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   משרד התיירות

רת קו י הב ת  ו ל ו  פע
במשרד התיירות ובמשרד להגנת הסביבה נבדקו הפעולות שנעשו במש  השני  

במשרד , במשרדי  אלה ובמשרד הפני . בנוגע לירידת מפלס י  המלח
מ "בחברה הלאומית לדרכי  בע, במינהל מקרקעי ישראל, התשתיות הלאומיות

וגע לתופעת הבולעני  באזור י  ובמינהל האזרחי נבדקו הפעולות שנעשו בנ
טיפול בנזקי , ובכלל זה פיתוח כלי  הנדסיי  להתמודדות ע  התופעה, המלח

 .תכנו  אזור י  המלח ושיווק קרקעות באזור, התופעה
  

 ירידת מפלס י  המלח ותופעת הבולעני 
 תקציר

האזור הוא מוקד . אג  י  המלח הוא אוצר טבע חשוב וייחודי של מדינת ישראל
והמדינה ויזמי  פרטיי  השקיעו בפיתוח ובשיווק של ענ  התיירות בו מאות , תיירות

תעשייה , הוא ג  הבסיס של תעשיית כימיקלי  המופקי  מי  המלח; ח"מיליוני ש
ונמצא בו מגוו  רחב של צמחי  ושל בעלי , המעסיקה אלפי עובדי  במישרי  ובעקיפי 

בעיקר בשלושי  , עברו שינויי  מרחיקי לכתפני האזור . מקצת  מזני  נדירי , חיי 
שטחו , מפלס י  המלח יורד בשיעור של יותר ממטר לשנה: השני  האחרונות

בד בבד ע  . הצטמצ  ומאות קילומטרי  רבועי  של שטחי קרקע הופיעו במקומו
הבולעני  . חדשי ) בורות גדולי (ירידת המפלס מופיעי  בכל שנה מאות בולעני  

  . מבני  ותשתיות, מיות ועלולי  לסכ  חיי אד נפערי  בפתאו
 פעולות הביקורת
בדק משרד מבקר )  מועד סיו  הביקורת%להל   (2008 יולי % 2007בחודשי  אוקטובר 

המדינה את פעולותיה של המדינה בנוגע לירידת מפלס י  המלח ובנוגע לתופעת 
לותיה  של הגופי  בביקורת נבדקו פעו. הבולעני  באזור י  המלח ואת תוצאותיה

משרד , משרד האוצר, המשרד להגנת הסביבה, משרד הפני , משרד התיירות: האלה
מינהל מקרקעי ישראל , המכו  הגיאולוגי, משרד התשתיות הלאומיות, המשפטי 

, המינהל האזרחי, )'" מע%להל  (מ "החברה הלאומית לדרכי  בע, )י" ממ%להל  (
אזורית תמר והמועצה האזורית מגילות י  המועצה ה, מ"ענבל חברה לביטוח בע

  .המלח
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 עיקרי הממצאי 

הסיבות לירידת מפלס י  המלח ה  הטיית מקורות הירד  על ידי מדינת ישראל ועל 
הטיית ואדיות שהתנקזו בעבר לי  המלח ושימוש במימיו לצורכי , ידי שכנותיה

 .  תעשיית הכימיקלי
 כדי לבחו  אפשרויות להתמודדות ע   החליטה הממשלה להקי  צוות מקצועי%2003ב

על הצוות הוטל לגבש מסמ( מדיניות בנושא עתיד הי  . ירידתו של מפלס י  המלח
, א( בניגוד לאמור בהחלטת הממשלה, 2006הצוות הגיש דוח סופי ביוני . וסביבתו

הממשלה לא . בדק רק את האפשרות שלפיה לא ייעשו פעולות לשינוי המצב הקיי 
 .ת בדבר המש( הפיתוח באזור י  המלחקבעה מדיניו

צוות הנדסי שמינה משרד התשתיות הלאומיות לש  מת  המלצות מעשיות בדבר 
הנדסיות באזורי סיכו  להיווצרות בולעני  הפסיק לפעול בלי %דרכי פעולה טכניות
במועד סיו  הביקורת טר  נקבע תק  ישראלי לתכנו  ולבנייה . לסיי  את תפקידו

ושו  גו  ממשלתי , לא כל שכ  באזור המועד להיווצרות בולעני , חבאזור י  המל
לפיכ( מתקשי  מאוד מוסדות . רלוונטי לא יז  הכנת תקני  וכלי  הנדסיי  לבנייה

א  ואימתי יש לסגור אזור כזה או , התכנו  השוני  להחליט על מת  אישורי בנייה
 .   באזור בולעני וא  וכיצד יש למג  מבנה קיי, אחר בשל בולע  שנפער בו

