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  הבטחת אספקתם של חומרי חציבה וכרייה

  תקציר

  רקע כללי

ענפי הבנייה והתשתיות הם בין הענפים המניעים את הפעילות הכלכלית ומאיצים 

הכרחי את פיתוחם וצמיחתם של ענפי המשק האחרים. כדי לאפשר בנייה וסלילה 

להבטיח אספקה סדירה של חומרי גלם ובהם חומרי חציבה וכרייה
1

. אמנם במדינת 

ישראל פועלים מחצבות ומכרות, אולם האפשרות לנצל את העתודות שנותרו בהם 

מצטמצמת, ואם לא יינקטו צעדים מידיים עלול להיווצר מחסור בחומרי חציבה 

ינהל) במשרד התשתיות המ - . מינהל אוצרות הטבע (להלן 2020לקראת שנת 

משרד האנרגיה) הוא האחראי לעסוק ברישוי  - הלאומיות, האנרגיה והמים (להלן 

מרבית משאבי הטבע של מדינת ישראל וברגולציה על הפקתם. המפקח על המכרות 

המפקח), שעומד בראש אגף מחצבות ומכרות במינהל, פועל מכוח פקודת  -(להלן 

 הרישוי של המחצבות מיעל תחו כרות), מופקדפקודת המ -(להלן  1925המכרות, 

כרייה המדיניות של עדכון הגיבוש ווהמכרות ועל הפיקוח עליהם, וכן על ה

שנועדה להבטיח את זמינות המחצבים ,חציבההו
2

התועלת למדינה  ומקסום 

משאבי הטבע). רשות מקרקעי  - שמקורם בכרייה וחציבה (להלן ממשאבי הטבע 

ישראל
3

משווקת קרקעות ליזמים, נותנת הרשאות לכרייה וחציבה רמ"י)  - (להלן  

באדמות, גובה תמלוגים בתמורה לחומרי הגלם המופקים מהן, ומפקחת על מפעילי 

  מחצבות ומכרות כדי לוודא שהם פועלים בהתאם להרשאות שקיבלו.

  

  פעולות הביקורת

את נושא הבטחת  2013דצמבר -משרד מבקר המדינה בדק בחודשים אפריל
אספקתם של חומרי חציבה והכרייה למשק בישראל. הביקורת נעשתה במשרד 
האנרגיה, במשרד הפנים, במשרד להגנת הסביבה וברמ"י. כמו כן נעשו בדיקות 

ו"ש), אי - השלמה במשרד הבריאות, במינהל האזרחי באזור יהודה ושומרון (להלן 
משרד התחבורה),  -במשרד הכלכלה, במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים (להלן 

שיכון), בעיריות ערד ובאר שבע, במשרד המשרד  - במשרד הבינוי והשיכון (להלן 
  האוצר, ברשות ההגבלים העסקיים ובקרן לשיקום מחצבות.

__________________ 

 .חומרי חציבה הם חומרים הנכרים במחצבהואילו מחצבים הם כלל החומרים הנכרים מקליפת האדמה    1
  חציבה. ימחצבים ללא חומרל כלל בדרך מתייחס מחצבים המונח

האדמה, מרים בעלי ערך כלכלי שהם חלק מקליפת האדמה או שמוצאם הטבעי הוא מקליפת וכל הח"   2
ן י), אילנות, עצי בניPeatשמן מינרלי, חמר, אספלט וגז טבעי, ולמעט מחצבי תמיסה או כבול ( תלרבו

  פקודת המכרות. -" כל אחד מהחומרים שניתן לכרותם במחצבה"או  "וכל תוצרת יער כיוצא בזה
ישראל,  מקרקעי חוק; 1960-תיה של רמ"י מוסדרות בחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ךפעולו   3

  .1960-יסוד מקרקעי ישראל, התש"ך ; וחוק1960 - התש"ך
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  הליקויים העיקריים

 

  ליקויים בניהול משק הכרייה והחציבה

תיאום וביזור הסמכויות לניהול משאבי הטבע בין המשרדים השונים היעדר 
פוגעים ביכולתה של הממשלה לפקח באופן יעיל על אספקתם, הקצאתם השוויונית 

  וניצולם של משאבי הטבע.

משרדי הממשלה המטפלים בתכניות הפיתוח העתידיות של ענפי הבנייה והתשתיות 
  ל חומרי החציבה הנדרשים לענפים אלה.לא הכינו תחזית לעניין היקפי הצריכה ש

העבירה רמ"י למינהל את האחריות לתכנון מחצבות בלי שהמשרדים  2013בשנת 
להעברת תחומי האחריות  - לרבות לוחות זמנים  - גיבשו במשותף אסדרה מחייבת 

  בין הרשויות, ובלא שהוקצו המשאבים הדרושים לכך.

קוח על פעילות המחצבות ואין כל אין תיאום בין משרדי הממשלה המשתתפים בפי
נוהל המגדיר את האופן הרצוי של הפיקוח, את יעדיו, את התזמון בין מועדי 

  בין הגורמים המפקחים.הגומלין  יחסיהפיקוח השונים ואת 

היעדר תכנון מקדים ונכונות חלקית של בעלי הקרקע או של רשויות מקומיות 
יבורי ומאפשרים השלכת פסולת לקדם את שיקום המחצבות פוגעים באינטרס הצ

  לכך. המיועדים תקציבים מחצבות לשיקום לקרן שיש ברשות הרבים, ואף

  

  ריכוזיות בענף החציבה והכרייה

על אף שליטתן ארוכת השנים של חברות מועטות בענף החציבה והדרישה של ועדת 
כי רשות ההגבלים העסקיים תספק לה נתונים  2013הכלכלה של הכנסת מיוני 

מועד סיום הביקורת) טרם נמסרו לוועדת הכלכלה  - (להלן  2013בנושא, בדצמבר 
  הנתונים האמורים.

  

  שימוש חסר בחומרים ממוחזרים

החלטות הממשלה, הוראות תקנות כספים ומשק ושינויי חקיקה בדבר ִמחזור 
פסולת בניין והשבתה לשימוש לא השיגו את מטרתם. במסגרת פרויקטים 
ממשלתיים, השימוש בחומרים ממוחזרים אינו שיטתי והמשרדים הנוגעים בדבר 

פעל המשרד להגנת הסביבה  2012לכך. משנת  ושגרמ הכשליםאת לא ניתחו 
לאסדרת השימוש בפסולת בניין במסגרת פרויקטים ממשלתיים, באמצעות הצעת 

  מחליטים, אולם במועד סיום הביקורת היא טרם אושרה.
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  ב'14תמ"א  -עיכובים באישור תכנית מתאר ארצית למשק הכרייה 

ב' לכרייה 14תמ"א)  - הימשכות הליכי התכנון של תכנית מתאר ארצית (להלן 
בשיווק מחצבות שהוחזרו לרמ"י ובהוצאת מכרזים להפעלתן וחציבה ועיכובים 

עלולים להקדים את מועד היווצרות המחסור בחומרי חציבה ואף להחמירו. היעדר 
תכניות של משרד התחבורה בנוגע לסוגיית השינוע המסילתי והיעדר אתרי פריקה 

כזיות באזורי הביקוש עלולים להביא לפגיעה ביישום אחת ההחלטות המר םייעודיי
  ב' לגבי אספקת חומרי חציבה ממחצבת תמר למרכז הארץ.14של תמ"א 

  

  השפעות אתרי החציבה והכרייה על בריאות האוכלוסייה ואיכות הסביבה

- שנים ובהיעדר מחקרים אשר ממצאיהם חד עשרות זהשהמחצבות פועלות  אף
אוויר משמעיים העוסקים בשאלה אם פעילות מחצבות ומכרות גורמת לזיהום 

הפוגע בבריאות האוכלוסייה שבקרבתם ולנוכח הידלדלות השטחים הפתוחים 
והתקרבותם של אזורים מיושבים אל אזורי החציבה, מועלות לפני ועדות התכנון 
התנגדויות שמונעות משיקולים סביבתיים ובריאותיים. חילוקי דעות בנושא זה 

האפשרות להרחיב את תורמים להתמשכות תהליכי התכנון ומעמידים בספק את 
ב'. לפיכך יש צורך שמשרד הבריאות יבדוק 14אתרי הכרייה המיועדים לפי תמ"א 

  שבקרבתה.  הבאופן פרטני את השפעתה של כל מחצבה על בריאות האוכלוסיי

על אף הזמן הממושך והמשאבים הרבים שהושקעו בקידום הכרייה בשדה בריר, 
לגבש החלטה בעניינו. משרד הבריאות לא הצליחו הגורמים המעורבים בנושא זה 

נדרש לקבוע את עמדתו לגבי אישור התכנית בשלביה המתקדמים. בהיעדר נתונים 
מחקרית, התקשה המשרד לבסס -מספקים וחוות דעת מבוססות מהבחינה המדעית

, השתהה בקבלת החלטה בנושא, תאת עמדתו, לרבות בנוגע לקיום כרייה ניסיוני
לאומי -לאומי בנושא בריר. בדוח של היועץ הבין- ץ חיצוני ביןולבסוף פנה לקבל ייעו

לבחינת השפעותיה של הכרייה בשדה בריר, שאותו הזמין משרד הבריאות בסוף 
 ןאינ, צוין בין השאר כי חוות הדעת בנושא שהכינו הגורמים השונים 2013שנת 
 מושבמיעיכובים לקות וולאומיים וגרמו בין השאר למחל- ןבי בתקנים ותעומד

  הכרייה. אפשרויות

  

  העיקריותהמלצות ה

, אסטרטגיה לאומית כוללת לניהול משאבי הטבעעל משרד האנרגיה לגבש  . 1
ועדכון החקיקה  ייעול השימוש בהםלצורך הבטחת אספקתם, אסדרתם, 

הרלוונטית בעניינם. לשם אבטחת אספקה סדירה של חומרי חציבה, על מוסדות 
בדבר, ובראשם משרדי הפנים, האנרגיה ורמ"י,  התכנון והגורמים הנוגעים

ב' וזאת בהתחשב במגבלות 14לפעול ביתר שאת לאישורה וליישומה של תמ"א 
והתכנוניות. הימשכות ההליכים לאישורה של התמ"א  הבריאותיותהסביבתיות, 

מחייבת נקיטת צעדים מידיים למיצוי העתודות במחצבות הקיימות, לאישור 
  שיווק המחצבות שבידי רמ"י.להעמקתן ול תכניות
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על משרד האנרגיה להציג לממשלה בהקדם את בעיית המחסור המסתמן ואת  .  2
השפעותיה הצפויות על פיתוח התשתיות, על בניית דירות למגורים ועל יוקר 
המחיה ולגבש הצעות אפשריות לפתרונה, ובכלל זה לטפל בסוגיית ביזור 

תכריע בנושא, על משרד האנרגיה להמשיך הסמכויות. בד בבד, עד שהממשלה 
  לפעול באמצעות הכלים שעומדים לרשותו כדי להתמודד עם הבעיה ולצמצמה.

 השפעתן לבחינת ולפרסום של כליםמשרד הבריאות לפעול בהקדם לגיבוש  על . 3
 כאמור כליםהאוכלוסייה ואיכות חייה. היעדר  בריאות על והחציבה הכרייה של

חום ומגביר את החששות בקרב תושבים באזורי החציבה, ודאות בת- תורם לאי
פגיעה לעיכובים משמעותיים בהליכי התכנון ול להביא גורמים אשר עלולים

  אלה ובמשק בכלל. בענפיםכלכלית 

על הממשלה להכריע בהקדם לגבי עתידה של תעשיית הפוספטים לטווח הארוך  .  4
מוגבלות שיטות ים. עקב ובתוך כך להביא בחשבון גם את טובת הדורות הבא

, קשה לאמוד את ההשפעה של הידע הקיים בעולם דלותהמחקר בתחום ו
הכרייה על בריאות הציבור, ולכן מומלץ כי משרד הבריאות יציג לממשלה הצעה 

סיכון תורמקביעה של ל
4
   והממשלה תכריע בנושא זה.ת ולאומי 

ש בהם במסגרת תכנון על גורמי התכנון לגבש כלים מוסכמים וישימים ששימו . 5
סטטוטורי של תשתיות יאפשר להבטיח כי נשקלו כל השיקולים הנוגעים 

 . בהתאם לכך, על משרדיאיכות חייהםעל בריאותם ועל חיי אדם,  לשמירה על
 את, המקצועית לאחריותו בהתאם אחד כל, לבדוק בדבר המעורבים הממשלה

 ואת בכרייה הגלומים והסיכויים הסיכונים את, בריר בשדה בכרייה הצורך
 ראוי. התעסוקה ועל המשק על, האוכלוסייה בריאות על והשפעותיה היקפה

  .אחר שימוש בקרקע שייעשה לפני זאת כל תבצע שהממשלה

על המשרד להגנת הסביבה בשיתוף משרדים אחרים, ובהם משרד האנרגיה,  . 6
ם. כמו לגבש בהקדם הצעת מחליטים לאסדרת השימוש בחומרי בנייה ממוחזרי

כן, עליו להחיש את גיבוש התקינה ונוהלי העבודה בנושא זה בחברות 
. על משרדי הממשלה הוהאנרגי ההממשלתיות ובמשרדי הבינוי, התחבור

העוסקים בתשתיות ובינוי לפעול להגברת השימוש בפסולת בניין כתחליף חלקי 
, וזאת לחומרי חציבה במקרים המתאימים כדי להפיק מפסולת זו תועלת מרבית

  .במחצבות שמצטברים מאיכות נמוכה חציבה חומרי של מיטבי ניצול תוך

  

__________________ 

-״חסהתשהממשלה קבעה רמת סיכון מקובלת לערכי איכות האוויר, וזו אף עוגנה בחוק אויר נקי,    4
חשש לסיכון  מעוררתחריגה מהם קבעים באופן שר לאיכות הסביבה מגדיר ערכים אלו, והם נ. הש2008

 .או באיכות חייהם אדם, בבריאותםאו לפגיעה בחיי 
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  סיכום

היעדרם של נציגי משרד , שינויי חקיקה, ב'14של תמ"א  תכנוןההליכי  הימשכות
האנרגיה מדיוני הוועדות המקומיות והמחוזיות, עיכובים בשיווק מחצבות 

שם לשהוקמו  ועדותובפרסום מכרזים להפעלתן על ידי רמ"י, החלטות של 
 סגירתלחציבה,  שטחי לצמצום ,בין השאר ,גרמו כל אלה - ענף החציבה אסדרת

שנת שצפוי להתחיל לקראת  הבחומרי חציב המחסור בעיקר להחמרתו מחצבות
2020.  

 היהבני לענפי גלם חומרי שמספק חיוניענף  הואהכרייה והחציבה  ענף
. מדינהה של פיזיה פיתוחעל הוכלכלה המכרעת על  ההשפע להםש ,והתשתיות

של ענף זה  תהכלכלי חשיבותוו 2020המחסור הצפוי בחומרי גלם לקראת שנת 
תכנונית סביבתית  אסדרה בטיחתשכוללת  לאומית גיבוש אסטרטגיה יםמחייב

בהתאם לצורכי כל אזורי הביקוש תוך איזון בין חציבה וכרייה  שטחי הקצאתו
הכרחי  ,כמו כן .השיקולים כלכליים ובין שיקולים של הגנת הסביבה והקיימות

להעלות לסדר היום הציבורי את סוגיית השימוש בפסולת בניין כתחליף חלקי 
  לחומרי חציבה.

האתגרים החשובים שעל ועדת התכנון להתמודד אתם הוא הטיפול בסוגיית  אחד
סיכון ה רמתקביעה של על בריאות הציבור.  הההשפעה של החציבה והכריי

יכולה  הממשלהעל  מקובלת הבריאותי הנשקפת בגין פעילות המכרות, שתהיה
הממשלה לסייע בהליך תכנון מחצבות ויכולה למנוע עיכובים בהסדרת הנושא. על 

להכריע לגבי עתיד תעשיית הפוספטים במסגרת תכנית ארוכת טווח שתביא 
בחשבון גם את טובת הדורות הבאים, ובהתבסס על כך תשקול את הצורך בכרייה 

  בשדה בריר ואת הטכנולוגיות והדרכים האפשריות לבצעה.

  

♦ 
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  מבוא

הכלכלית והמאיצים את פיתוחו ענפי הבנייה והתשתיות הם מהענפים המניעים את הפעילות 
מסתמנת מגמת עלייה בהיקף ההשקעות בענפי הבנייה והתשתיות,  2000וצמיחתו של המשק. משנת 

. קשיים באספקת חומרי חציבה, 5מיליארד ש"ח 73- הסתכמו השקעות אלה בכ 2012ובשנת 
התשתיות ובראשם חצץ הנחצב במחצבות, עלולים לעכב התפתחותם המתוכננת של ענפי הבנייה ו

מתפוקת ענף המחצבות בישראל היא של חומרי  95%-ואף לפגוע בפיתוחם של ענפים נוספים. כ
פעלו על אדמות המדינה, בתחומי הקו הירוק,  2013הגלם העיקריים הדרושים לענפים אלה. בשנת 

  מיליון טונות חצץ בשנה. 30-להפקת אבן ומוצריה (חצץ ובזלת) וסיפקו כ 6מחצבות 24- כ

 ם לשנתמחיריב( 2012-2005רשים המתאר את ההשקעות בענפי הבנייה והתשתיות בשנים להלן ת
2005(7:  

  

האסדרה בענף החציבה נתונה בידיהם של כמה גופים ובראשם משרד האנרגיה ורמ"י. רמ"י מקצה 
קרקע, משווקת קרקעות ליזמים, נותנת הרשאות לכרייה ולחציבה באדמות, גובה תמלוגים בתמורה 
לחומרי הגלם המופקים מהן ומפקחת על מפעילי המחצבות כדי לוודא שהם פועלים בהתאם 

. מינהל אוצרות הטבע במשרד האנרגיה אחראי לאסדרה ולרישוי של הפקת להרשאות שקיבלו
מרבית משאבי הטבע במדינת ישראל. המינהל מספק נתונים וייעוץ מקצועי בנושאים שונים 

, ליועצים ב'14ועדת העורכים של תמ"א לרבות  -שבאחריותו למשרדים אחרים, לוועדות שונות 
הפקה של גז העל  ברגולציה, ברישוי לעסוקבין השאר  אחראיהחיצוניים ולבתי משפט. כמו כן הוא 

__________________ 

, חוברת סיכום. הנתונים Û Ú  ·‰È‰È Ï‡¯˘È· ÈÏÎÏÎ ÁÂ˙È  ,˙ ˘Ï 2012 -משרד הבינוי והשיכון    5
 .2005במחירי שנת 

וכל מיני אבני געש או  פירושה מכרה שכרוהו על מנת לחצוב מתוכו אבן, צפחה, שחם" - מחצבה    6
סלעים מטמורפיים אחרים, צור (קווארטץ), שיש, חלמיש, גיר, חצץ, חול, חמר וגבס, ואין היא כוללת 

פקודת המכרות,  -" חציבת אבנים לשריפת סיד באזורים השמורים ליערות כמוגדר בפקודת היערות
1925.  

  .5ראו ה"ש    7
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  א65דוח שנתי   מסגרת הפרסום:
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שהותקנו על פיו וברגולציה  תקנותהבהתאם להוראות חוק הנפט ו בגינםלגביית התמלוגים וונפט 
 אגף מחצבות ומכרות במינהל .הוראות פקודת המכרותשמוסדרות ב העל ענף החציבה והכריי

והמכרות,  הרישוי והפיקוח של המחצבות על תחום ןאמושבראשו עומד המפקח על המכרות "
הכנסות  מקסוםגיבוש ועדכון מדיניות כרייה וחציבה שנועדה להבטיח את זמינות המחצבים, 

מחצבים יעיל מבחינה כלכלית ואחראי מבחינה  ענףהמדינה ממשאבי הטבע, וקיומו של 
  . 8"סביבתית

ובאכיפה, ובהם: משרד הפנים וגופי  בענף החציבה פועלים גופים נוספים העוסקים בתכנון, בפיקוח
, האחראים להכנתן ולגיבושן של תכניות מתאר, בין השאר בתחום תכנון ענף החציבה 9התכנון

והכרייה ואישורן של תכניות מפורטות שייעודן כרייה וחציבה; הרשויות המקומיות, האחראיות 
למחצבות אשר ועדות התכנון המקומיות והמחוזיות אישרו את הפעלתן,  10להוצאת היתרי הבנייה
ולגביית הארנונה מהן; המשרד להגנת הסביבה, הפועל למניעת הנזקים  11להנפקת רישיונות עסק

שעלולים להיגרם מפעולות הכרייה והחציבה, לניטור זיהום האוויר וליישום החלטות  12הסביבתיים
; משרד הכלכלה 13שימוש של פסולת בניין בפרויקטים תשתיתייםהממשלה בנושא ִמחזור והשבה ל

קביעת מינהל הבטיחות) ל - (להלן  14מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית באמצעות פועל
אכיפת וכן לפיקוח בנושא ולתעסוקתית,  וגהותמדיניות בנושא בטיחות בעבודה, בריאות העובדים 

. נוסף על האכיפה בנושאי במקומות העבודה הוראות החוקים והתקנות השונים בתחומים אלו
בטיחות ובריאות, מינהל הבטיחות אחראי למתן אישורים לשימוש בחומרי הנפץ הנחוצים 

  במחצבות האבן.

 

  

  הביקורת פעולות

את הפעילות להבטחת אספקתם של  2013דצמבר - משרד מבקר המדינה בדק בחודשים אפריל
צעה במשרד האנרגיה, במשרד הפנים, במשרד להגנת חומרי חציבה למשק הישראלי. הביקורת בו

הסביבה וברמ"י. בדיקות השלמה נעשו במשרד הבריאות, במינהל האזרחי באזור יהודה ושומרון, 
במשרד הכלכלה, במשרד התחבורה, במשרד השיכון, בעיריות ערד ובאר שבע, במשרד האוצר, 

  ברשות ההגבלים העסקיים ובקרן לשיקום מחצבות.

 

  

__________________ 

  אתר האינטרנט של משרד האנרגיה   8
 , והתקנות שהותקנו על פיו, ובהם מינהל1965-הפועלים על פי חוק התכנון והבניה, התשכ"ז גופים   9

 התכנון והוועדה הארצית לתכנון ולבנייה.
  שהותקנו על פיו. יה והתקנותיעל פי חוק התכנון והבנרשויות מקומיות פועלות    10
 .מכוחו שהותקנווהתקנות  הצוויםו ,1969-"חהתשכ ,על פי חוק רישוי עסקים   11
, הוגדרו הקריטריונים 1998-בתקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אוויר ורעש ממחצבה), התשנ"ח   12

 של רעש, אבק ותנודות קרקע שבהם מחויבים לעמוד בעלי המחצבה.
, ליישום החלטת ממשלה 1984-הניקיון, התשמ"ד שמירת המשרד להגנת הסביבה פועל לפי חוק   13

  לִמחזור פסולת בניין.
[נוסח  פקודת הבטיחות בעבודהבו ,1954- חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"דב מוסדרות פעולותיו   14

  .1970-, התש"לחדש]
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  משאבי הטבעניהול 

  אסטרטגיה לאומית כוללת

(כגון  מינרליםבמדינת ישראל יש משאבי טבע מתכלים ובהם: מחצבי אבן לסוגיה, נחושת, 
פוספטים) וגז טבעי. משאבים אלה תורמים לחוסנה הכלכלי של המדינה, והם נכס השייך לכלל 

. ראזרחיה. פעולות הכרייה והחציבה גורמות נזקים סביבתיים ונופיים, מפגעי רעש וזיהום אווי
וי סביבתיים, כלכליים וחברתיים ונועדו לאפשר מיל םעקרונות של פיתוח בר קיימה משלבים היבטי

משאבי הקרקע והמים בישראל מנוהלים דוריים. - של צרכים קיימים ושמירת האינטרסים הבין
 לפי מדיניות סדורה מתבצעאינו  15סחיריםהטבע המשאבי שאר ניהול ואילו  ,לאומיה מישורב

אסטרטגיה לאומית כוללת נועדה בין היתר  , אלא כמדיניות פרטנית בניהול כל משאב.כוללת
במסגרת האסטרטגיה  .כרייתם קצב ולקבוע את ,הטבע משאבי של הובלתםו תםאספק אתלהסדיר 

יש לבחון דרכים להקצאת המשאבים הדרושים למימושה. נמצא כי למשרד האנרגיה אין אסטרטגיה 
  כאמור.

