
אנרגיה
היטבמשומנת

עמירםברקת

לעומקפר

עמירםברקת

BDOבחברת

זיו־האפט

ניתןכימאמינים

הבלואתלהפחית

%05עלהבנזיןב־

לפגועמבלי

המדינה,בהכנסות

להפחיתגםוכך

הדלק.מחיראת

נפט.הפקתהדרך:

ההכנסותהאופן:

שיתקבלו

רווחיממיסוי

יחליפוההפקה

ההכנסותאת

צרכניממיסוי

האמצעי:הבנזין.

פצלישלמאגר

שלטענתשמן,

יוכלהחברה

למדינהלהניב

שקלמיליארד10

בשנה

^%
לעלותשבהבנזיןחיר

לחצותומאיים■■השנה

שקליםה־קואתמחרש

%55מ־יותראוקטן,95לליטר

ומע״מבלוהואהבנזיןממחיר

האוצראבלהמדינה,שגובה

כלעלנפשבחירוףנלחם

לקופתושמניבהזה,במםאגורה

בשנה,שקלמיליארד15כ־

אחדשיוםהמחשבהכהמשום

הבלואתלהפחיתיהיהניתן

לפגועמבלי%05ב־הבנזיןעל

לאנשמעתהמדינהבהכנסות

דמיונית,אפילורצינית,

זיו־האפט,BDOבחברת

לאכיסבוריםזאת,לעומת

לטענתםמופרך.ברעיוןמדובר

תיצורבישראלנפטהפקת

אתלהפחיתאמיתיתאפשרות

בעשרותהבנזיןעלהבלוגובה

ההכנסותהסיבה:אחוזים,

שלרווחיהםממיסוישיתקבלו

אתלהחליףיוכלוהנפטמפיקי

הבנזין,צרכניממיסויההכנסות

הנהגים.ציבור

ב-הגיעוהזוהמסקנהאל

BDOראשונהבריקהבמסגרת

שלהכלכליהפוטנציאלשל

שמן,מפצלינפטהפקתמיזם

מתפרסמיםשממצאיהבדיקה

לראשונה,כאן

המוזלהבנזיןלייצורהדרך

וסימניארוכהעדייןהכחול־לבן

טכנולוגייםכלכליים,שאלה

מעליה,מרחפיםוסביבתיים

שקייםמאמיניםב־אך

200שבעומקרעלאסיכוי

באזורהקרקעלפנימתחתמטר

שיכולמאגרנמצאשמש,בית

ממסיםהכנסותלמרינהלהניב

מיליארד10ל־בשיאןשיגיעו

בשנה.שקל

שמןמפצלינפט

סלעיהםהשמןפצלי

אורגניבחומרעשיריםמשקע

כברקרוגן.בשםהידוע

גילושנה100יותרמ־לפני

נפטלהפיקשניתןמדענים

חימומםבאמצעותמהפצלים

גבוהות,מאורלטמפרטורות

ברזילסין,כמובמדינות

מיליונימפיקיםואסטוניה

שריפתשלבשיטהנפטחביות

שיטהפתוח,בשטחהפצלים

כיוון״מלוכלכת״שנחשבת

רעשלמטרדיגורמתשהיא

קטןמיזםניכר.אווירוזיהום

בשניםהופעלדומהמסוג

יריעלבישראלהאחרונות

באזוררותם־אמפרטחברת

פעםלאועוררדימונה,

הסביבה.יישובימצדתרעומת

IEIבשליטתחברה

אמריקאים,יהודיםמשקיעים

תוצאותלהשיגשניתןמאמינה

שלה.בטכנולוגיהיותרטובות

ידיעלפותחההטכנולוגיה

החברה,שלהראשיהמדען

שעסקויניגר,הרולדר״ר

"במישור

מדוברהכלכל

100בתוספת

מקומותאלף

עבודה,

הפתתת

תשלומי

עלמדינה

אבטלהדמי

ושדרוג

תשתיות״

מה״הראינו

לעשותאפשר

מיליארד10ב־

שקל,

סכוםשזה

שמתקרב

לתקציבי

אוהבריאות

הרוותה"

