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  ז"תשס/אלול/ד"י                   
                  28.8.07  

  
  

                                                 לכבודלכבוד 
  שמעו� פרס                                       אהוד אולמרט

  ראש ממשלת ישראל                         נשיא מדינת ישראל
  
  

  ,נכבדי
  
  
  .צריכת נפט ומעבר לאנרגיה חלופיתהתלות במדינת ישראל משחרור  :הנדו�  
  

בנגב יבח� כושר המחקר . ומבח� זה יהיה גורלי, ב יבח� כושר היצירה והעוז החלוצי של ישראלבנג..."
 שלעמי הצפו� לא היה בה� ,והמדע היהודי ועל אנשי המחקר שלנו שומה להתרכז בשדות מחקר חדשי�

, ב וביחוד בנגלניצול אנרגיה שמשית המרובה בארצנו, המחקר להמתקת מי הי� בתהליכי� זולי�: צור�
למניעת בזבוז מי גשמי� המועטי� , לייצור כח חשמלילניצול כח הרוחות , יותר מכל מדינות אירופה

שיש בה� כדי , הזורמי� לשווא לי� התיכו� ולי� המלח המגיעי� לעשרות מליוני מטרי� מעוקבי�
  )1955שדה בוקר , דוד ב� גוריו�..". (.להפרות שטחי� נרחבי� בנגב

  
" תוכנית האב"את , שהיה מאמי� גדול בכוחה של אנרגית השמש, � גוריו�בחזונו דוד בכ� ראה 
  .מדינת ישראללעתיד 

  
 הינה אחד הנושאי� המרכזיי� שעל סדר היו� העולמי , התחממות כדור האר בעיית, כידוע לכ�

  . האקלי� העולמי עשויה להיות השפעה ישירה ג� על אזורנולמשבר , מטבע הדברי�ו
  

בהתא� , פיתוח אנרגיות חלופיותניצול אנרגית השמש ולפעול ישראל לינת מחייב את מדהמצב 
כפי שנעשה כיו� בעול� , מינימו� עד למהתלות בנפטאותנו פעולה שתשחרר , לחזונו של ב� גוריו�

תוריד א הדר� האפקטיבית למלחמה בטרור בכ� שהיא וה ,בנפט צמצו� התלות .המערבי
מדובר במשאלת לב תמימה או לא . י טרורברי� לארגונלמינימו� את המשאבי� האדירי� המוע

 לטובת , הכריזו על כוונת� לפטור את כלכלותיה� מהתלות ההרסנית בנפט,יפ� שוודיה ו %הזויה 
  . אנרגיות חלופיות

  
על מדינת ישראל לעשות כל מאמ  להקטי� את התלות בנפט ולהסתמ� על מקורות אנרגיה 

פגיעה ( נזקי� ישירי� הנגרמי� משימוש בדלקי� ושריפת� מתחדשי� ממספר סיבות ובה� מניעת
 בעיקר לאור הביקוש הצפוי ,צור� בשיפור מאז� התשלומי�בשל ה, )זיהו� מי� ועוד, בבריאות

תועלות בשל ,  והחשש לעלית מחירי�2020 מיליארד דולר בשנת %10 שעשוי להגיע ליותר מ,לדלק
  . יי� שיקשה על ישראל לרכוש דלקי�וג� בשל החשש מפני משברי� בינלאומ, כלכלית

  
 כל המשאבי� הטבעיי� ואת יש את ,  מקור אנרגיה ירוק:קרי, שטופת השמש מדינת ישראלל

מעצמת זאת בשל היותה , לשימוש באנרגיה חלופיתולעבור הכלי� לנטוש את השימוש בנפט 
  .טמחקר ופיתוח מ� המתקדמות בעול� בכלל ובתחו� של האנרגיות החלופיות  בפר

  
 המעכבי� את פיתוח  , נפטאי� לובי חזק של תאגידילמדינת ישראל , בניגוד לארצות הברית

ישראל צריכה ויכולה ועל כ� , � הנוכחיבמקור הכנסתהאנרגיות החלופיות בשל החשש לפגיעה 
  . ומופת בנושאולשמש דוגמאגמה  עולמית זו הנמצאת בעליה מתמדת להוביל  מ
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 2020 2015% %  להכריז כי עד השני�על ממשלת ישראל  ,כחלק מהחזו� לשני העשורי� הקרובי�
היא  תמחיש לעול� , � בכ. דוגמת שוודיה ויפ�, לחלוטי�כמעט תפסיק את התלות בנפט היא 

  . כי  ההתמכרות המסוכנת לנפט היא לא יותר מאשר הרגל מגונה, מעשה להלכה, המערבי
  

כי א� אי� כל ספק ,  ביו� אחדנרגיות חלופיות אינו יכול להתבצעהמעבר לא כי ,ברור לכל, נכבדי
 .  ולפיכ� עלינו לפעול באופ� מעשי בנושאהכרחי לקיומה העתידי של מדינת ישראלבמהל� מדובר 

  . גמא למגזר הפרטי אשר ישמש דו,להתחיל מהמגזר הציבורייש את המהל� החשוב הזה 
  

מסוי� מהאנרגיה שלה� באמצעי� חלופיי� אחוז לצרו� יי� בישראל צריכי� המוסדות הממשלת
, באשר לציבור הרחב. אל צריכה לעבור לאנרגיות חלופיותהתחבורה הציבורית בישרג� ולנפט 

כפי שאלו  ניתני� כיו� , שימוש באנרגיה חלופיתצריכה להעניק תמריצי� ממשי� למדינת ישראל 
  .בשימוש  בנפט

  
מדינת ישראל לא יכולה להרשות ומחלחלת למודעות העולמית בכל תחו� " החשיבה  הירוקה"

 ,לאנרגיה חלופית מעברצור� ללנקוט בפעולות של ממש על המדינה . להשאר מאחורלעצמה 
    . ויפ�שוודיה, ל� ובה� גרמניה כפי שנהוג במדינות רבות בעו,אנרגיה סולארית

  
בכל הגרמני� פועלי�  התרשמתי כי , הקרה והגשומהבגרמניהלאחרונה בביקור מקצועי שקיימתי 
הערי� ברחובות . סולארית בקרב האזרחי�המודעות בנושא האנרגיה דר� אפשרית להעלאת ה

  . רעל הציבועצומה השפעה  ואי� כל ספק כי יש לכ� , � בנושאמתנוססי� שלטי
  

 ועלינו להצטר� למאבק "צו השעה"הוא ישראל לאנרגיה חלופית  מדינת שלר מעבה ,נכבדי
מהל� עולמי הקיימי� להוביל הכלי� את כל   יש לנו.מות כדור האר�הגלובלי לצמצו� התחמ

   .לנו להשאר מאחור בתחו� חשוב זהבנושא פיתוח אנרגיות חלופיות ואל 
  
  
  

  בברכה                                                                                                              
  

  פאר ויסנר                                                                                                            
  מפלגת  הירוקי� ר "                                                                           יו                     

  יפו%א"                                                                                              וסג� ראש עיריית ת
  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


