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נפט עדיין אין למדינת ישראל, אבל ייתכן 
שבקרוב ייהנו תושבי עמק האלה והמטיילים 
באזור מכל תופעות הלוואי הלא נעימות של אתר 
קידוח. בארגונים הירוקים מזהירים שהטכנולוגיה 
החדשנית שתציף את העמק גם תגרום נזק 
אקולוגי מסוג חדשני. אולי הם היו יכולים לשכנע 
מישהו בטענותיהם, אם רק המדינה הייתה 
טורחת לשתף אותם בקבלת ההחלטות

חבל י של  עתידו  על  למאבק  הפתיחה  ריית 
אחד,  בבוקר   .2009 בדצמבר  נורתה  עדולם 
בלי כל הודעה מוקדמת לתושבים, החלה שם 
קידוח. אתר העבודות הפיץ ריחות עזים  פעילות 
ורעשים בכל שעות היממה, שבעה ימים בשבוע, 
הירוקים  לארגונים  פנו  המודאגים  והתושבים 

וביקשו את עזרתם.
מאחורי הקידוחים, כך התברר, עומדת חברת 
הישראלית,   IEI (Israel Enery Initiatives(
בתת־הקרקע  טבעי  וגז  דלקים  במיצוי  שעוסקת 
של  חברה־בת  הינה  הזו  החברה  שמן.  צלי  ִמִפּ
הנסחרת  אמריקנית  חברה   ,Genie Energy

בבורסת ניו־יורק.
העניין שגילתה בעמק האלה נובע ממידע שלפיו 
האזור התברך במרבצים תת־קרקעיים גדולים של 
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חגית ששר

פוטנציאל ל־50 אלף חביות נפט 
ביום. הקידוח בחבל עדולם
צילום: פלאש 90
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פצלי שמן - שכבה בסלע שניתן, באמצעות 
ממנה  להפיק  גבוהות,  לטמפרטורות  חימום 
לנצל  ניסיון  נעשה  לא  כה  עד  וגז.  נפט 
ההפקה  ששיטות  מכיוון  השמן,  פצלי  את 
המוכרות דרשו כרייה פתוחה, מה שהיה הופך 
 IEI את האזור כולו לחוות נפט ענקית. חברת
הביאה בשורה חדשה: טכנולוגיה שמאפשרת 

הפקה ללא כרייה.
“המשאב הזה הוא אחד האוצרות הגדולים 
שפיר,  רליק  אומר  ישראל“,  מדינת  של 
מנכ“ל החברה. “יש שם פצלי שמן שיכולים 
לשמש את ישראל למשך מאות שנים. אנחנו 
מדברים על 50 אלף חביות נפט ביום, שהן 20 
אחוז מהצריכה במדינה. השטח שנדרש כדי 
בסך  הוא  שנה   25 במשך  הנפט  את  להפיק 

הכול קילומטר רבוע אחד“. 
פני  על  אמתית.  אידיליה  לכאורה, 
כיום,  כפי שהוא  להיות  יוסיף  האזור  השטח 
חקלאות  שמשלבת  ישראלית  טוסקנה  מעין 
חוות  תפעל  השטח  לפני  ומתחת  ותיירות, 
כמויות  למדינה  שתספק  טקסנית  נפט 
הירוקים  שהארגונים  אלא  אדירות.  נפט 
השמן  מפצלי  הנפט  להפקת  כי  משוכנעים 
שאינן  קשות,  אקולוגיות  השלכות  תהיינה 
דומות לכל מה שידענו והכרנו עד כה. “נושא 
את  היטב  מדגים  האלה  בעמק  הקידוחים 
אומרת  הטבע“,  משאבי  בניצול  הבעייתיות 
המחלקה  מנהלת  הלפרן־מוסרי,  קרן  עו“ד 
כול  “קודם  ודין‘.  טבע  ב‘אדם,  המשפטית 
שימוש  לעשות  נכון  האם  השאלה,  עולה 
והבריאותי  הסביבתי  במחיר  הטבע  במשאבי 
טבע  משאבי  הרי  שאלה:  ועוד  לכך?  שיש 
דבר  של  ובסופו  ומתכלים,  מוגבלים  הם 
נכון  האם  לבדוק:  חשוב  לכן  ייגמרו.  הם 
נכון  בכלל  האם  הסוף?  עד  הכול  לשחוק 
להשתמש בהם? ומה התהליך הראוי מבחינת 
הציבור? הרי יש כאן גזלה של שטח ויצירת 
הפגיעה  חשוב:  יותר  והרבה  נופי,  מפגע 
ההשלכות  את  כשבוחנים  הציבור.  בבריאות 
הבריאותיות האפשריות מהפקת פצלי השמן, 
מגלים שקיימת סכנה גדולה של זיהום אוויר 
קרינה  מסוכנות,  בכמויות  מאבק  כתוצאה 
ההפקה,  לעבודות  שנלווה  רעש  מסוכנת, 
וכן זיהום מי התהום כי הקידוח ייעשה מעל 

