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זריעה  מכונת  כמו  חדשות  עיבוד  שיטות  פותחו  כולו.  ההיקוות 
שנותרו  השאריות  לתוך  זריעה  המאפשרת  פליחה,  אי  בשיטת 
באוסטרליה  הקרקע.  בחיפוי  פוגעת  ולא  קודמת  משנה  בשדה 
ובארה"ב משתמשים בשיטה זו כבר עשרות שנים. בישראל החלו 
להשתמש בה לפני כעשרים שנה, אך במינון לא מספק. עתה, עם 
ריבוי הנזקים ואבדן הקרקע, ניתנים עידוד כספי והדרכה המכוונת 
בשטחים  משמעותי  גידול  וחל  החקלאי,  בממשק  לשינויים 
המעובדים בשיטה זו. גם הממשק בגידולי מטעים מכוון למניעת 
או  ודגניים  קטניות  זריעת  עידוד  העצים.  בין  הקרקע  סחיפת 
הוכחו  צמחי  חיפוי  ליצירת  העצים  שורות  בין  צמחי–בר  השארת 
כשיטות יעילות והן תופסות מקום נכבד בהדרכה ובסיוע שנותן 
משרד החקלאות ופיתוח הכפר. אולם יש להדגיש כי ללא הקצאת 
תקציבים המותאמים לגודל הבעיה לא ניתן יהיה להתמודד איתה 

הגרעינית  האנרגיה  נתפסת  האקלים,  במשבר  מאבק  של  בעידן 
העולם  את  שישחרר  חממה,  גזי  פליטות  נטול  ונקי,  זול  כפתרון 
מתלותו בדלקים מחצביים מתכלים ויקרים דוגמת הנפט והפחם. 
חברות מסחריות מתכננות כיום הקמה של עשרות כורים גרעיניים 
לפעול  הממשלה  החלה  בישראל  וגם  העולם,  ברחבי  חדשים 

להקמת כור גרעיני אזרחי בִשבטה שבנגב.
גרעיניים  כורים  במספר  לאחרונה  שאירעה  התקלות  שורת 
אפוא  מהווה  המדינה  את  שפקד  האדמה  רעש  בעקבות  ביפן 
באנרגיה  השימוש  מן  העולות  השונות  בסוגיות  לדיון  הזדמנות 
כורים  של  בטיחותם  שאלת  בראשן,  חשמל;  להפקת  גרעינית 
בת-קיימא  כחלופה  הגרעינית  האנרגיה  של  מקומה  ושאלת  אלו 
מקורות  מול  אל  בת–תחרות  בעת,  ובה  המחצביים,  לדלקים 

האנרגיה המתחדשים. 

האם אנרגיה גרעינית בטוחה לשימוש?
שהחל  מאז  נדירה.  כה  תופעה  אינן  גרעיניים  בכורים  תקלות 
השימוש באנרגיה גרעינית לייצור חשמל, אירעו בעולם לא מעט 

התופעה,  ללימוד  המחקר  תקציבי  את  להגדיל  צריך  ברצינות. 
את  לעודד  במקביל  צריך  בה;  ולטיפול  שלה  לזיהוי  לה,  לגורמים 
בחקיקה  צורך  יש  ומים;  קרקע  משמר  לעיבוד  לעבור  החקלאים 

מתאימה כדי למנוע בכל דרך את המשך תנועת הקרקע. 
]2[ מנה את ירידת פוריות הקרקע כאחד הגורמים   Diamond

כה  משאב  היא  שהקרקע  בארץ  עבר.  חברות  של  להתמוטטותן 
מוגבל בה, אנו מחויבים לעיבוד בתבונה, אחרת אנו עלולים למצוא 

את עצמנו נטולי יכולת לייצר מזון. 
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הציבור.  מידיעת  ברובן  שנעלמו  שונות,  חומרה  בדרגות  תקלות 
אירעה  זו  שנה  עד  ביותר  והמפורסמת  החמורה  הגרעין  תאונת 
תכנון  שבאוקראינה.  צ'רנוביל  לעיר  הסמוך  בכור   1986 בשנת 
היקף  רחב  לאסון  גרמו  אנוש  טעויות  של  ושורה  הכור  של  לקוי 