 החליטה הממשלה להטיל על משרד התיירות את הטיפול בכל הסוגיות 2007במרס 
תופעת הבולעני  והגנת המלונות , ובכלל  ירידת המפלס, הנוגעות לאזור י  המלח

כשנה וחצי לאחר , עד מועד סיו  הביקורת. באזור עי  בוקק ונווה זוהר מפני הצפה
קט משרד התיירות לטיפול בסוגיית ירידת המפלס הפעולות שנ, החלטת הממשלה

 .מספקות%ובסוגיית הבולעני  מעטות ובלתי
 הוא עורק תחבורה מרכזי וחיוני העובר לכל אור( חופו המערבי של י  90' כביש מס

הבולעני  מתקרבי  לתוואי הכביש . ומדי יו  ביומו עוברי  בו אלפי כלי רכב, המלח
בדיקותיה : ' בהיווצרות  בכביש חלקי"פול של מעהטי. וא  נפערי  בכביש עצמו

וה  ממוקדות רק באזורי  לאור( הכביש , הגאופיזיות בכביש אינ  נעשות באופ  סדור
 ".מועדי  להיווצרות בולעני "שהיא הגדירה 

ואי  ג  תכנית , אי  תכנית מתאר ארצית לאזור י  המלח לשטח שבתו( הקו הירוק
הקשר בי  הגופי  הממשלתיי  . מינהל האזרחימתאר אזורית לשטח שבסמכות ה

ולפי שעה אי  מאגר , העוסקי  בענייני י  המלח לבי  המינהל האזרחי רופ  למדי
אשר היה בכוחו לייעל את הטיפול בתופעת הבולעני  , נתוני  המשות  לכלל הגופי 

 .ובתוצאותיה
ובלות בי   חלקות קרקע הג29י " ועד מועד סיו  הביקורת שיווק ממ1995משנת 

, הקרקעות שווקו לרוכשי .  מטר בתחומי הקו הירוק500המלח או מרוחקות ממנו עד 
א( בהסכמי  עמ  לא נכללה הערה כי ייתכנו בה  בולעני  וכי הרוכשי  מודעי  לכ( 

 .וא  על פי כ  מעונייני  ברכישה
  לסירוגי  בניסיו  למצוא פתרו  לבעיית1999משרדי ממשלה שוני  דני  משנת 

א( במועד סיו  הביקורת טר  נמצא פתרו  , הביטוח או השיפוי מפני נזקי הבולעני 
  .לבעיה זו
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 סיכו  והמלצות
הרי ,  במצבו של י  המלח היא בעיקרה תוצאה של מעשה ידי אד תבעוד שההידרדרו

שטיפול  של משרדי הממשלה ושל הגופי  הציבוריי  בירידת מפלס י  המלח 
מציאת פתרו  ממשי %אי. פיי  בחוסר מעש שנמש( שני  רבותובתופעת הבולעני  מאו

לפגיעה באוצר טבע חשוב וייחודי , בתחומי  אלו עלולה לגרו  לסיכו  לחיי אד 
ולהמש( הפגיעה החמורה בפיתוח ההתיישבות והתיירות המתוכנני  באזור י  

 .המלח
דוח ביקורת . י  המלח וסביבתו ה  אזור גאוגרפי ייחודי המהווה משאב לאומי חשוב

אשר הביאו לכ( , זה מצביע על ליקויי  חמורי  בהתנהלות  של הגורמי  המעורבי 
אי  , לדעת משרד מבקר המדינה. שקיימת סכנה ממשית לעתידו של י  המלח

ועל משרד התיירות בשיתו  יתר משרדי הממשלה , להשלי  ע  המש( המצב
לפני , מתחייבות בהקד הנוגעי  בדבר מוטלת האחריות לנקוט את הפעולות ה

  . שייעשה המצב בלתי הפי(
♦  

 מבוא
 במרכז   בקעת הירד    יהנמצאת בבקע גאולוג) 1טרמיָנלית(י  המלח הוא ימה מלוחה וסגורה 

 מטר מתחת 420  כ חופי י  המלח ה  המקו  היבשתי הנמו  ביותר בעול  . אפריקני השבר הסורי
.  כימי ייחודי ובעל שיעור המליחות השני בגובהו בעול  ומקווה המי  הוא בעל הרכב לפני הי  

פרט , וכמעט אי  בו חיי , גופי  כבדי  צפי  על פני הי , בשל ריכוז המלחי  הגבוה
 . כגו  מיני בקטריות ופטריות, למיקרואורגניזמי 