אקוויפר ההר“.
אולי  רבוע,  לקילומטר  תחום  הנזק  כל  אם 
זה מחיר ששווה לשלם כדי לספק חלק ניכר 

מצריכת הנפט שלנו?
יהיו  גם  קסם:  בנוסחת  מדובר  “לכאורה 
בשטחה של מדינת ישראל קידוחי נפט, וגם 
הם ייעשו כל כך עמוק מתחת לאדמה שלא 
נרגיש שהם שם. אבל אם התוכנית תתממש, 

תעשייה  לאזור  יהפוך  תל־עזקה  שטח  כל 
ענק, ממש כמו שדה נפט, רק ללא בור כרייה. 
שצריך  מה  וכל  שם  נמצא  שהנפט  לא  זה 
הנפט,  את  לייצר  צריך  אותו.  לשאוב  זה 
ייצור  מתקני  יקומו  הקרקע  פני  על  ולכן 
גם  אולי  השאיבה.  מתקני  מלבד  ותעשייה 
זיקוק, כי התוצר  יצטרכו להקים שם מפעל 
של הקידוח יהיה נפט עתיר גופרית שנחשב 

למזוהם, ואז תהיה חובה לזקק במקום“.
הלפרן־ לפי  כך  הזה,  התעשייה  אזור 
מוסרי, לא יהיה הבעיה הכי גדולה שתצמח 
להפיק  מתכוונים  הנפט  “את  מהפרויקט. 
מאות  של  לעומק  צנרת  החדרת  ידי  על 
הקרקע  סביבת  של  וחימום  באדמה  מטרים 
לאורך שנים.  300 מעלות  לטמפרטורה של 
למעשה מבשלים את השכבה שמתחת לפני 
לגז  או  נוזלי  לנפט  שיהפוך  וחומר  הקרקע, 
הזו  שהטכנולוגיה  החוצה. למרות  יישאב 
פותחה כבר לפני שנים רבות, עוד לא הייתה 
בשיטה  מסחרית  הפקה  בעולם  מקום  בשום 
הזאת - היו כמה ניסיונות, אבל לא בהיקפים 
ולכן אין ממצאים ומסקנות לגבי  גדולים - 
ההשלכות של הפקה בקנה מידה רחב, והאם 
היא יכולה לגרום לאדמה להיסדק. הניסיונות 
שנעשו היו בתנאי שטח אחרים, כך שגם אם 
במקום אחר הקרקע לא נסדקה, אין ביטחון 

שכאן לא יקרה דבר כזה“.
תהיה המשמעות  מה  הקרקע,  תיסדק  ואם 

הסביבתית?
“זה עלול לזהם את מי התהום, כי מתחת 
ההר,  אקוויפר  נמצא  האלה  עמק  אזור  לכל 
מדינת  של  הגדולים  המים  ממקורות  אחד 

ישראל“.

הרחוק  שבעבר  טוען   IEIמ־ שפיר  רליק 
כבר נערכה הפקה של נפט לצרכים מסחריים 
בשיטה האמורה. “בשבדיה הפיקו כך כמיליון 
לא  מאז  ל־1959.   1942 השנים  בין  חביות 
הנפט  מחירי  כי  מסחרית  הפקה  נעשתה 
בעולם היו נמוכים, ולא היה טעם להשתמש 

בשיטה כזו, למרות הניסויים המוצלחים“.
איך תמנעו זיהום של מי התהום?

השמן  פצלי  בין  מוחלטת  הפרדה  “יש 
לאקוויפר על ידי שכבת סלע. הדבר הזה היה 

ידוע עוד לפני שהחברה הוקמה“.
ב‘אדם, טבע ודין‘ לא משתכנעים. “בשום 
מקום בעולם לא חיממו שכבת סלע לחום של 
300 מעלות למשך שלוש שנים, ואף אחד לא 
יכול לומר בוודאות שלא יהיה זיהום של מי 
זיהום למי התהום,  יהיה  התהום. גם אם לא 
זיהום הקרקע הוא בעייתי בפני עצמו. מדובר 
והיא  חקלאות  הוא  החוקי  שייעודה  בקרקע 
כשהקרקע  בפועל.  לחקלאות  משמשת  גם 
וזיהום  גזים  פליטת  של  סכנה  יש  מזדהמת, 
אוויר. צריך לזכור שזה אזור מיושב ומטויל, 
התושבים  בנוף,  הקשה  הפגיעה  שמלבד  כך 
רעש  אוויר,  מזיהום  יסבלו  והמטיילים 

וסירחון“.

