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פרופ' אופירה איילון, מוסד שמואל נאמן
בטכניון, אוני' חיפה-

כותרת:

מיכאל מירו : שבת שלום לך הפרופסור אופירה איילון.

פרופ' אופירה איילון : שבת שלום מיקי.

מיכאל מירו : את בשני הכובעים, מוסד שמואל נאמן שבטכניון

ואוניברסיטת חיפה ואנחנו בעקבות מתווה הגז, כי משהו כאן

פוספס, התפספס בתוך השיח הזה כי מדברים הרבה על מחירים,

מחירים, מחירים אבל לא שמים לב שכל ההצמדות וכל המשחק

של תמהיל הדלקים הוא לא הדבר הכי טוב לבריאות וגם הגז

פולט מזהמים לאוויר וגם הגז הוא לא בריא.

פרופ' אופירה איילון : אז אל"ף אתה צודק. הגז, קודם כל

מבחינת הפוטנציאל שלו לזיהום אוויר, הוא טוב יותר מחלופה של

פחם ובוודאי טוב יותר מחלופה של סולר או דיזל שמשתמשים

בהם. הוא כן מפחית וכמעט מאפס את הפליטות של חלקיקם,

הוא מפחית את הפליטות של תחמוצות גופרית. לא בהכרח הוא
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מפחית את תחמוצות החנקן והשובל החום הזה שאנחנו רואים

שיוצא מתחנות כוח והוא כן משפר את הפליטות בהיבטים של

פליטות של גזי חממה ובתנאי שאין דליפות של המתאן, כי אם

יש דליפות של המתאן, אז הוא אפילו גז חממה יותר גרוע מאשר

פחם אפילו. אז בחלק מהדברים הוא באמת משפר, בחלק הוא

כמעט אותו דבר כמו חלופות אחרות וזה נכון, ממש כמו שאמרת,

שפליטות של חלקיקים וגופרית ותחמוצות חנקן יש בעצם השפע

על הבריאות, יש השפעה על יבולים חקלאיים, יש השפעה על

הבתים שלנו אפילו בהיבטים האלה של גשם חומצי שזו בעיה

פחות בישראל אבל היא קיימת בהחלט בעולם ולכן בעצם העלויות

החיצוניות של גז הן נמוכות יותר בהשוואה להפקת חשמל מפחם

למשל, אבל הן עדיין קיימות. עדיין יש עלויות חיצוניות.

מיכאל מירו : כן, ואנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון כי

כשעושים את החישובים הכלכלים אומרים : וואי, שילמנו פחות על

הגז אבל אנחנו שילמנו במקום אחר מחיר שהוא יכול להיות

מאוד קריטי לחיים שלנו, מה עוד שגם בכלל בכל הנוסחאות

שמדברים בוא נצמיד את זה ואולי פתאום מחיר הפחם הוא זול

יותר אז אומרים : בואו נפעיל עכשיו יותר תחנות כוח עם פחם

ונפחית רגע את הגז כי זה עולה לנו יותר יקר והשיקול הזה הוא

שיקול הרסני כי יכול להיות שחסכת באמת אפילו מיליונים אבל

הנזק הוא הרבה הרבה יותר משמעותי בחיי אדם.
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פרופ' אופירה איילון : אז אני אקח אותך צעד אחד הלאה

בדברים ששכחנו כי בעצם אנחנו צריכים לזכור שאם הגז הוא זול

יותר ומחיר החשמל הוא זול יותר וזה היום הססמה : בוא נוזיל

את יוקר המחיה, בסופו של דבר אנחנו נחשפים פה למה שנקרא

ריבאונד אפקט, כי אם החשמל הוא זול, אז יאללה, בואו.. ובסוף

לכל גם קנינו מזגן חדש ויעיל? אז בוא נפעיל אותו 24/7. בוא

נלך בבית עם דובון ונישן עם פוך גם בקיץ כי יש לנו חשמל זול

ומזגן מאוד יעיל. זאת אומרת אנחנו, הגז הזה, והלכאורה הוזלה

של מחיר החשמל יכולה לייקר לנו את עלות המחיה שלנו בגלל

שאנחנו פשוט לא נשתמש בחשמל בתבונה ועוד צעד אחד זה כל

הנושא הזה של האנרגיות המתחדשות. אנחנו היום מדברים על הגז

כעל שוע עולם, אנחנו מדברים היום על הגז בתור קרש הצלה

אבל הגז היום בעצם דוחה את ההקמה של האנרגיות המתחדשות

בישראל כי יש חשמל זול אז למה ללכת לטכנולוגיות שהן עדיין

לא מה שאנחנו קוראים בגריד פרטי. הן עדיין לא זולות כמו

הפקת חשמל.

