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 4132ביולי  31
 

 לכבוד
 בנימין נתניהומר כבוד ראש הממשלה 

 מדינת ישראל
 הקריה 1רח' קפלן 
 ישראל 93911ירושלים, 

 
האמריקאי והעם הישראלי לעולם בדבר פתרון בעיית האנרגיה באמצעות פיתוח נושא: דבר העם 

 היתוך גרעיני
 

 כבוד ראש הממשלה:
 
 

 Start Up Nation; The Story of Israel's"נפגשנו בקליפורניה, יחד עם מר דן סניור, מחבר הספר: 
Economic Miracle,"שוחחנו מספר דקות על תשתית רשת 4119בשנת  ,, בטרם החלת בכהונתך .

החשמל כנושא של ביטחון לאומי וכן בנושא הכוח הגרעיני. חשובה יותר היתה שיחתנו על אודות שר 
ועצתו לכנסת בשלהי שנות השבעים ותחילת שנות ז"ל יובל נאמן  פרופסורהמדע והאנרגיה לשער, 

כי חובה על ישראל לפתח אנרגיית היתוך, באופן  השמונים. פרופ' נאמן היה תומך נלהב של ההשקפה
 צדדי. כאשר הזכרתי לך זאת, תשובתך היתה "כן, אני יודע."-חד

 
. הדבר נכשל 4111כבר בשנת  עילהאנרגיית היתוך מפותחת ופ שלאמריקה צריכה היתה להגיע למצב 

בצע ושחיתות  תוואך לא בעטיו של המדע. הוא נכשל בגלל אוזלת היד של וושינגטון יחד עם תא
נחות המוטעות ההשקפה זו בהאו"ם מקדם תאגידית, המבוססים על אגדת ה"אנרגיה הירוקה." 

" ו"תנועת 43"ההתחממות העולמית," שנגרמת על ידי האדם וכן תוכנית "אג'נדה המדברות על 
 הקיימות," תוצרי השקפה זו.

 
יו המצ"ב, בעברית ובאנגלית, חיוני כפי שציינתי באזני המושל מיט רומני, בתמצית דברי במכתב אל

שהאמריקאים יבינו שההתחממות העולמית אינה איום; שאנרגיה ירוקה המבוססת על שמש, רוח וכדומה 
אינה אלא "קשקוש" גמור. הפיתרון הריאליסטי היחיד לבעיית האנרגיה שתקיים את אוכלוסיית העולם 

 הוא היתוך גרעיני. 4111בשנת 
 

נות, ממשלת ארה"ב אינה מנהלת נכונה את פיתוח ההיתוך. הדבר מוסבר בשלושים השנים האחרו
חלק  /http://fusion4freedom.usבמפורט ובאופן מנומק ומהימן באתר האינטרנט שהקמנו בכתובת: 

זהו צו ך"? לפיכך, נכבד מהחומר מצוי באתר האינטרנט בעברית כולל המאמר: "מי הרג את ההיתו
יבינו אותן וירתמו יחד כדי להשלים  ,שהעם האמריקאי יחד עם העם הישראלי ילמדו סוגיות אלו השעה

שים לביצוע המשימה. זאת ועוד, חיוני שחלק נכבד ממלאכה ודרההמדעי וההנדסי, הניסיוני, את המחקר 
בעיר אריאל שבישראל וכי העולם  זו יעשה בישראל. אני מציע שהדבר יעשה כפרויקט קבוע לטווח ארוך

 כולו ידע על כך.
 

5545 El Camino Avenue 
Carmichael, CA 95608 

Tel:  916-482-2000 
FAX:  916-482-2032 
Cell:  916-482-2020 

http://www.usclcorp.com 

http://fusion4freedom.us/
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 Proclamation to“ניסחנו מסמך בשם  –יש לנו תכנית מגובשת היטב למימון עבודה זו. חשוב ביותר 
The World by the American & Israeli People”  ,ופרסמנו אותו בעברית, באנגלית, בערבית

 ברוסית ובספרדית.
 

שהיתי , לא הממשלה. לעשות זאת וחובה ש"שני העמים" בשתי המדינות יעשו זאתנחזור ונאמר, חובה 
במחיצתו של חברי היקר, ראש עירית אריאל, רון נחמן ז"ל, בסלון ביתו, ארבעה שבועות לפני שהלך 
לעולמו ממחלת הסרטן. הבטחתי לו, כשלצידי ניצבת עמליה יצחק, זמרת סופרן מובילה באופרה 

 מוזמןתר, שנשעט קדימה ונהפוך את ישראל לאור לגויים, כשאריאל במרכז. אתה הישראלית, שלא נוו
. בטור הבלוגים מצד ימין במאונך מופיעה תמונתו של פט http://www.fusion4freedom.usלבקר ב:  