ג' 14ב, תמ"א 14כי במסגרת תמ"א  2014האנרגיה השיב למשרד מבקר המדינה במרץ  משרד
, תכנוניים דווקא לאו, נוספים להיבטים שמתייחסים מעמיקים יניותמד מסמכיד' "נכתבו 14"א ותמ

 של מוקדם ניצול, מסילתי שינוע: כגון ולתעשייה והסלילה הבניה למשק הגלם לחומרי הנוגעים
 ניתן" זאת עם". וכדומה בניין פסולת ניצול, הארנונה של צודקת חלוקה, פיתוח מאתרי גלם חומרי

 ואת יעדים שתקבע אב תכנית לכדי נוספים רלוונטיים נושאים ועוד אלה כל את ולגבש להרחיב
  ".להשגתם הנדרשות הפעולות

„¯˘Ó  ‡"Ó˙ ÈÎ ‰È‚¯ ‡‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó14 '·‰ÈÈ¯ÎÏ ‰·ÈˆÁÂ  ˘‡¯· ‡È‰
 ‰ÈÈ¯Î È¯˙‡ ÔÓÒÏ ‰„ÚÂ  ‡È‰˘ ÌÂ˘Ó ,˙È Â Î˙‰ ‰ ÈÁ·‰Ó ˙Â·È˘Á ˙ÏÚ· ‰ Â˘‡¯·Â

‰·ÈˆÁÂ , "˙ÂÈ È„Ó ÍÓÒÓ" ˙ÏÏÂÎ ‡È‰˘ ÌÂ˘ÓÂÊÎ¯Ó˘ ÌÈÒ¯Ë È‡ Ï˘ ÌÈÙÂ‚ ÌÈ Â˘ 
˘Ó˘ÓÂ ÒÈÒ·Î ˙ÂÈ È„ÓÏ ÈÙ Ú· ‰ÈÈ¯Î ‰·ÈˆÁÂ ,Í‡  ‡È‰ È‡˙˘Ó˘Ó ‰ ÛÈÏÁ˙ ‰È‚Ë¯ËÒ‡Ï .  

  

  הטבע במשאבי הטיפול ביזור

 חציבהו האחראי לטיפול במשאבי הגז והנפט, להענקת רישיונות לכרייהמשרד האנרגיה,  מלבד
אלו.  בתחומים אחריםמשרדים וגופי ממשלה  מטפלים גםכריית מחצבים,  בעדמלוגים גביית התלו

 םהאוצר אחראי משרד בשיתוף הכלכלהלמשל, רשות המים אחראית לאסדרת משק המים; משרד 
בעד "י אחראית לניהולם ולגבייתם של התמלוגים ורמלטיפול במשאבי הטבע שמקורם בים המלח; 

  ממחצבות ברחבי ישראל.חומרי החציבה הנכרים 

ביזור הטיפול במשאבי טבע, ובייחוד גביית התמלוגים בעדם, מתבטא בכך שיחידות רבות אחראיות 
, וביזור זה עלול לגרום לחוסר יעילות. לגופים ןלאותם תחומים ומטפלות בהם בלא תיאום ביניה

ית לתמלוג המשולם העוסקים בגבייה אין מערכת בקרה אחידה על היקפי ניצול משאבי הטבע יחס
במשרד  מתבצעתשמקורם בים המלח בעדם. לדוגמה, גביית התמלוגים עבור משאבי הטבע 

, אף שאין בידיו ידע מקצועי הנוגע לניהולם ולניצולם של משאבי 16ונמצאת באחריותו הכלכלה
את היקפי דק באופן שוטף ולא ב הכלכלהמשרד כי  17משרד מבקר המדינה העיר בעבר. הטבע

__________________ 

 הכוונה היא למחצבים הנסחרים בשוק הכלכלי כגון גז, מינרלים, פוספטים, אגרגטים וכד'.   15
קובע כי ובתחומי ים המלח  כריית המחצבים נושאמסדיר את  ,1961- התשכ"אים המלח,  חוק זיכיון   16

  יהיו ממונים על ביצוע החוק.(הכלכלה והמסחר) שרי האוצר והפיתוח 
  .136 עמ' ",גביית תמלוגים ושימוש במשאבי טבע, ")È˙ ˘ ÁÂ„64‡ )2013 מבקר המדינה,    17
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נתוני  של אין נוהלי בקרה ובדיקה לאימות ולחישובו משאבי הטבע שמקורם בים המלחשל  הניצול
  .בעדם התמלוגים

כי במסגרת אחריותו הכוללת של המינהל לניהול משאבי טבע  2014משרד האנרגיה מסר באפריל 
יש להעביר לידיו את הסמכויות והאחריות לגביית התמלוגים בעד כלל משאבי הטבע הסחירים 

  בות משאבי ים המלח.לר

נוסף על כך, על פי הסכמי הכרייה מחויבים בעלי המחצבות להמציא לרמ"י מדי שנה מפות מדידה 
מפות המדידה שאינה מקפידה היא  מעודכנות, ועל פיהן אמורה רמ"י לגבות את התמלוגים, אולם

 שיטתיתרה בק מבצעתרמ"י אינה . 18אינה משתמשת בהןאף בזמן, ובמרבית המקרים יימסרו לה 
ומקיפה על כלל המחצבות אלא רק בדיקה יזומה בעת שמתעורר חשד לגבי אמינות הדיווחים של 

  מחצבה מסוימת.

משאבי  של קיימה ובר אינטגרטיבי לניהול מייחסות משקל רב-OECD ה יצוין כי מרבית המדינות
במדיניות לאומית יש לכלול צוין כי  19"2030במסמך "פרויקט תחזית קיימות לישראל  הטבע.

כוללת את כל התכניות הפרטניות של כל משרדי הממשלה השותפים בניהול משאבי טבע, וכי 
 ישראל לדור של והפיתוח הכלכלה טבע לצורכי מחצבי של אמינה אספקה במסגרתה יש להבטיח

, למחצבים. כמו כן הביקושים וניהול אקולוגיות מערכות על שמירה תוך הבאים, ולדורות הנוכחי
   מהפקת המחצבים. הרווחים של הוגנת וחלוקה של שקיפות על ערכים יש לשים דגש

˙Ú„Ï  ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È·‡˘Ó Ï˘ ˙Â„Â˙Ú‰ ÈÙ˜È‰ È·‚Ï ˙ÂÙÈ˜˘‰ ˙‡ ¯È·‚‰Ï È„Î
,˜„Âˆ ÔÙÂ‡· Úˆ·˙˙ Ì˙˜ÂÏÁ˘ ÁÈË·‰ÏÂ Ï‡¯˘È· Ú·Ë ÂÏÈ‡Â‰ ÓÂ˙È·¯ Ú„È‰ ÈÚÂˆ˜Ó‰ 

˙È·¯ÓÂ Ó‰ ˙ÂÈ¯Á‡‰È ˙ÈÏ‰ È·‚Ï  È·‡˘ÓÚ·Ë‰ ÌÈ Â˘‰  È„È· ÌÈ Â˙ „¯˘Ó ‰È‚¯ ‡‰ ÈÂ‡¯ ,
 ÈÎ‡Â‰ ÊÎ¯È ˙‡ ˘Â·È‚‰ Ï˘ Ú·Ë‰ È·‡˘Ó ÏÂ‰È Ï ˙ÏÏÂÎ ˙ÈÓÂ‡Ï ‰È‚Ë¯ËÒ‡,  ÔÎÂ ‰ÓÒ¯ÙÈ

ÔÎ„ÚÏ ÏÚÙÈ ˙‡ ‰˜È˜Á‰ ˙ÈË ÂÂÏ¯‰ Ì‡˙‰· ÍÎÏ .‰È‚Ë¯ËÒ‡‰  ˙‡ ‡Ë·˙ Â ÂÊÁ ÍÂ¯‡
 ÁÂÂË‰ ˙‡Â‰‰ÈÂˆ¯‰ ˙ÂÈ È„Ó Ï‰ÂÂ˙ÂÈ ‰ÈÙÏ˘ ,Ú·Ë‰ È·‡˘Ó ÏÏÎ È·‚  Í¯ÚÓ Ï˘ ¯Â„Ò

˙ÂÏÂÚÙÂ ˙ÂËÏÁ‰  ‰ÓÂ˘ÈÈÏÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ·‡˘Ó‰ Âˆ˜ÂÈÂ Ì˘Ï ÍÎ .  

פעל במהרה להכין "מסמך י הוא למשרד מבקר המדינה כי 2014במרץ  מסרהאנרגיה  משרד
  כאמור.אסטרטגי" 

 

  

  ניהול המידע

  שיתוף מאגרי המידע

Û Â ˙ È ˘ Ú „ È Ó ‰ Ô È · Ó ¯ È "„ ¯ ˘ Ó Ï ‰ È ‚ ¯  ‡ מידע ממוחשב הוא כלי חיוני  :‰
בניהול ויישום של אסטרטגיה ומדיניות. מאחר שכמה גורמים מטפלים בסוגיית משאבי הטבע, כל 

, םאיכות, הנתונים אחד בתחום אחר, יש שוני בין משרדי הממשלה השונים מבחינת אופן איסוף
ביניהן מידע לגבי היקפי . הדבר בא לידי ביטוי באופן שבו הרשויות משתפות רציפותם ואמינותם

והניצול התקופתי שלהן. מערכת המחשוב של מינהל  20העתודות) - אוצרות הטבע הידועים (להלן 

__________________ 

  .138 עמ' שם,   18
 . 2012המסמך גובש בידי המשרד להגנת הסביבה והמכון לחקר ירושלים ביולי    19
העתודות נחלקות לעתודות מוכחות שמוערכות על סמך בדיקות פיזיות מעמיקות, ולעתודות משוערות    20

  המתבססות על הערכות של ממצאים חלקיים שמקורם בסקרים חלקיים.
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  הבטחת אספקתם של חומרי חציבה וכרייה -משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים   שם הדוח:
  א65דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2014-ההתשע"  פרסום:השנת 

אוצרות טבע היא מערכת פנימית, ואגף המחשוב של משרד האנרגיה אינו מטפל בה. בהיעדר 
המינהל תמיכה מספקת, קשה לבצע בה שינויים תקופתיים, לפתחה על פי הצרכים המשתנים של 

ותוכננו באופן שונה  וולהתאימה לתקשור עם מערכות אחרות. מערכות המחשוב של רמ"י אופיינ
מהמערכות של המינהל, ואין ביניהן קשר ויכולת העברת נתונים. רמ"י מעבירה למינהל, על פי 

  בקשתו, נתוני חציבה תקופתיים ונתוני אכיפה אחרים המודפסים על דפים.

˜˘Ï ‰È‚¯ ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ ·Â˘ÁÓ‰ ˙Î¯ÚÓ· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ÏÚÈÈÏ ˙È·ËÈÓ‰ Í¯„‰ È‰Ó ÏÂ
.˙ÂÈ ÂˆÈÁ ·Â˘ÁÓ ˙ÂÎ¯ÚÓ ÏÂÓ ‰„Â·ÚÏ Í¯Âˆ‰ ÈÙ ÏÚ ‰ÓÈ‡˙‰ÏÂ  

למשרד מבקר המדינה כי מערכת ניהול המחצבות היא חלק  2014רמ"י מסרה בתשובתה ממרץ 
הפעלתה הממוחשב שבוצעו בה שיפורים בעת האחרונה. עם -אינטגרלי ממערכת הניהול הנכסי

  צפוי המפקח על המכרות לקבל נתונים באופן שוטף ואמין. 2014המלאה לקראת מאי 

Û Â ˙ È ˘ Ú „ È Ó ‰ Ô È · „ ¯ ˘ Ó ‰ Ï Î Ï Î ‰ „ ¯ ˘ Ó Ï ‰ È ‚ ¯  ‡ המפקח על המכרות  :‰
החציבה שמוענקים  תשולח מדי שנה לכמה גורמים ובהם משרד הכלכלה את רשימת רישיונו

נוהל מוסכם, משמשים אסמכתה להפקת רישיון אלה, שמועברים על פי  תלמחצבות אבן. רישיונו
למחצבות אחרות,  תלשימוש בחומרי נפץ במחצבות אבן. אולם אין נוהל מחייב דומה לגבי רישיונו

אלה לצדדים אחרים. במאגרים של משרד  תאף שלטענת המפקח האגף שולח רשימה של רישיונו
מחצבות, אולם לפי רישומים  80- מועד סיום הביקורת) כ - (להלן  2013הכלכלה רשומים בדצמבר 

מצבת המחצבות הפעילות  ,משרד הכלכלה לדברי מחצבות פעילות. 65-של משרד האנרגיה יש כ
ן שוטף, והדבר פוגע ביכולת של משרד הכלכלה לתכנן את האכיפה בנושאי מעודכנת באופ אינה

  עבודה, בריאות העובדים ובטיחותם.

 ˙ÂÎ¯ÚÓ ÏÂ‰È  ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï È·‡˘Ó· ÏÂÙÈËÏ ÌÈ Â˘‰ ÌÈÙÂ‚· ˙Â„¯Ù  Ú„ÈÓ
 ‡Ï ‰‡ˆ˜‰Ï Ì¯Â‚ ˙ÂÎ¯ÚÓ‰ ÔÈ· Ú„ÈÓ‰ ¯·ÚÂÓ Â·˘ ÔÙÂ‡‰Â ˙Â·ˆÁÓ· Ì¯Â˜Ó˘ Ú·Ë‰
 Ï˘ Ì˙ÏÂÎÈ ˙Ó‚Ù  ÍÎ ·˜Ú .Ì˙Â ÈÓ‡·Â ÌÈ Â˙ ‰ ˙ÂÎÈ‡· ‰ÚÈ‚ÙÏÂ ÌÈ·‡˘Ó Ï˘ ‰ÏÈÚÈ
„¯˘Ó ÏÚ .Ì‰ÈÏÚ Á˜ÙÏÂ ‰Ï‡ ÌÈ·‡˘Ó ÏÂ‰È Ï ˙ÂÚ‚Â ‰ ˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜Ï ˙ÂÈ È„Ó‰ ÈÂÂ˙Ó 

 Ú„ÈÓ ˙Â·¯Ï ,Ú·Ë‰ È·‡˘Ó ˙Â„Â˙Ú È·‚Ï Ú„ÈÓ‰ ÏÂ‰È  ˙‡ ÂÈ„È· ÊÎ¯Ï Ì‡ ÏÂ˜˘Ï ‰È‚¯ ‡‰
 .ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„¯˘Ó È„È· ‡ˆÓ ˘  

 

  דיווח על היקפי עתודות משאבי הטבע

דיווח תקופתי על פי אמות מידה מקובלות הינו כלי חיוני לשם קביעת מדיניות. נמצא כי אין דיווח 
העתודות, מקומן וערכן האפשרי. ערכן המוערך אינו נרשם בדוחות תקופתי מרוכז לגבי היקפי 

  הכספיים של הממשלה אם טרם החלו בהפקתן או אם הכדאיות הכלכלית שלהן מוטלת בספק.

למשרד מבקר המדינה כי הוא "מייחס חשיבות רבה לכך  2014משרד האוצר מסר בתשובתו ממרץ 
דות משאבי הטבע אשר באחריותו ועל התמלוגים שכל משרד יקפיד לשקף ולמסור דיווח אודות עתו

פעולות לביצוע ודיווחים בסיום שנת ( 2.2.27הצפויים מהם" כפי שבא לידי ביטוי בהוראת תכ"ם 
  .)כספים

‰ È„Ó· ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï  ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÛÂ˙È˘· ÏÂ˜˘Ï ‰È‚¯ ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ
.‰ È„Ó‰ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„· ‰Ê Ú„ÈÓ „Ú˙Ï  
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  הבטחת אספקתם של חומרי חציבה וכרייה -משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים   הדוח:שם 
  א65דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2014-ההתשע"  פרסום:השנת 

  ה והחציבהענף הכריי

תכניות הפיתוח של הממשלה כוללות סלילת כבישים ומחלפים, הקמת נמלי תעופה ונמלים ימיים, 
מסילות רכבת, בניית מבנים ועוד. מימוש תכניות אלה מחייב שימוש רב בחומרי גלם ובהם חצץ 

ת . התרשים שלהלן מציג את התפלגו21מכלל חומרי הגלם הִנכרים 60%- ומצעים שונים ששיעורם כ
   .2011חומרי החציבה בשנת 

  

כדי לספק את הביקוש הגדל לחומרי גלם באזורים השונים ולנוכח עלויות ההובלה הגבוהות של 
יש צורך בתכנון פריסה גאוגרפית הולמת של אתרי החציבה באופן שיאפשר למלא,  22חומרי הגלם

המוציאים לפועל . לשם כך נדרשים גופים 23באופן מספק ומשתלם, את ביקושם באזורים אלה
פרויקטים תשתיתיים רחבי היקף להכין תחזיות לצריכת חומרי החציבה בפרויקטים המתוכננים. 
מבדיקת משרד מבקר המדינה עולה כי משרדי התחבורה והבינוי לא הכינו תחזיות כאמור, והם אף 

ו די אתרים ב', שמיועדת להבטיח שיהי14לא נדרשו להציג תחזיות כאלה לפני מתכנני תכנית תמ"א 
  לכרייה ולחציבה לטווח הבינוני והארוך (ראו להלן).

 שנכלל, המדיניות מסמךלמשרד מבקר המדינה כי  2014משרד הפנים מסר בתשובתו מפברואר 
תחזיות לביקוש לחומרי גלם,  מציג" ,2010אושר על ידי המועצה הארצית בשנת ו 'ב14"א תמב

שהתבססו על תחזית כוללנית תוך ניתוח מגמות קיימות, ותחזית מפורטת שהביאה בחשבון תכניות 
פיתוח לבניה, דרכים ותשתיות. העתודות חושבו על בסיס נתונים וסקרים של משרד האנרגיה והמים 

התבססו על תחזיות גידול  מקרקעי ישראל. תחזיות הביקוש וצרכי המשק לחומרי גלם מינהלשל ו
, תעסוקה אזור פיתוח, דיור רווחת כולל השונים המשק בתחומי הפיתוח וקצב חיים רמת, האוכלוסיי

  ".'וכד תשתיות פיתוח

__________________ 

  מיליון טון פוספטים בשנה שמרביתם מיועד לייצוא. 7.5-נוסף על אלה נכרים בישראל כ   21
  מעלות חומר הגלם, בהתאם לסוגו. 30%-50%-שיעור עלויות ההובלה הוא כ   22
 "מדיניות תכנון וניהול למשק הכרייה והחציבה". - ב' 14תכנית מתאר ארצית    23
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  הבטחת אספקתם של חומרי חציבה וכרייה -משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים   שם הדוח:
  א65דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2014-ההתשע"  פרסום:השנת 

למשרד מבקר המדינה כי חברות התשתית של משרד  2014משרד התחבורה מסר בתשובתו ממרץ 
פוי בחומרי החציבה, והמנכ"ל הנחה התחבורה העלו לפני מנכ"ל המשרד את בעיית המחסור הצ

את חברת נתיבי ישראל לרכז עבודה בנושא, לספק נתוני ביקוש לחומרי חציבה של  2011ביולי 
חברות התשתית של משרד התחבורה, לקיים פגישות עם נציגי תעשיית המחצבות ועם מינהל 

כאמור, שהתבססו  אוצרות טבע, למפות חסמים של הענף ואת ההיצע שלו. לאחר איסוף הנתונים
 לתשובתו משרדי לפתרון הבעיה.- ב', יזם המשרד הקמת צוות בין14בין השאר על נתוני תמ"א 

התכנוני  שהאופק, בעקבותיה שהוכנה התחזית ואת ישראל נתיבי לחברת שהעביר ההנחיה את צירף
  .2016הוא עד לשנת  שלה

 משרדי-ןביצוות  כי חשוב להקיםלמשרד מבקר המדינה  2014משרד האנרגיה מסר בתשובתו ממרץ 
   .המחצבות בענףש בחסמים שיטפלמשרד ראש הממשלה  בהובלת

 ÁÂÂËÏ ˘Â˜È·‰ È Â˙  ˙‡ ÊÎ¯È˘ ÈÂ‡¯ ÈÎ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ‡"Ó˙ Ï˘ È Â Î˙‰ ˜ÙÂ‡Ï ‰Ó‡˙‰· ÍÂ¯‡‰Â È Â È·‰14 ˙È˙˘˙‰ ˙Â¯·Á ÏÎ Ï˘ '·

ÓÏ ‰È‰È Ô˙È  ÈÎ ‡„ÂÂÏ È„Î Â˙ÂÈ¯Á‡·˘ ‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ˙Â  ÎÂ˙Ó‰ ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙ÂÈ Î˙ ˙‡ ˘Ó
.ÂÊ ‡"Ó˙· ˙ÂÏÂÏÎ‰ ‰·ÈˆÁ‰ È¯ÓÂÁ ˙Â„Â˙Ú ˙¯‚ÒÓ·  

  

  השפעתו של חוק חובת המכרזים על ענף החציבה

 הנהגחוק חובת המכרזים),  - (להלן  1992-, התשנ"בכניסתו לתוקף של חוק חובת המכרזים לפני
לבדוק את הכדאיות הכלכלית של הפקת לחפש שטחי חציבה, בדרך כלל להטיל על יזמים  רמ"י

חומרי הגלם מהם, לבצע את המבחנים הגאולוגיים וכן לפעול לתכנון המחצבה ולהוצאת ההיתרים 
הנדרשים. רמ"י נתנה ליזמים הרשאה להשתמש בקרקעות לצורכי חציבה למשך עשרות שנים. בדרך 

  זו תוכננו והוקמו מחצבות רבות.

בת המכרזים שקבע, בין השאר, כי על רמ"י להתקשר במכרז פומבי נכנס לתוקפו חוק חו 1993בשנת 
בכל עסקה להקצאת מקרקעין, בין השאר לשם בחירת הזכיינים להפעלת המחצבות, וכי עליה 

. במכתב של היועץ המשפטי לממשלה דאז לרמ"י בעניין זה צוין כי 24להגביל את תקופת הזיכיון
"בבסיס חובה זו עומד העיקרון, שלפיו יש לנהוג במקרקעי ציבור בשוויון ותוך הקפדה על תחרות 
חופשית בין המעוניינים להשתמש קרקע. מקל וחומר עמדה זו נכונה לגבי הקצאת קרקעות לצורכי 

רד האוצר לקבוע בתקנות, בכפוף לאישור ועדת חוקה חוק ומשפט חציבה...". החוק הסמיך את מש
) לתקנות חובת המכרזים, 29(25של הכנסת, סוגי עסקאות שעליהן לא תחול חובת מכרז. תקנה 

התקנה), מגדירה תנאים למתן פטור מחובת ביצוע מכרזים למחצבות  -(להלן  1993- התשנ"ג
. על אף ארכה זו של חמש 1998שנים, עד מאי פעילות במועד חקיקת החוק, לפרק זמן של חמש 

שנים, שנועדה לאפשר ליזמים ולמאסדרים להיערך להחזרת המחצבות לרמ"י ולהוצאתן למכרז 
  מחדש, לא הצליחו משרדי הממשלה לפעול ליישום החוק. 

, לנוכח העובדה שהסוגיה טרם הוסדרה, אישרה ועדת חוקה חוק 2003רק לאחר חמש שנים, ביולי 
. בד 2003- הוראת שעה), התשס"ג -לשר האוצר להתקין את תקנות חובת המכרזים (תיקון  ומשפט

), הוקמה לבקשתן של שלוש חברות גדולות שבבעלותן היו באותה העת 29( 25בבד עם תיקון תקנה 
מחצבות גדולות, ועדת השניים לקביעת תוקף ההרשאות שניתנו למחצבות אלה. באוגוסט  25- כ

נות החדשות, שמאפשרות לוועדת הפטור של רמ"י לפטור ממכרז בעל הרשאה הותקנו התק 2003
קודמת אשר הגיש בקשה בנדון אם עמד בתנאים שמוגדרים בתקנות, זאת על יסוד המלצה מנומקת 

__________________ 

 שנים.  20- . במועד סיום הביקורת תקופת הזיכיון מוגבלת ל1951-תשי"אהחוק נכסי המדינה,    24
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 אימצה את המלצות ועדת השניים. המקצועית הועדהו ,משרד האנרגיה. לדברי 25של ועדה מקצועית
, נגעו למועדי החזרת המחצבות לרמ"י על פי העתודות 2005שנת מסקנותיה העיקריות, שהוגשו ב

מחצבות  -שנותרו בהן, קצב תפוקתן, סוגי חומר החציבה והחברות שמפעילות אותן (להלן 
  מוחזרות). 

