עמוד 1

אופירהאילון

אנרגיה

שהוזלת
לא תרדים
מדינות אופ״ק ,ארגון

הנפט
אותנו
המייצאות

המדיכות

כפט,החליטו

בשבוע שעבר שלא להפחית
עות,בעולם של ביקושוהיצע ,היא ירידת מחירים .למה התקבלה
השאר ,התקבלה בדי
החלטה בזו? כיתן לשער בי ההחלטה ,בין
להפחית את בדאיות הפקת הגז מפצלי הגז בארה״בו״להרדים״
לעצמאים אכרגטית.
את האמריקאים בכיפיון שלהם להפוך
את

מאגו

הגזלוויתן.

הפקת

מצאו גז

הגז מהפצלים

תפוקת

תוכניות צילום :אלבטרוס

והקפיאו

טבעי

הנפט.

טכנולוגיית השבירה
נעשית על ידי
$TS1$ההידראולית$TS1$
ההיד־

שהחלה להתפתח

ראולית
$DN2$ההידראוליתFracking $DN2$
עלויות ההפקה מוצדקותוכלכליות
$DN2$והתקדמה $DN2$מאור בשנים האחרונות.
קדמה
כשמחיר הנפט גבוה .אלא שהבעיה בהחלטה של אופ״ק היא שכש־
$TS1$שכשמחירי$TS1$
$DN2$שכשמחירי $DN2$חביות הנפט נמוכים ,הפגיעה באהלידי ביטוי גם בכל נושא
מחירי
כי כנראה שהחלטה זו תסייעלהרדיםיוז־
$TS1$יוזמות$TS1$
המתחדשות
האנרגיות
ובינלאומיותלהטמעת אנרגיות מתחדשות ולהפחתת
$DN2$יוזמות $DN2$מקומיות
מות
פליטות גזי חממה.
טכנולוגיות להפקת אנרגיה
עלויות היישום של
מתחרשתעדיין
קונוונציונליים
בדלקים
השימוש
גבוהות
רוח).
ער
(למעט
מעלויות
מתחדשות היו מוצד־
$TS1$מוצדקות$TS1$
עלויות היישום של החדרת אנרגיות
לאחרונה
קות
$DN2$מוצדקות $DN2$גם בפןהכלכלי כשמחיר הנפט גבוה .ככל שמחיר הנפט יורד,
מתחדשים יורדת.
הכדאיות של הפקת אנרגיה ממקורות
״הפעלת״מקבליההחלטות .אסור להם
מעברלך ,יש פהעניין של
להיות מושפעים מתנורה רגעית או מהחלטה נקודתית של יצרניות
ולאופ״קלהררים
ליצרני הנפט
הנפט ,ואסורלמקבליההחלטות לתת
אותם.החלטות מדיניות על קידום הפקתם שלפצלי הגז או השימוש
באנרגיות מתחדשות הן מעין ״נושאת מטוסים״ ענקית ,שפשוט לא
עלייה או ירידה של  20או 30דולר
יכולה לשנות את הכיוון עם כל
ברורה
להיות
חייבת
המדיניות
במחיר של חבית נפט.
ועקבית.
הקריאה הזולמדיניות ברורה ועקביתרלוונטית גםלישראל.
ממשלת ישראלקיבלה ב 2010 -החלטה להפחתתפליטות גזי חממה.
לעשור,כשהתועלתלמ־
$TS1$למשק$TS1$
התוכנית תוקצבה ביותר מ -מיליארד שקל
ליווה את הכנת
$DN2$למשק( $DN2$שחושבה על ירי צוות מוסר שמואל נאמן ,אשר
שק
באמצע המאה ה 20 -והת־
$TS1$והתקדמה$TS1$

התוכנית) היתה גבוהה ביותר מפי עשר .התוכנית התוותה אמצעים
מיליון טונה שווה ערך פחמן ת־חמצני(ב2020 -
להפחתה של כ15 -
),
מתוך

22
מיליון טונהשעליהם

התחייב

הנשיא

הקורם שמעון פרם

הבינלאומית
בוועידתהאקלים
טכנולוגיות ופרויקטים לה־
$TS1$להתייעלות$TS1$
אמצעים אלה כללו בעיקר יישום
$DN2$להתייעלות$DN2$ולשימור אנרגיה .שאר המחוייבות היתה אמורהלהיות
תייעלות
מושגת על ירי שינוי תמהיל הדלקים(אנרגיות מתחדשותלייצור
לתחבורה).ואולם אז הגיע הגזהטבעי,והוחלט
ותחליפי נפט
חשמל
השימוש בגז הטב־
$TS1$הטבעי$TS1$
להקפיא את התוכנית .חישוב מהיר מראה כי
 6.6מיליון טונות של פחמן
לייצור חשמליכול להפחית רק ב-
עי
$DN2$הטבעי$DN2$
שנערכה בקופנהגן ב2009 -

ת־חמצני,

והמשך

של כ-
 5.3מיליון

רגיות
$DN2$האנרגיות$DN2$
טונה

השפעת הפרויקטים,

טונות .אם נהיה

המתחדשות ,תוכל

שכבר מומנו ,יניבו

הפחתה

אופטימייםלגבי החדרת האנ־
$TS1$האנרגיות$TS1$

11-21
מדינת ישראללהפחית כ-

מיליון

מתחת לתרחיש עסקיםכרגיל (במקום 22
מיליון טונה שע־
$TS1$שעליהן$TS1$

ליהן
$DN2$שעליהן$DN2$התחייבה).
אל למקבלי ההחלטות בישראל להיות מושפעים
ליצרני הגז להררים
ומהתגליות המקומיות .אל להם לתת
ישראל חייבת מדיניות ברורה ועקבית בכל הקשור
להתייעלות
טכנולוגיות להפקת אנרגיה
ולשימור אנרגיה ,כמו גם יישום של
משפע הגז
אותם.

ממקורות

מתחדשים.

הכותבת עומדת
והיא

ראשת

בראש

החוגלניהול

תחום

סביבה

משאבי טבע

שמואל

נאמן

באוניברסיטת

היפה

במוסד