במסגרתשנה30במשךבנושא

שלהנפטבענקיתעבודתו

ויניגרשלהשיטהדאץ׳.רויאל

חימוםגופיהחדרתעלמבוססת

שתחומםהפצליםשכבתלתוך

מעלות320ערשללחום

שניםשלוששלתקופהלמשל

הזה,התהליךתרשים(.)ראו

לשחרוריביאויניגך,מאמין

גבוהה,באיכותנוזלינפט

מאמינה1£1למחצה.מזוקק

אלף50עדלהפיקשתצליח

שגודלומשטחביוםחביות

בזכותמרובע,מקילומטרפחות

שלמתקדמותטכנולוגיות

אופקיים.קידוחים

רישיוןIEIקיבלה2008ב־

עדולםחבלבאזורנפטחיפושי

טועןויניגריהודה.שבשפלת

קמ״ר,004,1ששטחובאזור,כי

250להפקתפוטנציאליש

כגורלנפט,חביותמיליארד

סעודיה.שלהנפטרזרבות

כמעטהתהוםמילזיהוםהסיכון

קרקעהתתמבנהבגללאפסי

הסתייגויותמעוררהמיזםאך

סביבתייםארגוניםמצררבות

מסגרת(.)ראוהסביבהותושבי

IEIשלהעסקיהמורל

הכלכליתהבריקהאתשהזמינה

ההנחהעלמבוססDOשל

מפצליהנפטהפקתשעלות

יותרלאעלתעמודהשמן

מדוברלחבית.דולר40מ־

5.1ל־השווההפקהבעלות

57.1ו־נפטלליטרשקלים

מזוקק.בנזיןלליטרשקלים

עומדהבינלאומיהבנזיןמחיר

שקליםמ־יותרקצתעלכיום

BDOולהערכתלליטר

לטפסימשיךהריאליהמחיר

%1שלבקצבהקרובותבשנים

ב־סבוריםכךמשוםלשנה.

BDO

$1ST$בBDO$1ST$

$2ND$בBDO$2ND$מוסףערךיניבשהמיזם

שקליםמיליארדישלבהיקף

לתחילתהשנייהמהשנהכבר

ההפקה.

קצבעלמתבססהאומדן

כחמשבשיאו,שיגיעהפקה

ההפקה,תחילתלאחרשנים

שהןליום,חביותאלף100ל־

שלהנפטמצריכתכשליש

המיזםצפויכזהבקצבהמדינה.

בהיקףשנתיותהכנסותלייצר

שקל,מיליארד20ל־קרובשל

ממסיםהכנסותלמרינהשיניבו

לשנהשקלמיליארד10ערשל

טבלה(.)ראו

בהכנסותלגידול״מעבר

הרבההזהלמיזםישהמרינה

יגאלאומרעקיפות״,תועלות

״קודםב-שותףטולרנו,

התלותהפחתתעלמדוברכול

במקורותבנפטישראלשל

הרבהמשמעותלהשישזרים,

במישורלכלכלה,מעבר

עלמדבריםאנחנוהכלכלי

מקומותאלף100שלתוספת

תשלומיהפחתתעבורה,

שדרוגאבטלה,דמיעלמדינה
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שתןהפצלינפטמפיקיםאיך

לנפטאחסוןמיכלי

כחתחנתנפטלהפקתמתקן

שמןפצלישכבת

עד200שלבעומק

מטרםםל

חוצצת,שכבה

מטרכ־םכעעוביה

ההראקוויפר
חימוםגופי

חשמליים

נפטהפקתצינור

הבנזיןמחירמורכבממה

שי38.7

בנזיןליטרמחיר

13פבר׳לצרכן

ש׳1.4

מרכיבהכלסך

מע״מ(|בלהמס

אג»64

שלהשיווקמרווח

הדלקחברות

ש׳

כיוםהבנזיןמחיר

ש׳57.1

בנזיןליטרעלות

שמןמפצלי

זרהוןוהשקעותתשתיות

שלחדשמפעלשלבהיקף

אינטל״.

שאפתני״"פרויזןט

מאחוריהגדולההשאלה

חברתשלהוורודותהתחזיות

BDOההפקה.לעלותנוגעת

IEIשלהמחירהערכת

הפקהעלויותעלמבוססת

כמואחריםשמןפצליבמיזמי

בסין.

