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היעדר תהליך סדור לקבלת אישורי ם למיזמי ם שוני ם המוצעי ם לכריית פצלי שמן
ולניצול ם כמקור להפקת דלקי ם נוזליי ם וכן חוסר תיאו ם בין משרדי הממשלה
הנוגעי ם בדבר – בעיה משמעותית של רגולציה  -מכבידי ם מאד כיו ם על היזמי ם
המעונייני ם לפעול בת חו ם הזה בישראל .זו המסקנה המוסכמת המרכזית אליה
הגיע "פורו ם האנרגיה" שקיי ם על כך דיון -מומ חי ם מיו חד ,באמצע אוקטובר.

מאת אלכס דורון
היעדר תהליך סדור לקבלת אישורי ם למיזמי ם שוני ם המוצעי ם לכריית פצלי שמן ולניצול ם כמקור להפקת דלקי ם
נוזליי ם וכן חוסר תיאו ם בין משרדי הממשלה הנוגעי ם בדבר – בעיה משמעותית של רגולציה  -מכבידי ם מאד כיו ם
על היזמי ם המעונייני ם לפעול בת חו ם הזה בישראל .זו המסקנה המוסכמת המרכזית אליה הגיע "פורו ם האנרגיה"
שקיי ם על כך דיון -מומ חי ם מיו חד ,באמצע אוקטובר .הדיון הציף ג ם את המ חלוקות הקיימות בנושא .דו"ח מפורט ובו
סיכו ם הדיון ,המסקנות והנתוני ם שהוצגו בדיון בידי המומ חי ם השוני ם ,יוגש בקרוב לשרי ם ,המנכ"לי ם והמשרדי ם
הרלוונטיי ם.
בראיון ל" חדשות האנרגיה" ,מסר יו"ר "פורו ם האנרגיה" ,פרופסור גרשון גרוסמן מהטכניון ,כי בדיון הודגש הצורך
בעריכת ניסוי הפיילוט בכריית פצלי שמן – כמו זה המתוכנן ב חבל עדול ם שבשפלה הדרומית ,לש ם קבלת נתוני ם -

"ולא רק כדי לב חון את ההיבטי ם הטכניי ם והכלכליי ם ,אלא ג ם את השלכותיו הסביבתיות" .כמו כן נדרשת הערכת
סיכוני ם בהקשר לפיילוט עצמו ,עוד לפני שבכלל מת חילי ם בעבודה.
מי השתתף בדיון?פרופסור גרוסמן" :בדיון נטלו חלק  4נציגי ם ממשרד האנרגיה ,נציג מהמכון הגיאולוגי ,מהטכניון ומאוניברסיטת בן -
גוריון ,שלושה נציגי ם מ חברת פמ"א )פיתו ח משאבי אנרגיה( ,שלושה נציגי ם מ חברת IEI ( Israel Energy
 (Initiativesשלושה נציגי ם מ '-הארגוני ם הירוקי ם' )ה חברה להגנת הטבע ועמותת |אד ם טבע ודין"( ,נציג מרכז
המידע של הכנסת ,וכן ד"ר מרי ם וד"ר פרי לב -און ,ישראלי ם שה ם כיו ם יועצי ם בת חו ם הדלקי ם ל חברות אנרגיה
בארה"ב ומספקי ם שירותי יעוץ ג ם לגורמי ם בת חו ם הזה בישראל .לא הגיעו לדיון נציגי ם )שהוזמנו( מהמשרד להגנת
הסביבה והאוצר".
יש נתוני ם שוני ם ואף שנויי ם במ חלוקת לגבי פצלי שמן .מה הוצג בדיון?"פצלי שמן ה ם מקור עשיר לקרוגן שממנו ניתן להפיק דלקי ם נוזליי ם כמו נפט .ההערכה היא שבעול ם יש בערך 650
טריליון טון של מרבצי ם אלו שמה ם ניתן להפיק כ 26-טריליון שעט"ן ) – (TOEכלומר שווה ערך לטון נפט – שזה פי
ארבעה מן הרזרבות של הנפט שעליה ם ידוע כיו ם .אבל בדיוק לגבי הנתוני ם הללו קיימת חלוקת .יש מומ חי ם
שטועני ם שקיימת בעניין הזה הגזמה .עובדה שיש פ חות חיפוש א חר פצלי שמן בהשוואה ל חיפושי ם א חר נפט או
פ ח ם וזאת בעיקר עקב מ חלוקת לגבי הכדאיות הכלכלית בניצול ם".