כאן לא נמיביה
פחות  מבהילה  או  יותר  יפה  דרך  אין 
היושב  העם  של  הטבע  משאבי  זאת:  לומר 
במהירות  האחרונות  בשנים  מועברים  בציון 
מסחררת לידיהם של יזמים פרטיים. בתמורה 
על  מלבישים  שהם  והמלט  הבטון  לשלמת 
זיהום  זוכה הציבור לעוד  השטחים הירוקים, 
אוויר או זיהום מים )ולפעמים שניהם(, פחות 
בעלי  של  הכחדה  וחקלאות,  מרעה  שטחי 
חיים נדירים וכמובן פחות מסלולי טיול. ואם 
נדמה היה למישהו שכל זה לא מאוד משנה, 
כי ממילא התמורה הכספית שישלמו היזמים 
תאפשר לו לוותר על הטיולים בארץ לטובת 
סכומי  אכזבה:  לו  נכונה  לחו“ל,  נסיעות 
מגיעים  אינם  שמתגלגלים  העצומים  הכסף 
ברובם לכיסו של הציבור, שהוא בעל הקרקע, 
במדינה  כאן,  דווקא  ליזמים.  שוב  אלא 
נמכרים  בעולם,  הצפופות  לאחת  שנחשבת 
לבם  למגנת  יחסית,  בקלות  הטבע  משאבי 
שהנוף  מי  כל  ושל  הירוקים  הארגונים  של 
השתגע,  הבית  בעל  לו.  יקר  הארצישראלי 

והוא עסוק במכירת חיסול. 
הארגונים  כיום  מנהלים  מאבקים   110
הטבע.  להגנת  החברה  ובראשם  הירוקים, 
על  נקודה  אין  כמעט  אילת,  ועד  מהחרמון 
המפה שלא מתחולל עליה קרב קטן. לרוב, 

האחד  מהעבר  הוגנים:  אינם  הכוחות  יחסי 
ציבור  יחסי  משרדי  שמעסיקים  טייקונים   -
הארגונים   - האחר  מהעבר  ולוביסטים; 
הירוקים על משאביהם הדלים. האזרח הקטן 
להשלכות  מודע  אינו  כלל  בדרך  שבתווך 
ארוכות־הטווח של העברת המשאב הציבורי 

לבעלי ההון, ונותר אדיש למאבק.
יזמים  או  ממשלה  משרדי  “לפעמים 
למה  ושואלים:  מהעולם,  דוגמאות  מביאים 
לא?“  ובישראל  אפשר,  למשל  בקליפורניה 
להגנת  החברה  דובר  גרינבלט,  דב  מספר 
הטבע. “ואני אומר: אי אפשר להשוות אותנו 
למדינות כמו ארצות הברית, רוסיה וסין, או 
היא  ישראל  יותר.  קטנות  למדינות  אפילו 
מדינה קטנה מאוד, שעתידה להפוך בשנים 

הקרובות למדינה הצפופה בעולם“.
העולם,  מפת  על  סיכה  חצי  היותה  חרף 
בשטחה  המחזיקה  למדינה  ישראל  נחשבת 
“יש  מגוונים.  טבע  ערכי  של  נדיר  ריכוז 
חול  מרחבי  בהן  שיש  נמיביה,  כמו  מדינות 
כמו  מדינות  “או  גרינבלט.  אומר  עצומים“, 
ההימליה  רכס  על  שיושבות  ונפאל,  הודו 
כמו  מדינות  יש  גבוהות.  פסגות  בהן  ויש 
ארגנטינה, עם מישורים גדולים. בישראל יש 
הכול מהכול, אבל מאוד קטן וצפוף. לכן על 
מה שיש לנו צריך לשמור, גם בשביל ההווה 
וגם בשביל העתיד. כדי שלנכדים שלנו יהיו 
לטייל.  איפה  להם  שיהיה  פתוחים,  שטחים 
כביש  לעוד  רק  ולא  לזה,  גם  לדאוג  צריך 

ולעוד קניון“.
כיבוש  שלצד  למדו  כבר  הטייקונים 
דעת  את  גם  לכבוש  צריכים  הם  הנדל“ן, 
הקהל. לכן הם מקפידים לשווק יזמות עסקית 
כמעשה שהוא כמעט אידיאליסטי, ושולחים 
מסרים מרגיעים שנהגו על ידי טובי המוחות 
על  לספר  מרבים  הם  הציבור.  יחסי  בעולם 
הרווחים העצומים שתפיק המדינה מהיזמות 
כלכלית,  עצמאות  עוצמה,  כסף,  שלהם: 
ניצבים  מנגד  ועוד.  ביטחונית  התעצמות 
הארגונים הירוקים, שמוחים בגרון ניחר על 
אלא  לעד.  בטבע  שייחרצו  והחורבן  ההרס 
הירוקים  מזוהים  רבים  בעיני  מזלם,  שלרוע 
שכל  כאלה  או  שמאל,  כארגוני  אוטומטית 
וקידמה.  פיתוח  לעכב  היא  בעולם  מטרתם 