שהשפעותיו מורגשות גם כיום.
את  באחת  שעצר  סוער  ציבורי  דיון  עורר  צ'רנוביל  אסון 
הקמתם של כורים חדשים באירופה ובמדינות נוספות. עם זאת, 
תעשיית הגרעין טענה כי האסון אירע בכור סובייטי מיושן שלא 
בכורים  להתרחש  יכולה  אינה  זו  מעין  תקלה  וכי  כיאות,  הופעל 
מערביים מודרניים הכוללים מנגנוני הגנה ובקרה קפדניים. בחלוף 
הקהל  בדעת  בהדרגה  מתבססת  זו  טענה  כי  היה  נדמה  השנים 
ובקרב מקבלי ההחלטות, ולאחר 20 שנה של קיפאון, שבו מדינות 

רבות והחלו לקדם הקמת כורים חדשים.
עמדת  את  לכאורה  מחזקים  ביפן  האחרונים  האירועים 
תעשיית הגרעין, כי רק צירוף נסיבות נדיר – רעידת אדמה אדירה 
המלווה בגלי צונאמי – עלול לגרום לתאונה גרעינית. אולם בחינה 
ביקורתית של מספר אירועים שנרשמו בעשור החולף מלמדת על 
מציאות שונה, שתאונות גרעיניות עשויות להתרחש בה גם ללא 

השפעה של אסונות טבע קשים. 
גרעיני  בכור   2006 בשנת  שהתרחש  אירוע  היא  לכך  דוגמה 
ברשת  תקלה  שבשוודיה.   )Forsmark( פורסמארק  העיירה  ליד 
הגיבוי  מערך  הכור;  מערכות  לקריסת  הביאה  האזורית  החשמל 
כשל, וחדר הבקרה שותק. חקירת המקרה העלתה כי רק בזכות 
מערכת יחידה בכור שהמשיכה לפעול בזמן התקלה – לא הותכו 
או מקרה אחר:  נמנע.  רחב ממדים  ואסון  מוטות הדלק הגרעיני, 
טופלו  שבהונגריה   )Paks( ּפאקס  העיירה  ליד  בכור   2003 בשנת 
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מוטות דלק בבֵרכת נטרול כחלק מפעילות תחזוקה שוטפת. עקב 
פעילות גרעינית מוגברת עלתה טמפרטורת המוטות, מי הקירור 
התאדו, ומוטות הדלק החלו להתפורר. רק מזל הבדיל בין האירוע 
בבֵרכה  נשלטת  בלתי  שרשרת  תגובת  של  לתחילתה  השקט 

ולזיהום סביבתי נרחב.

עד כמה נקייה האנרגיה הגרעינית?
חנקן,  תחמוצות  דוגמת  מזהמים  פולט  אינו  גרעיני  שכור  מאחר 
גזי חממה, נתפס הגרעין כמקור אנרגיה  גפרית, חלקיקי פיח או 
נלוֹות  גרעינית  אנרגיה  של  להפקתה  גם  אולם  מזהם.  בלתי 
כוללים  האורניום  כריית  תהליכי  הסביבה.  על  שליליות  השפעות 
שימוש בחומרים רעילים תוך פליטת אבק ובוצה רדיואקטיביים; 
קרינה רדיואקטיבית נפלטת לא אחת במהלך פעולת הכור, גם אם 

בכמויות קטנות. 
אולם הסכנה הגדולה ביותר לסביבה הנלווית לשימוש בגרעין 
המוצאים  המשומש  הדלק  במוטות  טמונה  חשמל,  הפקת  לשם 
וקרינה  שונים  גזים  רב,  חום  פולטת  זו  פסולת  הכור.  מליבת 
ללא  אלפי שנים  אותה למשך עשרות  לאפסן  ויש  רדיואקטיבית, 