מיכאל מירו : כי אנחנו...

פרופ' אופירה איילון : אז אנחנו משלמים פה בעצם שלוש פעמים

- גם אין התייעלות, גם...

מיכאל מירו : אנחנו עם ראש יותר מידי של מספרים ולא עושים

תכלול. אין מה חשיבה מתכללת של סל דלקים שהוא חכם יותר,
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שהוא לוקח בחשבון גם ההשלכות הנוספות. זה לא רק להגיד -

כסף. זה לא רק כסף. יש גם ערכים נוספים שגם הם אפשר

לכמת אותם בסופו של דבר בכסף. זאת אומרת אפשר להגיע

שאחר כך נספור את ימי האשפוז ומחלות ופגיעה בבריאות שלנו

ובעוד הרבה דברים, זה גם כן דבר שעולה לנו בסופו של דבר

אבל איפשהו...

מיכאל מירו : זו בדיוק הגדרה של עלות חיצונית ועלות חיצונית

זה משהו שאנחנו מכיסנו לא משלמים אותה אבל המשק משלם

אותו. המשק משלם אותם באשפוזים, המשק משלם אותו בטיפולים

כימותרפיים. זה מה שהמשק משלם, זו בדיוק ההגדרה של עלות

חיצונית.

מיכאל מירו : ואנחנו עושים ככה, כמו שאומרים, שיעור קצר

בכלכלה כדי שנבין בדיוק איפה הבעיה. הבעיה היא של כולנו.

זאת אומרת, גם אלה שאומרים : תוריד את המחיר, גם אלה

שאומרים : המחיר בסדר. זה לא משנה כי הוויכוח הוא פה על

דברים אחרים לגמרי. זאת אומרת השיח צריך להיות על משהו

שבעצם נצא מכל העולם הזה המזהם ונמצא את דרך האמצע,

את דרך השווה. לפחות להתחיל לעבור כמה שיותר לאנרגיות

מתחדשות ולהבין שזה כאן ועכשיו

פרופ' אופירה איילון : והתייעלות. והתייעלות אנרגטית.

מיכאל מירו : על זה אין ויכוח כי התיאור שלך של הדובון
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בקיץ... אתה מגיע לפעמים למשרדים ואתה רואה שאנשים מקררים

כמעט ל20- וזה עוד טוב. 15 מעלות... 14, זה ממש לא סביר.

פרופ' אופירה איילון : נכון. אבל שוב, בנושא הזה של משרדים

אנחנו לכאורה לו משלמים את חשבון החשמל של המשרד שבו

אנחנו עובדים אז מה אכפת לנו לקרר? אבל בהחלט המודעות

לדברים האלה, והיפנים כבר למדו לא להגיע לכנסים עם חליפות

בקיץ כי חם, אז הקודים האלה הם בהחלט קודים שאנחנו

צריכים לאמץ אותם ואגב, יש הבדלים מאוד גדולים בין גברים

ונשים בעניין הזה. בדיוק השבוע קראתי מאמר שבעצם התכנון

הזה של הנוחות התרמית היא מחושבת על מטבוליזם של גבר ולא

מטבוליזם של אשה ואז אנחנו תמיד רואים שלגברים זה בסדר

אבל הנשים צריכות תמיד איזשהו צעיף. אז גם בזה יש דרך

שצריך למצוא את שביל הזהב.

מיכאל מירו : את יודעת מה? כשאת אומרת את זה אני נתקל

וזה באמת נכון, כי זה באמת... אין איזה תכנון שיתאים

פרופ' אופירה איילון : לבן אדם שיושב בפנים, נכון.

מיכאל מירו : כן, זה פשוט מתאים. זה עוד מקום שבו הגברים

מכתיבים את הטון למרות שזה לא כך הדברים כי החלוקה היא

אחרת באוכלוסייה.