בקיצור, טרחנים.
אתם מן הסתם מודעים לכך שהאוכלוסייה 
אם  גם  מתרחבים.  שלה  והצרכים  גדלה 
מאוד נרצה, אי אפשר לשמור על כל ערכי 

הטבע והנוף.
אומרים  לא  פעם  אף  “אנחנו  גרינבלט: 
שהעולם  מבינים  אנחנו  לפיתוח.  ‘לא‘ 
מתקדם, אבל אנחנו אומרים שאפשר לדאוג 
גם לפיתוח וגם לשימור הטבע והסביבה. אחד 
מול  האחר.  חשבון  על  לבוא  צריך  לא  מהם 
להם  להיות  שעלולות  יוזמה  או  פיתוח  כל 
תמיד  אנחנו  שליליות,  סביבתיות  השלכות 
הטבע  על  שהשפעותיהן  חלופות  מציעים 

והנוף קטנות בהרבה, אם בכלל יש כאלה“.
שלטובת  מבינים  לא  הממשלה  ובמשרדי 
תהיה  בטבע  שהפגיעה  כדאי  העתיד 

מזערית?
“התשובה היא פשוט לא. עיקר השיקולים 
סביבתיים  ושיקולים  כלכליים,  הם  שלהם 
העדיפויות.  סדר  בתחתית  נמצאים  ונופיים 
כל מה שצריך כדי לשמור על הטבע זה שני 

דברים: היגיון ורצון טוב“.
מול שני הדברים הפשוטים האלה, עומד 
ביום  כסף.  מאוד  הרבה  הכסף.  כלל  בדרך 
המועצה  אישרה  שיחתנו,  התקיימה  שבו 
הארצית לתכנון ולבנייה את הצעת המדינה 

לאילת.  מבאר־שבע  הרכבת  מסילת  לתוואי 
המשמעות היא פגיעה במכתש רמון, במכתש 
הגדול, במכתש הקטן, במרחב צין ובנחל סיף. 
המשרד להגנת הסביבה, רשות הטבע והגנים 
והחברה להגנת הטבע הגישו הצעה חלופית, 
שלא  ארוכה  מנהרה  כריית  על  המבוססת 
לטענת  אולם  הגלוי,  השטח  בתוואי  תפגע 
המדינה מנהרה כזו תייקר את הפרויקט ב־5 
בשנה  השלמתו  את  ותעכב  שקל  מיליארד 
לפחות. הפגיעה בטבע לא הכריעה את הכף, 

וההחלטה נפלה.
את  להבין  ניתן  עוד  הרכבת  בעניין  אם 
הציבור  ולטובת  אילת  לפיתוח  דחיפותה 
ברור  לא  ממש  אחר  גדול  במאבק  הרחב, 
מתנהל  הזה  המאבק  האזרחים.  ירוויחו  מה 
אחת  אילת,  שבמפרץ  האלמוגים  בשמורת 
בעולם.  המפורסמות  התת־ימיות  השמורות 
בלבה נמצאת שונית האלמוגים, המשתרעת 
של  לאורך  אילת  מפרץ  לחוף  במקביל 
שנים  לארבע  קרוב  לפני  מטר.  כ־1,200 
ולבנייה  לתכנון  הארצית  המועצה  אישרה 
מסחרי  ומרכז  קומות  עשר  בן  מלון  הקמת 
צמוד לחוף השמורה. בעקבות מחאת החברה 
מומחים  דעת  חוות  שהציגה  הטבע,  להגנת 
לפגיעה  ממשית  סכנה  מפני  המזהירה 
בשמורת האלמוגים, דחתה הוועדה המחוזית 

את ביצוע הפרויקט. בינתיים. 
אומר  שלנו“,  גדול  הכי  המאבק  “זה 
הפרויקט,  רוצה להקים את  “היזם  גרינבלט. 
והעירייה עוזרת לו, כי זה כסף שנכנס לכיסים 
של שניהם. ההגנה על שמורת האלמוגים בין 
וכמו  בחשבון.  נלקחה  לא  בעולם  החשובות 
במקרה הזה, גם בהרבה מקרים אחרים המדינה 
שעשויות  יוזמות  ובמהירות  במרץ  מקדמת 
ולנוף.  לטבע  הפיכה  בלתי  פגיעה  לגרום 
הציבורי,  לאינטרס  מנוגד  חד־משמעית  זה 
לפעול  במקום  בתפקידה.  מועלת  והמדינה 

לטובת האזרחים, היא פועלת לרעתם“.

קל יותר מסגירת מרפסת
הגופים  מנהלים  המאבקים  רוב  את 
כשמדובר  בפרט  לבדם,  כמעט  הירוקים 
במקומות שאינם מאוכלסים ושהתיירות בהם 
שמירת  על  למערכה  זאת,  לעומת  דלילה. 