 650  מטר ושטחו כ380 עומקו המרבי כ, מ" ק18רוחבו עד , מ" ק67אורכו של י  המלח הוא 
 25  ירד מפלס י  המלח ביותר מ20 במהל  המאה ה. גובה פני הי  יורד בעקביות בכל שנה. 2ר"קמ

ומפעלי , "לשו " נחצה הי  לשני חלקי  באזור ה1981 תהלי  ייבוש י  המלח גר  לכ  שב. מטרי 
. עמדו להיסגר ע  ייבושו המוחלט של אג  זה, שכל פרנסת  מהאג  הדרומי הרדוד יחסית, י  המלח

והוא, עוד יותר תהלי  ירידת , יכ  נחצבה תעלה המזרימה מי  מהאג  הצפוני לאג  הדרומילפ
בשל ירידת המפלס נחשפו עד היו  מאות קילומטרי  רבועי  של שטחי קרקע לאור  חופי . המפלס

 .עקב קריסת הקרקע) בורות גדולי (ונפערו בולעני  , י  המלח
מחלות ריאה , מחלות מפרקי , נות כגו  מחלות עוראזור י  המלח משמש מקו  מרפא למחלות שו

וזאת בזכות , 3מחלות מעיי  דלקתיות ואפילו סוג מסוי  של דלקת עיניי , מחלות לב, כרוניות
נזקי קרינת השמש במקו  זה פחותי  מאלה שבמקומות . המינרלי  שבמימיו ובמעיינות שבסביבתו

האוויר באזור עשיר , ות למיקומו של י  המלחהוד. אחרי  בשל היותו המקו  הנמו  ביותר בעול 
נתוני  . 4וכמות החמצ  הנשאפת גבוהה במידה ניכרת מזו הנשאפת בכל מקו  אחר, יותר בחמצ 

__________________ 
 .ולפיכ  י  המלח מוגדר אג  טרמינלי, למי  המתנקזי  לי  המלח אי  מוצא טבעי אלא באידוי  1
 950 היה כ, ירד לפני הפעולות שנעשו להטיית מקורות ה, 20 שטחו של י  המלח בתחילת המאה ה  2

 .ר"קמ
 .ı¯‡‰" ,9.12.07", "האוויר, הבו#, המי ", שאול סוקניק  3
 .3ראו הערה   4
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במחקרי שוק ובסקרי דעת . אלו מקני  לי  המלח יתרונות חשובי  בתחו  התיירות באר, ובעול 

מדורג י  המלח במקו  השני , באר,הברית ובאירופה שדירגו אתרי  אטרקטיביי   קהל בארצות
 . 5ובחלק  א- במקו  הראשו , )אחרי ירושלי (

באג  י  המלח . המתקני  והשירותי , משאבי  רבי  מושקעי  בתיירות באזור בפיתוח התשתיות
וכ  , באכסניות ובמתקני אירוח אחרי , בכפרי נופש בקיבוצי ,  חדרי לינה בבתי מלו 4,000 יותר מ
 . שמורות טבע ומגוו  אתרי תיירות, י רחצהחופ, חניוני 

בדק משרד מבקר המדינה את )  מועד סיו  הביקורת להל   (2008 יולי   2007בחודשי  אוקטובר 
פעולות המדינה בנוגע לירידתו של מפלס י  המלח ובנוגע לתופעת הבולעני  באזור י  המלח 

מינהל (משרד הפני  ,  משרד התיירות:בביקורת נבדקו פעולותיה  של הגופי  האלה. ולתוצאותיה
, אג- החשב הכללי(משרד האוצר , 6המשרד להגנת הסביבה, )תכנו  במשרד הראשי ומחוז דרו 
, משרד התשתיות הלאומיות, משרד המשפטי , )ביטוח וחיסכו , אג- התקציבי  ואג- שוק ההו 

  להל  (מ "ית לדרכי  בעהחברה הלאומ, )י" ממ להל  (מינהל מקרקעי ישראל , המכו  הגיאולוגי
המועצה , מ"ענבל חברה לביטוח בע, )לשכת תכנו  באזור יהודה ושומרו (המינהל האזרחי , ),"מע

 .האזורית תמר והמועצה האזורית מגילות י  המלח
  

 ירידת מפלס י  המלח
 רקע

ס מפל, כלומר כמות המי  הנכנסת לאג  גדולה מזו המתאדה, בתקופות שבה  מאז  המי  חיובי
כי נפח המי  השנתי , שֹוררת הסכמה כללית בקרב אנשי המקצוע בתחו . 7ולהפ , הי  עולה

