
 
 
 

 

 
 

 31/10/2022                     יו"ר הליכוד, ח"כ בנימין נתניהו לכבוד 

 

הנדון: פניה להכנסת המאבק בדלקים מזהמים ומעבר מיידי למקורות אנרגיה מתחדשים 
 כחלק מקווי היסוד של הממשלה החדשה 

 
 שלום וברכה, 

 -גז, פחם ונפט    -אני פונה אליך מטעם ארגון הסביבה גרינפיס ישראל בבקשה לוודא שהמאבק בדלקים מזהמים  
היסוד של הממשלה המתהווה, על מנת    -לרבות אנרגיית שמש    -וקידום אנרגיה מתחדשת   כחלק מקווי  יכנסו 

וגרירת רגליים, אשר מאפיינת להצעיד את ישראל קדימה בתחום אסטרטגי זה ולשים קץ לשנים רבות של דשדוש 
 את ממשלות ישראל עד כה, ללא יוצא מן הכלל.

תעשיית הדלקים המזהמים היא הגורם המרכזי למשבר האקלים. תאגידי דלקים רומסים את החיים על פני כדור 
  הארץ בעבור רווחי עתק, והם גם המרוויחים הגדולים מהמלחמה באוקראינה ומשבר האנרגיה העולמי. בדומה
לחברות הטבק, תאגידי הדלקים מובילים במשך עשורים קמפיינים שקריים, שתכליתם הכחשה, הונאה והטעיה של  

 הציבור לגבי הנזקים שהמוצרים שלהם גורמים, וזריית ספק בנוגע למדע האקלים.

היי הגדלת  את  מאפשרות  הדלקים,  תאגידי  של  באינטרסים  ושוב  שוב  בוחרות  לדורותיהן  ישראל  צוא ממשלות 
למרות מצב החירום  ומקדמות קידוחי גז ונפט חדשים בים התיכון, תוך שימוש ואימוץ של אותן הטעיות ומניפולציות.  

מחויבותה  -האקלימי את  ולהפר  התיכון  הים  את  להפקיר  ישראל  ממשלת  החליטה  נתונים,  אנו  בו  אקולוגי 
נפט בים התיכון, ומעודדת שורה של  להסכמי האקלים: היא פתחה בסבב רביעי לחיפושים וקידוחים של גז ו

 מיזמי נפט ביבשה. 

הסכנה המיידית מקידוחי גז ונפט חדשים בעומק הים של ישראל היא פגיעה חמורה ובלתי הפיכה בלוויתנים, בצבי  
הים, במתקני ההתפלה ובבריאות שלנו. המשך פיתוח תעשיית הגז כרוך בהגדלה מיותרת של סיכונים ביטחוניים  

לא רק בשנים    – יטות גזי חממה, שלא תאפשר לישראל לעמוד ביעדי האקלים העלובים ממילא שלה  ובתוספת פל
 . 2050הקרובות, אלא גם ביעדים לשנת  

מצב זה לא יכול להותיר אותנו כארגון אדישים ומחייב למצות כל דרך כדי לוודא שהממשלה החדשה שתקום תקיים  
 את צו השעה: לא עוד גז ונפט!

 
שייח    -חר הבחירות, כל סיעות הבית דרוכות ועמלות על הקמתה של ממשלה חדשה. בזמן שבשארם אבימים שלא

נפתחה ועידת האקלים, זוהי שעת כושר משמעותית למאבק במשבר האקלים אשר דורש בראש ובראשונה את  
הטמע  את  לדרוש  מבקשים  אנו  כן,  על  אשר  מתחדשת.  לאנרגיה  ומעבר  מזהמים  בדלקים  השימוש  ת  הפסקת 

 הסעיפים הבאים בקווי היסוד של הממשלה שתקום: 

 הקפאת הרישיונות הקיימים וההליכים לחיפושים והפקה של גז ונפט בים וביבשה.  •
o  לבטל את הסבב הרביעי של חיפושי גז ונפט בים התיכון 
o  להורות ליועץ המשפטי לממשלה לבחון את ביטול הרישיונות הקיימים 
o ירת מיזמים הרסנים קיימים, לרבות הפקת נפט מפצלי שמן.לגבש עמדה מול מוסדות התכנון לעצ  

 כל תוספת בכושר ייצור מחשמל יקבל מענה דרך התייעלות אנרגטית או אנרגיה מתחדשת ואגירה בלבד. •
o   תוספת כושר ייצור משמעותי באזור המרכז באמצעות שלושה צעדים מרכזיים: הפיכת מרחבים

ב כל בניה חדשה להיות מאופסת אנרגטית, כיסוי חובה  חקלאים ליצרני חשמל סולארי, תקן שמחיי
 של חניונים, גגות וצידי הכביש במערכות סולאריות.

 לא יאושרו פרויקטים שסותרים את המחויבות של ישראל במסגרת הסכמי האקלים.  •
o   המשמעות את  בוחן  אשר  האקלים  על  השפעה  תסקיר  בביצוע  יחוב  חדש  או  קיים  מיזם  כל 

 שתית. האקלימית של אותה ת
o   על התסקיר לכלול התייחסות לכלל פליטות גזי החממה שינבעו מהפרויקט, בין אם הן בתוך שטח

  ישראל ובין אם מחוצה לו.
o  פרויקטים עבור תשתיות דלקים פוסיליים )גז נפט ופחם( יהיו פטורים מתסקיר שכזה, וישללו על

 הסף.
 
 
 



 
 
 

 

 
 

 תוקם סוכנות לאומית למעבר אנרגטי על מנת לתכלל את עבודת הממשלה הכושלת עד כה בתחום.  •
o   לרבות אנרגטית,  ולהתייעלות  מתחדשת  לאנרגיה  למעבר  שקשורות  הנחיות  תנסח  הסוכנות 

  ם, גובה תעריפים וכיו״ב.האחדת תקני
o  ובקידום פתרונות פורצי יכלול השקעות באנרגיה מתחדשת, בחסכון באנרגיה  תקציב הסוכנות 

 דרך. 

 
 נשמח לאישור על קבלת הפניה, 

 
 בברכה, 
 דנה כהן

 ראש תחום אקלים וקשרי ממשל
 גרינפיס ישראל 

 

 