המועצות  הצטרפו  האלה  בעמק  הטבע 
לא  הפעם  יהודה.  ומטה  יואב  האזוריות 
מדובר רק בנזק הסביבתי הצפוי; המתנגדים 

מערערים על עצם התועלת שבפרויקט.
“השיטה של הפקת נפט מפצלי שמן לא 
אומרת  בעולם“,  אחרים  במקומות  הצליחה 
האנרגיה  קמפיין  מנהלת  קרופסקי,  הילה 
של גרינפיס. “יש פיילוטים כבר שבע שנים 
להגיע  מצליחים  לא  והם  וביוטה,  בקולורדו 
שברגע  להבין  חייבים  מסחרית.  להפקה 
מתוך  אורגניים  חומרים  לשחרר  שמנסים 
כמו  נוספים  חומרים  משתחררים  הסלע, 
מתכות כבדות וגזים, שחלקם רעילים מאוד. 
את מה הם יזהמו? את מי התהום? את הקרקע? 

אולי את האוויר? 
“משרד הבריאות מצא שאחרי שבשבדיה 
ניסו להפיק נפט בשיטה דומה, הקרקע לא 
של  לאזור  הפך  והאתר  להשתקם,  הצליחה 
לנצל  אפשר  שאי  אדמה  זאת  וחורבן.  הרס 
אחר כך לגידולים חקלאיים או לתיירות, כי 
חלק מהגזים שמשתחררים מסריחים מאוד. 
התפתחה.  שהטכנולוגיה  ויגידו  יבואו  אז 
רשומה  ההתפתחות  שכל  הוא  העניין 
כך  על  לדבר  שלא  בניסויים.  רק  בינתיים 
שהפקת נפט מפצלי שמן היא אסון אנרגטי, 
צריך  הזאת  האנרגיה  את  להפיק  כדי  כי 

להשתמש באנרגיה“.
בינתיים, פצלי השמן משמנים את דרכם 
ישראלי  כל  מבוקשם.  להשגת  היזמים  של 
הסבך  את  מכיר  מרפסת,  לסגור  שניסה 
על  והבנייה  התכנון  ועדות  של  הבירוקרטי 
נציגי המשרדים השונים החברים בהן; לעומת 
לחיפוש  קידוחים  לבצע  שמבקש  יזם  זאת, 
חוק  לגמרי.  שונה  פרוצדורה  פוגש  נפט, 
הנפט, שנחקק בשנת 1952 )עם שני שינויים 
דורש  השנים(,  במרוצת  בו  שנערכו  קלים 
לכאורה מהיזם לקבל שורה של אישורים - 
על  מהממונה  האנרגיה,  משרד  של  מוועדה 
הנפט במשרד ומהמועצה המייעצת על ענייני 
הנפט. אלא שכל אלה הן למעשה וריאציות 
שונות של אותו משרד ממשלתי. כלומר: כדי 
זיכיון, יש לעמוד בתנאים ובדרישות  לקבל 
שמציב משרד האנרגיה בלבד. משרדים כמו 
אינם  הסביבה  ואיכות  פנים  ושיכון,  בינוי 

הילה קרופסקי, גרינפיס: 
“השיטה של הפקת נפט 
מפצלי שמן לא הצליחה 
במקומות אחרים בעולם. 
ברגע שמנסים לשחרר 
חומרים אורגניים מתוך 
הסלע, משתחררים חומרים 
נוספים כמו מתכות כבדות 
וגזים, שחלקם רעילים 
מאוד. משרד הבריאות 
מצא שאחרי שבשבדיה 
ניסו להפיק נפט בשיטה 
דומה, הקרקע לא הצליחה 
להשתקם, והאתר הפך 
לאזור של הרס וחורבן“

דב גרינבלט, החברה 
להגנת הטבע: “אנחנו 

מבינים שהעולם 
מתקדם, אבל אנחנו 

אומרים שאפשר לדאוג 
גם לפיתוח וגם לשימור 

הטבע והסביבה. אחד 
מהם לא צריך לבוא על 

חשבון האחר. מול כל 
פיתוח או יוזמה שעלולות 

להיות להם השלכות 
סביבתיות שליליות, אנחנו 

תמיד מציעים חלופות 
שהשפעותיהן על הטבע 

והנוף קטנות בהרבה“
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תקדים מעורר ספקות. 
קידוח תמר

סכנת זיהום אוויר ומי התהום. 
קרן הלפרין־מוסרי

בסכנת התכווצות מתמדת. שטח מרעה בעמק יזרעאל

פיתוי אנרגטי מול פגיעה בציבור? חבל עדולם
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לקידוחי  זיכיון  המעניקה  לוועדה  שותפים 
מדינת  כאשר  הגיוני  היה  אולי  זה  נפט. 
ישראל הצעירה הייתה רעבה מדי, הפנטזיות 
שני  ומצד  תקוות,  הציתו  נפט  גילוי  על 
המדינות  לאחת  האפשרות שישראל תהפוך 
הצפופות בעולם נראתה כחזון אחרית הימים. 
כיום החוק שגילו למעלה משישים שנה נראה 
כמעט תמוה, ובכל זאת עולם כמנהגו נוהג. 

