
 

 , נכבדיםעובדי שורש היקרים אורחים  

לפני יותר מדור כאשר עשיתי את הטיול אחרי צבא לא היה אינטרנט ולא היה פלאפון. היינו מטיילים עם  

המקומית. היינו ברי מזל קמצוץ מהאנושות שיכול היה להרשות   ספר טיולים ומפה שקנינו בחנות הספרים

 לעצמו דברים כאלו..  

  .היום כמעט לכול אדם על פני כדור הארץ יש גישה חופשית לאינטרנט ובחינם פחות או יותר

כך גם בשלוש השנים  כמו שלפני בדיוק דור היינו בפתחה של מהפיכה משבשת מהפיכת האינטרנט, 

נמצאים בפתחה של מהפיכה משבשת מהפיכת האנרגיה המתחדשת. במהפיכה הזו  האחרונות אנחנו 

לכול אדם על פני כדור הארץ תהיה גישה חופשית לאנרגיה ממקורות מתחדשים    , רבה פחות מדורבעוד ה

  .ם-נ-י -ח -וב

אותו  פרוייקט האי האנרגטי של שורש חלוץ והדגמה בהשתתפות המדען הראשי של משרד האנרגיה  

 הוא בעצם הצצה קטנה לעתיד לבוא.   גגים היום אנחנו חו 

 על כול אחד ואחת מאיתנו חלה חובה מוסרית להילחם במשבר האקלים ולצמצם פליטות.  

זה קשה כי אנחנו לא רואים את הפליטות שלנו אבל גם את נגיף הקורונה אנחנו לא רואים ובכול זאת  

ידיים למרות שאנחנו לא רואים את החיידקים  כשאנחנו יוצאים מהשרותים אנחנו נוטלים  נלחמים בו...

אנחנו צריכים להתנהל עם הפליטות שלנו, כשאנחנו יוצאים מהחדר אנחנו לא  שמסכנים אותנו, ככה 

 שוכחים לכבות את האור וכשבא לנו לאכול סטייק אנחנו שואלים את עצמנו האם אנחנו באמת רעבים... 

ה האנושית שבמו ידיו חרב והפך לבלתי נסבלים את  אנחנו לא רוצים להיות הדור הראשון בהיסטורי

   . החיים של הילדים והנכדים שלו

. אם עד סוף העשור  הקהילה המדעית אומרת דברים מאוד ברורים שאינם משתמעים לשתי פנים 

ובערכים מוחלטים ביחס לפליטות שלנו בתחילת    50%-האנושות לא תצליח לצמצם את הפליטות שלה ב

 כמו שאומרים בשפת הרחוב "הלך עלינו".  –העשור 

הוראות ההפעלה איך עושים זאת הן ברורות כשמש )תרתי משמע(, אבל זה לא יקרה בלי שכול אחד  

ואחת מאיתנו ינצל את החובה המוסרית שחלה עליו,  להילחם במשבר האקלים ולצמצם את הפליטות  

 וכמובן ומעל לכול, זה פשוט לא יקרה בלי רצון פוליטי! 

יש לי חלום שבכול בית ובכול שכונה, על כול מפעל וכול מרכז מסחרי, מעל שדות חקלאיים ועל מאגרי  

מים אנשים כמוני וכמוכם יזמים קטנים )לא גדולים(, יקימו תחנות כוח קטנות )לא גדולות( שמיצרות  

 חשמל מהשמש.  

 יש לי גם חלום שכולנו נלמד איך להסתפק במועט ולהישאר מאושרים...  

נושבת רוח יזמית ולכן עם קצת עזרה מלמעלה )אני לא  מוחמד יונס לימד אותנו שבכול אדם באשר הוא 

 מתכוון לאלוהים אלא לממשלה( אפשר לעשות עם הרבה אנשים קטנים הרבה דברים גדולים.  

הכלכלי  אני מאמין בכול ליבי שמודל המיקרוגריד או בשמו העיברי אי אנרגטי קטן, הוא הכלי היעיל ביותר, 

 גם המהיר ביותר ליישם את מה שהקהילה המדעית מצווה עלינו.  ביותר ו 

אי אנרגטי קטן הראשון מסוגו בישראל.  יצרנו כאן הפרוייקט שראיתם כאן היום הוא הצלחה מסחררת,  

 שכנראה אין כמותו בעולם!  גם  דרך העבודה המשותפת עם טסלה הגדולה הבנו 

 



משורש תצא הבשורה וביחד עם משרד האנרגיה, ועם כנסת ישראל,  מי יתן ומטירת כרמל תצא התורה ו

נעשה סקייל אפ  ועם התאחדות התעשיינים, ועם החברה האזרחית ועם חברת ניהול המערכת נגה,  

 מטורף לאי האנרגטי אותו אנחנו מיישמים כאן בשורש ונעתיק את ההצלחה למפעלים נוספים בארץ.  

ר לכם על צוות אנשים מופלאים שהתקבצו כדי להקים את פרוייקט  אני רוצה בהזדמנות חגיגית זו לספ 

NZO   .עשרות אנשים שעושים ימים כלילות מתוך תחושת שליחות, בין עיסוקיהם  במרכז השל לקיימות

הרגילים ובהתנדבות, עושים כדי לעזור לממשלת ישראל )איזו שלא תהיה( לעמוד ביעדים שהיא הציבה  

 ההתמודדות עם משבר האקלים.  לעצמה בפרוייקט הלאומי של  

NZO  זה ראשי תיבות שלNet ZerO Emissions    שמתכתב עם המשפט האייקוני " אם תרצוNZO "אגדה .  

הוא בכך שהוא מבוסס מדע ונטול אינטרסים פוליטיים או כלכליים ולכן כדאי   NZOהכוח של פרוייקט 

   ! אומרים  NZO-לכולנו להקשיב למה ש

 תודה רבה.  

ונעבור לחלק הטיקסי של הארוע , נוריד את השאלטר של אספקת חשמל, נעלה את השאלטר של  

 "אנרגיית השמש ונכריז על מפעל סנדלי שורש כאי אנרגטי

 מזמין את כבוד השרה ואת ח"כ רם בן ברק למעמד )ולצילום כמובן(. אני 

 


