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דה  ועידת לאומי. בסדר היום התמקם גבוה בר פוליטיזציה ומועבודדים, נחלתם של היה בעבר תחום האנרגיה, שטוב ש

. הגז, שהופיעו בתפקיד החביב עליהם של הקוזק הנגזלברוני עוד מופע אימים של לאחרונה זימנה עסקים וסביבה מארקר ל

 ם. יהבידהיה מהשדות החדשים תכמות הגז שתייצא ישראל על ההחלטה שיעתם החצופה הפעם: תב

 

כערך עליון חמדנותם שלושים שנה: הצגת היטיבה עמם כל כך משך שלנסות את השיטה טייקונים, כמו טייקונים, ממשיכים 

נורמטיבי. ן ולרוב רובו של הציבור תקיה זה נרא  2011מחאה של לפני הכל שיקול אחר, כולל טובת הציבור. לעל העומד מ

ימים יגידו . ת ההכרה שהגישה הזו מייצרת נכסים רעילים ואדמה כלכלית חרוכהמתחזקהולכת ובדיון הציבורי הנוכחי שטוב 

גנו על הציבור הגונים שימסה קריטית של פוליטיקאים  פוליטית בישראל ישוהצמרת הכלכלית ין מקבלי ההחלטות באם ב

   .  הזו תוקפנותמפני השבחר בהם 

 

מוזמנים  םקוראיה. תקיןעל שיקול דעת יתרון מובנה בו יש חמדנות כן ללעתיר סיכון, ותחום וא אנרגיה הייצור ואספקת 

כיש איזורי ל. בבשפלת יהודהשממשלת נתניהו ממשיכה לקדם הפקת נפט מפצלי שמן ההזוי של  פרויקטהלחשוב לרגע על 

תהליך ו, האיכות בינונית, במיוחד פוטנציאל לא גדולה. ממנו נפטחלץ ניתן לתיאורטית ש אורגניר ומחובו גיר נמצא  ועדולם

הזרקת כמויות באמצעות והקפאתן כריית מחילות למשך שנים,  מעלות 350חימום הקרקע ל : מורכב ומסוכןנפט פקת הה

אינה מוטרדת, ולאחרונה החליטה לאשר אבל ממשלת ישראל פני השטח. ו ליבוי אדי הנפט והזרמתע, קליםכימיעתק של 

 ., בשום מקום, שלא נוסתה מעולםפיילוט להפקת הנפט בשיטה הזו( IEIל'מיזם האנרגיה הישראלי' )

 

'מיזם כשמבינים שקצת מתבהרת  כשפלת יהודהתיירות  אתריעתיר יישובים ו, היסטורייזור סכן אלהמתמיהה הנכונות 

איל העתונות רופרט  ,סגן נשיא ארה"ב לשעבר דיק צ'יינינמנים ו ל בעלישעתאגיד אמריקני קשור להאנרגיה הישראלי'  

הם עשיר אותם. ישפלת יהודה מאמינים שהנפט מבאמת לא 'ייני וחבריו צאחרים. רוטשילד ו-מרדוק, ג'ייקוב דההמתמיהה 

החליטו ארה"ב שלטונות ש. עד בקולורדו הפעילהם ניסו לשלתכנית מאוד דומה לאשר ה ישראל מוכנהפיילוט שבאו לכאן כי 

 קיומה. אסרו על  2010ב וזיקה ומסוכנת, שהיא מ

 

 –'עמק התנ"ך'  – וזכה בברכתו של נתניהו 'מיזם האנרגיה הישראלי', כמו פרויקט אחר שהיה אמור לקום בשפלת יהודה

להעמקת רעיונות  נוכח וקה בו נתניהו שלברכיים הפיק עושה שימוש מניפולטיבי בחולשותיו האידיאולוגיות של נתניהו. 

 מתלות בנפט הערביהשתחררות 'יזמים שיביאו למנוכח מתעורר בו שוח ב הרה למצדומ ההיסטורי לארץת הקשר תודע

 שמממן טרור'. 

 

יזמי הנפט בעדולם ובלכיש רואים את המציאות, בנפט כמו בכתיבת ספרי תנ"ך, שונה מאוד מתקוותיו המצועפות של נתניהו. 

. נבעריםאדישים ואומרי הן צבר של כהישראלי הציבור את וחיות מעבדה, כתושבי שפלת יהודה את , יםשדה ניסויכישראל 

. היה קטנהתבפועל ופק שתנפט הכמות , פריצת דרךיביא לתמוה האם הפיילוט גם ש להפניםים מסרבוחבריו בליכוד נתניהו 

 בצילמר המחזיקים בזכיונות לאומיים -ים רבתאגידל, מכירתה הפקהה שיטתיא פיתוח צ'ייני וחבריו המטרה האמיתית של ה

המשימה לנו תישאר רק . מהנפט שיופק שם , ופרנסה שמנה מתמלוגים ושותפויותעולם שלישיבמדינות דולים גם פצלי

      ללא הכר, בכל המובנים שיש לפועל 'השחית'. שיקום חלקי מולדת שהושחתומפוקפקת של ה
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