דר' אבי בורג  -המכון הגיאולוגי

למען הגילוי הנאות:
בין פברואר  2009ליוני  2010הייתי בשבתון בחברת  ,IEIבמהלכו עסקתי
במחקר התכונות ההידרולוגיות של יחידת פצלי השמן בקידוחי מחקר ייעודיים
וביחס לאקוויפר חבורת יהודה שמתחת,

השבתון נעשה ביוזמה של
המכון הגיאולוגי במשרד
האנרגיה והמים ובתאום ואישור
נציבות שרות המדינה ,זאת
מתוך כוונה לחייב את החברה
לשקיפות מלאה בכל הנושא
ההידרולוגי ,ואכן הדו"ח המדעי
שפורסם זמין לכל דורש.

מהות הבעיה:
פצלי השמן מופיעים בתוך יחידה גיאולוגית המכונה חבורת הר הצופים
שעובייה מגיע למאות מטרים .חבורה זו מונחת מעל חבורת יהודה המהווה
את האקוויפר העיקרי המספק מי שתייה איכותיים במדינת ישראל.
השאלה  -האם הפקה של נפט ביחידת פצלי השמן תפגע באיכות המים
המופקים מהאקוויפר?

חבורת עבדת
תצורת טקיה
פצלי השמן (תצורות
ע'רב ומשאש)

חבורת יהודה

ממצאים ומסקנות הדו"ח:
המסקנות מבוססות כולן על נתונים כמותיים מדודים שנאספו במהלך
העבודה (קידוחי מחקר ,גלעינים ,לוגים חשמליים ,מבחני שאיבה ,מדידות
מפלס וניטור רציף ,אנליזות כימיות ואיזוטופיות מגוונות,
 .1יחידת פצלי השמן היא אקוויקלודית ,המוליכות ההידראולית קטנה ביותר,

 .2האופי האקוויקלודי נשמר על פני מרחב גדול באגן השפלה,
 .3המים המעטים ביחידה מלוחים ומליחותם גבוהה בסדר גודל ויותר מאלו
שבחבורת יהודה,
 .4יחידת פצלי השמן מנותקת הידראולית מפני השטח ע"י יחידות חוצצות
עבות .אין מילוי חוזר ישיר,
 .5העומד ההידראולי שונה מזה שבאקוויפר חבורת יהודה (גבוה יותר),
 .6פצלי השמן האיכותיים מופרדים מחבורת יהודה ע"י כ 100-מ' של סלעי
קירטון בעלי מוליכות הידראולית נמוכה מאוד .יחידה זו היא האחראית
לכליאת חבורת יהודה ,כך שהעומד ההידראולי בחבורת יהודה מצוי הרבה
מעל גג האקוויפר.

ממצאים ומסקנות הדו"ח (המשך):
 .7כליאת חבורת יהודה ברוב אגן השפלה מונעת דליפה מהסלעים
האקוויקלודיים של חבורת הר הצופים לחבורת יהודה.
 .8תכונותיה האקוויקלודיות של יחידת פצלי השמן ,הופעת יחידה אקוויקלודית
עבה ( 100מ' ויותר) בין פצלי השמן לחבורת יהודה וכליאת חבורת יהודה
מסירים חשש לדליפת מזהמים לאקוויפר בעת חימום פצלי השמן.
 .9מטעמים של שמירת איכות המים ,הפקת נפט מפצלי
שמן בטכנולוגיית ה in situ-חייבת להתמקד בחתך
המרוחק (אנכית) מגג חבורת יהודה (מאמצע תצורת
משאש ומעלה) ובאזורים בהם חבורת יהודה כלואה
מאוד (תואם גם לדו"ח גורן 2010 ,עבור אגן חדרה).
 .10למרות כל הנאמר לעיל ומתוך אחריות לאומית
דרשתי להציב מערך ניטור מסודר סביב ומתחת
לאזור ההפקה באתר הפיילוט במטרה לוודא שאכן
אין דליפת מזהמים .כמו כן נדרש תאום מלא עם
רשות המים והשרות ההידרולוגי שהם הגופים
הסטטוטוריים ,והם אכן מעורבים בנושא.

מה נאמר בדו"ח צנובר על
נושא הסכנה לאקוויפר
חבורת יהודה?
דו"ח צנובר הוזמן ע"י
המועצה המקומית מטה
יהודה המתנגדת לפרויקט

כל זה לא מפריע למתנגדים להעביר מסר של קטסטרופה למי התהום
ולמי השתייה שלנו...

והגדילו לעשות אנשי גרינפיס...

לסיכום:
ההתנגדות והחששות הם לגיטימיים ואפילו הכרחיים .עם זאת ,לא יתכן
שתהיה התעלמות מעבודות מחקר ומנתונים מדודים אמיתיים (שקיפות
כבר אמרנו???) .השיטה של המתנגדים של הטלת אימה על הציבור
שלא מבין את מה שעומד מולו איננה לגיטימית ואיננה מקצועית.

ומדוע חוות דעת מקצועית שנעשתה בהזמנת גורם שאיננו חשוד
כאינטרסנט "מוחבאת" על ידי המתנגדים????
והאם כאזרח (ולא כגיאולוג) אינני זכאי לדעת האם יש משהו בטענות
החברה על עצמאות אנרגטית לישראל?! ואת זה הפיילוט אמור לספק.

