדק .עכשיו ,באים אנשים מסתמכים על למעשה כאן גובה
התמלוגים וכל הסדר המס שקיים במדינת ישראל כאן בעצם
מכוון להסדיר פעילות .זאת אומרת ,יש כל מיני סוגים ,נניח יש
ויכוח ,אני לא נכנס עכשיו לויכוח המשפטי האם התמלוגים הם
מס או לא מס ,בכל אופן ,יש כאן מצב דברים שבא למשוך
משקיעים ,ובהתחרות עם כל העולם...
רינו צרור  :אוקיי ,פרופ'' בן ארצי ,אתה רוצה לענות לדברים
האלה?
פרופ'' דן ביין  :ואח"כ משנים ,כשזה מצליח משנים את כללי
המשחק? זה מוסרי?
פרופ'' יוסי בן ארצי  :בהחלט .כמובן שקטונתי מלהיכנס לויכוח
עם כבוד השופט לשעבר שמצוי בהלכות משפט יותר .לא תמיד
החוק מבוסס על מוסר וצדק .הוא רוצה להיות כזה ,אבל לא
תמיד זה יוצא שאנחנו משווים את הדברים על אותו בסיס .הדבר
העקרוני כאן הוא הרבה יותר גדול משאלת הפיצוי והמשיכה של
המשקיעים .הם לא יוצאים מופסדים בשום מקרה .אגב ,אם הם
לא היו מוצאים כלום והיו להם קידוחים אחרים הרי אנחנו
יודעים שהם היו מקבלים על זה פטור מנכים מס הכנסה והם
היו יוצרים אולי אפילו בלי שום נזק .גם עכשיו השאלה היא לא
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אם יצאו עם רווח או הפסד .השאלה היא אם הם ייצאו עם
רווח אדיר בלתי פרופורציונלי להזדמנות ההיסטורית שאולי גם
מגיע להם רווח מסוים וגדול ,או בין שהם ייצאו עם רווח מסוים
וגדול וגם מדינת ישראל תצא מהעניין הזה עם אפשרות באמת
הזדמנות היסטורית ,ואני רוצה לומר משהו בעניין הזה,
רינו צרור  :רק שנייה כי אנחנו פשוט ,אוקיי ,במילה ,שורה
אחרונה.
פרופ'' יוסי בן ארצי  :הרבה יותר חזק ,בשנייה אחת ,אני הגשתי
אגב מסמך בעניין הזה לועדת שישינסקי שבה אני מציע גם שכל
התוספת שהמדינה תקבל לא תבוא לתוך התקציב שלה אלא היא
תהיה און טופ התקציב והתוספת הזו תוגדר כל פעם ליעד חברתי,
חינוכי ,תרבותי ,לא פוליטי ,לא ביטחוני ולא כלכלי.
רינו צרור  :ברור .פרופ'' בן ארצי ,פרופ'' דן ביין ,אנחנו חייבים
לקטוע את הדיון הזה.
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