פרופ' אופירה איילון : זה אני ממש אחרונה להתווכח על כזה

דבר. בהחלט כן.
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מיכאל מירו : אז מה הייתה מציעה למקבלי ההחלטות? כי אני

רואה, ככל שחולפים עוד ימים ובחישובים של מתווה הגז, ואומרים

: רגע... אני רואה את החישובים ואז אני נבהל כי אני רואה

שהשיקול שעדיין אפשר להפעיל תחנה פחמית או עדיין אפשר

לעבור לסולר וזה לא נורא, זה מאוד מפחיד היום.

פרופ' אופירה איילון : אל"ף, אני לא חושבת שמישהו יגיד שלעבור

לסולר זה לא נורא כי סולר זה איום ונורא.

מיכאל מירו : לא, מבחינת המחירים.

פרופ' אופירה איילון : גם מבחינת העלויות שלו וגם מבחינת

הזיהום שלו. זה ברור לכולם שזה ממש לא הדרך. בהחלט צריך

לראות את ה...

מיכאל מירו : אבל את יודעת שהיום בקיץ למשל חברת החשמל

עוברת מידי פעם לסולר כשהגז לא מגיע מתמר כי הביקושים הם

הרבה יותר ממה שאפשר להעביר בצינור אחד בודד.

פרופ' אופירה איילון : נכון אבל יחסית זה מעט משום שהיצרנים

הפרטיים מחויבים לקבל את הגז והם מייצרים את הגז ובקטע

הזה הם יכולים להגיע אפילו ל20- אחוז מכלל ייצור החשמל

בעתות כאלה ואחרות. ההמלצה זה לראות את כל המשק לא

בטווח של חמש שנים אלא בטווח רחוק יותר. ההמלצה היא

לכלול בכל חלק שאנחנו עושים חישובים את הנושא הזה של

עלויות חיצוניות, שהן חייבות להכנס בתחשיב הכולל והמתכלל
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שקראת לו וכמובן לזכור שצריך להתייעל וצריך להכניס אנרגיות

מתחדשות. אפשר להשתמש בגז הזה כאיזשהו דרך, בדרך ליעדים

האלה, אבל התכניות של המדיה להתייעל והתכניות של

המתחדשות אנחנו כל כך רחוקים מהן. דיברו על 20 אחוז

התייעלות אנרגטית עד 2020. אנחנו ב2016- כמעט, אנחנו לא

הגענו לשום התייעלות אנרגטית. אנחנו רק עולים ומגבירים את

צריכת החשמל שלנו. מתחדשות היעד הוא עשרה אחוז ב2020-,

אנחנו אפילו לא מגדרים את השני אחוז. אנחנו ממש לא שם.

מיכאל מירו : שזה פשוט לא יאומן. את יודעת, ככל שאני חושב

על זה, אתה מסתכל על מדינות כמו גרמניה ששמה צריכים

לחכות בסבלנות לשמש, כאן יש לנו בשפע והידע עובר למקומות

אחרים. הידע הישראלי אפילו.

Start- פרופ' אופירה איילון : כן. נכון. יש לנו מה למכור, אנחנו

up Nation, יש לנו פיתוחים, יש לנו רעיונות. אבל כשזה בא

ליישום פה, העדיפויות הולכות למקומות אחרים.

מיכאל מירו : כן וזה גם חלק מהעניין כי את יודעת כשמדברים

איתנו על מחיר החשמל אז במקרה הטוב בואי נגיד ש20- אחוזים

מהמחיר שאנחנו משלמים זה האנרגיה, כל היתר זה תקורות -

לעובדים, למערכות וגם לאנרגיה מתחדשות. אז אני אומר, ניחא.

אם אתה באמת לוקח ממני כסף כל פעם שאני משלם עבור

החשמל עבור אנרגיה מתחדשת, איך אנחנו מגיעים לשני אחוזים
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בקושי? איפה הכסף?

פרופ' אופירה איילון : אין לי תשובה אבל יש לי תשובה אחרת.