למשרד מבקר המדינה כי "כיום ולאחר בחינת החלטות  2014משרד האנרגיה מסר בתשובתו ממרץ 
טות יובילו לאי יכולת מימוש עתודות חומר הגלם במלואן ועדת השניים מתברר כי חלק מההחל

מפאת הקצאת שטחי תעשייה נרחבים בתחומי המחצבות למפעילים הקיימים במסגרת החלטות 
ועדות הפטור. אובדן העתודות עלול להגיע לכדי עשרות מיליוני טונות ובשווי של מעל לשני 

עבר לפגיעה המהותית במשק הבניה וזאת מ 2013על פי שווי שוק בסוף מיליארד שקל חדש 
  והסלילה והיכולת להבטיח אספקה סדירה של חומרי גלם למשק זה".

  של מחצבות לרמ"י על פי החלטות הוועדה המקצועית. 26התרשים שלהלן מציג את מועדי ההחזרה

  

מחצבות,  12בהתאם להחלטותיה של הוועדה המקצועית, עד מועד סיום הביקורת הוחזרו לרמ"י 
מחצבות קטנות ובינוניות עם עתודות מצומצמות יחסית. הדבר הגביר את כוחן של המחצבות  רובן

הגדולות, ששולטות בהן חברות מועטות. נמצא כי רשות ההגבלים העסקיים נדרשה לסוגיה זו רק 
ועדת ביקשה  2013. ביוני 199227, אף שהחשש לריכוזיות בענף התעורר כבר בשנת 2013בשנת 

סת מהרשות לספק לה נתונים כלליים על נושא זה בהקדם האפשרי. רשות של הכנ הכלכלה
כי אין לה תאריך יעד לגיבוש  2013למשרד מבקר המדינה באוגוסט מסרה ההגבלים העסקיים 

  .2013מסקנות בנושא, אולם היא צופה כי מסקנות ראשוניות יגובשו כבר בסוף שנת 

__________________ 

מינה שר המשפטים , בראשות שופט בדימוס ש2004הוועדה המקצועית החלה לפעול בפברואר    25
  בהשתתפות נציג משרד האוצר, היועץ המשפטי למינהל ושני נציגי ציבור שמינה שר האוצר.

. בחלק מהמחצבות שאמורות היו להיות מוחזרות לרמ"י 2ועדת ששינסקי  התרשים הוצג בישיבתה של   26
 נעשות פעולות לדחיית מועד סיום הכרייה עקב מקומן הגאוגרפי ונסיבות משפטיות. 

„ÁÂ ; 140 עמ' ",גביית תמלוגים ושימוש במשאבי טבע, בפרק ")È˙ ˘ ÁÂ„64‡ )2013 מבקר המדינה,    27
 È˙ ˘57· )2007(,"337 עמ' , בפרק "כרייה וחציבה. 
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קיים למשרד מבקר המדינה כי היא החלה מסרה רשות ההגבלים העס 2014בתשובתה מפברואר 
. מדובר בבדיקה רחבת היקף שמחייבת איסוף נתונים, עיבודם, 2013בבדיקת ענף החציבה בשנת 

ניתוחם, הבנת מבנה הענף והתנהלותו, זיהוי קשיים תחרותיים והצעת דרכים לטיפול בהם. עוד 
חר שיגובשו מסקנות מסרה הרשות כי במועד מתן התשובה נמצאת הבדיקה בעיצומה, ולא

  ראשוניות היא תציג אותן לכנסת ולמשרד מבקר המדינה.

 ‡˘Â  ˙˜È„·Ï ¯ÂÁÈ‡· ‰ÏÚÙ˘ ÏÚ ÌÈÈ˜ÒÚ‰ ÌÈÏ·‚‰‰ ˙Â˘¯Ï ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.¯ÂÓ‡Î ˙Â ˜ÒÓ‰ ˘Â·È‚Ï ‰¯È·Ò ÔÓÊ ˙¯‚ÒÓ ‰Ú·˜ ‡ÏÂ ‰·ÈˆÁ‰ Û Ú· ˙ÂÈÊÂÎÈ¯‰  

מחצבות לתכנן את פעילותם לטווח המצב שנוצר עקב קציבת תקופת ההרשאה הקשה על בעלי ה
, ולא היה להם עניין 29בהיקפים גדולים ולאמץ טכנולוגיות כרייה מתקדמות 28ארוך, לבצע השקעות

לקדם תכניות להרחבת המחצבות הקיימות לנוכח העובדה שלא היה ברור מי יתפעל אותן בסיום 
העתודות שבמחצבות באופן תקופת ההרשאה. מצב זה אף עלול לגרום לחברות החציבה לנצל את 

לא מאוזן ולא יעיל על ידי כרייה של חומרים איכותיים והשארת החומרים הנחותים לזכיינים 
שיבואו בעקבותיהם. בחלק מהמחצבות המוחזרות לא מיצו היזמים את העתודות עד סופן מסיבות 

קב היקפן שונות, ורמ"י מתקשה לפרסם מכרז חדש לבחירת הזכיינים להפעלת מחצבות אלה ע
הקטן של העתודות שנותרו בכל מחצבה וכן עקב מחלוקות משפטיות וסטטוטוריות בין רמ"י, 
היזמים וועדות התכנון. לדוגמה, במחצבת עין חרוד ניתנה לזכיין זכות כרייה בתנאי שיעמוד 
בתנאים שונים שקבעה ועדת התכנון המחוזית, ועד אז הוא אינו רשאי להוציא מהמחצבה את חומר 

מיליון טונות. לדברי משרד האנרגיה, הזכיין יעמוד בכל  15- חצץ שהיקפו נאמד בכ -גלם ה
התחייבות שהטילה עליו ועדת התכנון, אולם המועצה האזורית גלבוע מתנגדת להפעלתה של 

  המחצבה במקום ואף מקדמת תכניות אחרות באתר.

מ"י מינתה לאחרונה ועדה למשרד מבקר המדינה כי ר 2014משרד האנרגיה מסר בתשובתו ממרץ 
  לבחינת ענף החציבה.

 ˙Â ÎÂ˘ Ì‰·˘ ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ ˙‡ˆ˜‰˘ ¯Á‡Ó ,‰·ÈˆÁÏ ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ ˙˜ÂˆÓ ÁÎÂ 
Â ,‡"Ó˙ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰¯„ÒÂ‰ ˙Â·ˆÁÓ‰È„Î Ï˜ÈÙ‰ Ó ÌÏ‚‰ ¯ÓÂÁ ·¯Ó ˙‡·‡˘ÓÈ ‰Ú·Ë , ÏÚ

È"Ó¯ ÌÈÎ¯„ Ì„˜‰· ÔÂÁ·Ï ,‰È‚¯ ‡‰ „¯˘Ó ÌÚ ˙ÂˆÚÂÂÈ‰ ÍÂ˙ ,ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÛÂ˙È˘· 
ÏÂˆÈ Ï ‰ ˙Â·ˆÁÓ· ˙Â„Â˙Ú˙Â¯ÊÁÂÓ‰ Ï ÌÈÓÊÈ‰ ˙‡ ÂˆÈ¯ÓÈ˘ ˙Â¯Á‡ ˙ÂËÈ˘ ÏÂ˜˘Ï Â‡ È"Ó¯

‰Ï‡ ˙Â„Â˙Ú Ïˆ Ï.  

 

  

  מחסור בחומרי גלם

 תשתיות, מגורים לטובת נרחבים שטחים הקצאת, הפנויות הקרקע עתודות התדלדלות בשל  .1
מהפעלת מחצבות בקרבת  סביבתיים ורשויות מוניציפליות םשל ארגוניי והסתייגויות ותעשייה

צומצמו האפשרויות להקצאת שטחים חדשים לצורך הקמת מחצבות.  ,30אזורים מאוכלסים
ארצית - כלל מדיניות ליישום ועיקרית עקרוניתמסגרת  המשמש התכנוני הבסיס היא"א תמ

__________________ 

  הקמת תעשיות נלוות, הקמת מתקנים, סלילת דרכים ועוד.   28
בארץ והן עשויות להפחית  נבחנהטרם  שישימותן והכרייה החציבה בתחום מתקדמות יש טכנולוגיות   29

 הסיכונים הבריאותיים שמקורם בחשיפה לזיהום הנוצר במהלך עבודות חציבה והכרייה.את 
  כמטרד. ןאף שהרשויות המקומיות מפיקות רווחים ממחצבות, המחצבות נתפסות בעיניה   30
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 כדי. וסביבתיים כלכליים, חברתיים, תכנוניים שיקולים של רחב מגוון בחשבון המביאה
 אספקתם"א המסדירה לטווח ארוך את תמ לקדם יש יהפיתוח תשתיות ובני של ךהמש לאפשר

  .החציבה חומרי של

אמורה להסדיר  ה, שהיית14בסוף שנות השבעים של המאה העשרים החלה הכנתה של תמ"א  
, בהתבסס על הערכות של 2020שנת  -את אספקתם הסדירה של חומרי חציבה עד לשנת היעד 

עתודות חומר הגלם שבוצעו בשנות השבעים והשמונים של המאה העשרים. בשנות התשעים 
(כתוארו אז) כמה פעמים על הימשכותם  31של המאה העשרים התריע משרד התעשייה והמסחר

. 2000ועל המחסור בחומרי חציבה שצפו לקראת שנת  14האישור של תמ"א  היתרה של הליכי
מחצבות מאושרות ונוסף על כך  80- , פעלו בישראל כ2001, בשנת 14בעת אישורה של תמ"א 

ייעדה התמ"א עשרות אתרים חדשים לכרייה ולחציבה, שמסיבות שונות לא קודמו ההליכים 
  לתכנונם.

הביאה לכך שבעת אישורה לא נותר אופק תכנוני מספיק  14התמשכות הליכי הכנתה של תמ"א  
החליט מינהל התכנון של משרד הפנים להתחיל  2005שנים כמקובל בענף. בשנת  40-30של 

, אולם במועד סיום הביקורת הכנתה 2040ב' עם אופק תכנוני עד שנת 14בהכנתה של תמ"א 
שבמסגרתו נסקרו עתודות  32הכינו משרד האנרגיה ורמ"י דוח 2006טרם הסתיימה. בשנת 

. 2040ותפוקות באתרי החציבה הקיימים ותחזית להתדלדלות העתודות באתרים אלה עד שנת 
המשמשים להכנת חומרי בנייה  33באגרגטיםצפוי מחסור  2015לפי מסקנות הדוח, משנת 

שים ולא יקודמו מכרזים לבחירת וסלילה, בהתבסס על ההנחה כי לא ייפתחו אזורי חציבה חד
  זכיינים להפעלת מחצבות מוחזרות.

תכנית  היאב' 14"א תמלמשרד מבקר המדינה כי  2014משרד הפנים מסר בתשובתו ממרץ  
 בימיםוכי  ,חומרי גלם לחציבהועוסקת בכמה סוגים של  רבים הכוללת אתרים מורכבתמתאר 

בישיבת לדיון היא תועלה הקרובים  בחודשיםואלה מסתיימת הכנתם של מסמכי התכנית 
 תועלהולאחר מכן של המועצה הארצית לתכנון ולבנייה,  ועדה לנושאים תכנוניים עקרונייםהו

  עדות המחוזיות.ומועצה הארצית לצורך העברתה להערות הוישיבה של הלדיון ב

פקתם עקב עלויות ההובלה הגבוהות של חומרי החציבה והירידה בכדאיות הכלכלית של אס  .2
לאזורי הביקוש המרוחקים, מקובל לחלק את ישראל למחוזות לצורך ניתוח היכולת של 

מוצגים נתונים על  34שלהלן בתרשימיםהמחצבות לספק את הביקוש לחומרי החציבה. 
, בחלוקה לאזורים 2040המחסור הצפוי באגרגטים עיקריים ובהם חצץ, בזלת וחול עד שנת 

  במישור הארצי.

__________________ 

 משרד םכיו - והמסחר בשנות התשעים של המאה העשרים פעל המפקח על המכרות במשרד התעשייה   31
   .הכלכלה

ושימש בסיס  2005הדוח מתבסס על סקר מחצבות האגרגטים שביצעו רמ"י ומשרד האנרגיה בשנת    32
  ב'.14לנתונים המוצגים בתמ"א 

חומרי המחצבה משמשים בעיקר כחומרי גלם לייצור תערובות בטון, אספלט, בלוקים ולתשתיות    33
  .כבישים

 ב'.14העורכים של תמ"א  תשסופקו לוועד 2013גיה לשנת על פי נתונים עדכניים של משרד האנר   34
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כדי להתגבר על המחסור הצפוי פעל משרד האנרגיה מול ועדות התכנון לאשר בשלב הראשון את 
העמקת המחצבות במסגרת התכניות המאושרות. הדברים אמורים רק במחצבות שהמבנה הגאולוגי 
שלהן מאפשר את העמקתן. לדברי המפקח על המכרות, העמקתן של חלק מהמחצבות אמורה 

ב' ויוציאו לפועל את 14המשק עד שמוסדות התכנון יאשרו את תמ"א לאפשר את מילוי צורכי 
התכניות המפורטות המתבססות עליה. התרשים שלהלן מתאר את קצב הצריכה של העתודות לפי 
התכניות המאושרות ואת המועד שבו ייחצה קו הגבול המציין את המחסור עד למיצוין הסופי של 
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ב'; 14היקף צריכת החצץ לאחר יישום הוראת תמ"א  העתודות; את היקפי העתודות ואומדן של
  .35,36ואישור התכניות להעמקת חלק מהמחצבות

 

 ‡Ï ˙Â„Â˙Ú ˙ÂÏÚ· Ô˜ÏÁ˘ ˙Â·ˆÁÓ Ï˘ È"Ó¯Ï Ô˙¯ÊÁ‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 Ô˜ÂÂ˘Ï È"Ó¯ „ˆÓ ÌÈˆ¯Ó  ÌÈ„Úˆ ¯„ÚÈ‰ ,˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂËÏÁ‰ Û˜Â˙Ó ˙ÂÏˆÂ Ó

Â˘„Á ˙Â·ˆÁÓ Ï˘ ÔÂ Î˙ ¯„ÚÈ‰Â ˙ -  È¯ÓÂÁ· ¯ÂÒÁÓ‰ ˙¯ÓÁ‰Ï ÌÂ¯‚Ï ÌÈÏÂÏÚ ‰Ï‡ ÏÎ
 ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈ‡¯Á‡‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ ÏÚ ˙‡Ê ÁÎÂ Ï .Ì‰È¯ÈÁÓ· ‰ÈÈÏÚÏÂ ÌÈ„Á‡ ÌÈ¯ÂÊ‡· ÌÏ‚‰

 ‡"Ó˙ ¯Â˘È‡ ˙‡ ˘ÈÁ‰Ï ,ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó Ì˘‡¯·Â ,¯·„·14 ˙‡¯˜Ï ‰ÓÂ„È˜· ÌÈ·ÂÎÈÚ .'·
ÈÙ Ú· ˘Â˜È·‰ ˙‡ ˜ÙÒÏ ‰·ÈˆÁ‰ Û Ú Ï˘ Â˙ÏÂÎÈ· ÚÂ‚ÙÏ ÌÈÏÂÏÚ ¯Â˘È‡  ,‰ÈÈ ·‰Â ‰ÏÈÏÒ‰

 ˙‡ ÌˆÓˆÏ È„Î .Ô‡ÂÏÓ· ‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙ÂÈ Î˙ ÌÂ˘ÈÈ ˙‡ ˜ÙÒ· „ÈÓÚ‰Ï Û‡Â ·ÎÚÏ
 ˙‡ÊÂ ,˙Â¯ÎÓ‰ ÏÚ Á˜ÙÓ‰ „„ÂÚÓ Ô˙Â‡˘ ,˙Â·ˆÁÓ‰ ˙˜ÓÚ‰Ï ˙ÂÈ Î˙ Ì˘ÈÈÏ ˘È ¯ÂÒÁÓ‰
 ¯Â˘È‡ ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ  .‰Ï‡ ÌÈ¯ÂÊ‡· ˙ÂÈ Â Î˙‰Â ˙ÂÈ˙Â‡È¯·‰ ,˙ÂÈ˙·È·Ò‰ ˙ÂÏ·‚Ó· ·˘Á˙‰·

 ‡"Ó˙14Ù‡È '· ÌÂˆÓˆÏ ÌÂ¯˙È ÍÎ· Ì‚Â ,ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÚÂ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÂÈ Î˙ ÌÂ„È˜ ¯˘
.¯ÂÒÁÓ‰  

למשרד מבקר המדינה כי היא פועלת לקדם תכניות סטטוטוריות  2014רמ"י מסרה בתשובתה ממרץ 
שמטרתן לשפר את ניצול העתודות במחצבות המוחזרות באופן מיטבי, בין השאר באמצעות שיתוף 

  ים. פעולה עם המינהל ומשרד הפנ

 

  

__________________ 

מיליון טון  45לא כולל אספקה של חצץ מאזור יהודה ושומרון וצריכה שנתית מינימלית קבועה של    35
 Ô„ÓÂ‡ Ï‡¯˘È· ıˆÁ‰ ˙Â„Â˙Ú ווירצבורגר,אידלמן של  ב' ובדוח14בממוצע, כפי שצוין בתמ"א 

  .8, עמ' )2005(
מיליון טון מקובל בקרב המתכננים והמאסדרים כקו האדום של עתודות חומרי  500קו מחסור של    36

  הגלם.
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  וחציבה הקשיים ביישום התכנון של ענף הכריי

Ô Â  Î ˙ Ï  ˙ Â È ¯ Á ‡  

אחת לשנה. המפקח  מהמפקח שמתחדש ןעבודות החציבה והכרייה חייבות להתבצע מתוקף רישיו
ולמעקב אחר תפוקות המחצבות. המינהל פועל  ןאחראי לאסדרת ענף זה, לאכיפת תנאי הרישיו

לאספקה סדירה של חומרי החציבה, לניצול יעיל של משאבי החציבה ולמתן ייעוץ מקצועי ליחידות 
  ולמשרדים בנושאים אלו.

כדי להתאימה  , ביזמת משרדי הממשלה,השנים תוקנה פקודת המכרות מפעם לפעם במשך
מנם בפקודת המכרות מוגדרים תפקידי המפקח, אולם הם לשינויים שחלו בענף החציבה והכרייה. א

הסמכויות את אינם משקפים את מגוון התפקידים המוטלים עליו ו לכןלא עודכנו במרוצת השנים ו
אוצרות הטבע והמפקח על המכרות אחראים  מינהלההליכים הנהוגים כיום,  במסגרתהמוקנות לו. 

זה לא מוסדר בפקודה ואף לא בחקיקה אחרת.  להבטחת אספקתם של חומרי החציבה, אולם תפקיד
  בידי המפקח על המכרות האחריות לתכנון מחצבות. הנוסף על כך, לא היית

 2013. בספטמבר המכרזים חובת חוק שהוחל לאחר"י תכננה מחצבות לפני שיווקן רמ, כאמור
רשימה ובה פירוט המחצבות שהוחזרו לה, שתעביר לידיו "י מרמביקש משרד מבקר המדינה 

, לאחר פניות חוזרות 2014המחצבות שממתינות לשיווק והסיבות לכך שטרם שווקו. רק בינואר 
 "י.לרמ"י למשרד מבקר המדינה רשימה כזאת, שאותה הכין יועץ חיצוני רמונשנות, העבירה 

ו מחצבות חצץ, ומרביתן היו הי 1996רמי משנת  ההמחצבות ששיווק 31- מ 2מהרשימה עולה כי רק 
מחצבות ורק שלוש מהן שווקו מחדש.  12הושבו למדינה  2002מחצבות חול. עוד עולה כי משנת 

במועד סיום הביקורת אחת משתי מחצבות החצץ האמורות טרם החלה באספקתו של חומר 
  החציבה למשק מסיבות שונות. 

קודת המכרות ואף העביר לעיונם של החל משרד האנרגיה לעדכן באופן חלקי את פ 2011בשנת 
הגורמים המקצועיים במשרד המשפטים הצעה מתוקנת של פקודת המכרות הנוגעת למחצבות. 
במועד סיום הביקורת הפסיק משרד האנרגיה לקדם את העדכון החלקי של פקודת המכרות, והוא 

מו כן מסרו גורמים בוחן שינוי נרחב יותר שיכלול את כל הנושאים הקשורים לכרייה ולחציבה. כ
 וכימשפטיים של משרד האנרגיה כי הדיונים הנוגעים לשינויים כאמור נמצאים בשלבים ראשוניים, 

   .התהליך סיום צפי לגבי מועד אין

הוסכם בין רמ"י למינהל אוצרות הטבע כי "התכנון של מחצבות ושטחי הכרייה עובר  2013באפריל 
ת האמורה מתועדת רק בסיכום דיון מאותה הישיבה, למשרד האנרגיה והמים". העברת הסמכויו

  למרות ההשפעות הניכרות שיש להחלטה כזאת.