מדוע?"כי הפצלי ם ה ם בעצ ם אבני ם המכילות חומר אורגני וא ם יודעי ם למצות מה ם היטב את ה חומר האורגני כמקור
להפקת הדלק הנוזלי  -אזי ניצולת של  10%ובוודאי  25%תהיה באמת הצל חה".
מהי ההערכה לגבי הפוטנציאל בישראל?"על -פי הערכת משרד האנרגיה בישראל  300מיליארד טון פצלי ם המכילי ם בין  10%ל 25%-חומר אורגני .פירוש
הדבר על פי אותה הערכה שהוצגה בדיון ,פי  1000מצריכת האנרגיה הכוללת של ישראל המסתכמת בכ  25-מיליון
 TOEלשנה".
באילו שיטות לניצול ה חומר הזה מדובר?"יש שתיי ם .הא חת מכונה  ExSituוהא חרת –  .InSituהראשונה נ חשבת ליותר מקובלת .ההגעה לפצלי ם תלויה
בעומק הכרייה .מדובר לפעמי ם במאות מטרי ם מפני הקרקע .לכן עולה סוגיית כדאיות הכרייה".
באיזה אזור בישראל קיימי ם במיו חד פצלי ם מעל לפוספטי ם?"מרבצי ם גדולי ם נתגלו במישור רות ם שליד ערד .ש ם ממילא כבר מבצעי ם כרייה – להפקת פוספטי ם – כך שאין
מדובר בפרויקט כרייה נוסף ומיו חד רק לפצלי שמן".
מי בישראל התנסה בשיטת הכרייה ?ExSitu"ל חברת פמ"א יש ניסיון עשיר בכך .היא פעלה בין  1982ושנת  2000במישור רות ם .זו חברה ממשלתית כאשר
שותפות בה ג ם חברת ה חשמל וכי"ל .ב חברה הושקעו  100מיליון דולר ובשיא פעילותה העסיקה  60עובדי ם .היא
ביצעה שני סוגי ניסויי ם  -הא חד בשריפה ישירה של הפצלי ם כמו ששורפי ם פ ח ם  -והשנייה במיצוי ה חומר האורגני
בלבד מתוך האבני ם .בשני המקרי ם נותרת כמות גדולה של פסולת מינראלית -האבן .התברר שהפקת חשמל
בשריפה ישירה מה חומר הזה מעט יקרה בהשוואה לשימוש בפ ח ם .כמו כן שההפקה כרוכה בפליטות פ חמן -דו -
חמצני ) ( CO2כדי פי שניי ם לעומת פ ח ם בגלל התפרקות ם של הקרבונטי ם .לעומת זאת לגבי פליטות גפרית
ו חומרי ם א חרי ם – השיעורי ם עמדו בתקני ם .בפרויקט הזה כרו חצי מיליון טון בשנה – כמוצר לוואי לכריית פוספטי ם
 והשתמשו ב חומר האורגני כמקור דלק לת חנת כו ח קטנה ,לש ם הדגמה ,שהוקמה באתר המקומי ,ומפיקה עדהיו ם  6MWחשמל ועוד  50טון קיטור לשעה .יש לזכור כי כושר הייצור של חברת ה חשמל בישראל הוא כ 12-אלף
מגה -וואט ות חנת כו ח פ חמית ממוצעת מייצרת  1000מגה -וואט .כן בנתה חברת פמ"א מתקן חלוץ לניסוי בהפקת
תזקיקי ם .הוא עיבד  6טון בשעה ,הורץ במשך שנתיי ם .על -פי הערכות משרד האנרגיה המ חירי ם במונ חי היו ם
מגיעי ם ל  60 -דולר ל חבית – מ חיר שבו כבר נלק חו ב חשבון עלויות סילוק הפסולת  -שזה בה חלט אטרקטיבי
)במיו חד כאשר מ חירה של חבית נפט גולמי נע עתה סביב  115-100דולר( .התזקיקי ם העיקריי ם היו :בנזין ,קרוסין
וסולר .במאמר מוסגר אעיר כי א ם הנתוני ם הללו אכן מדויקי ם הרי שלא מובן לי מדוע לא עשו עסק מהפרויקט הזה.