עוד אינפוט למשוואה הזו ששמת - 20 אחוז שאנחנו לא משלמים

זה העלויות החיצוניות. זאת אומרת על מחיר החשמל תוסיף עוד

20 אחוז שזה עלויות החיצוניות של הפגיעה בבריאות והפגיעה

ביבולים חקלאיים וכו' וכו'.

מיכאל מירו : שאף אחד לא מחשב את זה.

פרופ' אופירה איילון : אף אחד לכאורה לא משלם אותו אבל

אנחנו משלמים אותו בבריאות.

מיכאל מירו : זאת אומרת שבאים פקידי האוצר לבנות את

התקציב הם לא יכולים לקחת בחשבון את העלויות החיצוניות כי

הם לא ידועים. הם לוקחים את זה כדבר שאין מה לעשות,

ככה...

מיכאל מירו : הם כן יכולים, הם כן יכולים לקחת אותו. למשרד

להגנת הסביבה יש מסמך מסודר שמדבר על העלות של עלויות

חיצוניות מוכרות. זאת טבלה מאוד מאוד פשוטה, בכל אקסל

מאוד מאוד בסיסי אתה יכול לדעת כמה נוקסים פלטת וכמה

סוקסים, מה המחיר של כל טון כזה שנפלט ולעשות את החשבון.

מאוד פשוט.

מיכאל מירו : אם אני אתן לך בכלל אצבע, פרופ' אופריה איילון,

כמה מהאשפוזים הם כאלה שיכולנו לקחת את הכסף ולהשקיע
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אותו באנרגיה מתחדשת למשל ולחסוך למערכת הבריאות כסף.

פרופ' אופירה איילון : זה מסובך, אני אין את המספר הזה. אני

לא יודעת להגיד לך.

מיכאל מירו : אבל זה דבר שצריך לחקור אותו, לבדוק אותו.

פרופ' אופירה איילון : זה אני מסכימה, אבל כמה מתוך הדברים

האלה צריך לתרגם את זה בעצם מתוך העלויות החיצוניות

והעלויות החיצוניות הן בעצם לא רק מחלה אלא גם תופעות

אחרות שאנחנו בעצם משלמים עליהן כלל משקית.

מיכאל מירו : את יודעת, כי למשל יש מה שנקרא רשם הסרטן,

יש רישום של מחלות, אבל אין לנו רישום שנקרא "זיהום אוויר".

מחלות שנגרמות מזיהום אוויר. זה נבלע מהמון מחלות. זה נבלע

באסתמות, זה נבלע בסרטן, זה נבלע בהתקפי לב. אין איזה משהו

שאומר - וואו, בוא נראה. כמו הזאת איקס מקרים של אשפוז

ושל מחלות ושל מוות ומחלות כרוניות זה נגרם מזיהום אוויר. אם

היינו מצליחים לתייג את זה, לשים את זה כמשהו : שימו לב,

זה המצב, יכול להיות שמהנקודה הזו אפשר היה להמשיך הלאה.

פרופ' אופירה איילון : אז תראה, כן התחלה של זה קיימת היום

באיגוד ערים חיפה לאיכות סביבה שיצא בעצם עם מחקר מאוד

מאוד גדול או סקר אפידמיולוגי מאוד מאוד גדול שבדיוק זה מה

שהוא מנסה לעשות. לעשות מתאם בין סוג זיהום כזה ולאו

דווקא זיהום אוויר, זה גם יכול להיות זיהום של קרקע מזוהמת
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בדלק או זיהום של אסבסט או זיהום של חומר מסוכן כזה או

אחר ולנסות לעשות איזושהי השלכה כמו הזיהום, הריכוז שלו

וההשלכות הבריאותיות שלו. אבל זה סקר שהתחיל השנה וזה

סקר לחמש שנים אז יהיו לנו הרבה Milestones בדרך שנוכל

ללמוד בהן.

מיכאל מירו : תראי, זה נורא... אני מדבר איתך, את גם פרופסור

באוניברסיטת חיפה ואולי באמת צריך לעודד יותר את המחקר

בתחום הזה כי זה מחקר בין תחומי, זה גם ממדעי הרפואה, גם

ממדעי הסביבה, גם מכלכלה. לעשות קבוצות של חשיבה בתחום

הזה שבאמת אחת ולתמיד נוכל פה לעשות לנו חיים טובים יותר.