„¯˘Ó  ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·ÓÏÏ‰ ÈÓ ÏÂÓ¯ È" Ì‰ÈÏÚ ÈÎ Û˙Â˘Ó· ˘·‚Ï‡‰¯„Ò ˙·ÈÈÁÓ 
Ô‚Ú˙˘  ,˙Â·ˆÁÓ‰ ÔÂ Î˙Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙¯·Ú‰ ˙‡ Ï˘ ˙ÏÏÂÎ‰ Â˙ÂÈ¯Á‡ ÏÚ ˘‚„ ˙ÓÈ˘ ÍÂ˙

 ‰ÈÈ¯Î‰ Û Ú ÏÂ‰È Ï Ï‰ ÈÓ‰¯˙È‰ ÔÈ· ÂÚ·˜ÈÈ ‰·Â ,‰·ÈˆÁ‰Â  ÔÙÂ‡ ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‡ˆ˜‰
 ÌÈ ÓÊ‰ ˙ÂÁÂÏÂ ÌÈ˘Â¯„‰ÍÎÏ ÌÈ˘¯„ ‰.  ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰È‚¯ ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ

ÚÂ·˜Ï ,È"Ó¯Â ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÛÂ˙È˘·  ˙‡ Ì„˜‰·Ì‰È˙ÂÏÂ·‚ Ï˘  ÈÓÂÁ˙ ÔÈ· ˙ÂÈ¯Á‡‰
˜‰ ˙‡ ÁÈË·È˘ ÔÙÂ‡· ‰ ÂÎ„ÚÂ ‰˜È˜Á ÌÂÊÈÈÏ ÏÂÚÙÏÂ ,˙Â Â˘‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‡ˆ

 .ÍÎ Ì˘Ï ÌÈ˘¯„ ‰  

  



  363  משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

  הבטחת אספקתם של חומרי חציבה וכרייה -משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים   הדוח:שם 
  א65דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2014-ההתשע"  פרסום:השנת 

˙ È ˆ ¯ ‡ ‰  ‰ ˆ Ú Â Ó ‰  ˙ Â Ë Ï Á ‰  Ì Â ˘ È È  

ולצד הגידול באוכלוסיית המדינה והמחסור בקרקעות  ם של ענפי התשתיות והבנייה,עם התפתחות
תכנון המחצבות מוסדר נוצרים קונפליקטים בין הצרכים השונים של החברה הישראלית.  ,זמינות

הארצי  - , בשני מישורים חוק התכנון והבנייה) - להלן ( 1965בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 
במקרים רבים התנגדו הרשויות להקמתן ולהפעלתן של מחצבות בשטח שיפוטן ופעלו  .והמקומי

התכנון המחוזיות להקמת מחצבות אלה, אף שיש תכניות מאושרות  תבמרץ לסכל תכניות של ועדו
ן ענף החציבה, ההתנגדות הזאת עלולה לגרום גורמי תכנון האחראים לתכנו ריבמישור הארצי. לדב

העתודות של חומרי חציבה שאפשר להפיק מהמחצבות שכבר פועלות, לפגוע בתכניות  תלהידלדלו
להבטחת אספקתם של חומרי חציבה ולהקדים את היווצרות המחסור הצפוי בחומרי חציבה. כדי 

רחבה במחצבות, הוכרו בשנת לשפר את היכולת של גורמי התכנון להוציא אל הפועל תכניות ה
ה יארצית לתכנון ולבניהועדה שטחי החציבה כתשתית לאומית שאת תכנונה יכולה לקדם הו 2009

  .37של תשתיות לאומיות

נמצא כי על אף חשיבותו של משרד האנרגיה כגוף מקצועי שברשותו מידע על סוגיות תכנוניות 
ות מרכזית בכל הנוגע לתכנון ענף הכרייה ומקצועיות בנושא תכנון מחצבות, ואף שהוא בעל אחרי

והחציבה ולאספקה של חומרי חציבה, הוא אינו מיוצג בוועדות המחוזיות ואין באפשרותו להשפיע 
במישרין על ההחלטות שמקבלות אותן הוועדות. נוסף על כך, היו מקרים שבהם בוועדות העורכים 

צועית מסוימת ואילו בוועדות ב' הביע נציג של משרד ממשלתי עמדה מק14לגיבוש תמ"א 
המחוזיות והמקומיות הביע נציג אחר של אותו משרד עמדה מנוגדת. נציגים שהביעו עמדה מנוגדת 

  . 38עשו זאת בנימוק של "עצמאות הנציגים"

˙Ú„Ï „¯˘Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó  ‡˘Â ‰ Â˙Â‡· ˙„‚Â  ‰„ÓÚ ÌÈ‚ÈˆÓ „¯˘Ó Â˙Â‡ È‚Èˆ  Â· ·ˆÓ
 ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ ‰ ˘Ó‰ Ï˘ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ Ì ÓÂ‡ .ÔÈ˜˙ Â È‡ ˙Â Â˘‰ ˙Â„ÚÂÂ·

 ˙ ˘Ó2013  ˙‡ ‚Èˆ‰Ï Ì‰ÈÏÚ ‰ÈÙÏ ,ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÒÂÓ· "ÌÈ‚Èˆ ‰ ˙Â‡ÓˆÚ" ˙‡ ‰ ‚ÈÚ
 ‰ ,Â˙Ú„ ÏÂ˜È˘Ï Ì˙Ú„ ÏÂ˜È˘ ˙‡ ÛÈÙÎ‰Ï ‡ÏÂ ÈÚÂˆ˜Ó‰ Ì˙Ú„ ÏÂ˜È˘ Â‡ Â˙ÈÈ¯Â‰ ,Â˙ÈÈÁ

 ÌÈ¯˜Ó· ÌÏÂ‡ ,Ì‰ÈÏÚÓ ‡ˆÓ ‰ ÈÏ‰ Ó‰ ‚¯„‰ Ï˘ ˙Â·¯Ï Â‰˘ÏÎ Ì¯Â‚ Ï˘ Â˙ˆÏÓ‰
.ÌÈ‚Èˆ ‰ ˙Â‡ÓˆÚ ‰„ÚÂ  ÍÎÏ ‡Ï ÌÈ¯ÂÓ‡‰  ˙È„¯˘Ó ‰„ÓÚ ˙ÂÈ‰Ï ˙·ÈÈÁÂ ˙È·˜Ú ˙ÈË ¯‰Â˜

·‰ ‚¯„ÓÈÎ¯¯È‰ ÔÂ Î˙‰ ÍÈÏ‰˙ Ï˘˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ Â˙ÒÈÙ˙ ÈÙÏ ‚Èˆ  ÏÎ ÏÚÙÈ ‰¯„‚· ,.   

ות נמצאות בשטחים המוניציפליים של רשויות מסוימות, והן מפקחות נוסף על כך כמה מהמחצב
על פעילות המחצבה ומפיקות ממנה תועלת אף על פי שהמטרדים הסביבתיים שמקורם במחצבה 

 בוועדותהמשתתפים  הרשויותנציגי  בין מחלוקות משפיעים על רשויות שכנות. עקב כך מתגלעות
  .ונגרמים עיכובים בקבלת החלטות התכנון

אחד החסמים שזוהו למימוש למשרד מבקר המדינה כי  2014משרד הפנים מסר בתשובתו ממרץ 
העובדה שלעתים יישובים שאינם שייכים לתחום השיפוט של מחצבה  הרחבות למחצבות הוא

שם . לקרובים אליה יותר מיישובים ששייכים לאותו תחום שיפוט, ולפיכך מושפעים ממנה יותר
גבי האופן המלצות לעם לשלטון מקומי מסמך  מינהלההתכנון בשיתוף  ינהלמפתרון הבעיה הכין 

__________________ 

-תשס"טה), 2010-ו 2009חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים    37
2009.  

חוות הדעת "עצמאות שיקול הדעת של חברי מוסד התכנון ומתכנן המחוז", מאת המשנה ליועץ    38
) בה צוין כי עיקרון שיקול הדעת נובע מעיקרון יסוד של המשפט המנהלי 2013המשפטי לממשלה (

הישראלי וקובע שהסמכות המוקנית בחוק לבעל תפקיד מסוים, מוענקת לו בלבד, ולא לרשות באופן 
  כללי. 
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של  הכנסות לחלוקתולפיו יפעלו בעתיד ועדות  הכנסות ממחצבותבו יבוצעו השינויים בחלוקת 
  .משרד הפנים

 Ï˘ ‰¯„ÚÈ‰· ,ÌÈ˙ÚÏ Û˜˘Ï ÂË  ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰Â ˙ÂÈÊÂÁÓ‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ ÂÏ·È˜˘ ˙ÂËÏÁ‰
 È¯„Ò ,˙ÏÏÂÎ ˙ÈÓÂ‡Ï ‰È‚Ë¯ËÒ‡ ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ  .ÌÈÈÓÂ‡Ï ÌÈÏÂ˜È˘ ‡ÏÂ ÌÈÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂÙÈ„Ú

 ˙Â„ÚÂÂÓ ‰È‚¯ ‡‰ „¯˘Ó È‚Èˆ  Ï˘ Ì¯„ÚÈ‰ ,‡"Ó˙‰ ¯Â˘È‡Ï ˘¯„ ‰ ÍÂ¯‡‰ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù
ÂÎ˘ÓÈ‰ ,¯ÂÓ‡Î˙ ÌÈÏÂÏÚ ˙Â·ˆÁÓÏ ÌÈÊ¯ÎÓ ÌÂÒ¯ÙÂ ˜ÂÂÈ˘· ÌÈ·ÂÎÈÚ ,ÔÂ Î˙ ÈÎÈÏ‰ Ï˘ Ì

„¯˘Ó ˙Ú„Ï .‰·ÈˆÁ È¯ÓÂÁ· ¯ÂÒÁÓ‰ ˘‚¯ÂÈ Â·˘ „ÚÂÓ‰ ˙Ó„˜‰Ï ÌÂ¯‚Ï  ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó
 ÌÏ‚ È¯ÓÂÁ· ÔÓ˙ÒÓ‰ ¯ÂÒÁÓ‰ ˙ÈÈÚ· ˙‡ ‰Ï˘ÓÓ‰ È ÙÏ Ì„˜‰· ‡È·‰Ï ‰È‚¯ ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ
 ˘·‚Ï ,‰ÈÁÓ‰ ¯˜ÂÈ ÏÚÂ ¯ÂÈ„ ˙ÈÈ · ÏÚ ,˙ÂÈ˙˘˙‰ ÁÂ˙ÈÙ ÏÚ ˙ÂÈÂÙˆ‰ ÂÈ˙ÂÚÙ˘‰ ˙‡Â
 ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÏÎ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ÂÓÂˆÓˆÏ ÏÂÚÙÏÂ ¯ÂÒÁÓ‰ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰Ï ˙ÂÈ¯˘Ù‡ ˙ÂÚˆ‰

Ò‡ Ï˘ ˘Â·È‚ Ì‰·Â Â˙Â˘¯Ï ÌÈÒ¯Ë È‡ ÔÈ· ÌÈ¯ÚÙ‰ ˙‡ ÌˆÓˆÏ ‰ÈÂ˘Ú˘ ¯ÂÓ‡Î ‰È‚Ë¯Ë
 .ÌÈÈÓÂ˜ÓÂ ÌÈÈÓÂ‡Ï  

 

  

  מחצבת תמר

הארץ, הקצו מתכנני  כדי לצמצם את המחסור הצפוי בחומרי הגלם באזורי הביקוש, בעיקר במרכז
 - מיליון טונות חצץ (להלן  200-ב' אתר כרייה גדול השוכן בדרום שביכולתו לספק יותר מ14תמ"א 

תמר). עקב ריחוקה של המחצבה מאזורי הביקוש, יש צורך בתכנון קווי אספקה ושינוע מחצבת 
נאותים בינה לאזורי הביקוש והקצאת אזורי פריקה בקרבתם. בין החלופות המוצעות במסמך 

ק"מ בין המחצבה אל קו רכבת  7- הקמת מסילת רכבת באורך של כ - ב' 14המדיניות של תמ"א 
חי והקצאת שטחי פריקת חומרי הגלם לאורכו או שינוע של חומר הגלם קיים, הקמתו של הקו המזר

  ממחצבת תמר במשאיות למרכז הארץ.

על אף חשיבותו של משרד התחבורה כצרכן של חומרי חציבה במסגרת פרויקטים שבאחריותו מחד 
ב'. 14הובלה אפשריים מאידך, הוא משמש כיועץ בלבד בוועדת העורכים של תמ"א  יוכמתכנן קוו

משרד התחבורה מסר למשרד מבקר המדינה כי גורמי התכנון במשרדו לא משתתפים בכל הדיונים 
  ב' והם לא שותפים לתכנון של שינוע חומר הגלם. 14בנושא תמ"א 

על אף נחיצותו של אתר זה לצמצום בעיית המחסור בחומרי גלם, במועד סיום הביקורת עדיין אין 
ה בין מחצבת תמר ובין אזורי פריקה במרכז, ואין לוועדות למשרד התחבורה תכניות לתכנון מסיל

  התכנון תכניות להקצאת שטחים אלה.

המפקח על המכרות העלה כמה פעמים את נושא השינוע המסילתי של חומרי הגלם. בישיבה 
בהשתתפות נציגים מהמשרד, נציגים ממשרד במשרד האנרגיה  2012שהתקיימה בספטמבר 

הוסכם כי משרד התחבורה יתחיל בהליכים לבדיקת ההיתכנות הכלכלית , התחבורה ומרכבת ישראל
עבודה זו טרם הסתיימה ומשרד  תשל שינוע מסילתי של חומרי הגלם, אך במועד סיום הביקור

  התחבורה טרם החל בפעולות לתכנון השינוע המסילתי.

הנחה את למשרד מבקר המדינה כי "מנכ"ל המשרד  2014משרד התחבורה מסר בתשובתו ממרץ 
  מנהל אגף רגולציה על הרכבת לבחון את נושא השינוע המסילתי של חומרי גלם".
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 Ï˘ ÌÈÎ¯ÂÚ‰ ˙„ÚÂ È ÂÈ„· ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó Ï˘ Â˙ÂÙ˙˙˘‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ‡"Ó˙14 ˙Ï·˜ ÔÙÂ‡· ,‰„ÚÂÂ‰ ˙„Â·Ú· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ ¯·„‰Â ,˙˜ÙÒÓ ‰ È‡ ıÚÂÈÎ '·

¯„ÚÈ‰ Ï˘· .ÔÓ˘ÈÈÏ ˙ÏÂÎÈ·Â ‰È˙ÂËÏÁ‰  ÚÂ È˘‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ· ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙ÂÈ Î˙
 ‰˜È¯Ù È¯˙‡Ï ˙ÂÚ‚Â ‰ ˙ÂÈ‚ÂÒ ˘¯„ Î Â¯È„Ò‰ ‡Ï ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÚÂÂ˘ ÌÂ˘ÓÂ „ÁÓ È˙ÏÈÒÓ‰

 ‡"Ó˙ ˙ÂËÏÁ‰ ˙‡ Ì˘ÈÈÏ ¯˘Ù‡ ‰È‰È Ì‡ ˜ÙÒ ,Í„È‡Ó ÊÎ¯Ó‰ ¯ÂÊ‡·14 ˙˜ÙÒ‡ È·‚Ï '·
.ı¯‡‰ ÊÎ¯ÓÏ ¯Ó˙ ˙·ˆÁÓÓ ‰·ÈˆÁ È¯ÓÂÁ  

אלה  בימים מקייםהתכנון  מינהללמשרד מבקר המדינה כי  2014משרד הפנים מסר בתשובתו ממרץ 
(תכנית מתאר ארצית משולבת לתשתיות תחבורה  42דיונים ותיאומים עם צוות התכנון של תמ"א/

יבשתית) בדבר הוספת מסופי פריקה וטעינה לחומרי גלם, שלוחות רכבת, הגדלת קיבולת מסילה 
חייב את תהצעת מחליטים לממשלה, שקדמים יחד ממשרד התחבורה והתכנון  מינהלכמו כן,  '.וכו

חומרי גלם מאתרי כרייה וחציבה לאתרי פריקה  שלרכבת ישראל לקדם מערך לשינוע מסילתי 
חיבור מחצבת תמר לרשת לתינתן עדיפות עליונה , ובמסגרת הצעת מחליטים זו באזורי הביקוש

  למוקדי הביקוש במרכז הארץ.בסמוך לפחות פריקה אחד מסוף הקמה של להמסילות הארצית ו

 ‰·ÈˆÁ È¯ÓÂÁ ˙˜ÙÒ‡Ï ˙ÂÈ„È˙Ú‰ ˙ÂÈ Î˙‰ ˙¯‚ÒÓ· ¯Ó˙ ˙·ˆÁÓ Ï˘ ‰˙ÂÈÊÎ¯Ó ÁÎÂ 
 ÛÂ˙È˘· ÌÈ Ù‰Â ‰¯Â·Á˙‰ È„¯˘Ó ÏÚ ,ÌÈ¯˜Â·Ó‰ ÌÈÙÂ‚‰ ˙Â·Â˘˙ ÈÙ ÏÚÂ ,ı¯‡‰ ÊÎ¯ÓÏ
 ÚÂ·˜ÏÂ ‰·ˆÁÓ‰Ó ÌÏ‚‰ È¯ÓÂÁ ÚÂ È˘Ï ˙Â˘Â¯„‰ ˙ÂÈ Î˙‰ ˙‡ Ì„˜Ï ‰È‚¯ ‡‰ „¯˘Ó

 Ì˘Ï ÌÈ ÓÊ ˙ÂÁÂÏ.ÍÎ  

 

  

   חציבה חומרי לאספקת משלימים מקורות

נקבע כי מדיניות הממשלה תתבסס על עקרונות של פיתוח בר  200339ממאי  246בהחלטת ממשלה 
קיימה המשלבים בין השאר כלכלה דינמית ושימוש מושכל במשאבי טבע. בעקבות הצטרפותה של 

גיבוש תכנית לאומית ל 3768החלטת ממשלה  2011התקבלה בשנת  OECD-ישראל לארגון ה
שמטרתה, בין השאר, לקדם "צמיחה ופיתוח כלכלי וחברתי ללא פגיעה בסביבה ותוך שימוש יעיל 

  קיימא במשאבי הטבע". -חסכוני ובר

והחציבה על פי עקרונות של  הכרייה ענף יישומן של תכניות הפיתוח הממשלתיות מחייב תכנון של
חיוניים ומשלימים, על פי  גלם חומרי לגבי אספקת הוודאות- פיתוח בר קיימה, תוך הפחתת אי

  למלט. וגיר חצץ, חול ובראשם צורכי המשק בעשורים הקרובים,

  

Ì È ¯ Â ‚ Ó Ï  Ì È Ë ˜ È Â ¯ Ù  

יש מקורות נוספים לאספקת חומרי חציבה שניתנים לניצול אם הרשויות השונות נערכות לכך 
מבעוד מועד. לדוגמה, העיר חריש שוכנת על קרקע ובה עתודות אבן איכותית להפקת חצץ שהיקפן 
מוערך במיליוני טונות. על אף ניסיונותיו של המפקח על המכרות לפעול לכך שמתכנני העיר, 

ות התכנון ומשרד השיכון, ישתמשו בחומר גלם זה לפיתוח של היישוב ואף של ובראשם ועד
האזורים הסמוכים אליו, במסגרת התכנון הסופי של העיר לא מנוצלות העתודות באופן המיטבי. 
ניצול של חומר גלם בשטחי המתאר המתוכננים של חריש היה צפוי לחסוך בעלויות חומר הגלם, 

__________________ 

  תכנית אסטרטגית לפיתוח בר קיימה בישראל. -  2005ממאי  246החלטת ממשלה    39
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  הבטחת אספקתם של חומרי חציבה וכרייה -משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים   שם הדוח:
  א65דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2014-ההתשע"  פרסום:השנת 

ריך שינוע חומר גלם במשאיות, דבר המשפיע גם על איכות הסביבה, שכן השימוש בו לא היה מצ
  וכן היה עשוי לצמצם עומס במחצבות קיימות.

 חריש העיר של העדכני תכנונהלמשרד מבקר המדינה כי  2014משרד השיכון מסר בתשובתו ממרץ 
תכנון תשעים של המאה העשרים, על בסיס ה בשנות באתר שהוקמו תשתיות על רבה במידה מבוסס

 באתר הגלם חומרי ניצולעוד מסר המשרד כי . ש"חמוערכת במיליוני  ןעלותו שאושר באותה עת,
וגורם לקשיים בהתחברות בין  בחריש הקיימות התשתיות כל והריסת מפלסים שינוי מחייב היה

  ולפגיעה בשכונות מאוכלסות קיימות. חלקי העיר השונים

את הכנתו התכנון מקדם  נהלימלמשרד מבקר המדינה כי  2014משרד הפנים מסר בתשובתו ממרץ 
שבאמצעותו כלי  לפני פיתוח תשתיות ופרויקטים שישמשהנחיות לניצול חומרי גלם  מסמךשל 

גלם הניצול חומר לראשוניים של התכנון המפורט הלפעול כבר בשלבים  מוסדות התכנוןיוכלו 
 2014מנהל מחוז דרום במשרד הפנים ציין בתשובתו ממרץ  בתחום התכנית. ותשבמחצבות הנמצא

כי המחוז פועל לקדם תכניות מתאר אשר אחד השיקולים שהן מביאות בחשבון הוא החשיבות 
  שבניצול משאבי טבע.

 È„¯˘Ó ÏÚ ‰·ÈˆÁ‰ È¯ÓÂÁ· ¯˜Â·ÓÂ ÏÈÚÈ ˘ÂÓÈ˘ Ì„˜Ï È„Î ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÎÈ˘‰ ,ÌÈ Ù‰ ,‰È‚¯ ‡‰ Ì‰È È· ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ ˙‡ ˜„‰Ï È"Ó¯ ÛÂ˙È˘· ‰¯Â·Á˙‰Â ÔÂ

 ˙Â·ÈÂÁÓÏ Ì‡˙‰· „ÚÂÓ „ÂÚ·Ó ÏÂÚÙÏÂ ÌÈÈÓÂ‡Ï ÌÈË˜ÈÂ¯Ù Ï˘ È„È˙Ú ÔÂ Î˙ ˙¯‚ÒÓ·
 ÚÂ·˜ÏÂ ˙ÂÙ˙Â˘Ó ˙ÂÈÁ ‰ ˘Â·È‚Ï ÏÂÚÙÏ Ì‰ÈÏÚ ,ÔÎ ÂÓÎ .‰ÓÈÈ˜ ¯· ÁÂ˙ÈÙÏ ‰Ï˘ÓÓ‰

.ÔÓÂ˘ÈÈÏ ÌÈ ÓÊ ˙¯‚ÒÓ  

  

 ƒÓ¯ Â Ê Á ˙ Ï Â Ò Ù Ô È È  ·  

מיליון טונות פסולת בניין.  3.7-נוצרו בממוצע כ 2012להגנת הסביבה, בשנת  על פי פרסומי המשרד
מיליון טונות  1.9-מטמנות מוסדרות. כ 11-טונות מהפסולת הוטמנו באופן מסודר ב 600,000- כ

טונות נמכרו בשוק החופשי. הפסולת  600,000-אתרי מחזור חוקיים, ומכלל זה רק כ 13-הובאו ל
מיליון טונות, נערמת באתרי המחזור או נמסרת בחינם לצרכנים.  1.3-ם בהנותרת, שמשקלה מסתכ

מיליון טונות, מושלכת ברשות הרבים או במטמנות לא  1.2- יתרת הפסולת, שהיקפה נאמד בכ
  .2012. להלן תרשים המתאר את השימושים בפסולת בניין בשנת 40חוקיות

__________________ 

  נתונים שמסר המשרד להגנת הסביבה.   40
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הסביבה להסדיר את הטיפול במחזור  הוטל על השר להגנת 2003מפברואר  2927בהחלטת ממשלה 
פסולת בניין כדי לצמצם את השלכתה הבלתי חוקית מחד, ומאידך לפעול לשימור חומרי החציבה, 
לקידום טכנולוגיות מתקדמות וחסכוניות בחומרי גלם ולשימוש בחומרים חלופיים. אף שבהחלטת 

מהאגרגטים  20%-ב הממשלה הוצב יעד ולפיו במסגרת פרויקטים ממשלתיים ייעשה שימוש
שמקורם בפסולת בניין ממוחזרת, לא חלה ההחלטה על פרויקטים שמבצעים צרכנים משמעותיים 
של חומרים אלה: חברות ממשלתיות וחברות קבלניות מטעמן. כמו כן, החלטת הממשלה לא חלה 

פרסם החשב הכללי שבמשרד  2010. רק במרץ 41על פרויקטים תשתיתיים של השלטון המקומי
את משרדי הממשלה באופן היישום של הוראות התכ"ם) שמטרתה "להנחות  -צר הוראה (להלן האו

. אולם 42"העדפת שימוש בחומרי בנייה ממוחזרים במכרזים ובהתקשרויות שהמשרדים עורכים
בהוראה זו לא נקבעו הכלים לאכיפה, החשכ"ל ומשרדי הממשלה האחרים לא מפקחים על אופן 

ה. גם מבדיקה שעשתה עמותת "אדם טבע ודין" לגבי היקפי השימוש של ביצועה ולא אוכפים אות
עולה כי בפועל אין שימוש בחומרי בנייה ממוחזרים,  43חברות ממשלתיות בחומרים ממוחזרים

משרדי ממשלה לא מיישמים את הוראות התכ"ם ולא מתבצעות בקרה ואכיפה בנושא השימוש 
  באגרגטים ממוחזרים.

 44כ"לית המשרד להגנת הסביבה לשעבר לראש פורום חברות המחזורלדוגמה, ממכתבה של מנ
עולה כי במסגרת מכרז לביצוע עבודות בשכונת אחיסמך הגדולה בלוד קבעה רמ"י מפורשות כי 
בשל התנגדותם של גורמי מקצוע הקשורים לפרויקט לא ייעשה שימוש בחומרים ממוחזרים, שלא 

__________________ 

בניין הועלו ליקויים בטיפול הרשויות  בפסולת המקומיות הרשויות בדוח מבקר המדינה שעסק בטיפול   41
טיפול הרשויות , בפרק "ÂÁÂ„ ÏÚ ˙¯Â˜È·‰ ÔÂËÏ˘·  ÈÓÂ˜Ó‰(2013)˙ מבקר המדינה,בפסולת זו. ראו 

  .363 עמ' ,"המקומיות בפסולת בניין
 .7.12.8הוראת תכ"ם    42
אדם טבע ודין, יוני  - מדד השימוש בחומרי בנייה ממוחזרים במשרדי הממשלה וחברות ממשלתיות    43

2013.  
המחזור  פורום חברות המחזור בישראל הוא התאגדות וולונטרית של מפעילי אתרי הפסולת וקבלני   44

אתרי חלק ממפעיליהם של ה וימחזור פסולת בנילחברות חלק מהמובילים בישראל. הפורום מאגד 
 , בדגש עלומחזורה פסולתבלקדם טיפול  כדי 2007מהגדולים בארץ. הפורום הוקם בשנת  הטמנה

 פסולת בניין.
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מקורה בפעילותו הלא חוקית של אתר  תההתנגדולפי החלטות הממשלה. עוד עולה ממכתבה כי 
נמוכה שפגעו במכרזים אחרים שניהלה  תלמחזור פסולת בניין שסיפק חומרים ממוחזרים באיכו

  רמ"י באזור.