חוק הנפט לא רק מלא חורים בכל הקשור 
אינו  גם  אלא  לקידוחים,  אישורים  לקבלת 
וכמו  התמלוגים.  בנושא  הקצוות  את  סוגר 
ממש  האחרון  כשברגע  הגז,  של  במקרה 
הצליחה ועדת ששינסקי להגדיל את שיעור 
התמלוגים שעמדו על פי החוק על 6 אחוזים 
בלבד )אך עדיין לא להשוותם למקובל בשאר 

העולם(, כך גם במקרה הנפט. 
שמעודדת  בשיטה  מנוסח  הנפט  “חוק 
חופשית“,  מאוד  בצורה  להשקיע  יזמים 
אומרת הלפרן־מוסרי. “זה לא מתאים לתקופה 
הנוכחית, כי הנזקים היום עשויים להיות הרבה 
שטח  פיסת  כל  על  כיום  משמעותיים.  יותר 
החוק  לפי  אבל  ברורות,  הגדרות  יש  בארץ 
חייבים לתת  לא  הזיכיונות  כשניתנים  הישן, 
ביטוי לכל ההיבטים שאנחנו מקפידים עליהם. 
עוד לפני שמחליטים אם אנחנו בעד או נגד 
שנבחנו  בטוחים  להיות  צריכים  הפרויקט, 
זיהום הקרקע, האוויר  כל ההשלכות מבחינת 
ישראל  מדינת  שקבעה  החוק  ואילו  והמים, 
מהתלות  ולהשתחרר  נפט  למצוא  כשחלמה 

באחרים, לא ִחייב לבדוק את כל אלה“.
כל  יושבים  ובנייה  לתכנון  “בוועדה 
הממשלה  משרדי  של  הרלוונטיים  הגופים 
וגם כל מי שמרגיש שהוא צד בעניין - כולל 
נציגי ציבור, נציגי המשרדים השונים ונציגי 
על  “כשמדובר  קרופסקי.  אומרת  הירוקים“, 
קידוחים לצורך תגליות נפט או גז, יש ועדה 
סגורה בתוך משרד ממשלתי, שיושבת רק עם 
עצמה ואין כל שקיפות להחלטות שמתקבלות 
בה. תיאורטית יכול להיות מצב שבו מקורב 
לאנשי הוועדה יקבל זיכיון לקידוח, ואף אחד 
לא ייתן הסבר לציבור למה דווקא הוא זכה“.

זיכיונות הקידוח בעמק  בעקבות הענקת 
האלה, עתרו אנשי ‘אדם, טבע ודין‘ לבג“ץ. 
באופן  הניסוי  את  לבחון  קראנו  “בעתירה 
שבו  לאופן  בניגוד  ומאוזן,  מקצועי  קפדני, 
הלפרן־ אומרת  כה“,  עד  מקודם  הפרויקט 

שכולל  שהניסוי,  דורשים  “אנחנו  מוסרי. 
למעשה הקמה של תעשייה כימית בלב חבל 
ארץ שהוא פנינת טבע, ייעשה בהליכי תכנון 
ובנייה כדין. משרד האנרגיה והמים והחברה 
להסתפק  שניתן  סבורים  מצדם  היזמית 

תוכניות  את  שעוקפים  מקוצרים,  בהליכים 
ומצמצמים  השטח,  על  החלות  המתאר 
והרשויות  משמעותית את מעורבות הציבור 
לעצמאות  להגיע  הפיתוי  אולי  המקצועיות. 
אנרגטית גובר מבחינת המדינה על הפגיעה 
האפשרית בציבור, אבל צריך לזכור שמדובר 
בחברה פרטית שתפיק את הנפט. היא אמנם 
צריכה לתת תמלוגים למדינת ישראל, אבל 

היא לא מבטיחה שהנפט יימכר רק לה“.

 הישראלים יפסידו,
הרוסים ירוויחו

לא  הוא  ש“הנפט  טוענים  אמנם   IEIב־
והיא  ישראל,  מדינת  של  אלא  החברה  של 
זאת שתחליט כמה ואיפה היא תשווק“, אבל 
קרופסקי נוטה לפקפק בהצהרות מעין אלה. 
ויש לה על מה להתבסס: התקדים של מאגר 
הטריטוריאליים  במים  שנמצא  ‘תמר‘,  הגז 
שקדמה  בתקופה  אם  ישראל.  מדינת  של 
הטבעי,  ברור שהגז  היה  הזיכיונות  לקבלת 
פנים,  לצורכי  ישמש  יימצא,  וכאשר  אם 
שותפות  כי  נחשף  ספורים  חודשים  לפני 
למכירת  הבנות  הסכם  על  חתמה  תמר 
כמויות אדירות ממנו ל‘גזפרום‘, חברת הגז 
והנפט הגדולה ביותר ברוסיה. על פי ההסכם 
תרכוש גזפרום 4.2 מיליארד מ“ק גז טבעי 
הכול  ובסך   - שנה  עשרים  במשך  לשנה 
מיליארד   274.6 מתוך  מ“ק,  מיליארד   84