 מיליו  מטרי  2,000 1,500 היה 20 שהתנקז אל י  המלח במחצית הראשונה של המאה ה
נהר הירד  עצמו .  כ  נותר המפלס יציב ונפח מי  שנתי שווה התאדה , )ק" מלמ להל  (מעוקבי  

נפח המי  השנתי המתנקז כיו  לי  . ק לשנה" מלמ1,300 1,100 בתקופה זו כסיפק לי  המלח 
ולפיכ  המפלס יורד בשיעור , ק" מלמ1,000 ואילו הנפח המתאדה הוא כ, ק" מלמ350 המלח הוא כ

אלא תוצאה של התערבות האד  , שינוי זה אינו תוצאה של שינוי באקלי . של יותר ממטר לשנה
שימוש מוגבר במי הירד  : בראש ובראשונה הוא תוצאה של אלה. במאז  המי  של י  המלח

סכירת מוצא הכינרת בסכר דגניה והפניית המי  למרכז האר, דר  המוביל ; והטיית מקורותיו
חלק מהוואדיות המזרחיי  של , נוס- על כ . והטיית מי הירמו  על ידי מדינות שכנות; הארצי

 ההערכות ה  כי השימוש במי הירד  גור  . א- ה נסכרו , הבקעה אשר התנקזו בעבר לי  המלח
 150 70 בעקבות תהליכי  אלה מספק נהר הירד  לי  המלח כ. 8 בקירוב מירידת המפלס70% ל

 .9דהיינו כעשירית מנפח המי  שסיפק בעבר, ק בשנה בלבד"מלמ
י  גורמי  משמעותיי  נוספי  התורמי  לגירעו  המי  בי  המלח ולירידת המפלס ה  מפעלי 

אלה שואבי  מי  מהאג  הצפוני של י  המלח לברכות האידוי באג  . המלח בישראל ובירד 
שלחלק  ער  , ובו מתאדה התמלחת המוזרמת לכדי מחצית מנפחה ומשקיעה מינרלי , הדרומי

__________________ 
‰˙˘˙ÂÈ˙Â¯ÈÈ˙‰ ˙ÂÈ˙ , הספר למדיניות ציבורית בית, האוניברסיטה העברית בירושלי , נטע שלזינגר  5

ÌÈ ÚÏÂ·‰ ˙Â¯ˆÂÂÈ‰ ÌÚ ÁÏÓ‰ ÌÈ· ,˙Â¯ÈÈ˙‰ ¯˘Ï ˘‚ÂÓ ,4, 2' עמ, ו"תשס . 
 . הקוד  של המשרד להגנת הסביבה היה המשרד לאיכות הסביבהשמו  6
, ı¯‡‰ ÁÏÓ, "תהליכי  ומגמות, תמונת מצב, מאז  המי  של י  המלח", איתי גבריאלי ועמוס ביי   7

ÁÏÓ‰ ÌÈ È¯˜ÁÓÏ ‰¯„Ò, 1) 53' עמ, )ו"תשס. 
 ).È˜˘‰Â ÌÈÓ ,ÌÈÓ‰ È„·ÂÚ ÔÂ‚¯‡ ÔÂÁ¯È, 490) 2007‰, "י  הול  ונעל ", מיכאל בייט  8
 .62 60' עמ, 7ראו הערה   9
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גירעו  המי  . התמיסות המרוכזות מוחזרות לי  דר  התוואי המלאכותי של נחל ערבה. כלכלי רב
 . 10ק לשנה" מלמ250 200  זו של התעשייה בישראל ובירד  הוא כבעקבות פעילות

ללא התערבות מחודשת במאז  המי  של י  המלח צפוי מפלסו להמשי  ולרדת ג  בשני  
א  יוטו מי  נוספי  המתנקזי  כיו  לאור  י  , קצב ירידת המפלס עלול א- להתגבר. 11הבאות
ושני ,  במליחות המי  ובירידה בשטח האג המש  ירידת המפלס מלווה בעלייה, ע  זאת. המלח

 . 12גורמי  אלו מאטי  את קצב האידוי
כדי לבדוק את ,  מיליו  דולר15 הודיע הבנק העולמי על הכנת סקר מקי- בעלות של 2005בשנת 

 מיליארד 1.1 כ(ק של מי  ִמָיּ  סו- ולשפו  את התמלחת "האפשרות להתפיל כשני מיליארד מ
התכנית עשויה לכלול . ת בכמות כזאת אמורה לייצב את מפלס י  המלחתמלח. לי  המלח) ק"מ