נרתעו מהנדסים משימוש בחומרים אלה בהיעדר נהלים ותקנים שמסדירים את  2010עד שנת 
להגנת הסביבה, ללא שיתופו של המינהל, השימוש בהם. כדי להתגבר על מכשול זה פעל המשרד 

מול החברות הממשלתיות הגדולות להטמעת השימוש בחומרים ממוחזרים במפרטי העבודה וגם 
לביצוע השינויים המתבקשים בתקנים. כמו כן פעל המשרד לגיבושה של הצעת מחליטים לאישור 

חומרים ממוחזרים הממשלה, שתחייב את כל החברות הממשלתיות והשלטון המקומי להשתמש ב
בפרויקטים תשתיתיים ולפקח על היקפי השימוש בהם. אולם במועד סיום הביקורת גיבושה של 

  ההצעה האמורה טרם הושלם.

חברת נתיבי ישראל  למשרד מבקר המדינה כי 2014משרד התחבורה מסר בתשובתו ממרץ 
  בהם.משתמשת באופן שיטתי בחומרי בניין ממוחזרים בפרויקטים שהיא מעורבת 

 ÈÎ ÌÈÈ˙È˙˘˙ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ÌÈÓ„˜ÓÂ ÌÈÓÊÂÈ‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ‡Ï ‰ÎÏ˘‰ ÌÂˆÓˆÏÂ ÌÈ¯ÊÁÂÓÓ ÌÈË‚¯‚‡· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙¯„Ò‡Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ Û‡ ÏÚ
 ˙È·¯Ó· È˙ËÈ˘ ˘ÂÓÈ˘ ÌÈ¯ÊÁÂÓÓ ÔÈÈ · È¯ÓÂÁ· ‰˘Ú  ‡Ï ,ÔÈÈ · ˙ÏÂÒÙ Ï˘ ˙È˜ÂÁ

˘˙ ÌÈÓÂÁ˙· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ ÌÈÓÊÂÈ‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÏÚ .ÌÈÈ˙È˙
.‰Ï‡ ˙ÂËÏÁ‰ ˘ÂÓÈÓÏ ¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏ ÌÈÈ˙È˙˘˙ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ÌÈÓ„˜ÓÂ  

קשה לאמוד את הנזק הכספי הכולל הנגרם בגין השלכתה של פסולת בניין באתרים לא מוסדרים 
מיליון טונות. המשרד להגנת הסביבה  1.2- לבדה הסתכמה בכ 2012ובשטחים פתוחים, שבשנת 

מיליון ש"ח בשנה. היעדר אסדרה בנושא  87-י עלות הניקיון של אזורי ההשלכה היא כמעריך כ
הטיפול בפסולת בניין, מחזורה והשימוש בה במסגרת פרויקטים תשתיתיים גדולים והקושי לתכנן 
מטמנות חדשות עקב מחסור בקרקעות עלולים לגרום להיווצרות עומס על המטמנות הקיימות 

. עומס כאמור עלול להביא להגדלת היקף השלכת פסולת 2020ת שנת ולהביא לסתימתן לקרא
. לדברי המשרד 45הבניין ברשות הרבים, בעיקר באזורים שבהם נוצרת פסולת בניין בכמויות גדולות

אתרים  , לרבותהבנייה בפסולת לטיפול אתרים-25 כ להגנת הסביבה, במועד סיום הביקורת פרוסים
אב,  תכניות שש זו. המשרד להגנת הסביבה פעל לאשר פסולתמ ממוחזרים אגרגטים המייצרים

הבניין ובין  בפסולת הטיפול כלל את ומסדירות שעליהן חתומים כל הגופים הרלוונטיים, המפרטות
 90%- אתרים אלה. עוד מעריך המשרד להגנת הסביבה כי ניתן למחזר עד כ של השאר את המיפוי

מפסולת הבניין, כפי שנעשה במדינות אירופה, שם נעשית הפרדה במקור של פסולת זו, והדבר 
יאפשר להקטין את היקפם של האגרגטים שנחצבים במחצבות לצורכי תשתית וסלילה, ובזכות זאת 

ון טונות של אגרגטים ואף יוארכו חיי המחצבות. משרד מילי 2.5-ייחסכו למשק בכל שנה כ
ולדעתו הוא חולק על טענות המשרד להגנת הסביבה, כי  2014האנרגיה הסביר בתשובתו ממרץ 

אגרגטים ממוחזרים יכולים לשמש כתחליף לאגרגטים באיכות נמוכה שהם תוצר לוואי מתהליך 
  הפקתם של אגרגטים איכותיים ולהם קיים עודף היצע.

כדי להרחיב את היקף השימוש בחומרים ממוחזרים ולאפשר שימוש יעיל ומבוקר בחומרי חציבה, 
, שלא לפי עמדתו של משרד האנרגיה, תיקון של פקודת 2009יזם המשרד להגנת הסביבה בשנת 

המכרות באופן שבעלי המחצבות יחויבו להקים בתחומם של אתרים למחזור פסולת בניין. אולם 
יושמת עקב קשיים להסדיר את פעילות חברות המחזור בשטחים שבהם חל זיכיון הוראה זו לא מ

__________________ 

ק"מ להטמנת  30-על פי הערכות ומחקרים של המשרד להגנת הסביבה שומרי חוק יסכימו לנסוע עד כ   45
פסולת בניין או להבאתה למתקן מחזור, אולם שינועה למרחקים גדולים יותר יחייב מתן תמריצים 

  כלכליים או יביא להשלכתה ברשות הרבים. 
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של חברות החציבה ועקב ההיבטים הבטיחותיים הנוגעים להפעלת מפעלים שלא שייכים למחצבה 
 הפקתו אשר יקשו את, המחצבה בשטח ופסולת לוואי של תוצרי ערמות שייוותרו והחששבשטחה 

  .במחצבה הגלם חומרי עתודות מלוא למיצוי יעוויפר איכותי טבעי גלם חומר של

את  לקדם למשרד מבקר המדינה כי הוא מנסה 2014המשרד להגנת הסביבה מסר בתשובתו ממרץ 
אינם נכונים  הממשלה משרדי יתר בדרך כלל בנייה, אך מפסולת ממוחזרים בחומרים השימוש
החברות  את תחייב אשר ממשלה החלטת מקדם המשרד ,זאת למרות .זו לאומית למשימה להירתם

 תאושר שההחלטה משמעותי וצופה בהיקף ממוחזרים בחומרים להשתמש והעירוניות הממשלתיות

  .2014בשנת 

 בניין פסולת למחזור אתרים להקיםלשקול  ניתןכי  2014האנרגיה מסר בתגובתו מאפריל  משרד
יסייע שווקו יעודפים שלא השימוש בוכך  ,מחצבות העומדות לקראת מיצוי העתודות מן שלבתחו

  .םמשיקול

 ÏÚ ,ÔÈÈ · ˙ÏÂÒÙ Ï˘ ‰ ÓË‰Â ¯ÂÊÁÓ È¯˙‡· ¯ÂÒÁÓ‰ ÁÎÂ  ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙ÒÈ¯Ù ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï ‰·È·Ò‰ ˙ ‚‰Â ÌÈ Ù‰ È„¯˘ÓÌ  ˙‡ ÌˆÓˆÏ È„Î ‰Ï‡ ÌÈ¯˙‡ Ï˘

 ˙ÂÈÂ˘¯‰Â ÌÈ„¯˘Ó‰ ÏÚ .ÌÈ¯„ÒÂÓ ‡Ï ÌÈ¯˙‡· ÔÈÈ · ˙ÏÂÒÙ ˙ÎÏ˘‰·˘ ÈÏÎÏÎ‰ ıÈ¯Ó˙‰
ÂÈË ÂÂÏ¯‰˙  È„Î Ì˙ÂÈ¯Á‡·˘ ÌÈÈ˙È˙˘˙ ÌÈË˜ÈÂ¯ÙÂ ‰ÈÈ · È¯˙‡ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ¯È·‚‰Ï

 „¯˘Ó‰ ÏÚ .˙ÂÏÈÚÈ ¯˙È· ÏÙÂË˙Â ÌÈ˘¯ÂÓ ÏÂÙÈË È¯˙‡Ï Ï·Â˙ ÔÈÈ · ˙ÏÂÒÙ˘ ÁÈË·‰Ï
 ‰·È·Ò‰ ˙ ‚‰Ï˙ÂÙÓÏ  ÌÈÏÂ˘ÎÓ‰ ˙‡ ÌÈÚ ÂÓ˘˘ÂÓÈ˘ ÌÈ¯ÓÂÁ· ÌÈ¯ÊÁÂÓÓ  ÏÙËÏÂ

.Ì˙¯Ò‰·  

  

È Ù „ Â Ú ‰ ¯ È Ù Á  

מיליון  3-ים רחבי היקף נוצרים עודפי חפירה שמשקלם מוערך בכבמסגרת ביצוע פרויקטים תשתיתי
בשנה. משרד האנרגיה סבור שבמרביתם נעשה שימוש חוזר בפרויקטים תשתיתיים. נוסף  46טונות

על אלה, נוצרים עודפי חפירה ממקורות אחרים, ולדעת משרד האנרגיה הם אינם שמישים. לעומת 
מחומרים אלה ולהפכם למשאב שניתן  90%- זאת, המשרד להגנת הסביבה סבור כי ניתן למחזר כ

פי התשתיות והבנייה. כדי להסדיר את הנושא החליטה המועצה הארצית לעשות בו שימוש בענ
מערכתי וארוך טווח -ד' שתעסוק באופן כלל14להכין את תמ"א  2011לתכנון ולבנייה בספטמבר 

  בעודפי חפירה.

 ד'14 "אתמ של העורכים ועדתלמשרד מבקר המדינה כי  2014משרד הפנים מסר בתשובתו ממרץ 
 מדובר. מתקדמים תכנון בשלבי שנמצאתב' 14 א"תמ שלא כמו ,אחרונההחלה את עבודתה רק ל

  שתי תכניות שונות, העוסקות באתרים מסוגים שונים. ב

 È¯ÓÂÁÏ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ¯˜Ó· ÛÈÏÁ˙Î ˘Ó˘Ï ÌÈÏÂÎÈ ÔÈÈ · ˙ÏÂÒÙ ¯ÂÊÁÓ È¯ˆÂ˙Â ‰¯ÈÙÁ ÈÙ„ÂÚ
·ÏÂ˘Ó ÔÙÂ‡· Ì„˜È ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó Ì‡ .Ì‰· ÍÂÒÁÏ ÌÈ¯˘Ù‡Ó ÍÎ·Â ˙Â·ˆÁÓ‰Ó ‰·ÈˆÁ 

 ‡"Ó˙ ˙‡ Ì‡Â˙ÓÂ14Â '·-14 ÔÂ Î˙ È·Ï˘· ˙‡ˆÓ  ˙Â‡"Ó˙‰ È˙˘Ó ˙Á‡ ˜¯˘ Û‡ ,'„
˘ÂÓÈ˘‰ ÌÂ„È˜Ï ÏÚÙÈ ‰·È·Ò‰ ˙ ‚‰Ï „¯˘Ó‰ „·· „·Â ,ÌÈÓ„˜˙Ó ÌÈ¯ÊÁÂÓÓ ÌÈ¯ÓÂÁ· 

˙ÏÂÒÙÓ  Ï˘ Ì˘ÂÓÈÓ· ÚÈÈÒÏ ÈÂ˘Ú ¯·„‰Â ÏÚÈÈ˙‰Ï ÈÂÙˆ ‰Ï‡ ÌÈ·‡˘Ó· ˘ÂÓÈ˘‰ ,‰ÈÈ ·
 .ÌÈÈ ÂÈÁ ÌÈÈ˙·È·Ò ÌÈÒ¯Ë È‡  

__________________ 

  .7, עמ' )Ô„ÓÂ‡ · ıˆÁ‰ ˙Â„Â˙ÚÏ‡¯˘È )2005 ווירצבורגר,אידלמן של  דוח   46
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 ועודפי הבניין מפסולת נכבדחלק  כי מלמד הסביבה להגנת המשרד בידי שנמצא מידע ,כך על נוסף
יהודה  באזור להטמנה בקרה ללאשנים  במשך הועברובישראל  המיוצריםפסולת)  -(להלן  העפר

"ז) המנהא - "ש (להלן באיוהאזרחי  המינהל ראש הוציא 2007"ש). בספטמבר איו -ושומרון (להלן 
 להגנת המשרד לדבריהמנהא"ז. מזה ללא אישור מפורש  לאזורעל הכנסת פסולת  האוסר אלוף צו

 ואלו, הצו לאכיפת ביקורות פעמים כמההמנהא"ז  עשה, עם כניסתו לתוקף של איסור זה הסביבה
 בשנים"ש. אולם על פי המשרד להגנת הסביבה, לאיושל פסולת  ההעברות בהיקף להפחתההביאו 

"ש. משרד מבקר המדינה לאיו המועברות הפסולתואין בקרה על כמויות  נאכף לא הצו האחרונות
 במועד, אולם תוצאותיהועל ליישום הצו  שביצעמנהא"ז על מנת לקבל נתונים לגבי האכיפה לפנה 

  .שום נתון מהנתונים המבוקשים המנהא"ז המציא לא עדייןסיום הביקורת 

מצד  האמורה לא ידוע לו על הבקשהה כי למשרד מבקר המדינ 2014"ז מסר בתשובתו ממרץ אמנה
ה של שאמורה לטפל באכיפת ייעודית יחידה הוקמה 2014 בינואר כי ציין אךמשרד מבקר המדינה, 

  "ש.לאיוהעברת פסולת 

  

Ô Â ¯ Ó Â ˘ Â  ‰ „ Â ‰ È  ¯ Â Ê ‡ Ó  ‰ · È ˆ Á  È ¯ Ó Â Á  

באיו"ש פועלות שבע מחצבות חצץ בבעלות חברות ישראליות שסיפקו במועד סיום הביקורת 
מהצריכה הכוללת של  30%- מיליון טונות חומר גלם לשנה ששיעורם כ 12-10הישראלי למשק 

, המועסק 47מסחר ותעשייה )קמ"טמדינת ישראל. על נושא המחצבות באיו"ש מופקד קצין מטה (
הועברו סמכויות המפקח על המכרות  1997כאמור, בשנת . מנהא"זעל ידי משרד הכלכלה והכפוף ל

מועד סיום בממשרד התעשייה והמסחר דאז (כיום משרד הכלכלה) למשרד האנרגיה. בישראל 
  סמכויות המקבילות באיו"ש.של ההעברה דומה  בוצעהלא עדיין הביקורת 

קמ"ט למשרד מבקר המדינה כי עקב מגוון התפקידים שמבצע  2014מנהא"ז מסר בתשובתו ממרץ 
  וסר יעילות בהקצאת משאבים., העברתו למשרד האנרגיה תגרום לחמסחר ותעשייה

נוכח המחסור הצפוי בחומר גלם, ביצע המפקח על המכרות הערכת עתודות כוללת ופנה לשם כך 
כדי לקבל ממנו את הנתונים הדרושים על העתודות  קמ"ט מסחר ותעשייהל 2013באוגוסט 

ות הקו , לשווק בגבול48המאושרות באיו"ש שאותן ניתן, בהתאם לפס"ד של בית המשפט העליון
כל הנתונים העדכניים על היקפי  קמ"ט מסחר ותעשייההירוק. במועד סיום הביקורת טרם התקבלו מ

לקמ"ט מסחר ותעשייה בבקשה דומה, אולם  2013הכרייה. משרד מבקר המדינה פנה באוקטובר 
  במועד סיום הביקורת הנתונים עדיין לא התקבלו. 

המדינה כי יש קשר רצוף בין המפקח על המכרות למשרד מבקר  2014מנהא"ז מסר בתשובתו ממרץ 
, וכי הנתונים על היקפי הכרייה והעתודות הועברו למפקח על פי קמ"ט מסחר ותעשייהובין 

   .ודרישותי

עולה כי נתונים כאמור טרם התקבלו.  2014עם המפקח במרץ  המדינה מבקר משרד שעשה בירורמ
  .ואילך 2013 מאוקטובר קשותיונה על אף במבקר המדילמשרד כמו כן לא הוצגו נתונים אלה 

__________________ 

יבוא,  מים אלה:תיאום עם הרשות הפלסטינית בתחולקמ"ט מסחר ותעשייה פועל במסגרת המנהא"ז    47
. במסגרת תפקידו אחראי קמ"ט מסחר Cסחר חוץ, תנועת סוחרים ועידוד מפעלים כלכליים בשטח 

ת חצץ ואבן בנייה טיפול בנושא רישוי, פיקוח ומתן ייעוץ מקצועי להפעלת מחצבולותעשייה גם 
  .באיו"ש

,  ' ÔÈ„ ˘È- Ì„‡ ˙ÂÈÂÎÊ ÔÚÓÏ ÌÈ·„ ˙Ó ÔÂ‚¯‡ ˙È·¯ÚÓ‰ ‰„‚· Ï"‰ˆ ˙ÂÁÂÎ „˜ÙÓ  2164/09בג"ץ    48
  פורסם במאגר ממוחשב.
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 ˙Â¯ÎÓ‰ ÏÚ Á˜ÙÓ‰ ÔÈ· ÛÈˆ¯ ¯˘˜ ¯·„· ˙Â ÚË‰ Û‡ ÏÚ ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ÏÚ „·Ï· È˜ÏÁ Ú„ÈÓ ‰È‚¯ ‡‰ „¯˘ÓÏ ¯·ÚÂ‰ ,‰ÈÈ˘Ú˙Â ¯ÁÒÓ Ë"Ó˜ ÔÈ·Â ‰È‚¯ ‡‰ „¯˘Ó·

Ú‰ ÁÎÂ ÏÂ ÌÈ Î„ÂÚÓÂ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈ Â˙  ¯„ÚÈ‰· .˘"ÂÈ‡· ˙Â„Â˙Ú‰Â ‰ÈÈ¯Î‰ ÈÙ˜È‰ ÌÈ·ÂÎÈ
 .‰Ê ·‡˘Ó‰ Ï˘ ÂÏÂˆÈ ·Â ÂÏÂ‰È · È˘Â˜ ¯¯ÂÚ˙‰Ï ÏÂÏÚ Ì˙¯·Ú‰·  

 

  

  פיקוח על פעילות המחצבות

הפעילות במחצבות, שלצורך הקמתן הוקצו שטחים נרחבים, מאופיינת בהפעלת כלים כבדים, 
בפיצוצי קרקע, בזיהום סביבתי ובפגיעה ניכרת בנוף. כדי להבטיח את העמידה בתכניות המאושרות 
להפעלתן של המחצבות, מפעילים משרדי הממשלה וגופי האכיפה האחרים יחידות פיקוח. לכל 

  ומוגבלות.  תיחידה סמכויות, מטרות ויכולות אכיפה ייעודיו

אף שהמפקח על המכרות הוא האחראי המרכזי לכך שבעלי המחצבות יעמדו בתנאי רישיון החציבה 
כדי לפעול נגד מפרי חוק סדרתיים, שנועדו  49יםשניתן להם, אין בידיו הכלים החוקיים הנדרש

או החציבה, זאת למעט כלים חוקיים למניעת  הלעצור באופן מידי ואפקטיבי את הפרות הכריי
  חציבה עתידי. ןהנפקתו של רישיו

יחידת הפיקוח) שאחראים לבדוק אם בעלי  -למפקח על המכרות צוות של מפקחים (להלן 
ות החציבה בתחומי השטחים שיועדו לחציבה. נמצא כי ליחידת המחצבות עומדים בתנאי רישיונ

הפיקוח אין תכנית עבודה סדורה המגדירה את המועדים והיעדים לפיקוח בכל מחצבה ומחצבה 
ואין בידיהם נוהל אחיד שמגדיר את הפעולות הנחוצות והסוגיות שדורשות תשומת לב יתרה בעת 

  ביקור באתרי החציבה והכרייה.

דת הפיקוח של משרד האנרגיה פועלים גם מפקחים של רמ"י שמוודאים שמחצבה נוסף על יחי
פועלת רק בשטח שעליו חל הסכם ההרשאה; מפקחים של המשרד להגנת הסביבה האחראים 
לניטור מפגעים סביבתיים; מפקחים של רשויות מקומיות הבודקים רישיונות עסק ומוודאים כי 

בית מהם ארנונה; מפקחים של משרד הפנים שאוכפים החציבה מתבצעת באזורים שהוגדרו ושנג
את חוקי התכנון והבנייה; פקחים של משרד הכלכלה שאוכפים את חוקי העבודה והבטיחות; 

  ומפקחי הסיירת הירוקה האחראים לשטחים פתוחים.

על אף מגוון פעולות הפיקוח, אין קשר מוסדי בין המפקחים. הקשר בין המפקחים מתבסס, לרוב, 
כרות אישית ביניהם. בין יחידות הפיקוח השונות יש לעתים קשרים, וחלקן מודיעות לאחרות על הי

על הפרות שמתרחשות באתרי החציבה, אבל אין כל נוהל המגדיר את האופן הרצוי של הפיקוח, את 
  בין המפקחים. הגומלין  יחסייעדיו, את התזמון בין מועדי הפיקוח השונים ואת 

דרת סוכי אין נהלים או פרקטיקה מנמצא  הכלכלה במשרד קר המדינהשעשה משרד מב בבדיקה
פיקוח לגורמי הפיקוח האחרים ואין שיתופי פעולה ופעולות לאיגום משאבים בין  להעברת ממצאי

במסגרת  מתבצעים במחצבות אכיפההו הפיקוח כי בדיקההמשרדים המפקחים. עוד עולה מה
  .התעשיות כלל של האכיפההפיקוח ו

__________________ 
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 „¯˘Ó ˙ÏÚÂ˙ ˘È ,ÌÈÏ·‚ÂÓ ÁÂ˜ÈÙÏ ÌÈˆ˜ÂÓ‰ ÌÈ·‡˘Ó‰˘ ¯Á‡Ó ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó
 ,‰È‚¯ ‡‰ È„¯˘Ó ÈÎ ÈÂ‡¯ .ÍÎ Ì˘Ï ÌÈ·‡˘Ó ÌÂ‚È‡· Û‡Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙Â„ÈÁÈ ÔÈ· ÌÂ‡È˙· ‰·¯
 ÈÙÂ˙È˘Ï „ÈÁ‡ Ï‰Â  ˙¯„Ò‰ ÂÏ˜˘È ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Â ‰·È·Ò‰ ˙ ‚‰ ,‰ÏÎÏÎ‰ ,ÌÈ Ù‰

¯˘Ó ÏÎ· ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙Â¯ËÓ ˙‡ ¯È„‚È˘ ‰ÏÂÚÙ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙Â„ÈÁÈ ˙‡ ÂÙ˙˘ÈÂ ,ÂÈ„ÚÂÓ ˙‡Â „
.ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ· ˙Â¯Á‡‰  

"פורום  נונו שללכי פעלי הוא למשרד מבקר המדינה כי 2014משרד האנרגיה מסר בתשובתו ממאי 
  .אכיפה" על מנת לתאם את פעילות הפיקוח עם כלל המשרדים הרלוונטיים

 

  

  הקרן לשיקום מחצבות

. הקרן 1973קרן) הוקמה על פי תיקון לפקודת המכרות משנת ה - הקרן לשיקום מחצבות (להלן 
נועדה לצמצם את הנזק הסביבתי הנגרם מפעילותן של המחצבות ולהבטיח את שיקומם של אתרי 

. פעילות הקרן החלה הקרקע לייעודֹ  בהתאםֹ  מחצבות עזובות ואת השבת הקרקעות לטובת הציבור
תנאים והכללים לפעילותה. הקרן מממנת את , עם התקנת התקנות המסדירות את ה1978בשנת 

פעילותה באמצעות תשלומים שוטפים מהיזמים בהתבסס על היקפי חומרי החציבה שאלה מוכרים. 
שיקום מחצבות נטושות והחזרת הקרקע לטובת הציבור תורמים לניצול יעיל של עתודות הקרקע, 

ה בסביבה ומצמצמים את הסכנות להעלאת ערכה וערך האזורים הסמוכים לה, מונעים זיהום ופגיע
  לציבור שמקורן בהימצאות מחצבות נטושות באזורים מטוילים, מאוכלסים ותעשייתיים.