אלא שכיו ם פמ"א היא חברת מדף :איננה פעילה וע ם זאת ג ם לא נסגרה כליל .כל תוצאות המ חקרי ם שנעשו
במסגרת הניסויי ם שלה שמורי ם בידי השותפות ומשרדי הממשלה".
-ומה בדבר השיטה השנייה – ה?Insitu-

"כאן הרעיון הוא להפיק את ה חומר האורגני לדלק ,מהמרבץ עצמו מבלי לבצע כרייה .את הפרויקט הזה מבקשת
לבצע חברת  IEIב חבל עדול ם ואנשיה טועני ם שהמרבצי ם מצויי ם בעומק של  300מטר .ה חברה מציעה להשתמש
כריאקטור להפקת הדלק ישירות במרבצי ם המצויי ם בעומק".
ומה דיוו חו אנשי  IEIבדיון?"את הטכנולוגיה שלה פית ח המדען הראשי של חברת "של" ,יהודי בש ם הרולד ויינגר .הוא עלה לישראל והקי ם את
ה חברה י חד ע ם המהנדס יובל ברטוב .ויינגר דו חף את הנושא חזק מאד בארה"ב ואומר כי לטכנולוגיה הזאת
פוטנציאל מבטי ח בישראל .הוא מדבר על  150מיליארד חביות של דלק שניתן להפיק רק בעדול ם .הוא ג ם סבור כי
המרבץ של פצלי השמן בעדול ם הוא עשיר יותר מזה שקיי ם בכל מקו ם א חר בארץ ,אבל הוא מצוי בעומק .עוד הציגה
ה חברה נתוני ם לפיה ם עלות הייצור של תזקיקי ם מהפצלי ם תגיע לכ  40-דולר ל חבית ,ומשווה לנפט גולמי מסוג
ברנט )כאמור  115-100דולר( .לכן א ם הנתון נכון – וזו הרי הערכה – אזי מדובר באמת במקור כלכלי ממדרגה
ראשונה .א חד מיתרונותיה של הטכנולוגיה הזאת – שאין צורך לעסוק בסילוק פסולת".
כמה חביות אפשר להפיק בפרויקט עדול ם?"לפי ת חשיבי ה חברה ,משט ח של  1קמ"ר אפשר להפיק  50אלף חביות ביו ם במשך  25שנות הפקה ,לפ חות .לש ם
השוואה :ישראל מייבאת היו ם מ חו"ל  80מיליון חביות נפט בשנה ,בעלות של  8מיליארד דולר .כך שהפקה מפצלי
השמן רק מהשדה הזה יכולה לה חליף את כל יבוא הנפט השנתי שלנו".
הא ם ה חברה קיבלה זיכיון?"כן ,על פי חוק הנפט משנת ."1952
הא ם בוצעו ניסויי הדגמה של השיטה הזאת ,במעבדה עצמאית בישראל?"כן .הורץ מודל ונערכו ניסויי ם באוניברסיטת בן -גוריון בבאר -שבע".
אז מה רוצה ה חברה עכשיו?" חברת  IEIמבקשת אישור להרצת פיילוט .ה ם מדברי ם על שדה ניסוי זמני ,שט ח אופרטיבי עילי של כ 13-דונ ם .נפ ח
ה חימו ם בתוך המרבץ הוא צילינדר ברדיוס של  6מטר ובעומק של  50מטר .זה הריאקטור שיבצע את הפקת הדלק
ישירות מהאבני ם .טוו ח הולכת ה חו ם חושב ל 9-מטר מהמ חמ ם".
ומדוע לא ה חל הפיילוט?"משו ם שהגופי ם הירוקי ם השוני ם פנו לועדת הכנסת וג ם הגישו בג"צ .הפעילות הזאת – מעכבת את השקת פרויקט
הניסוי".
