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רבותי חברי הכנסת ,אדוני שר האוצר ,הנושא הבא על סדר-היום הוא חוק תמלוגי הגז.
המלצות ועדת-ששינסקי ,והפרופסור נמצא כאן ביציע האורחים ,ואנחנו מברכים אותו ,עמדו
בחודשיים האחרונים במוקד השיח הציבורי .ההמלצות בעניין חלוקת התמלוגים בין משקיעים לבין
אוצר המדינה היו לאחת הסוגיות הנכבדות וגם מעוררות המחלוקת שידע הבית הזה בכנסת
הנוכחית .היה זה אולי הדיון המשמעותי והסוער ביותר בשנים האחרונות שאינו עוסק בנושא מדיני או
ביטחוני ,אלא בסוגיה כלכלית וחברתית מובהקת.
רבותי ,הצעת חוק זו הונחה על שולחן הכנסת לאחר שוועדה מקצועית שמינתה הממשלה
הגישה את המלצותיה .יש לברך על כך שככלות הכול ,למרות החשש מפיצול הדיון ,יצאה מתחת
ידיה של הכנסת החלטה אחת – טוב עשתה הממשלה שאישרה מסקנות ועדה ציבורית שהיא עצמה
מינתה ,וגם על הכנסת לתת דעתה על כך בבואה כמובן להכריע בסוגיה כפי שהוכנה לנו על-ידי ועדת
הכספים ותוצג מייד.
אני מ קווה שהקרן הייעודית שתוקם אכן תפנה חלק ניכר מההכנסות למטרות חברתיות
חיוניות ,ובכך תממש את ייעודם הראוי של רווחים אלה לטובת הציבור.
בהזדמנות זו ,רבותי ,חבר הכנסת אקוניס ,מצאתי לנכון להזכיר כאן את מי שפרץ את הדרך
לתגליות הגז במעמקי הים הישראלי; זהו הגיאולוג יוסי לנגוצקי ,אלוף-משנה במילואים ,לשעבר
מפקד הסיירת הירושלמית בזמן שחרורה של ירושלים .איש עתיר זכויות ,בעל עיטור המופת וחתן
פרסי ביטחון ישראל ,שהוא הרוח החיה מאחורי הקידוחים החשובים ומי שרתם חברות שונות
להשקיע בשני האתרים שבהם התגלה גז טבעי בכמות מסחרית – "תמר  ,"/הקרוי על שם נכדתו
הראשונה ,ו"דלית  ,"/הקרוי על שם בתו .יוסי לנגוצקי הוא איש חזון ומעשה ,שפרץ דרך חשובה מאין
כמותה עבור המשק הישראלי והציבור כולו ,ומכאן מצאתי לנכון לשבח את אחד מבכירי בנינו ולהביע
את מלוא הערכה ליוזמות שלו ,למרץ שלו ולנחישות ,שהעלו תרומה מכרעת כל כך למדינה ולציבור
הישראלי בדורות הבאים לעתיד לבוא .היו ברוכים.
אני מזמין את ממלא-מקום יושב-ראש ועדת הכספים ,חבר הכנסת שאמה ,לעלות ולהציג את
החלטות הוועדה .יסכם את הדיון יושב-ראש ועדת הכספים ,אשר ניהל את הדיון ביד רמה ומבינה את