, המחצבה גבולות להסדרתעל פי חוק התכנון והבנייה, כל יזם במחצבה חדשה חייב להגיש תכנית 
משרד הפנים  תכניות חציבה ותכנית לשיקומו של שטח החציבה במהלך עבודות הכרייה, בפיקוח

והוועדות המקומיות. הקרן משקמת מחצבות בתנאי שהרשות המקומית או כל גוף אחר שבתחומו 
שוכנת המחצבה יוזמים את שיקומה. אחריות הקרן הורחבה באופן שהיא תחול גם על מחצבות 
 ישנות שפעלו לפני הקמתה. יצוין כי הקרן אינה אחראית לשיקום מחצבות באיו"ש. באזור זה פועל

על הטיפול  50מנגנון אחר לטיפול במחצבה לאחר נטישתה. משרד מבקר המדינה העיר לאחרונה
ב" ציין משרד הביטחון כי לאחרונה 63הלקוי בשיקום מחצבות באיו"ש. ב"הערות ראש הממשלה 

  .2013אישר ראש מנהא"ז הצעה לקדם הקמת קרן כאמור והנושא הוטמע בתכנית העבודה לשנת 

משתתפים נציגים של כעשרה משרדי ממשלה ושל רשויות הכפופות להם. בקופתה במועצת הקרן 
מיליון ש"ח. ברשימות הקרן נכללות כמה מאות מחצבות  520- כ 2013של הקרן הצטברו עד שנת 

, אולם במועד סיום הביקורת טרם שוקמו מרביתן מסיבות שונות ובהן: היעדר יוזמה של 51מחפרותו
המחצבות והמחפורות מאזורים מיושבים והפוטנציאל העתידי הגלום  האחראים לשטח, ריחוקן של

מעשרות המחצבות שמחכות  30- קידמה הקרן שיקום של כ 2013בניצולן לצרכים שונים. בשנת 
לשיקום. הקרן מקיימת כנסים כדי להגביר את המודעות לפעילותה וכדי לשכנע את בעלי העניין 

חצבות נטושות שהן בבחינת פצע פתוח בנוף ומפגע לשתף פעולה עמה ולהשקיע בשיקומן של מ
  סביבתי משום שהן משמשות כאתרים להשלכת פסולת לא חוקית.

שיתוף הפעולה של הקרן עם הרשות המקומית שבתחומה שוכנת המחצבה המיועדת לשיקום חשוב 
 1988מאוד להצלחת השיקום. לדוגמה, על פי מסמכים שנמסרו למשרד מבקר המדינה בשנת 

__________________ 

שלתי היבטים בפעילות יחידת הממונה על הרכוש הממבפרק " ÁÂ„63 ·(2013) , מבקר המדינהראו    50
  .175 עמ' ,"והנטוש

  אתר חפירה בשטח מצומצם שממנו הפיקו חומרי חציבה.   51



  373  משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

  הבטחת אספקתם של חומרי חציבה וכרייה -משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים   הדוח:שם 
  א65דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2014-ההתשע"  פרסום:השנת 

. עיריית באר 52ש"ח 340,000- ה הקרן מחצבה נטושה בלב באר שבע והשקיעה בשיקומה כשיקמ
ש"ח ולתחזקה, אולם לא עמדה  20,000שבע התחייבה להשקיע במחצבה סכום ראשוני של 

שנים לאחר גמר עבודות השיקום המקום עזוב, מלוכלך וכספי הפיתוח ירדו  25-בהתחייבותה. כ
  לטמיון (ראו תמונה להלן).

   1מונה ת

  )2013(נובמבר מחצבה נטושה בלב העיר באר שבע 

  

עיריית באר שבע הודיעה כי אף שאין בידיה מסמכים המאששים את הטענה שהיא התחייבה 
היא  2010להמשיך לפתח את המקום, בתשובתה למשרד מבקר המדינה היא ציינה כי החל משנת 

  בות.פועלת לשיקום המקום בסיוע תורמים והקרן לשיקום מחצ

בשיתוף הקרן לשיקומה של מחצבה נטושה בלבה  1992לעומת זאת, עיריית כרמיאל פעלה משנת 
  של כרמיאל, ושיקומה תרם רבות לתושבי העיר והשכונות הסמוכות (ראו תמונה להלן).

__________________ 

 .1988בערכים של שנת    52



  א65דוח שנתי   374

  הבטחת אספקתם של חומרי חציבה וכרייה -משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים   שם הדוח:
  א65דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2014-ההתשע"  פרסום:השנת 

  2תמונה 

  )2013(אוקטובר מחצבה משוקמת בלב העיר כרמיאל 

  

של התושבים המתגוררים בסמוך אליהן. נמצא כי כאמור, פעילותן של המחצבות מלווה בהתנגדות 
ראשי הרשויות וועדות התכנון לא פועלים די כדי לקדם תכניות שיקום במחצבות הנטושות 
השוכנות בתחומי אחריותן של אותן הרשויות ולא מתכננים מבעוד מועד, כבר במהלך פעילותן של 

  המחצבות, את השימושים העתידיים בקרקע שבה הן שוכנות.

 הנחיות קובעת 14"א תמלמשרד מבקר המדינה כי  2014שרד הפנים מסר בתשובתו ממרץ מ
התייחסות  כוללתתוך שנה ממועד סיום החציבה ואינה בהמחצבה  של ובטיחותית נופית להסדרה

 מכריז עלהמפקח על המכרות שיעוד שמתחיל רק לאחר ילשיקום המחצבה, שמשמעו שינוי 
לתכנן את  הקושי אף עלסטטוטורי של ייעוד הקרקע.  שינויהשאר  ביןהמחצבה כנטושה ומחייב 

ב', 14במסגרת תמ"א  נבחןבשלב אישור התכנית למחצבה, נושא השיקום כבר יעוד העתידי יה
עוד יתכנית מפורטת לכרייה וחציבה תקבע, ככל הניתן, את ישלפיהן לות הוראות וובנוסח המוצע כל

  .חציבהוה הכרייה פעולות סיום לאחר הקרקע
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 ÌÈ˘ÂÓÈ˘‰ ÔÂ Î˙ ÈÎ ˙Â·ˆÁÓ ˙Â ÎÂ˘ ÔÓÂÁ˙·˘ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙ÂÈ Î˙ ÌÂ„È˜Â ‰ÈÈ¯Î‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÌÂÈÒ È ÙÏ ˙Â·ˆÁÓ‰ ˙Â‡ˆÓ  Ô‰·˘ ˙ÂÚ˜¯˜·
 ˙ÂÏÈÚÙ ˙Â·ˆÁÓ ˙Â‡ˆÓÈ‰Ï ˙È¯Â·Èˆ‰ ˙Â„‚ ˙‰‰ ˙‡ ÔÈË˜‰Ï ÌÈÈÂ˘Ú ˙Â˘ÂË ‰ ˙Â·ˆÁÓ·

‰ ·Èˆ˜˙‰ Û‡ ÏÚ .ÌÈ·Â˘ÈÈÏ ˙ÂÎÈÓÒ·„ÂÚÈÈÈ  Ï˘ ÁÂ˙ÈÙÂ ÌÂ˜È˘ ˙ÂÈ Î˙ ÌÂ„È˜Ï ‰ˆ˜Â‰˘
 ˙Â ÂÎ  ¯ÒÂÁÂ ÔÂ Î˙ ¯„ÚÈ‰ ,‰·ÈˆÁ‰ È¯˙‡ Ï˘ È„ÈÓ ÌÂ˜È˘Ï ÏÂÚÙÏ Ô¯˜‰ ˙Â ÂÎ Â ˙Â·ˆÁÓ

ÌÈÚ‚ÂÙ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Â Ú˜¯˜‰ ÈÏÚ· „ˆÓ ÁÂ˙ÈÙÂ ÌÂ˜È˘ ˙ÂÈ Î˙ Ì„˜Ï Ò¯Ë È‡· 
È¯Â·Èˆ‰ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯· ˙ÏÂÒÙ ˙ÎÏ˘‰ ÌÈ¯˘Ù‡Ó , ˜¯˜ Ï˘ ÌÂ˜È˘ ÌÈÚ ÂÓÂ Ì‚ .‰Ï‡ ˙ÂÚ

 ¯˘Â‡˙˘ ¯Á‡ÏÓ˙ ‡"14 '·‡Ï ÂÓ ÁË· ,‡ÏÓ ÔÙÂ‡· ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙‡ ÂÓ˘ÈÈ ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÚÂÂ˘
 ÍÎÈÙÏÂÚ ˙˘¯Â„ ‰ È‡ Â˙˜ÂÊÁ˙˘ ÈÏÓÈ ÈÓ ÌÂ˜È˘ Â·ÈÈÁÈ˘ ÌÈÎ¯„ ‡ÂˆÓÏ Ô¯˜‰ ÈÏ‰ Ó Ï

.˙ÈÙÒÎ ‰Ú˜˘‰  

  

  

  השפעת הכרייה והחציבה על בריאות הציבור והסביבה

מחייבות את  ,1998-זיהום אוויר ורעש ממחצבה), התשנ"חתקנות למניעת מפגעים (מניעת   .1
באזורים הרגישים הסמוכים  תכנית לניטור אבק שוקע ואבק מרחףבעלי המחצבות לגבש 

 לאזורים מיושבים חלות הסמוכים אזוריםוליישמה באמצעות מכשירי ניטור. על  53למחצבה
חריגות או  נמצאואם  .54להגנת הסביבה משרדההמחוזות של שאותן מנהלים  ורטתכניות ני

 האוויר זיהום היקפי למדידת ניידת הסביבה להגנת המשרדמקצה  ,תלונות של התושבים
  נקי שאותן קבע.  רעל פי קריטריונים לאווי באזורים אלה

, הקימו המשרד להגנת הסביבה ומשרד 2008- ״חסהתשבעקבות חקיקתו של חוק אוויר נקי,   .2
שייכות למשרד להגנת הסביבה. יתר  28ם אוויר, מהן רק תחנות ניטור זיהו 140- הפנים כ

התחנות שייכות לשלטון המקומי או לחברות שחייבות לבצע ניטור עצמי, ולדברי המשרד 
 55תחנות 140-מ 50%- להגנת הסביבה הוא אינו יכול לקבוע את המקום שבו הן יוקמו. כ

  ות בהכרח באזורי המחצבות., והן אינן שוכנ56הניטור מודדות את שיעור החלקיקים הנשימים

חלק מהמחצבות נמצאות בשטחים הסמוכים לאזורים מיושבים, ומסתמנת מגמה של הקמת   .3
שכונות בסמוך למחצבות ואף הרחבתן לכיוונן של מחצבות. הדבר גורם לקרבה רבה מדי בין 

תושבי  2010. לדוגמה, משנת 1457המחצבות ובין אזורים מאוכלסים, שלא לפי המלצות תמ"א 
העיר אלעד, השוכנת בסמיכות למחצבה ותיקה שהוקמה עוד לפני הקמת העיר, טוענים 
שהמחצבה גורמת לעלייה בתחלואה בקרב אוכלוסיות רגישות והיא בבחינת מטרד בריאותי 
שמסכן את התושבים בסביבתה. תושבי העיר אף פנו לוועדות התכנון, לבתי משפט 

  ת פעילותה של המחצבה.ולרגולטורים השונים בבקשות להפסק

למשרד מבקר המדינה כי "במסגרת הכנת תכניות  2014הפנים מסר בתשובתו ממאי  משרד 
המתאר לישובים השונים עולה לא פעם הקונפליקט של הצורך בפיתוח אל מול מגבלות של 

__________________ 

מבני ציבור, לתיירות או לנופש, הקמת אזור המשמש או המיועד לשמש למגורים, ל -"אזור רגיש"    53
תנאיו ואגרות), ן כהגדרתו בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, ימטרים מקו בני 1,000לרבות 
  . אזור כאמור , שבקצה1970- התש"ל

  .2008-חוק אוויר נקי, התשס"ח   54
 על פי המוצג באתר המשרד להגנת הסביבה.   55
  .10µm-חלקיקים שהקוטר האוירודינמי שלהם קטן מ   56
 500ב', המרחק בין המחצבה לאזורי אוכלוסין יהיה מעל 14, שעליה מתבססת תמ"א 14על פי תמ"א    57

  מרחק יכול להשתנות עם הכנתו של תסקיר השפעה על הסביבה והכנתה של תכנית מפורטת. מטר.
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התכניות לא מתעלמות מהמגבלות, אלא מתמודדות איתן  ת.מחצבו וביניהםתשתיות שונות 
כים תוך הידברות עם גורמי התשתית וגופי הממשלה השונים, בין באמצעות מניעת במספר דר

המתנים את  ,פיתוח בתחום המגבלות שהן מטילות ובין באמצעות מציאת פתרונות לטווח ארוך
הפיתוח בהסגת המגבלות עם התקדמות ומיצוי החציבה ובפעולות ניטור רציפות המאושרות 

  ."על ידי המשרד להגנת הסביבה

‰¯ÈÓ˘  ˙Â Â¯˜Ú ÏÚ˙ÂÁÈË· Â Ï˘ ÔÂ·˘Á· ‰‡·‰ ˙È˙·È·Ò‰ ‰ÚÙ˘‰‰Ï˘ Ó˙ ˙Â‡"ÚÏ 
È˙˘˙ ÌÈ‡˘Â ÌÈÈ˙ ˙ÂÈÂ˘Ú ÔÂ Î˙‰ ÈÎÈÏ‰˙ ÚÂˆÈ· ˙¯‚ÒÓ· ÚÈÈÒÏ Ï‰ È„Ó ‡ÈˆÂ‰Ï 

ÏÚÂÙÏ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ÌÈÈ˙È˙˘˙ .ÏÚ  ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏÚÂ  ˙Â„ÚÂÔÂ Î˙‰ ˘ ‡„ÂÂÏ˙Â Â¯˜Ú 
ÌÈÓ˘ÂÈÓ ÂÏ‡ ‰ Ï˘ ÔÂ Î˙‰ ÈÎÈÏ‰˙ ˙¯‚ÒÓ·Ó˙ ˙Â‡".˙Â Â˘‰  

הכנסת לנושא סביבה  שלעבודה -וועדה המשותפת פניםה 2011בעקבות דיון שקיימה בדצמבר  
, וכן בעקבות תלונות של תושבי העיר אלעד שקרובה למחצבת מגדל צדק ושל 58ובריאות

שקרוב למחצבת ורד, ביצע משרד הבריאות מחקר שבחן את  קוטוף-אלאום תושבי היישוב 
צבות אלה על בריאות התושבים שגרים באזורים הסמוכים. לדברי ההשפעה האפשרית של מח

משרד הבריאות, המחקר בחן אם שיעור התחלואה של אוכלוסיות באזורים הסמוכים למחצבות 
גדול משיעורה בקרב אוכלוסיות דומות באזורים מרוחקים מהן, והוא עומד בקריטריונים 

בין  ישירותר ולקש שרד הבריאות כי קשהרפואיים מקובלים למחקרים מהסוג הזה. עוד ציין מ
חשיפה לזיהום אוויר שמקורו בפעילות המחצבות ובין שיעור התחלואה באזור הסמוך 

 שלא, למזהמים שמקורם במחצבות של האדם האישית, שכן לא נמדדת החשיפה למחצבות
מוד . לדברי משרד הבריאות, ממסקנת המחקר לא ניתן ללמחקרים אפידמיולוגיים פרטנייםכב

  על הקשר בין פעילות המחצבות לשיעורי התחלואה בסביבתן.

, ומשרד הבריאות אחראי לבריאות רהמשרד להגנת הסביבה הוא המאסדר בנושא זיהום אווי 
. המשרד להגנת העל התחלואה בקרב האוכלוסיי רהציבור ולניתוח השפעות זיהום האווי

ם מהמחצבות ועלולים להשפיע הסביבה אוסף את הנתונים על חלקיקים נשימים שנפלטי
בעיקר על תחלואה בדרכי הנשימה ומחלות לב באופן שלמשרד הבריאות אין דרך להשפיע על 

 בריאותיים יעד ערכיהבריאות לא גיבש  משרדאופן המדידות, על משך ביצוען ועל אופיין. 
 הנחוצים הנתונים סוג לגביעם קשיים מתודולוגיים  מתמודדאף שהוא ו ,)קריטריונים - (להלן 
 הנתונים לקבלת הסביבה להגנת למשרד באופן שוטף פנה הוא לא ,זה בנושא מחקרים לביצוע

אלא לגבי אזורים שהוא התבקש לחוות את דעתו עליהם. לדוגמה, הרשויות  הנאספים
המנהלות את מערך הניטור אינן מודדות לשם מעקב את זיהום האוויר בקרבת מחצבות 

בסביבתן, ומשרד הבריאות  רתן ואינן בודקות אם חלה ירידה בזיהום האווישהפסיקו את פעילו
  אינו בוחן אם יש באזורים אלה ירידה בהיקפי התחלואה כאמור. 

 המידה למשרד מבקר המדינה כי "אמות 2014המשרד להגנת הסביבה מסר בתשובתו ממרץ  

. 2011א "וויר) התשסא איכות נקי (ערכי אוויר בתקנות נקבעו מזהמים חלקיקים לבחינת
 ערכים אוויר (חלקיקים נשימים) בסביבה. מזהמי של המותרות הרמות את קובעות התקנות

 הבריאות משרד עם המזהמים ובתאום של הבריאותיות בהשפעותיהם בהתחשב נקבעו אלו

  .ממחצבות" לרבות ממקורות פליטה סביבתיים מפגעים לעניין מידה כאמות ומשמשים

אחראי לפיקוח על בריאות העובדים בתעשייה בכלל ובמחצבות בפרט ומבצע משרד הכלכלה  
של משרד  תמפעם לפעם ביקורות על בריאות עובדי המחצבות. לדברי הרופאה התעסוקתי

הכלכלה, לא נמסרו למשרד הכלכלה נתונים המלמדים על היקפים חריגים של תחלואה בדרכי 

__________________ 

ח"כ אורלי לוי אבקסיס, ח"כ  זבולון אורלב,ח"כ היו"ר,  - דב חנין  : ח"כחברי הוועדה בהשתתפות   58
 ומוזמנים מהמשרדים הרלוונטיים, מעיריות וממועצות מקומיות ונציגי התושבים. מיכאלי אברהם



  377  משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

  הבטחת אספקתם של חומרי חציבה וכרייה -משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים   הדוח:שם 
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ידי משרד הכלכלה נוהל עבודה ולפיו ממצאי הנשימה בקרב עובדי המחצבות. נמצא כי אין ב
האחרים ובראשם  האכיפה למשרדיבדיקות המעידים על חריגות בתחלואת עובדים, מועברים 

  משרד הבריאות.

ששאר  למשרד מבקר המדינה כי חשוב מאוד 2014משרד האנרגיה מסר בתשובתו ממרץ  
הבריאותיים, יבצעו תיאום בנושא  הגורמים הרלוונטיים יבחנו את הדרישות לגבי הקריטריונים

 וברורות, וכי עד מוסדרות להיות צריכות עוד מסר המשרד כי התקנות. ויבחנו אם לאשרם
  .התכנון מוסדות לפני כאלו דרישות יועלו זה לא שיוסדר עניין

 ˙Â‡È¯· ÏÚ Ô˙ÚÙ˘‰Ï ˘˘Á‰ „ˆ· ,ÌÈ ˘ ˙Â¯˘Ú ‰Ê Ï‡¯˘È· ˙Â·ˆÁÓ Ï˘ Ô˙ÏÚÙ‰
‰ ÌÈÁË˘‰ ˙ÂÏ„Ï„È‰ ,¯Â·Èˆ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ÈÊÂÎÈ¯ Ï˘ Ì˙Â·¯˜˙‰Â ÌÈÁÂ˙Ù‰  È¯ÂÊ‡ Ï‡

 ÏÚ ‰·ˆÁÓ ÏÎ Ï˘ ‰˙ÚÙ˘‰ ˙‡ È Ë¯Ù ÔÙÂ‡· ˜Â„·Ï Í¯Âˆ‰ ˙‡ Â¯È·‚‰ ‰·ÈˆÁ‰
ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ˙Â‡È¯· ÏÚÂ ‰˙·È·Ò‰ „Á Ì‰È‡ˆÓÓ ¯˘‡ ÌÈ¯˜ÁÓ ¯„ÚÈ‰· .‰˙·¯˜·˘ -

 È ÙÏ ˙ÂÏÚÂÓ ,‰Ê ÔÈÈ Ú· ˙ÂËÏÁ‰ ÒÒ·ÏÂ ˙Â ˜ÒÓ ˜ÈÒ‰Ï Ô˙È  ÌÒÈÒ· ÏÚ˘ ,ÌÈÈÚÓ˘Ó
Â„ÚÂ Ì¯Â‚ ¯·„‰Â ,ÌÈÈ˙Â‡È¯·Â ÌÈÈ˙·È·Ò ÌÈÏÂ˜È˘Ó ˙ÂÚ ÂÓ˘ ˙ÂÈÂ„‚ ˙‰ ÔÂ Î˙‰ ˙

 ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ‰ÈÈ¯Î‰ È¯˙‡ Ï˘ Ì˙·Á¯‰ ˙‡ ˜ÙÒ· „ÈÓÚÓÂ ÔÂ Î˙‰ ÈÎÈÏ‰˙ ˙ÂÎ˘Ó˙‰Ï
 ‡"Ó˙ ÈÙÏ14 .'·ÏÚ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó  ÌÂÊÈÏÌÈÏÎ ÚÈˆ‰ÏÂ ÌÈ Â˙  Ï˘ ÛÂÒÈ‡59  ÌÈ¯Â¯·

 ÔÂ Î˙‰ ·Ï˘· ¯·Î Â˙„ÓÚ ˘Â·È‚Ï ˜ÙÒÓ ÒÈÒ· Â˘Ó˘È˘Ï Ú‚Â · Ô˙ÚÙ˘‰Ï˘ ˙Â·ˆÁÓ 
ÏÚ ˙‚Ù‰· ÚÈÈÒÏ È„Î ,ÌÈ Â˘‰ ÌÈ¯ÂÊ‡· ÌÈ·˘Â˙‰ ˙Â‡È¯·  ÏÙ¯Ú‰ .ÂÊ ‰È‚ÂÒ ÛÙÂ‡‰  

הקשר בין חשיפה למשרד מבקר המדינה כי  2014משרד הבריאות מסר בתשובתו ממרץ  
מדידת תוצאות ניטור עוד מסר כי סביבתית לרמת תחלואה של מחלה ספציפית מורכב ביותר. 

במחצבות לא פעילות באזורי חציבה פעילים או  -  הסביבה להגנת המשרד שמבצע כפיסביבתי, 
"מספיק הוסיף המשרד כי  2014בתשובתו ממאי . השוואתייםמחקרים לביצוע  תורמת אינה - 

שנתוני זיהום האוויר מצביעים על חריגה מערכי סביבה בקרבת אוכלוסייה על מנת שינקטו 
הכרייה או הפעלת טכנולוגיות שיצמצמו את פליטת המזהמים. פעולות כגון צמצום פעילות 

 חשש כאשר תוצאות הניטור מצביעות על ערכים שאינם חורגים מערכי הסביבה, אבל קיים
הציבור ניתן להסתייע בתוצאות בריאותיות על מנת להכריז על 'אזור  בבריאות חמורה לפגיעה

א לחוק [זה]). במקרה זה ניתן 11נקי (סעיף נפגע זיהום אוויר' בהתאם להגדרות של חוק אוויר 
"עצם העובדה שזיהום עוד ציין המשרד כי לנקוט פעולות גם כאשר אין חריגה מערכי סביבה". 