שקיימים במאגר לפי ההערכות.
“כל מה שאנחנו יודעים זה שיש גז בתמר 
ל־25 השנים הבאות, לא מעבר לכך. אנחנו 
וכמה  לווייתן,  במאגר  יש  כמה  יודעים  לא 
אפשר להפיק ממנו - והם כבר בהסכם הבנות 
עם חברת גזפרום הרוסית“, אומרת קרופסקי. 
חברה  הם  כי  לי,  ברור  שלהם  “האינטרס 
שתפקידו  במדינה  ריבון  יש  אבל  פרטית. 
לפתח  שנדע  עד  לגז  זקוקים  ואנחנו  לאזן, 

טכנולוגיות חדשות“.
“הופענו לפני הוועדות ואמרנו את דעתנו 
שאין לאפשר ייצוא של גז“, מוסיפה הלפרן־
ישראל  למדינת  ייצא  מה  “שאלנו:  מוסרי. 
המתכלה  הטבע  משאב  את  שמבזבזים  מכך 

שלה, לטובת מדינות אחרות?“
מנכ“ל  גם  היו  הגז  לייצוא  במתנגדים 
של  הראשי  המדען  הסביבה,  להגנת  המשרד 
האנרגיה  משרד  של  הראשי  המדען  משרדו, 
ושורת  השלטון  לאיכות  התנועה  והמים, 
מומחים. למרות כל אלו, הוועדה קבעה שיש 
להבטיח גז למשק המקומי ל־25 שנה בלבד, 
והתירה לייצא עד 53 אחוז מעתודות הגז של 
ישראל. זאת בנימוק שהייצוא נחוץ כדי לעודד 

את היזמים לחפש מאגרי גז חדשים ולפתח את 
התחרות  את  שיגביר  מה  שנמצאו,  המאגרים 
את  ויגביר  לצרכנים  הגז  אספקת  בתחום 

הוודאות שהאספקה לא תיקטע פתאום.
שמאל  יד  מה  יודעת  אינה  ימין  “יד 
עושה“, אומרת על כך הלפרן־מוסרי. “אם לא 
היינו  גז, אולי לא  ייצוא של  היו מאפשרים 
זקוקים לפצלי השמן. הנפט הוא הרי משאב 
מזהם שהעולם הולך ומתנתק ממנו, ובישראל 
דווקא ממשיכים לחפש. אם הכמות שיפיקו 
תישאר פה - למעשה מגבירים את השימוש 
ואם  הסביבתי;  הזיהום  את  ומגדילים  בנפט 
את  הגברנו  לא   - ייצוא  היא  הנפט  מטרת 
לחברה  עזרנו  ורק  האנרגטית,  האיתנות 
פרטית. מדינת ישראל אמנם תקבל תמלוגים, 
מתברר  שבה  נקודה  לאותה  נגיע  שוב  אבל 
שהציבור הישראלי מקבל סכומים מזעריים, 
בעוד הנזק עשוי להיות מאוד כבד. אז מה לזה 
יותר פשוט היה להשאיר את כל  ולציונות? 

הגז בארץ ואז לא היינו נזקקים לנפט“.
רליק שפיר, למה לנו נפט כשיש גז?

יש  אבל  גדולה,  ברכה  באמת  הוא  “הגז 
דברים כמו טנקים, מטוסים ומשאיות גדולות, 
שלא יכולים להיות מונעים בגז. בנוסף, הגז 
מגיע מהים בצינור, וצינור הוא מטרה פגיעה 

מאוד, ולכן לא כדאי להסתמך רק עליו.
“בשלב הזה אנחנו מתכננים לערוך בשטח 
פגיעה“,  אין  שבאמת  שיראה  פיילוט  רק 
מבקש שפיר להרגיע. “אנחנו הולכים להפיק 
היא  חבית  כשכל  בשיא,  ביום  חביות  חמש 
בסך הכול 159 ליטר. חימום הקרקע ייעשה 
תשעה  יהיו  שמתוכן  שנים,  שלוש  במשך 
מזה.  לפחד  מה  אין  הפקה.  של  חודשים 
כן  אבל  יזיק,  חושב שהפיילוט  לא  אחד  אף 
חוששים מההפקות המסחריות ורוצים לוודא 
שהן לא ייעשו באזור מיושב. אנחנו תומכים 
להפקה  נגיע  שכאשר  התחייבנו  ולכן  בכך, 
מסחרית, היא לא תיערך באזור מיושב אלא 