מגע עם הסביבה ]1[. 
תאונות הנוגעות לתנאי האחסון של הפסולת הגרעינית קשות 
יותר לגילוי מאלו המתרחשות בכורים עצמם. בשנת 2008 התגלה 
כי פסולת גרעינית שאופסנה במכלים במכרה נטוש בָזְלְצֶּבְרגָאֶסה 
הערכת  כאשר  זאת,  התהום.  מי  עם  במגע  באה  שבגרמניה,   II
המומחים היתה כי אתר זה מוגן מפני דליפת הפסולת לכ-100,000 
מן הציבור במשך כעשר שנים בטענה  הוסתרו  שנים. הממצאים 
יתעניין בעובדה שתמלחת רדיואקטיבית  כי "לא נראה שהציבור 
דולפת במכרה". נוסף על כך, התגלה כי מצבו של המכרה רעוע, 

עמודי התמיכה סדוקים, והאתר כולו נמצא בסכנת קריסה.

האומנם כורים גרעיניים מייצרים חשמל ללא פליטות גזי 
חממה?

תופעה חברתית–פוליטית מעניינת ביותר הנוגעת לשאלת הגרעין 
היא התמיכה המגיעה מקרב חוגים ליברליים שהתנגדו לה באופן 
מסורתי. סיבה עיקרית לכך היא התפיסה כי אנרגיה גרעינית היא 
אנרגיה נקייה שאינה פולטת גזי חממה בתהליך הפקתה, ולפיכך 

יכולה לשמש ככלי מרכזי בהתמודדות מול משבר האקלים.
האנרגיה  של  המלא  ההפקה  מחזור  אחר  מעקב  אולם 
הגרעינית – הכולל את כריית האורניום, את עיבודו, את העשרתו, 
הגרעיני,  הכור  הקמת  את  גם  כמו  הגלובוס,  ברחבי  הובלתו  את 
ואת  בו  השימוש  סיום  עם  נטרולו  את  חייו,  במהלך  תפעולו  את 
הטיפול בפסולת הגרעינית – מלמד על פליטת גזי חממה בהיקף 

שהכור  החשמל  כמות  מול  אל  אלו  פליטות  שקלול  משמעותי. 
הנמוך  פליטות  בהיקף  אמנם  מדובר  כי  מלמד  חייו,  בימי  מייצר 
מזה של הדלקים המחצביים, אך גבוה מזה הנלווה למחזור החיים 
נוסף על כך, הביקוש הגובר   .]2[ של מתקני האנרגיה המתחדשת 
מיצויו  לשם  אנרגיה  של  ניכרת  השקעה  בעתיד  יחייב  לאורניום 
מהעפרות הדלילות שייוותרו, השקעה שתגדיל את היקף פליטת 
לכדי שוויון עם הפקת חשמל  גרעינית עד  גזי החממה מאנרגיה 

מגז טבעי. 
גרעינית  מאנרגיה  חשמל  להפקת  כיום  הקיימת  הטכנולוגיה 
רחוקה מלהיות חלופה בטוחה שאינה מזהמת. על אף יתרונותיה 
של האנרגיה הגרעינית – לדוגמה היקף הקרקע המצומצם הנדרש 
והפחתת  מתחדשת(  לאנרגיה  ביחס  )ובפרט  כורים  להקמת 
הטמונים  הגדולים  שהסיכונים  הרי   – מחצביים  בדלקים  התלות 
)גזי  אחת  פסולת  בעיית  החלפת  אלו.  יתרונות  על  מאפילים  בה 
החממה( בבעיית פסולת אחרת )הפסולת הגרעינית( – אין בה כדי 
לפתור את הכשלים הסביבתיים הכבדים הכרוכים בייצור חשמל. 
לאור זאת, בטכנולוגיה הנוכחית, המלצתנו היא כי אין להקים כור 

גרעיני אזרחי בישראל. 
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