מדוע מתנגדי ם ה חברה להגנת הטבע ועמותת אד ם ,טבע ודין?"ה ם טועני ם ש חבל עדול ם הוא אזור רגיש מאד ,מב חינה נופית וסביבתית )אזור חקלאי מובהק( .הוא מיועד לשימור
ומוקף בישובי ם .פרויקט כזה יתבע תפיסת שט חי ם פתו חי ם ולכן יפגע בנוף ובטבע ,תהיה לו השפעה שלילית על כל
האזור .יש חשש לזיהו ם אוויר ולזיהו ם מקורות מי תהו ם וקיי ם חשש למפגעי רעש .מכל הנימוקי ם הללו טועני ם
'הירוקי ם' עולה בכלל השאלה א ם נכון ומוצדק להקי ם תעשיית דלקי ם כבדי ם עתירת תשתיות ומזהמת סביבתית
בישראל? מדוע לעסוק בפצלי שמן בכלל ,הא ם זה העיתוי הנכון .וג ם הא ם נכון להקי ם תעשיית ניסיונית כזאת דווקא
בישראל? אלו סוגיות כבדות משקל".
ומה הגיבו על כך משתתפי הדיון?"עובדה ,שעלתה באופן ברור ב '-פורום'  :על כל השאלות שהעלו המתנגדים השונים לא נערך דיון ציבורי נרחב,
כפי שנושא כבד משקל כזה בהחלט מחייב .התברר שמשרד התשתיות שהחלי ף את שמו למשרד האנרגיה
העניק את הזיכיון ל IEI-אבל לא שית ף בכך משרדי ממשלה אחרים כמו המשרד להגנת הסביבה".
מדוע יש צורך בתהליך ציבורי בנושא הזה?"כיוון שבתהליך ציבורי של קבלת ה חלטות בודקי ם חלופות שונות ,ג ם את סוגיית הרוו ח מול הסיכוני ם ,את העלויות
לתקציבי ם ציבוריי ם .יש צורך בדיון כזה שבו משתתפות רשויות שונות וג ם הציבור .כך קובעי ם מדיניות ומסמני ם את
הקריטריוני ם ואת הבלמי ם .בדיון בועדת הכנסת התברר שהחלטת המשרד נעשתה ללא שיתו ף רשויות אחרות
ולא נבדקו חלופות וגם לא נבדקו סיכונים סביבתיים ואחרים".
אגב :מי הגיש את הבג"צ?"התנגדות הגופי ם השוני ם לפרויקט התגבשה בהשתתפות המשרד להגנת הסביבה ,קק"ל ,רשות הטבע והגני ם

וכאמור שאר הגופי ם הירוקי ם .הדיון בבית המשפט העליון טר ם ה חל".
בישיבת "פורו ם האנרגיה" השתתפו שני המומ חי ם מ חברת לב -און ) .(Levonמה ה ם אמרו?"ה ם ציינו לפנינו שאין היו ם בשו ם מקו ם א חר בעול ם ישו ם מס חרי של שיטת ה InSitu-הנ"ל .בארה"ב ,תאגיד 'של'
ו חברות א חרות עושי ם ניסויי ם שנמשכי ם כבר מאז  .1981כל התוצאות שהתקבלו עד כה לא הצביעו כנראה על
כדאיות כלכלית .אבל  IEIעומדת על כך שההשוואה הכלכלית נעשתה כאשר מ חיר הנפט היה באמת זול מדי ,ולא כפי
שהוא כיו ם".
אז אילו מסקנות עלו מהדיון?"כפי שצוין כבר ,הוברר שבנושא הזה אין תהליך סדור ואין תיאומי ם בין משרדי הממשלה ורשויות א חרות.