 מהווה האור מתחת לערכי הסביבה אינה מספקת כדי להוכיח כי אין סיכון בריאותי, ואינה
י היעד הבריאותיים. במקרה הבריאות כי ייתכן והם מעל לערכ משרד מבחינת אוטומטי אישור

כזה בהחלט יש מקום לביצוע בדיקת השפעה על הבריאות". זאת ועוד, "כאשר תסקיר 
ההשפעה על הסביבה מצביע על כך שלא תהיה חריגה מתקני הסביבה, תוספת של זיהום אוויר 
שתביא לתוספת תחלואה משמעותית עשויה להביא את משרד הבריאות להתנגד לתוכנית, 

  תאם לממצאי בדיקת השפעה בריאותית".וזאת בה

 על השפעה תסקיר ,2003-"גהתשס), הסביבה על השפעה(תסקירי  והבניה התכנון תתקנו פי על 
 ומערכתי מקיף באופןאולם אין חוק המכליל  התכנון תהליכיהוא חלק בלתי נפרד מ הסביבה

 לביצוע. ההנחיות של ארגון הבריאות העולמי אלה בתהליכים הבריאותיים השיקולים את
 פרויקטים בתכנון מחייב ככלי רבות מתועשות במדינות אומצועל הבריאות  השפעה תסקיר

תסקיר השפעה על הבריאות  ביצועהועלתה הצעת חוק שנועדה לחייב  2011שנת . בתשתיתיים
בר תרם להרחבת , והדצלחוחקיקה לא האולם מאמצי  ,תסקיר השפעה על הסביבה במסגרת

__________________ 

ודנה בחשיבות הגדרתם של  2011התכנסה באפריל דת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים וע   59
  קריטריונים ברורים מדידים למדידת השפעות בריאותיות של פרויקטים תשתיתיים.
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הפערים בין עמדת משרד הבריאות לעמדותיהם של משרדים תשתיתיים המשתתפים בוועדות 
  התכנון. 

תומך בביצוע תסקירי השפעה על הבריאות  הואכי  2014משרד הבריאות מסר בתשובתו ממרץ  
ביצוע תסקירי השפעה על הסביבה, על מנת לייעל את הליכי התכנון וביצועם תוך  בד בבד עם

התחשבות בשיקולים סביבתיים, בריאותיים, כלכליים ותכנוניים. כל עוד לא חלה חובת ביצוע 
כגון מחצבות ומפעלים, יפעל משרד הבריאות  בפרויקטיםהערכת סיכונים על הבריאות 

 2014בתשובתו ממאי  מכות על עקרון הזהירות המונעת.לשמירת בריאות הציבור תוך הסת
המשרד כי תקני הסביבה שנקבעו בחוק אוויר נקי אינם מבטיחים כי הפעלתן של הוסיף 

מחצבות לא תשפיע על בריאות התושבים המתגוררים בסמוך למחצבות. וכי ערכי היעד 
  שנקבעו בחוק זה הם הקובעים את הסף של הסכנה הבריאותית.

·Ó „¯˘Ó ˙¯‚ÒÓ· ÈÎ ÂÁÈË·È˘ ÌÈÏÎ ˘·‚Ï Ì‰ÈÏÚ ÈÎ ÔÂ Î˙‰ ÈÓ¯Â‚Ï ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜
ÏÚ ‰¯ÈÓ˘Ï ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÏÂ˜È˘‰ ÏÎ ÂÏ˜˘  ˙ÂÈ˙˘˙ Ï˘ È¯ÂËÂËËÒ ÔÂ Î˙  ,Ì„‡ ÈÈÁ ÏÚ

Â Ì˙Â‡È¯· ÏÚÌ‰ÈÈÁ ˙ÂÎÈ‡;  ˙ÂÎ¯ÚÓ‰ ,Ú·Ë‰ È·‡˘Ó ˙Â·¯Ï ,‰·È·Ò‰ ÏÚ ‰ ‚‰ Ì˘ÏÂ
˙ÂÈ‚ÂÏÂ˜‡‰ ÚÓÏÂ ¯Â·Èˆ‰ ÔÚÓÏ ,È‚ÂÏÂÈ·‰ ÔÂÂ‚Ó‰Â ·˘Á˙‰·Â ÌÈ‡·‰ ˙Â¯Â„‰ Ô
Ì‰ÈÎ¯Âˆ·ÏÚ .  ÌÏÏÎ·Â ,ÔÂ Î˙‰ ÈÓ¯Â‚˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó , ÌÈ¯Â¯· ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜ ¯È„‚‰Ï

„ÓÂÌÈ„È  ,ÔÂ Î˙‰ ÈÎÈÏ‰˙· Ì·Ï˘ÏÂ ,ÍÎ· ÍÂ¯Î‰ È˘Â˜‰ Û‡ ÏÚ ,ÌÈÏÎ Ì˙Â‡· ˘ÂÓÈ˘Ï
˘ÂÓÈ˘ .‡˘Â · ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ ÛÂ˙È˘ ÍÂ˙ · ÈÓ¯Â‚Ï ÚÈÈÒÏ ÈÂ˘Ú ‰Ï‡ ÌÈÏÎ

Â Î˙‰Ô ÏÁ‰ ˙Ï·˜· ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ ÛÂ˙È˘· ˙Â ÊÂ‡Ó ˙ÂËÈÈË ÂÂÏ¯‰Ì  ÌÈ·ÂÎÈÚ ÚÂ ÓÏÂ
.ÌÈÏÂ„‚ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù Ï˘ ÌÚÂˆÈ··  

  

  

  כרייה בשדה בריר

חברת  -הוקם מכרה הפוספטים הראשון בנגב. את המכרה הפעילה חברה ממשלתית  1951בשנת 
חברת את עתודות הפוספטים בשדה בריר.  1983, והיא אף גילתה בשנת 60פוספטים בנגב בע"מ

באמצעות מיזוג של חברת  1991החברה לפוספטים) נוסדה בשנת  - רותם אמפרט נגב בע"מ (להלן 
הופרטה חברת האם,  1995פוספטים בנגב עם חברת רותם דשנים וחברת אמפרט ההולנדית. בשנת 

כימיקלים לישראל, והזיכיון לכרייתו הבלעדית של מצבור הפוספטים בישראל הועבר לידיים 
  פרטיות.

וצין  אורון רותם, נפרדים מהבחינה הגאוגרפית: בשלושה גושים שוכנים הפוספטים כריית אתרי
  המכרות הפעילים) שמוצגים במפה שלהלן.  - (להלן 

  

__________________ 

החברה הממשלתית תעשיות מחצבי ישראל בע"מ, ונקבע  1951את חברת פוספטים בנגב הקימה בשנת    60
 פוספטים בשדות הפוספט שבנגב. כי מטרתה לכרות ולהשביח
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  1מפה 
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  מקור: משרד האנרגיה
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  3תמונה  
  ).2013(דצמבר  מכרה אורון והעבודות שנעשות בבור הכרייה

  

ממנו  25%-וכ ,בישראל 61המשך לתעשיית המועשר המופק במכרות אלה משמש הסלע מרבית
מתוצרי תעשיית ההמשך מיוצאים לחו"ל ומשמשים  95%- חקלאי. כ ולשימוש לתעשיות מיוצא

מיליון  7.5- כ 2012-1996כחומר גלם לתעשיית הדשנים, התרופות והמזון. בישראל כרו בשנים 
 2.5%- בממוצע, והיא נחשבת ספקית קטנה בקנה מידה עולמי שמספקת כטונות פוספטים בשנה 

מהיצוא השנתי של ישראל,  2%- מצריכת הפוספטים העולמית. שיעורו של יצוא הפוספטים כ
  והיקפו מסתכם בכמיליארד דולר בשנה.

 מינרלים של וחציבה לכרייהתמ"א  להכין היולבני לתכנון הארצית המועצה הורתה 2005 ספטמברב

כלכליים,  םתוך התייחסות להיבטי 2045') שתספק את צורכי המשק עד שנת ג 14א"תמ( עשייתייםת
 חברתיים וסביבתיים.

מיליון טונות  145-ג', עתודות הפוספטים במכרות הפעילים מסתכמות בכ14על פי נתוני תמ"א 
שממנו  62אורגני-דלמיליון טונות של פוספט  45-עתודות פוספטים) ומכלל זה יש רק כ -(להלן 

מיליון טונות  5- מפיקים את מרב תוצרי תעשיית ההמשך, וחברת הפוספטים כורה אותו בקצב של כ
. ההכנסות הצפויות למדינה מתמלוגים מכריית עתודות פוספטים נאמדות בסכום כולל של 63בשנה

__________________ 

 תעשייה המתבססת על מינרלים, ובהם פוספטים, להפקת תוצרים שונים.   61
פוספט ששיעור החומר האורגני בו קטנה, ואשר נחשב לחומר גלם איכותי המניב את התמורה הגבוהה    62

  ביותר יחסית לשטח הכרייה.
אורגני, שהביקוש לו מועט - ן טון פוספט גבהמיליו 2.5עד  2-נוסף על כך כורה חברת הפוספטים כ   63

אורגני בשל מגבלה טכנולוגית ביכולת להעשיר אותו ולייצר ממנו חומצה -יחסית לביקוש לפוספט הדל
  זרחתית.
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-ט דלג', העתודות המוכחות של פוספ14. על פי הערכה המובאת בתמ"א 64מיליון ש"ח 150- כ
, ואם לא יוגדל היקף העתודות 2020אורגני צפויות להתכלות בהדרגה בתוך שנים ספורות, עד שנת 

אורגני לא תהיה כדאית מהבחינה הכלכלית על אף העתודות -של חומר זה, כרייתו של פוספט גבה
  הגדולות שלו.

הפוספטים על מנת להבטיח עתודות מספקות שיאפשרו את קיומה והתפתחותה של תעשיית 
 ילופיןלחו אורגני- נדרשים שדות פוספטים חדשים שיסייעו להתמודד עם המחסור בפוספט דל

  .חדשים שדות בהכשרת הצורך את לדחות כדיהגבלת קצב כרייתם את לשקול 

אורגני שיכולות לספק את המחסור - בשני אזורים בישראל יש עתודות משמעותיות של פוספט דל
. היקף 2045ג' להבטחת אספקת מחצב זה עד שנת 14מתכנני תמ"א  ם שהציבויעדיה ואתהצפוי 

מיליון  550-מיליון טונות בשולי הערבה והנגב המרכזי ובכ 600-העתודות באזורים אלה נאמד בכ
טונות בבקעת ערד (שבה שוכן שדה בריר). מיצוי העתודות בשולי הערבה והנגב המרכזי מוטל 

סביבתית הגבוהה של האזור ועקב ריחוקו מאתרי הכרייה בספק עקב אופיו הייחודי ורגישותו ה
מתנגדים לכרייה בשדה בריר, בטענה כי היא עלולה לפגוע באיכות  הוהעיבוד. תושבי ערד וסביבותי

חייהם ולגרום לעלייה בתחלואה ובתמותה בקרב תושבי האזור. המפה שלהלן מציגה את שטח 
  . 65השיפוט של ערד ואת גבולות שדה בריר

   2מפה 

  )2013(  בריר שדה מפת

  

  מקור: משרד האנרגיה

__________________ 

, שבהם מוצגים נתונים עדכניים על אומדן השווי של 31.12.12-דוחות כספיים ל -ממשלת ישראל    64
 שנה. 20מהפקה צפויה של פוספטים למשך  נכסים תלויים בגין תמלוגים עתידיים

  מינהל אוצרות הטבע. -משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים    65
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לוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה של מחוז דרום בקשה  1999החברה לפוספטים הגישה בשנת 
מיליון טונות. ועדת  65- להקמתו של מכרה לפוספטים בשדה בריר שהעתודות בו נאמדות בכ

הסביבה על פי קריטריונים שקבע התכנון חייבה את החברה לפוספטים לבצע תסקיר השפעה על 
המשרד להגנת הסביבה. נוכח חשיבותו ורגישותו של המכרה המיועד ונוכח ההשפעות הבריאותיות 
האפשריות שתושבי האזור הסמוך למכרה עלולים להיחשף אליהן, הוסיף המשרד להגנת הסביבה 

גות אפשריות בהיקף הנחיות אופרטיביות למעקב אחרי תכנית הכרייה ובהן ניטור רציף של חרי
הזיהומים הסביבתיים יחסית לערכים שניבאו המודלים שעליהם מתבסס תסקיר ההשפעה על 

, תמך הדרג 2003התכנון במחוז דרום בשנת  תהסביבה. לנוכח מסקנות התסקיר שהוגש לוועד
  המקצועי במשרד להגנת הסביבה בכרייה ניסיונית בשדה בריר.

המחוזית לתכנון, פעלה עיריית ערד  הסביבה לוועדבעקבות הגשת תסקיר ההשפעה על ה
 ההשפעהבהתייעצות עם מנהלי משרד הבריאות במחוז דרום לקבלת חוות דעת מקצועית על 

הוגשו לעיריית ערד  2008בפברואר  .66ערד תושבי על מכרה הפוספטים של פעילות הבריאותית
 רמסקנות חוות הדעת, ובהן המסקנה ולפיה הכרייה בשדה בריר תגרום להגברת זיהום האווי

. לעומת 67ולעלייה בתחלואה ובתמותה בקרב תושבי האזור. במסקנה זו תמכו גם מומחים אחרים
עת אחרות שמסקנותיהן זאת, חברת הפוספטים הגישה לגורמים שונים, ובהם ועדת התכנון, חוות ד

  .68היו מנוגדות לאלה שהוגשו לעיריית ערד

התנגדות התושבים באזור, היעדרה של עקב ריבוי חוות הדעת המנוגדות של המומחים החיצוניים, 
, ובעקבות דיון שהתקיים ביוני עמדה ברורה של המשרד בנושא הכרייה והסיכונים הנשקפים בגינה

 לקבלת של מכרז הכנתו על וועדה המחוזית במחוז דרוםרד לבמשרד הבריאות, הודיע המש 2008

 -הודיע משרד הבריאות  2009אולם באוקטובר חיצוני בלתי תלוי מחו"ל.  מומחה של ייעוץ
לוועדה המחוזית במחוז כי התכנית לפרסום המכרז ירדה מהפרק,  - באמצעות נציגיו במחוז דרום 

ות להמשיך בהליכים הנוגעים לתכנית שדה בריר". ו"בנסיבות אלה אין מניעה מבחינת משרד הבריא
למשרד מבקר המדינה מסר משרד הבריאות כי בשום שלב לא חל שינוי  2014בתשובתו ממאי 

משמעה  2009בעמדתו והוא מתנגד לכרייה בשדה בריר, וכי ההודעה שמסר לוועדה המחוזית בשנת 
ם לדיון בוועדה המחוזית בו יוכל כי "אין עוד צורך להמתין לעמדת המשרד, ולכן ניתן להתקד

  .משרד הבריאות להציג את עמדתו (שנותרה בעינה נגד הכרייה) לוועדת התכנון, כמקובל"

בשדה בריר.  כרייה כל מוחלט באופן השוללתאימץ משרד הבריאות חוות דעת  2010באפריל 
הודיע משרד הבריאות כי "במטרה לגבש המלצות מקצועיות בעניין הנזק העלול  2011באוגוסט 

להיגרם לבריאות הציבור כתוצאה מהפעלת מכרה פוספטים בשדה בריר, אין להסתפק במודלים 
התיאורטיים אלא לדרוש ביצוע מדידות בשטח". משרד הבריאות הציע לבצע מדידות נחוצות 

המחוזית במחוז  הועדה מקצועית והתחייב להעביר לוועד 2011אורון, מינה לשם כך ביולי במכרה 
דרום קריטריונים והנחיות הנחוצים לניסוי זה. כמו כן התחייב משרד הבריאות לפקח על מהלך 

בשדה בריר.  תהניסוי במכרה אורון, לנתח את התוצאות ולהמליץ על בסיסן אם לבצע כרייה ניסיוני
של ראש שירותי בריאות הציבור אל סגן שר הבריאות באותה התקופה, ח"כ הרב יעקב במכתבו 

ליצמן, נפרסו השיקולים לביצוע הניסוי במכרה אורון והשפעותיהן של תוצאות הניסוי על עמדת 

__________________ 

דובנוב, מומחים לבריאות הציבור מאוניברסיטת חיפה,  יהונתן ר"וד ברחנא מיכה ר"חוות דעת של ד   66
 .2008פברואר 

להגנת הסביבה; ד"ר חנוך כסלו, פיזיקאי , הוגשה למשרד 2008חוות דעת של ד"ר אריק קרסנטי ממאי    67
; פרופ' אליהו ריכטר, מנהל היחידה לרפואה התעסוקתית וסביבתית באוניברסיטה 2008יועץ, יולי 

; פרופ' שי לין, מומחה לאפידמיולוגיה ולבריאות הציבור במינהל רפואי, 2009העברית, אוקטובר 
  .2010ינואר 

; פרופ' רפאל כראל, מומחה 2008חה לרפואה תעסוקתית, מאי חוות דעת של פרופ' יוסף ריבק, מומ   68
; פרופ' שמואל שפירא, סמנכ"ל הדסה וראש המסלול 2008לבריאות הציבור ורפואה תעסוקתית, מאי 

, שהכין את חוות דעתו לבקשתו של ראש 2010הצבאי לרפואה של האוניברסיטה העברית, דצמבר 
 ת., הממשלה, שכיהן באותה העת גם כשר הבריאו
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  2014-ההתשע"  פרסום:השנת 

של מנכ"ל משרד  2012משרד הבריאות בנושא הכרייה בשדה בריר. במכתב תשובה מאפריל 
צמת ההתנגדות של המתיישבים באזור וחשש לבריאות הציבור, החליט הבריאות נאמר כי "לאור עו

סגן שר הבריאות להפסיק את פעולת הוועדה", וכי "כרגע מדיניותו [של סגן שר הבריאות דאז] היא 
חזר ח"כ הרב ליצמן והציג לנציגי משרד מבקר  2014לא לקדם את הכרייה בשדה בריר". בינואר 

תנגד לכל כרייה בשדה בריר כל עוד עומדת בתוקפה חוות הדעת המדינה את עמדתו ולפיה הוא מ
  ולפיה הכרייה בשדה בריר תסכן את תושבי ערד. 

- הודיע משרד הבריאות למתכננת מחוז דרום במשרד הפנים כי הוא מתנגד באופן חד 2012ביולי 
ל תוספת משמעי לכל פעולות הכרייה בשדה בריר עקב היעדר "נתונים ברורים וחדים לגבי הצפי ש

  זיהום אוויר" ובשל הנוהג לפעול במקרים כאלה על פי עקרון הזהירות המונעת.

קיימה מנהלת מינהל התכנון של משרד הפנים, גב' בינת שוורץ, ישיבה שמטרתה  2012בנובמבר 
לבחון את עמדתו של משרד הבריאות ואת הדרך לקידומה של תכנית הכרייה בשדה בריר.  ההיית

תו של המשרד לכרייה מכל סוג בשדה בריר, מינהל התכנון של משרד הפנים אולם עקב התנגדו
  , לגבש הנחיות לפיילוט. הקיבל עליו, בשיתוף המשרד להגנת הסביבה ומשרד האנרגי

בשדה בריר וזאת  תגם השר להגנת הסביבה דאז, מר גלעד ארדן, החליט שלא לתמוך בכרייה ניסיוני
 2014במשרדו. השר הסביר למשרד מבקר המדינה בפברואר על אף המלצה של גורמים מקצועיים 

כי עקב תנאים מסוימים, ולנוכח הנסיבות ששררו באותה עת, השיקולים שהשפיעו על החלטתו היו 
הוודאות בנוגע לפיילוט, לרבות היעדר -היעדר תכנית לאומית לגבי משק הכרייה והחציבה ואי

ומעקב  פיקוחפויים להיפלט בעת הכרייה, תקנים מספקים למדידת החלקיקים הנשימתיים שצ
, קושי של המשרדים המפקחים לפעול ביעילות להפסקת בשטח בדיקותה תוצאות על חלקי מקצועי

 קרוב חינוכי מוסד של לקיומו הולם פתרון היעדראם מתעורר חשש לזיהום אוויר חריג,  ההכריי
 במכרה הפוספטים ושמקור ירהאוו לזיהום חשיפה בגין אפשריים נזקים מפניבישוב הבדואי 

  והתנגדותם של משרדי הביטחון והבריאות לביצוע כריית ניסיון במקום.

ועדה  2012בניסיון לגבש מדיניות לגבי ענף הפוספטים הקים מנכ"ל משרד האנרגיה דאז בספטמבר 
פרסמה הוועדה  2013משותפת של משרד האנרגיה ומשרד הכלכלה לבחינת משק הפוספטים. ביוני 

הפוספטים בישראל, מתוך  ניצול משאבאופן לבחון את המלצותיה, שעסקו בין השאר בצורך  את
הישראלי, תוך שימת דגש על  רכי המשקויה ארוכת טווח של הבטחת ההספקה של פוספטים לצירא

של השיקום המומלצת  דרךעל אופן ניצול שכבות הפוספט ועל כמות הפוספט שיש להתיר לכרייה, 
  .2013המלצות הוועדה הוגשו לשר האנרגיה ביוני  הכרייה.בסיום המכרות 

סיור בשדה בריר.  2013ביולי  הלאחר כינונה של ממשלה חדשה, קיימו כל המעורבים בתכנית הכריי
מקצת המשתתפים בסיור הסבירו לנציגי משרד מבקר המדינה כי סוכם שמשרד הבריאות יבחן 

ליישוב המחלוקת בעניין ויציג את עמדתו "תוך  מחדש את סוגיית הכרייה בשדה בריר ואת הדרך
לאומי בנושא שדה בריר. -מספר שבועות". כאמור משרד הבריאות התנגד לקבלת יעוץ בין

נציגי  ו, בפגישה שהתקיימה במשרד הבריאות עם נציגי משרד מבקר המדינה, ציינ2013באוקטובר 
עוץ בנושא. לפני מועד סיום הביקורת לאומי לקבלת יי-משרד הבריאות כי ישקלו פנייה למומחה בין

  ראו בהמשך). -לאומי כאמור (בעניין זה -פנה משרד הבריאות למומחה בין 2013בנובמבר 

 בלבד יש לו קול אחד כילמשרד מבקר המדינה  2014בתשובתו ממרץ  מסרמשרד הבריאות 
לעמדת  וגדתהמנולכן ועדת התכנון יכולה לקבל החלטה  ,וועדה המחוזיתבהצבעות שמקיימת ה

סבורה שהיתרונות של הכרייה לכך אם היא נציג משרד הבריאות ולשאת באחריות הבריאותית 
בראש ובראשונה להגן על בריאות הציבור, הוא עולים על חסרונותיה. תפקידו של משרד הבריאות 

 סיוןני לכריית מתנגד הוא כי הוסיףהבריאות  משרדלפני שיקולים אחרים, כלכליים או תכנוניים. 
כל עוד כי  המשרד מסר 2014 ממאי בתשובתו. האזור לאוכלוסיית האפשרי הסיכון עקב בריר בשדה
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  הבטחת אספקתם של חומרי חציבה וכרייה -משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים   שם הדוח:
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  2014-ההתשע"  פרסום:השנת 

, הוא לא ראה מקום לסכן את 69יש חלופות לאתרי הכרייה ואף יש טכנולוגיות ושיטות כרייה אחרות
כמו כן יש בידיו  לחצים מצד גורמים שונים לשנות את עמדתו.עליו  הופעלוכי והציבור ללא צורך, 

כל הנתונים והתשתית המקצועית הנדרשים לבחינת ההשפעות הבריאותיות של אתרים כדוגמת שדה 
  בריר, ואף הוגש לוועדות התכנון דוח בנושא, כפי שנעשה גם במקרים דומים אחרים.