ל כלפי מטרה ותוכל ללמוד על בון. מתחת לתמונתו של פט תראה את תמונתי. הקש עליה, גלג
. אנא, הקדש זמן לאתר. חובה לצפות בוידיאו 4112האסטרטגיה שלנו והרקע שלנו באריאל החל משנת 

של עמליה כשהיא שרה את ה"תקווה", בליווי הפסנתרנית, ד"ר אסתרית בלצן, ניתן גם להתרשם 
ראיונות עם ד"ר שלום אליעזר ויפה מסרטוני וידיאו אחרים שלי ושל וד"ר ג'ראלד שרדר בירושלים וכן מ

ברחובות, העיר בו שוכן מכון ויצמן. בסרט הוידיאו הרביעי מוזכרת פגישתנו בקליפורניה וכן מזוכר שר 
 נאמן. סורהמדע והאנרגיה לשעבר, הפרופ' יובל נאמן. ד"ר אליעזר עבד עם הפרופ

 
כל בית באמריקה, מדי יום, בזמן כחלק מהאסטרטגיה העסקית שלנו, אנו מביאים פיסה מישראל כמעט ל

אמת. בתוך מידע על אנרגיה, שימוש בחשמל וחשבונות צריכה ביתיים המגיעים למחשב האישי או 
הכרתי... אנו -לטלפון החכם, אנו משלבים מסרים חיוביים על ישראל, המגיעים למשתמש באופן תת

כדי להציג את תהליך ההיתוך  מצביעים גם על ההתקדמות שהושגה בפרויקט בן עשור שנים באריאל,
ל"מדי חשמל חכמים"  ותולפעול להפיכתו למסחרי. בקליפורניה שוחחנו בקצרה על הנושא תוך התייחס

ותעריפים מתקדמים שנועדו לצמצם ביקוש שיא, קריטי. לחברתנו יש פטנטים חשובים בתחום טכנולוגיה 
ות חשמל, גז ומים וחברות אחרות, כגון, זו, בארה"ב ובישראל. ההכנסה מהרישוי של פטנטים אלו לחבר

 גוגל, אפל, סמסונג וכיו"ב יושקעו בפרויקט לפיתוח ההיתוך.
 

תוכניתנו היא להקים מאגד של חברות אנרגיה, חברות נותנות שירותים לצרכן ויחידים שיהפכו לבעלי 
אחת, אלא, בידי בעלות חברה אחת או ממשלה בהקניין הרוחני. באופן שכזה אנרגיית ההיתוך לא תהיה 

 העם. מדובר במאמץ שיתופי לטווח ארוך.
 

, ”Proclamation to The World by the American & Israeli People“המסמך שלנו, 
שהתפרסם בעברית, אנגלית, ערבית, רוסית וספרדית, מופיע בהבלטה בכתובת: 

world/-the-to-proclamation-http://fusion4freedom.us/a  
 

ישנו מסמך נוסף, חשוב לא פחות. עמיתי, מודאר זהראן ואנוני שוקדים כעת על עריכת המאמר וסיומו. 
 ית ובאנגלית.חשוב מאוד שתקרא את הטיוטה. היא מופיעה בעבר

 
 באנגלית:

 
 
http://fusion4freedom.us/wp-content/uploads/2014/02/Reversing-the-Decline-of-
America-01312011l-English1.pdf  
 

 בעברית:
 
http://fusion4freedom.us/wp-content/uploads/2014/02/Reversing-the-Decline-of-
America-Hebrew-update-1-august-20121.pdf 
 
 

http://www.fusion4freedom.us/
http://fusion4freedom.us/a-proclamation-to-the-world/
http://fusion4freedom.us/a-proclamation-to-the-world/
http://fusion4freedom.us/wp-content/uploads/2014/02/Reversing-the-Decline-of-America-01312011l-English1.pdf
http://fusion4freedom.us/wp-content/uploads/2014/02/Reversing-the-Decline-of-America-01312011l-English1.pdf
http://fusion4freedom.us/wp-content/uploads/2014/02/Reversing-the-Decline-of-America-Hebrew-update-1-august-20121.pdf
http://fusion4freedom.us/wp-content/uploads/2014/02/Reversing-the-Decline-of-America-Hebrew-update-1-august-20121.pdf
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אני מבקש ליידע אותך שהעליתי את הנושא בפני שלדון ומרים אדלסון לפני כשבוע והם תרמו ביד רחבה 
 $ מיליון, למרכז האוניברסיטאי של אריאל.41

 
ני לבוא לישראל בהקדם, לדווח לך על פרויקט זה ולהתחיל בתהליך מימושו לכלל מציאות. כדברי ברצו

תיאודור הרצל: "אם תרצו אין זו אגדה." נעשה זאת וזהו הנתיב לשלום עולמי כאשר ישראל היא אור 
 לגויים. אודה לך מאוד אם תשלח לי תאריך לפגישה קצרה. תודה!

 
  
 

 שלך,
 

 
 תום תמרקין


