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סימנים שחורים לסביבה
גם אם הנפט ,שאולי נמצא בראש העין ,יגביר את העצמאות האנרגטית של
ישראל ,אסור לנו לזנוח תוכניות לשימור אנרגיה ולשיפור תהליכים תעשייתיים
אופירה אילון | 13:31 28/12/2009

השבוע ,התבשרה ישראל כי שותפות חיפושי הנפט ליד ראש העין ,גבעות יהש ,באזור ראש העין
מצאה נפט .הידיעות היו כי במהלך הקידוח שביצעה בשכבת המוהילה נמדד בבוץ הקידוח מעל
 60%גז ביחד עם כמויות משמעותיות של נפט.
אין ספק שמדובר בחדשה מרעישה ,לראייה ,המניה קפצה בבורסה של תל אביב במאות אחוזים
עם מחזור מניות עצום ,דבר שמלמד כי רבים יצאו לחגוג את בשורות הנפט והגז .אלא שנשאלת
השאלה האם אכן ,מציאת נפט וגז בישראל יפתרו את בעיות המים )שהרי יהיו בידי ישראל
האמצעים לייצר מים מאנרגיה עצמית(? שאלות בוערות יותר הן :האם הגיע הקץ לתוכניות
ההתייעלות האנרגטית? הקץ לחסכון באנרגיה ,שהרי ישראל הפכה לארץ זבת מים ,גז ונפט?!
אז זהו ,שלא.
נפט ,בכל שלבי הפקתו והשימוש בו ,הוא מוצר שמזהם את הסביבה .גם אם הוא "כחול-לבן" -הוא
עדיין שחור! זהום קרקע ,זהום מקורות מים )אקוויפר ירקון תנינים( ,זהום אוויר מקומי וגלובלי הם
ה"תרומה" של הנפט לסביבה.
גם אם נפט זה יגביר את העצמאות האנרגטית של ישראל ,אסור לנו לזנוח תוכניות לשימור
אנרגיה ,לפיתוח מערכת התחבורה הציבורית ,לבניה משמרת אנרגיה ולשיפור תהליכים
תעשייתיים שמיועדים להפחית את צריכת האנרגיה.
יש לנו ,הישראלים ,תכונה קצרת טווח וקצרת רוח  -לקבל החלטה מסוימת ואז במחי יד לבטלה
בגלל שינוי מזערי בנתונים ,לחץ של גורמים אינטרסנטיים וגחמות פוליטיות.
אסור שסימני נפט יסיטו אותנו ממטרת ההתייעלות ובשום פנים ואופן .אסור לנו להפסיק לחסוך
במים ,אנו חייבים לשתול בגינותינו צמחיה ארצישראלית עמידה לתנאי יובש ,לסגור את הברז בעת
צחצוח השיניים ואפילו לא לוותר על מס הבצורת ,כי מציאת נפט במקום ,כזה או אחר ,בישראל,
לא תשנה את מצבה של הסביבה שדווקא בגלל "מציאות שחורות" ,עלולה להיכחד.
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