בציר תרקומיא שבדרום האזור“.
החברות  כל  של  העבודה  “שיטת 
הציבור  את  לשכנע  היא  המסחריות 
של  האינטרס  בכלל  הוא  שלהן  שהאינטרס 
המדינה“, אומרת על כך קרופסקי. “פעם הן 
מדברות על צורכי הביטחון, פעם על עצמאות 
אנרגטית, וזה בהחלט עוזר להן. אבל במבחן 
התוצאה, כשזה מגיע למכירת משאבי הטבע 
של ישראל למדינות אחרות, הן בוחרות בלי 
ולא  קושי באינטרס הכלכלי המסחרי שלהן 

בטובת המדינה“. 0
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רליק שפיר )בתמונה(, חברת 
IEI: “בשלב הזה אנחנו 
מתכננים לערוך בשטח רק 
פיילוט שיראה שבאמת 
אין פגיעה. חימום הקרקע 
ייעשה במשך שלוש שנים, 
שמתוכן יהיו תשעה חודשים 
של הפקה. אין מה לפחד 
מזה. התחייבנו שכאשר נגיע 
להפקה מסחרית, היא לא 
תיערך באזור מיושב“

>

גורמים במשרד להגנת הסביבה מספרים כי דרשו 
שמשרדם יהיה הגוף המוביל בבחינה הסביבתית 

של פרויקט פצלי השמן. “למרות זאת, בתקנות 
הנפט נקבע כי ההנחיות להכנת המסמך הסביבתי 

- אחד המרכיבים החשובים ביותר מבחינת 
השמירה על הסביבה - יוכנו דווקא על ידי משרד 
האנרגיה והמים. משרדנו פנה למשרד המשפטים 

על מנת לשנות את התקנות הללו ולשמור על 
האינטרס הסביבתי, אך נדחה.

“אנו לומדים את השפעות הנושא אל מול 
הפוטנציאל הטמון בו, ויארך עוד זמן רב עד 

שניתן יהיה לקבל החלטות מושכלות בעניין 
הפרויקט כולו. יודגש כי כיום עומד על הפרק 
פיילוט בהיקף של 12 דונם בלבד, שיפעל לכל 

היותר למשך שלוש שנים. המשרד העביר 
התייחסותו לפיילוט זה והדגיש בה כי מדובר 

בפיתוח של טכנולוגיה חדשה שעדיין לא הוכחה. 
בנוסף, מודגש בעמדת המשרד כי להפקת דלק 

זה ולשימוש בו יש השלכות על פליטת גזי 
חממה, זיהום אוויר ואפשרות לפגיעה בקרקע 

ומים, בשטחים פתוחים ובמגוון ביולוגי“. 
תגובת משרד האנרגיה:

“לחברת IEI הוענק רישיון לבדיקת ההיתכנות 
של הפקת נפט מפצלי שמן בשפלה. הפיילוט 
נועד על מנת לבחון את השיטה והשלכותיה 

בכל ההיבטים, ובכלל זה כמובן היבטי ההשפעה 
על הסביבה. יש לציין כי ברישיון שניתן לחברה 
הובהר כי אין בהיתר כל זכות להפקה מסחרית, 

וכי על בעלי ההיתר להצטייד באישורים הנדרשים 
מכל הגופים הרלוונטיים. 

“ההליך התכנוני המתקיים במסגרת סעיף 47 
לחוק הנפט הנו מחמיר יותר מההליך שהיה 

מקובל עד כה בתחום חיפושי הנפט, מאחר שהוא 
כולל שלב של שימוע והתנגדויות הציבור, וכן 
התייחסויות להיבטים סביבתיים. יש לזכור כי 

מטרת הפיילוט הינה לדמות את המרבץ, אחרת 
לא ישיג את מטרתו מבחינת בדיקת ההשפעות 

על הסביבה וישימות ההפקה. 
“מדינת ישראל היא אי אנרגטי ואינה יכולה 

לסמוך על מקור אנרגיה מרכזי ויחיד. משום כך, 
פועל המשרד לגיוון מקורות האנרגיה במדינה. 

כיום, פחות מ־50 אחוז ממקורות האנרגיה 
הראשיים הנם מבוססי נפט, ואלה משמשים 

בעיקר לתחבורה וחימום. יתר מקורות האנרגיה 
משמשים לייצור חשמל. ב־2010 יוצרו 37 אחוזים 

מאספקת החשמל באמצעות גז טבעי, והיתר 
על ידי פחם, סולר ומזוט. כמו כן משרד האנרגיה 

והמים מקדם מדיניות של פיתוח ושילוב 
אנרגיות מתחדשות במשק האנרגיה של ישראל, 

במטרה להבטיח ביטחון ועצמאות אנרגטיים 
למשק הישראלי ולחזק את השתלבותו בתרבות 

הרגישות לסביבה“. 
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