למשרד מבקר המדינה כי היא פעלה במשך השנים לשמר  2014עיריית ערד מסרה בתשובתה ממרץ 
צביונה של העיר כעיר תיירות ומרפא וכי היא פנתה למיטב המומחים בתחום הבריאות כדי את 

על תושבי העיר. לטענת העירייה העיקרון המנחה אותה  השיבחנו את ההשפעה הצפויה של הכריי
הוא "עקרון הזהירות המונעת", ועל פיו, על פי המלצות משרד הבריאות וחוות דעת של המומחים 

  ת אין מקום לכריית פוספטים בבקעת ערד.בתחום הבריאו

במסגרת מסמך המדיניות לכרייה וחציבה של מינרלים משרד הפנים מסר למשרד מבקר המדינה כי 
הוא בדק כיצד ההחלטה להפסיק את תעשיית הפוספטים עשויה להשפיע  'ג 14"א/ תמ - םתעשייתיי

ינוצלו בטווח הקרוב, תהליכי עתודות הפוספט בבקעת ערד לא על המשק ועל התעסוקה, וכי אם 
פוספט  כרייהלא תתאפשר המעשית  לכך שמהבחינה מועטותהפיתוח במרחב יביאו בתוך שנים 

 תשלילי ולכך תהיה השפעהארוך, ההיקף העתודות לטווח ב ניכרתהפחתה ל הדבר יביא. באזור זה
מסר ממשרד הפנים כי עוד נ חיסולה בטווח הארוך.עד כדי בינוני ההתעשייה לטווח  עתידביותר על 

  בשדה בריר. מינהל התכנון תומך בקידום כרייה ניסיונית

„¯˘Ó  ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ÌÈ‡˘Â · ‰ ÂÈÏÚ‰ ˙ÂÎÓÒ‰ ÏÚ· Â˙ÂÈ‰· ÈÎ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÏ
ÔÂÈÒÈ  ,Ú„È ÏÚ ˙ÂÒÒ·˙Ó ÂÈ˙ÂËÏÁ‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ ÏÂ ,¯Â·Èˆ‰ ˙Â‡È¯·Ï ÌÈ¯Â˘˜‰ 

ÂÌÈÏ·Â˜Ó ÌÈÈ‡ÂÙ¯ ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜ ‰ÚÙ˘‰ ÂÏ ˘È , ÂÏ‡ ÌÈ‡˘Â · ˙ÂËÏÁ‰‰ ÏÚ ˙Ú¯ÎÓ
 ˙Â ÂÎ˙Ï ˙Â·¯ ÌÈ ˘ ‰Ê ÌÈ¯Ú ÌÈÈË ÂÂÏ¯‰ ÌÈ„¯˘Ó‰ .ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÚÂÂ· ˙ÂÏ·˜˙Ó‰
 ˜¯ .‰ÈÈ¯Î‰ Ï˘ ‰È˙Â Â¯ÒÁÂ ‰È˙Â Â¯˙ÈÏ ÔÎÂ ,ÌÈ‡ˆÓ  Ì‰ Ô‰·˘ ˙ÂÚ˜¯˜Ï ,ÌÈËÙÒÂÙ‰
 ¯„ÚÈ‰· Í‡ ,‰È‚ÂÒÏ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ˘¯„  ˙È Î˙‰ ¯Â˘È‡ Ï˘ ÌÈÓ„˜˙Ó‰ ÌÈ·Ï˘‰ ˙‡¯˜Ï

ÒÓ ÌÈ Â˙ ˙ÈÚ„Ó‰ ‰ ÈÁ·‰Ó ˙ÂÒÒÂ·Ó ˙Ú„ ˙ÂÂÁÂ ÌÈ˜Ù - ˙‡ ÒÒ·Ï ‰˘˜˙‰ ‡Â‰ ˙È¯˜ÁÓ
È ÂÈÒÈ  ‰ÈÈ¯Î ÌÂÈ˜Ï Ú‚Â · ˙Â·¯Ï ,Â˙„ÓÚ˙ÔÈ· ıÂÚÈÈ Ï·˜Ï Â˙ËÏÁ‰ Ì‚ .- ‰Ï·˜˙‰ ÈÓÂ‡Ï

ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ·¯˜· ˙Â˘˘Á‰ ˙¯·‚‰Ï „¯˘Ó‰ Ì¯˙ ÍÎ· .¯ÂÁÈ‡·‰  ¯È¯· ‰„˘· ‰ÈÈ¯Î‰ È·‚Ï
È‡ÏÂ- .‰Ê ·Â˘Á ÈÏÎÏÎ Û Ú È·‚Ï ˙Â‡„ÂÂ‰  

לאומי למשרד הבריאות את הדוח לגבי הכרייה בשדה בריר (להלן -הגיש המומחה הבין 2014במרץ 
הדוח). לפי הדוח, כריית הניסיון שניסו לקדם ועדות התכנון לא תאפשר להתמודד עם סוגיית  - 

, אלא רק תוכל לספק אישוש להנחות שעליהן ההשפעתה של הכרייה על תחלואת האוכלוסיי
הקיצוני  בתרחישמציין כי אף שסטטיסטית  הדוח. 2003השפעה על הסביבה משנת התבסס תסקיר ה

משרד  לדבריזה  שיעור, בגין השפעות הכרייה שנים 9-8- לתוספת של נפטר אחד אחת  תיתכןביותר 
 הדוח פי על. המערבי בעולם מקובלים השיעור המותר לפי תקניםמ השיש מפי ביותר גדולהבריאות 

 שציינו שלא כשם פוספטים, כריית בעקבות של קרינה רדיואקטיבית סיכוניםלא נשקפים לציבור 
  .המוקדמות הדעת בחוות המומחים

עוד מצוין בדוח כי חשוב שמקבלי ההחלטות יכריעו לגבי הסיכונים המקובלים על החברה בקידומם 
נתונים של פרויקטים שיש להם השפעה שלילית על בריאות הציבור. הדוח מציין כי בהיעדר 

מבוססים ושיטות עבודה סדורות, הגורמים המחליטים הסתמכו במידה רבה על חוות הדעת שהוגשו 
במשך השנים, שהיו בעד ונגד הכרייה. חוות דעת אלה לא הוכנו, על פי הדוח, באופן שיטתי ועל פי 

  תקנים המקובלים בעולם, ועל כן התקבלו חוות דעת רבות שמסקנותיהן מנוגדות.

__________________ 

קרקעית, וצוות התכנון -ג' צוין כי בשל מאפיינים שונים קשה לבצע כרייה תת14במסמכים של תמ"א    69
 ידון בהרחבה בנושא זה. 
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˜·Ó „¯˘Ó ‚¯„‰ Ï˘ ¯˙ÂÈ· ÌÈÈÒÈÒ·‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ „Á‡ ÈÎ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯
 ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙È˙˘˙‰Â ÌÈ Â˙ ‰ „ÒÓ ˙‡ „ÚÂÓ „ÂÚ·Ó ¯ÂˆÈÏ ‡Â‰ ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ÈÚÂˆ˜Ó‰
 ÏÎÂÈ ¯Á· ‰ ‚¯„‰˘ È„Î ‰ˆÂÁ  ˙‡ÊÎ ˙È˙˘˙ .¯Á· ‰ ‚¯„‰ È„È ÏÚ ‰„ÓÚ ˘Â·È‚Ï ˙˘¯„ ‰

Ó Ú„È Ï˘ ÌÈ˜ˆÂÓ ÌÈ „‡ ÏÚ Â˙„ÓÚ ˙‡ ÒÒ·Ï ÂÁ ÂÈ˘ ÁË·ÂÈ˘ È„ÎÂ ,ÌÏ˘Â È Î„Ú ,ÈÚÂˆ˜
 ¯·„‰ .Ô‰È˙Â Â¯ÒÁÂ Ô‰È˙Â Â¯˙È ,˙ÂÈË ÂÂÏ¯‰ ˙ÂÙÂÏÁ‰ ÏÎÂ ÌÈÏÂ˜È˘‰Â ˙Â„·ÂÚ‰ ÏÎ ÂÈ ÙÏ
 .¯Â·Èˆ‰ ˙Â‡È¯· ÂÓÎ ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈ ÈÈ ÚÏ ˙ÂÚ‚Â  ÂÏ·˜˙È˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ ¯˘‡Î ÌÈÈ˙Ú·˘ ÔÂÎ 

˙Ú„Ï „¯˘Ó ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰  ÏÚ ‰È‰„¯˘Ó ˙Â‡È¯·‰ ‰ ˙È˙˘˙‰˘ ÍÎÏ ÏÂÚÙÏ ˙ÈÚÂˆ˜Ó
 ‡Â·˙ ,‰·ÈˆÁ‰Â ‰ÈÈ¯Î‰ Ï˘ ˙ÂÈ˙Â‡È¯·‰ ˙ÂÚÙ˘‰‰ ˙ ÈÁ·Ï ˙˘Ó˘Ó ¯˘‡ ,„¯˘Ó‰ È„È·˘
 ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜Ó ˙‡ Â˘Ó˘È˘ ÌÈÓÈ˘ÈÂ ÌÈÙÂ˜˘ ,ÌÈ¯Â¯· ÌÈÏÎ ˙ÂÚˆÓ‡· ÈÂËÈ· È„ÈÏ

ÂÂ˙ÓÂÈ  ˙ÂÈ È„Ó‰˙¯‚ÒÓ·  ˙¯‚ÒÓ· ‰Ê ÏÏÎ·Â ,ÌÈÈÓÂ‡Ï ÌÈË˜ÈÂ¯ÙÂ ˙ÂÈ˙˘˙ Ï˘ ÔÂ Î˙˙ ÈÁ· 
˙Â¯˘Ù‡ ‰ÈÈ¯Î‰ ‰„˘· ¯È¯·.  

על  עמדותיומבסס את  הוא כי המדינהלמשרד מבקר  2014בתשובתו ממרץ  מסרהבריאות  משרד
לא ניתן להבטיח בצורה מוחלטת שאין סיכון " וכי ,מהמשרד להגנת הסביבה המתקבליםנתונים 

ללא " ,לכן ".בנקודה זו או אחרת לאור מוגבלות שיטות המחקר בתחום זה והידע הקיים בעולם
של סיכון המקובל על החברה, לא ניתן לקבוע האם הסיכון שיוערך בכל מקרה הינו קביעה לאומית 
אם האחריות לקביעת הסכנה הבריאותית הינה על משרד הבריאות, ", על כך . נוסף"מקובל אם לאו

. המשרד הוסיף כי בשל התנגדות "הרי המשרד קבע את עמדתו על סמך חוות דעת של אנשי מקצוע
הליך מסגרת ב, נושא הבריאותוהל לבחינת השפעת פרויקטים תשתיתיים על נסדר וה לאהממשלה, 

 ולהדיר את נציגידחו את קידומו ואף הוצע  , וכי אף שהמשרד הציג נוהל בנדון גורמי התכנוןהתכנון
 נוסף עלמסר המשרד כי  2014ממאי  בתשובתוועדות התכנון השונות. ההשתתפות בישיבות של מ

בריאות הם פונים למשרד  לתכניות מטעמיתכנון נתקלים בהתנגדות לכך, רק כאשר האחראים 
התקבלה החלטה של המועצה  13.5.14-הסיכון. בהוא ישלול את חומרת הבריאות בציפייה ברורה ש

 -משרד הבריאות נציגי ובהם  - לבטל את החברות של גורמים שונים  היבניהארצית לתכנון ול
, אולם עקב שהיא ועדת משנה חשובה של המועצה הארצית ,ם עקרונייםיוועדה לנושאים תכנוניב

לגבי הרכב ועדת משנה  22.5.14 -לחץ שהופעל על משרד הפנים בנושא הוחלט לקיים דיון נוסף ב
  זו.

 ‡Ï ,¯È¯· ‰„˘· ‰ÈÈ¯Î‰ ÌÂ„È˜· ÂÚ˜˘Â‰˘ ÌÈ·¯‰ ÌÈ·‡˘Ó‰Â Í˘ÂÓÓ‰ ÔÓÊ‰ Û‡ ÏÚ
 ˙ÂÈ È„ÓÂ ‰ËÏÁ‰ ˘·‚Ï ÍÎ· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÂÁÈÏˆ‰Â¯·‰¯ ˙ ÊÂ‡ÓÂ ‡˘Â · ‰Ê,  ˙Â·¯Ï

 ‡˘Â · ˙ÂÈ È„ÓÂ ˙ÂËÏÁ‰Â ‰ÈÈ¯Î‰ ·ˆ˜ ‡˘Â ·.˙Â‡È¯·‰ ÏÚ ‰È˙ÂÚÙ˘‰  „¯˘Ó˘ Û‡
 ˙‡ ÔÈÈˆÓ ˙Â‡È¯·‰˙ÂÏ·‚ÂÓÏ˘ Ô ÌÂÁ˙· ¯˜ÁÓ‰ ˙ÂËÈ˘,  ˙‡˙ÂÏ„  Ú„È‰ È¯˜ÁÓ‰ ÌÈÈ˜‰

ÌÏÂÚ·  ÏÂ˜˘Ï ÂÈÏÚ ,¯Â·Èˆ‰ ˙Â‡È¯· ÏÚ ‰ÈÈ¯Î‰ Ï˘ ‰ÚÙ˘‰‰ ˙‡ „ÂÓ‡Ï È˘Â˜‰ ˙‡Â
Ï ‰Úˆ‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ È ÙÏ ‡È·‰Ï Ï˘ ˙ÈÓÂ‡Ï ‰ÚÈ·˜Ó¯Â˙ ‰ ÂÈ‰È˘ ÔÂÎÈÒ˙ÂÏ·Â˜Ó ÏÚ‰È 

 ÌÈÓÂ„ ÌÈ¯˜Ó·ÚÂˆÈ·ÏÂ  ÌÈÈ˙Â‡È¯· ÌÈ¯È˜Ò˙¯¯ÂÚ˙Ó˘ ˙ÓÈ‡ ÏÎ  ˙Â‡È¯·Ï „·Î ˘˘Á
¯Â·Èˆ‰‡È¯· ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ ÍÂ˙Â ,ÔÂ Î˙ ÈÎÈÏ‰ Ì„˜Ï È„Î ,¯Â·Èˆ‰ ˙Â.  È„¯˘Ó ÏÚ ,ÍÎÏ Ì‡˙‰·

 „È˙Ú È·‚Ï ÚÈ¯Î‰Ï ¯È¯· ‰„˘· ‰ÈÈ¯Î Ï˘ ÌÈË·È‰· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ‰Ï˘ÓÓ˙ÈÈ˘Ú˙  ÌÈËÙÒÂÙ‰
 ,ÌÈ‡·‰ ˙Â¯Â„‰ ˙‡ Ì‚ ÔÂ·˘Á· ‡È·˙˘ ÁÂÂË ˙ÎÂ¯‡ ˙È Î˙ ˙¯‚ÒÓ·˜Â„·Ï · ÍÂ˙˜¯Ù ÔÓÊ 

¯È·Ò, ˜È‰ ˙‡ ,‰È˙Â Â¯ÒÁÂ ‰È˙Â Â¯˙È ˙‡ ,‰· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÈÂÏ˙ È˙Ï·Â ÈÚÂˆ˜Ó ÔÙÂ‡· ˙‡Â ‰Ù
ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ˙Â‡È¯· ÏÚ ‰È˙ÂÚÙ˘‰‰  ˙ÂÚÙ˘‰‰ ˙‡ÂÈ‡ Ï˘ ˙ÂÈÂÙˆ‰ - ‰ÈÈ¯Î‰ ¯Â˘È‡ ÏÚ

‰˜ÂÒÚ˙‰ ÏÚÂ ˜˘Ó‰ -  ‰ÈÈ¯Î ÏÚ ËÏÁÂÈ Ì‡ .Ú˜¯˜· ¯Á‡ ˘ÂÓÈ˘ ‰˘ÚÈÈ˘ È ÙÏ ˙‡Ê ÏÎ
 ˘È „ˆÈÎ ,‰·È·Ò‰ ˙ ‚‰Ï „¯˘Ó‰ ÌÚ ÌÂ‡È˙· ,ÔÂÁ·Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ ,¯È¯· ‰„˘·

‰ Ï˘ ˙È¯˘Ù‡‰ ‰ÚÙ˘‰‰ ¯ÂÚÊÓÏ ÏÂÚÙÏ.¯ÂÊ‡‰ È·˘Â˙ ˙Â‡È¯· ÏÚ ‰ÈÈ¯Î 
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  סיכום

 ˙‡ Ì„˜ÏÂ ‰ È„Ó‰ ÈÁ¯Ê‡Ï ÌÈÈ ÂÈÁ ÌÈ˙Â¯È˘ ˜ÙÒÏ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,‰„ÚÂ  ˙ÂÈ˙˘˙· ‰Ú˜˘‰‰
 ˙È˙˘˙‰ ÈÓÂÁ˙· ‰˜ÙÒ‡‰ ˙ÏÂÎÈÂ ÚˆÈ‰‰ ÔÈ·Â ‰ÎÈ¯ˆ‰Â ˘Â˜È·‰ ˙ÂÓ¯ ÔÈ· ÌÈ¯ÚÙ .‰˙ÏÎÏÎ

˘ ÌÂ„È˜Â ÌÂ˘ÈÈ .‰ È„Ó‰ È·˘Â˙ Ï˘ ÌÈÈÁ‰ ˙Ó¯·Â ‰ÁÈÓˆ· ÌÈÚ‚ÂÙ ˙È‚Ë¯ËÒ‡‰ Ï
 .Ë¯Ù· ‰·ÈˆÁ È¯ÓÂÁ·Â ÏÏÎ· Ú·Ë È·‡˘Ó· ˘ÂÓÈ˘ ÌÈ·ÈÈÁÓ ÌÈÈ˙È˙˘˙ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù

 ‡"Ó˙ ˙‡ ‰ÓÊÈÂ ÍÎ· ‰¯ÈÎ‰ ‰Ï˘ÓÓ‰14˙Âˆ˜‰Ï ‰„ÚÂ ˘ ,'· ÈÁË˘  ‰ÈÈ¯ÎÂ ‰·ÈˆÁ ÈÙ ÏÚ
 Í¯Âˆ‰ ÔÈ·Â ‰ÏÈÏÒ‰Â ‰ÈÈ ·‰ ÈÙ Ú ÈÎ¯Âˆ ÔÈ· ÔÂÊÈ‡ ÍÂ˙ ,ÌÈ Â˘‰ ÌÈ¯ÂÊ‡· ÌÈ˘Â˜È·‰

 .ÌÈÈÁ‰ ˙ÂÎÈ‡Â ‰·È·Ò‰ ¯ÂÓÈ˘·ÌÏÂ‡ Ó· ÏÁÂ‰˘ ¯Á‡Ï ÌÈ ˘ ‰ ÂÓ˘Î ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂ
 .·Â¯˜‰ ÔÓÊ· ÈÂÙˆ Â È‡ ‰¯Â˘È‡Â ,Û˜Â˙Ï ‰Ò Î  Ì¯Ë ‡È‰ ,‰˙ Î‰·˙ÂÎ˘ÓÈ‰  ÈÎÈÏ‰‰ÔÂ Î˙ 

 ‡"Ó˙ Ï˘14'· ,‰˜È˜Á ÈÈÂ È˘ , ÌÈˆÚÂÈ ¯Â˙· ‰È‚¯ ‡‰ „¯˘Ó È‚Èˆ  Ï˘ È˜ÏÁ‰ ÌÙÂ˙È˘
 È„È ÏÚ ˙Â·ˆÁÓÏ ÌÈÊ¯ÎÓ ÌÂÒ¯Ù·Â ˜ÂÂÈ˘· ÌÈ·ÂÎÈÚ ,¯ÂÓ‡Î ˙Â„ÚÂÂ· È"Ó¯-  ‰Ï‡ ÏÎÂÓ¯‚, 

¯‡˘‰ ÔÈ·, ÌÂˆÓˆÏ ÈÁË˘  ,‰·ÈˆÁÏ˙¯È‚Ò ˙Â·ˆÁÓ Â˙¯ÓÁ‰Ï ¯˜ÈÚ·  ÈÂÙˆ˘ ¯ÂÒÁÓ‰
 ˙‡¯˜Ï ÏÈÁ˙‰Ï ˙ ˘2020.  

 ˙‡Â ÔÓ˙ÒÓ‰ ¯ÂÒÁÓ‰ ˙ÈÈÚ· ˙‡ ‰Ï˘ÓÓ‰ È ÙÏ Ì„˜‰· ‡È·‰Ï ‰È‚¯ ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ
˘·‚ÏÂ ‰ÈÁÓ‰ ¯˜ÂÈ ÏÚÂ ÌÈ¯Â‚Ó È ·Ó ˙ÈÈ · ÏÚ ,˙ÂÈ˙˘˙‰ ÁÂ˙ÈÙ ÏÚ ˙ÂÈÂÙˆ‰ ÂÈ˙ÂÚÙ˘‰ 
 ˙ÏÏÂÎ ˙ÈÓÂ‡Ï ‰È‚Ë¯ËÒ‡ ˘·‚Ï ‰È‚¯ ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ .‰È‚ÂÒ· ÏÂÙÈËÏ ˙ÂÈ¯˘Ù‡ ˙ÂÚˆ‰
 ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜Ï ˙¯‚ÒÓ ˘Ó˘˙Â È¯ÂËÂËËÒ‰ ÔÂ Î˙Ï ÒÈÒ· ˘Ó˘˙˘ Ú·Ë È·‡˘Ó· ÏÂÙÈËÏ

ÈÈ¯ÎÂ ‰·ÈˆÁ Ï˘ ‰ÚÙ˘‰‰ .ÌÏÂˆÈ ÏÂ Ì˙‡ˆ˜‰Ï‰  ·Â˘Á ·ÈÎ¯Ó ‡È‰ ¯Â·Èˆ‰ ˙Â‡È¯· ÏÚ
˙Ó Ì˙‡˘ ÌÈ¯‚˙‡‰ ˙¯‚ÒÓ· ÔÂ·˘Á· ‡È·‰Ï ˘È˘ ÂÏ·È˜˘ ˙ÂËÏÁ‰ .ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÚÂ ˙Â„„ÂÓ

 ,˙ÏÏÂÎ ˙ÈÓÂ‡Ï ‰È‚Ë¯ËÒ‡ Ï˘ ‰¯„ÚÈ‰· ,ÌÈ˙ÚÏ Û˜˘Ï ÂË  ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰Â ˙ÂÈÊÂÁÓ‰ ˙Â„ÚÂÂ‰
 .ÌÈÈÓÂ‡Ï ÌÈÏÂ˜È˘ ‡ÏÂ ÌÈÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂÙÈ„Ú È¯„Ò  

 ÌÈÈ˙·È·Ò‰Â ÌÈÈ˙Â‡È¯·‰ ÌÈ ÂÎÈÒ‰ ˙‡ Á˙ Ï ‰·È·Ò‰ ˙ ‚‰Ï „¯˘Ó‰Â ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ
·ÏÂ ‰·ÈˆÁÂ ‰ÈÈ¯Î· ÌÈÎÂ¯Î‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ˙Â‡È¯· ÏÚ ‰È˙ÂÚÙ˘‰ ˙‡ ˜Â„‰ „¯˘Ó ÏÚ .

Ï ‰Úˆ‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ È ÙÏ ‡È·‰Ï ÏÂ˜˘Ï ˙Â‡È¯·‰ Ï˘ ˙ÈÓÂ‡Ï ‰ÚÈ·˜Ó¯Â˙  ÔÂÎÈÒ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù·
,Ë¯Ù· ‰·ÈˆÁ‰Â ‰ÈÈ¯Î‰ ˜˘Ó Ï˘Â ÏÏÎ· ÌÈ˙È˙˘˙  ÂÈ‰È˘˙ÂÏ·Â˜Ó ÏÚ ‰Ï˘ÓÓ‰ ÏÚ .‰È

·˜È˘ ÔÂÎÈÒ‰ ˙ÂÓ¯ ÏÂÓ Ï‡ ‰Ï‡ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù Ï˘ Ì˙ÂÈ ÂÈÁ È·‚Ï ‰„ÓÚ ˘·‚Ï ,ÔÎ ÂÓÎ .ÂÚ
 ÔÂ·˘Á· ‡È·˙˘ ÁÂÂË ˙ÎÂ¯‡ ˙È Î˙ ˙¯‚ÒÓ· ÌÈËÙÒÂÙ‰ ˙ÈÈ˘Ú˙ „È˙Ú È·‚Ï ÚÈ¯Î‰Ï ‰ÈÏÚ
 ˙‡Â ¯È¯· ‰„˘· ‰ÈÈ¯Î· ˙‡ ÏÂ˜˘˙ ÍÎ ÏÚ ÒÒ·˙‰·Â ,ÌÈ‡·‰ ˙Â¯Â„‰ Ï˘ Ì˙·ÂË ˙‡ Ì‚
 Ì‡ ˜˘Ó‰ ÚÙ˘ÂÈ „ˆÈÎ ˜Â„·Ï ‰ÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎ .‰Úˆ·Ï ˙ÂÈ¯˘Ù‡‰ ÌÈÎ¯„‰Â ˙ÂÈ‚ÂÏÂ ÎË‰

˙‡Ê ÏÎ .¯˘Â‡˙ ‡Ï ‰ÈÈ¯Î‰  .Ú˜¯˜· ¯Á‡ ˘ÂÓÈ˘ ‰˘ÚÈÈ˘ È ÙÏ ¯È„Ò‰Ï ˘È 
  

  