המתנגדי ם הסבירו שאין שו ם ד חיפות בביצוע מיז ם עדול ם עתיר הסיכוני ם לפני שתתקבל ה חלטה מסודרת ,ללא
קיצורי דרך ,בדיון ציבורי מעמיק ונר חב שיב חן את כל ההשלכות .יש מספיק פצלי שמן במקו ם שבו כבר כורי ם
פוספטי ם והכרייה לא מפריעה לאיש .כאמור יש בכל זאת צורך לבצע ניסוי פיילוט לקבלת מלוא הנתוני ם ,אבל תוך
דגש לנושא הסביבתי ,תוך הערכת מלוא הסיכוני ם עוד לפני שבכלל מת חילי ם בפיילוט עצמו – בעיקר כדי לתת מענה
למ חלוקת שבין  IEIלבין הירוקי ם בדבר הנזקי ם הצפויי ם לסביבה ,לישובי ם הקרובי ם .ההצל חה או הכישלון של
הפיילוט עצמו – א ם וכאשר יקבל את מלוא האישורי ם ולא חר שיעבור את הבג"צ – יקבע ג ם לאור הדרישות
הסביבתיות ,כאשר נלק חי ם ב חשבון עלויות חיצוניות שטר ם הוערכו כמו בריאות הציבור ,הרס הכלכלה המקומית –
ה חקלאית – של הישובי ם מסביבה ,סוגיית צריכת המי ם ,ה חשש מזיהו ם האקוויפר )א ם כי המכון הגיאולוגי ,בניסוי
שהוא קיי ם העלה כי אזור הכרייה ר חוק ממי התהו ם( .כמו כן יש צורך לברר אילו תשתיות יידרשו להקמת תעשייה
חדשה זאת – דרכי הובלה ,כבישי ם ,ת חנות ניטור -מי ם ,סוגיית מתקני טיהור שפכי ם לטיפול במי תעשיית הנפט וג ם
לטיפול בגופרית ובכימיקלי ם רעילי ם א חרי ם".

תגובה :פורו ם האנרגיה בטכניון בראשות פרופסור גרשון גרוסמן בדק את כדאיות
ניצול פצלי השמן בישראל
ש ם ד"ר טוביה ציזנר
למיטב ידיעתי )הייתי מעורב עמוקות בפעילות פמ\"א בשנות ה ,80-והמשכתי לעקוב
א חריה( בדיוו ח שהבאת ם יש אי -דיוקי ם .למשל* :במישור רות ם ,הפוספט שמת חת לפצ\\\"ש אינו נכרה; הפסולת
המינרלית של ת חנת הכ ח מו חזרת ונטמנת במכרה הפצ\\\"ש ,וקוברת מ חדש את הפוספט .אגב :פסולת זו ,אפר
פצ\\\"ש ,יכולה לה חליף חלק ניכר של צמנט \"נשר\" )בדוק ומנוסה( .הא ם ייתכן ש חוסר הרצון של ח ח\"י  +כיל
להיכנס לקונפליקט ע ם \"נשר\" שי חק תפקיד בשיתוק פמ\"א? *\" 50אלף חביות ליו ם\" זה כ 15-מליון חביות בשנה:
הרבה פ חות מ\" 80מליון חביות\" שהמדינה מייבאת .תמיהני על פרופסור נכבד שנכשל בדיוו ח לקוי ,ועליכ ם שלא
בדקת ם את הנושא כראוי לו .בברכה
תשובת פרופסור גרוסמן:
הכותב היה מעורב עמוקות ,כדבריו ,בפעילות פמ"א בשנות ה 80-ובכך יש לו יתרון גדול עלי .באשר לכרית פצלי
השמן שבמישור רות ם – המידע שנמסר בראיון מקורו בצוות מומ חי ם ואנשי פמ"א שהשתתפו במפגש פורו ם
האנרגיה ואני מני ח שה ם מכירי ם היטב את הנושא .ג ם א ם בת חנת הכ ח ההדגמתית הקטנה ) 6מגהוואט( המופעלת
היו ם אין כורי ם את הפוספט שמת חת לפצלי ם ,הרי שא ם יבוצע פרויקט בקנה מידה גדול ,בודאי שאפשר לנצל ג ם את
הפוספט וג ם את הפצלי ם .במקו ם שכורי ם את הפוספט ,יש להסיר את שכבת הפצלי ם שמעליו ,בין א ם משתמשי ם
בה ם להפקת אנרגיה ובין א ם לאו.
אין בידי כל מידע על קונפליקט אפשרי בין ח ח"י לנשר .
לגבי אי -דיוקי ם 50,000 :חביות ליו ם הן  18מיליון ,ולא  15מיליון חביות בשנה .כאמור בכתבה ,זוהי כמות שניתן
להפיק משט ח של קמ"ר א חד .א ם נפיק מ 5-קמ"ר נקבל לפי הערכה זו  90מיליון חביות בשנה – יותר ממה שצריך.
בברכה,
גרשון גרוסמן