חברתשערכהניסיוניבמיזם

בטכנולוגיההממשלתיתפמ״א

1999ב־פתוחהשריפהשל

הנפטהפקתעלותנאמרה

השוויםדולר,27ב־והזיקוק

ב־לחבית.דולר60ל־כיום

BDO

$1ST$בBDO$1ST$

$2ND$בBDO$2ND$בשאלהשמדוברמורים

גדולה.

שעלותיתברראםיקרהמה

בהרבהגבוהההנפטהפקת

לחבית?דולר40מ-

יששאפתני.פרויקט״זה

מכמהשאלהסימניכאן

בהיתכנותכולוקודםסוגים,

השאלהמימניהטכנולוגית,

מתקןשיפעלעדיישארוהאלה

התוצאותאתויפיקהדמו

עלהסתמכנוולכןמהשטח

הזההתהליךשבהםמקומות

שונה,בטכנולוגיהבעברנעשה

שהטכנולוגיהלזכורצריר

לאאנחנוומתקדמת,הולכת

שיתבררוייתכןמרעיגוף

עצמהאתמחזיקהלאשהתזה

אםאבליקרום,כולווהרעיון

משהוכאןישיתממשוההנחות

צ׳יינג׳ר״,גייםשהוא

ממיסויההכנסות

לבואיכולותהדלקיצרני

ממיסויההכנסותבמקום

הדלק,צרכני

אתמעריכים״אנחנו

11בכ־הבנזיןממיסויההכנסות

וההכנסותשקלמיליארד

יגיעוההפקהמיזםממיסוי

מיליארד10ל־בשיאכאמור

דישהסכומיםכרשקל,

קרובים״.

תוזילשהמדינההסיכוימה

לצרכן?הבנזיןמחיראת

מהתחליטשהממשלה״ברור

לנוישאבלהכסף,עםלעשות

לעשותאפשרמההראינודעה.

סכוםשזהשקל,מיליארד10ב־

אוהבריאותלתקציבישמתקרב

להיותצריךלרעתנוהרווחה.

לידייבואממנושחלקתמהיל

המחיהיוקרבהפחתתביטוי

עלהמיסויהורדתבאמצעות

הדלקמחירהפחתתהדלק.

הפעילותלהרחבתגםתביא

יחזורוזההעסקיבמגזר

החברותמסבאמצעותלמדינה

דיבידנדים״.עלוהמס

עלההשפעותלגביומה

הסביבה?

לומראפשר״בגדול

חסרותלאקמ״רשלשבשטח

בסביבה.שפוגעותטכנולוגיות

אניאבלסביבהמומחהלאאני

מהנזקיםניכרחלקשאםחושב

כראוייטופלוהסביבתיים

הנזק״,אתלנהליהיהאפשר

מהמיזםמסחריתנפטהפקת

־ז131לפניצפויהאינהieiשל

אינהIEIשלמהמיזםמסחריתנפטהפקת

הרישויהליכיאםגם2020לפניצפויה

ובהצלחה.בזמןיסתיימוהמיזםשלוהניסוי

1EIלקבלמקווהשפיר,רליקשלבניהולו

התכנוןוועדתהיתראתהשנהבמהלך

המיזם.שלהפיילוטבניסוילהתחילהמחוזית

לידדונם16ששטחובאתרייעררהניסוי

1£1ב־שנים.שלושויימשרשמשוןצומת

לפיילוט,הדרושהמימוןמלואאתגייסוכבר

מהמשקיעיםדולרמיליון40כ־שלבהיקף

בעלובראשםבחברההשותפיםהפרטיים

שעשהאמריקאייהודיג׳ונם,הווארדהשליטה

לאביושנחשבהתקשורתבעסקיהונואת

החיוג.כרטיס

מייקלהםבחברהנוספיםמשקיעים

ורופרטרוטשילדג׳ייקובהלורדשטיינהארט,

כשנהלפנירכשוהאחרוניםשנימרדוק.

של־האםחברתאנרגיהמג׳יניאחדכל%01כ־

IEI

$1ST$לשIEI$1ST$

$2ND$לשIEI$2ND$יורק.ניובבורסתהנסחרת

לעבור1£1מתכננתהפיילוטהשלמתלאחר

ניסיוניהפקהמתקןהפעלתשלהבינייםלשלב

דולרמיליון150כ־שעלותוזה,שלבגם)דמו(.

