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  הודעה לעיתונות                                               
  
 לתחנת  בהקשר–ץ קובלת על התנהלותו של שר התשתיות בנושא הטיפול בתלונתה נגד האחים עופר "אומ

  .הכוח המתוכננת במישור רותם
  

מר עוזי לנדאו על שלא נתקבלה התייחסות עניינית , ץ מחתה לפני מספר ימים בפני שר התשתיות"תנועת אומ

,  חברות בבעלות האחים עופרבהקשר להפרת ההסכם לכאורה מצד,  לחשדות החמורים שהועלו בתלונתה אליו

ממנה עולה חשש כי במשרד ,  תמונה מדאיגה ביותרצטיירתמ שמפרסומים בימים האחרונים ,בה בשעה

 OPC שנה לחברת 30בהענקת רישיון יצרן פרטי ל, מנסים לקבוע עובדות בשטח, והרשויות הנוגעות, התשתיות

 מגוואט בשותפות עם 400וכמוכן קבלת בקשה להקמת תחנת כוח נוספת בהספק של , בבעלות האחים עופר

  .ה המתוכננת במישור רותםבסמוך לתחנ, חברת ויאוליה

  

ץ הפעולות התמוהות של משרד התשתיות מעלות חשש כבד של הפעלת שיקולים זרים לכאורה "לדעתה של אומ

  .תוך הפקרת האינטרס הלאומי והציבורי,  המשרדבהחלטות

  
 ,החברה לישראל/  בבעלות האחים עופר OPCבעקבות פרסומים על הכרזת חברת ,ץ באה "תלונתה זו של אומ

לשר ץ "ולפיכך פנתה אומ,  מתפוקת התחנה המתוכננת לכשתוקם לצרכנים פרטיים75%על החלטתם למכור 

הכרזה זו מהווה הפרה , ומסרה לו כי לדעתה, מסמכים וחוות דעת שהועברובהסתמך על , התשתיות הלאומיות

  . ובין הרשויותגסה של התחייבויות החברה לישראל בבעלות האחים עופר על פי ההסכמים שנכרתו בינם

  

,  לאורך השנים מאז זכייתם של האחים עופר במכרז כי,ץ נתן להב"ציין הממונה על הפרוייקטים באומבפנייה 

שהיטיבו עם , שינויים רגולטורים מפליגים בהקשר, ושהועבר לשר לנדאו,ץ"נעשו על פי המידע שהגיע לאומ

באופן הנראה על פניו חורג במידה בלתי סבירה מהתנאים הבסיסיים שעל פיהם זכתה החברה , האחים עופר

  .במכרז

  

, ועל הויתורים מתנאי המכרז, ץ לאורך השנים כנגד ההקלות המפליגות"תלונותיה של אומ,  בפניהכן נסקרו  כמו

לתפקידים , ומינויים של בכירי אוצר לשעבר, ומוכן התביעות לחקירות פליליות כנגד שר התשתיות לשעבר

  .בכירים בחברות בבעלות האחים עופר

  

  :ץ בין השאר "דרשה אומ,  האחים עופר בעברת בבעלוובהתייחס להתנהלותם של חברות, לאור האמור לעיל

 .להורות על ביטול המכרז והודעת הזכייה בו -

 . לחברות בבעלות האחים עופרלבטל את כל ההטבות וההסכמות שניתנו בעקבות ובהקשר למכרז -

 .ולהגיש תביעות לפיצוי המדינה. לממש את הערבויות אם וככל שניתנו בהקשר לביצוע -

האחים עופר וחברותיהם מרשימת המורשים להשתתף במכרזים מטעם המדינה להורות על סילוקם של  -

 .וחברות ממשלתיות

סבירותם הכלכלית ועמידתן בבחינת , לבחון מחדש את כלל הזיכיונות שניתנו לאחים עופר וחברותיהם -

 .ועדכון התמלוגים למדינה בהתאם , OECDהנהוג במדינו ה 

  

  ".שיטת השקשוקה"סיק לאלתר את מה שהוגדר כ להפ, ץ במכתבה"בסיכום קראה תנועת אומ
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