זאת אומרת שנבין שאין כזה דבר שעכשיו אני מפעיל פחם וגז

ואת האנרגיה המתחדשת אני אומר : לא.. תעזוב. זה אני אעשה

בהזדמנות אחרת. מישהו צריך לשים פה את הדברים, את הנתונים,

או לתת את הידע. הידע קיים באוויר. הוא קיים  ביניכם, בין

המדענים, אבל הוא לא נמצא אצל מקבלי ההחלטות.

פרופ' אופירה איילון : אז שוב, המחקר הזה שתיארתי הוא באמת

מתבצע באוניברסיטת חיפה, המחקר הזה של 5 השנים. הוא

מתבצע באוניברסיטה וזהו בדיוק הכוונה - להנגיש אותו לקבל

החלטות ולקבל באמת החלטות מבוססות על מחקר ולא, את יודע,

גד פילינג כזה או אחר.

מיכאל מירו : כן, ויש כאלה שאומרים שם אנחנו מנהלים סיכונים,
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מדיסציפלינה אחרת, מתחום אחר, ניהול סיכונים, אש אפשר גם,

אוקיי, אנחנו לא ידועים. גם זה קורה לפעמים שאתה  אומר -

אני לא יודע.

פרופ' אופירה איילון : ואז לנקוט בכלל הזהירות המונעת.

מיכאל מירו : בדיוק. זה כלל שהוא קיים גם כן ולפעמים עדיף

ככה לחשוב עד שנגלה את הידע. להזיק זה לא מזיק ולהגיד

ש"בוא נגיד שאיקס מקרים של אשפוז הם כתוצאה מזיהום אוויר"

ואז לא נדבר עוד כך על הגז, נגיד שזו תכלית חיינו. נכון, הוא

מפחית לנו בצורה מאוד משמעותית אבל בוא נתחיל להכניס הרבה

משאבים להתחיל

פרופ' אופירה איילון : לחלופות.

מיכאל מירו : לחלופות.

פרופ' אופירה איילון : לחלופות שבהן באמת באמת מפחיתות לנו

את המטרדים האלה.

מיכאל מירו : אז בואי נזכיר ככה בשורה אחת דוגמאות לחלופות.

דיברנו על אנרגיית שמש, אנרגיית רוח.

פרופ' אופירה איילון : קודם כל התייעלות - איך שאנחנו לא

מסתכלים על זה, קודם כל, קודם כל

מיכאל מירו : אני קונה

פרופ' אופירה איילון : גם לשמר אנרגיה וגם לייעל את השימוש

באנרגיה. לשמר אנרגיה זה פשוט לכבות את האור כשאתה יוצא
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מהחדר או את המזגן כשאתה הולך לישון ולהתייעל זה כל

הכלים החשמליים שהם יעילים יותר היום, אני מדברת על מזגנים,

אני מדבר על מקררים, מדברת על תאורה כזו ואחרת. אלה

דברים שאתה מפיק את אותה כמות אמצעים אבל בפחות אנרגיה.

זאת אומרת אותה יעילות מבחינת הקירור של המוצרים במקרר

אבל עם פחות חשמל. אחרי זה תכניס לזה אנרגיית השמש, תכניס

לזה את אנרגיית הרוח - אין לנו הרבה אנרגיית מים בישראל, אז

אנחנו לא יכולים להשתמש בה אבל יש לנו כל מיני פיתוחים

נוספים בארץ. שוב, הראש היהודי שממצאי פטנטים אז יש כל

מיני פטנטים נוספים של אנרגיה מתחדשת.

מיכאל מירו : וכמו שאומרים, השמיים הם הגבול ומי שיודע

להפוך תנועה לאנרגיה - ברוך הבא. שימציאו לנו את הדרך איך

אפילו מזה שאנחנו הולכים ברגל נייצר אנרגיה או מזה שמכוניות

נעות נייצר אנרגיה. דיברו הרבה על זה ובאמת ניתן דרור

ליצירתיות. פרופ' אופירה איילון ממוסד שמואל נאמן שבטכניון

ומאוניברסיטת חיפה, תודה רבה ושבת שלום.

פרופ' אופירה איילון : שבת שלום, להתראות.
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