מתוכנןובמהלכושניםשלושלהימשראמור

ליום.חביות000,2ל־להגיעההפקהקצב

2020ב־להתחילצפויההמסחריתההפקה

בשנותלעלותצפויותבפרויקטוההשקעות

בשנהשקלמיליון500מ-הראשונותההפעלה

שקל.מיליארדל־

שמןמפצליהנפטהפקתשלהכלכליתהתרומה

זו

מסים

לתנז״גתוספת

ם׳ז
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המדעיתהקהילייהעמדת

בנוגעדעותחילוקיבארץ:

השמןפצלילמיזם

שלהפיילוטבעריכתתומךוהמיםהאנרגיהמשרד

המדעיתבקהילייהאךעדולםבחבלהשמןפצלימיזם

חלוקות.הדעותבישראל

נאמןשמואלבמוסדשנערךהשמןפצליבנושאדיון

נחיצותלגבימשמעיותחדבמסקנותהסתייםלאבטכניון

המוסדשלהאנרגיהפורוםערךהדיוןאתהפרויקט,

גרוסמן,גרשוןפרופ׳בראשות

מקבוצתחוקריםלבאוןפריוד״רלבאוןמריםד״ר

שיטתכיציינובדיוןשהשתתפומקליפורניה,לבאון

לפליטותוגורמתרבהאנרגיהדורשתIEIשלההפקה

גבוהות,חממהגזי

הפרויקטלדבריהם

לעצמאותלתרוםיכול

שלהאנרגטית

נתוניםאיןאךישראל

הצלחותעלמתועדים

פרויקטיםשלמסחריות

בעולם,דומים

רליקIEIמנכ״ל

בהקשרהעירשפיר

התנהלובעולםכיזה

שבעהכהער

שימוששלפיילוטים

ובהםבטכנולוגיה

ומידעניסיוןנצבר

שיסייעורבשימושי

אוריתד״רלחברה,

מרכזתסקוטלסקי,

עדולםלמעןהפורום

הטבע,להגנתבחברה

בדיוןשהשתתפה

מתכוונתIEIכיאמרה

תעשייתלהקים

ומסוכנתכבדהדלקים

דיוןלערוךצורךויש

בשאלהאמיתיציבורי

כאלהתעשיותאם

לישראל,מתאימות

עדולםחבלתושבי

היתרשמתןחוששים

lEl-bלהתחיל

תהליךיחוללבפיילוט

לעצירהניתןבלתי

עמירםברקת

התיירותאתשיסכןבאופןוהרחבתו,המיזםפיתוחשל

הישראלית,פרובאנסהמכונהבאזור,והחקלאות

אתהדגישהודיןטבעמאדםמוסריהלפריןקרןעו״ד

מוכרתובלתיחדשהבטכנולוגיהשבשימושהסיכון

להנדסתמהפקולטהדייןיהושעפרופ׳בישראל,

לבצעדחיפותשוםאיןלדעתוכיאמרבטכניוןמכונות

לבצעסיבהשום״איןלדבריו,בעדולם,הניסויאת

לטענתושלו״.הסיכוניםמהיודעלאאחדשאךניסוי

ובפצליביםהגזבמאגריאנרגיהמשאבידיישלישראל

שעשוינוסףמיזםבפיתוחצורךאיןולכןבנגבהשמן

תיירותי.ארץחבללסכן

אמרהגיאולוגימהמכוןבורגאביד״רלעומתם,

שגוי״מסרהןהשתייהמיעלאיוםברברהטענותכי

לגביקשותשאלותלהעלותרצוילדבריו,ומסית״.

הקרקעמתתנפטהפקתבשלהסביבתיותהפגיעות

אוקייםמידעלהסתירלגיטימילאאולםעדולםבחבל

בעברשחקרבורג,ומפורט.בדוקמדעיממידעלהתעלם

במימוןשבתוןשנתבמהלךהשמןפצליתכונותאת

IEIהיחידההמדעיתהדרךהואהפיילוטכיאמך

טוב.מרעלעשות

עמירםברקת
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