שייבנה והקמת תחנות כוח ליצירת " מוביל ארצי"העברה של רוב המי  המותפלי  לירד  באמצעות 
 נבחרו שתי חברות כדי שיבדקו בתו  שנתיי  היבטי  שוני  2007בסו- שנת . חשמל הידרואלקטרי

ת השפעת מימושה של התכנית על האקולוגיה של י  המלח ועל ובכלל זה יבחנו א, של התכנית
, משרד התשתיות הלאומיות, 200713בהתא  להחלטת ממשלה ממרס . תעשיית הכימיקלי  באזור

 .מרכז את הטיפול של מדינת ישראל מול הבנק העולמי בנושא זה, באמצעות רשות המי  והביוב
משנות השבעי  של המאה . יווצרות בולעני והבולטת בה  היא ה, לירידת המפלס תוצאות רבות

משבשי  , הבולעני  מסוכני  לגו- ולרכוש.  בולעני 2,000 הקודמת נפערו לאור  חופי י  המלח כ
  .14את מהל  החיי  התקי  באזור ופוגעי  בפיתוח ובבנייה
 פעולות המדינה בנוגע לירידת מפלס י  המלח

הטיפול בו היה מפוזר בי  גופי  . 15לח בכללותובמש  השני  לא ריכז גו- אחד את נושא י  המ
ובי  דרגי  ) משרד התשתיות הלאומיות ורשות המי  והביוב, כגו  המשרד להגנת הסביבה(שוני  
כגו  מחוז דרו  במשרד הפני  והוועדה המחוזית (מחוזיי  , )משרדי  ממשלתיי ( ארציי   שוני  

בי  הגופי  ). האזוריות תמר ומגילות י  המלחכגו  המועצות (ומקומיי  ) לתכנו  ובנייה דרו 

__________________ 
 .62 60' עמ, 7ראו הערה   10
 .ר " קמ450 יצטמצ  שטח י  המלח עד לכ, ילפי הצפי של המכו  הגיאולוג  11
 :ראו ג . 65' עמ, 7ראו הערה   12

 Yechieli Y., Gavrieli I., Ronen D., & Berkovitz B., 1998 "Will the Dead Sea Die?", 
Geology 26(8) 755-758; Gavrieli I., Lensky N., Gazit-Yaari N. & Oren A., 2002, "The 
Impact of the Proposed 'Peace Conduit' on the Dead Sea", Isr. Geol. Surv. Report 
GSI/23/2002. 

 אישור החלטת ועדת   בנושא גיבוש פתרונות לבעיות הקשורות בי  המלח 1311' החלטת ממשלה מס  13
 . לענייני חברה וכלכלההשרי 

È˙˘˙‰ ˙ÒÈ¯˜ Ë˜ÈÂ¯Ù· ÔÂ˘‡¯ ·Ï˘ ÌÂÎÈÒ˙ ,  המכו  הגיאולוגי משרד התשתיות הלאומיות   14
ÁÏÓ‰ ÌÈ ÈÙÂÁ Í¯Â‡Ï ˙Â¯Â·‰ ˙Â¯ˆÂÂÈ‰Â ,ÌÈÏ‰ Ó ¯Èˆ˜˙ ,È ˘‰ ·Ï˘Ï ·Èˆ˜˙Â ‰„Â·Ú ˙È Î˙) 2001( ,

 .2' עמ
שמטרתה להקי  גו- אחד , )4065/פ( 2005 ו"התשס,  הוגשה הצעת חוק רשות י  המלח21.11.05ביו    15

על . טווח אשר ינהל את כלל התכניות והפעילויות בנוגע לי  המלח ויפקח עליה  מתו  ראייה ארוכת
 כ  יתאפשר  יש להקי  את רשות י  המלח ולהכפיפה ישירות למשרד ראש הממשלה , פי הצעת החוק

שנתית לשיקו  י   שות תכי  תכנית רבהר. על באשר לאסטרטגיה הנחוצה לניהול בקנה מידה כזה מבט
הצעת החוק הונחה על שולח  . המלח ותגבש מדיניות לשיתו- פעולה בי  כלל הגופי  העוסקי  בנושא

כפי ,  הועבר ריכוז נושא י  המלח למשרד התיירות2007במרס . א  כלל לא נדונה, הכנסת לדיו  מוקד 
 .שיפורט להל 
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דבר שהקשה מאוד על , ולא הוק  מאגר נתוני  המשות- לכול , והדרגי  השוני  לא היה תיאו 

 . 16,17על שמירת מפלסו ועל התמודדות ע  בעיות הנובעות מירידתו, ניהול י  המלח כמשאב טבע
ת אלה יכולי  להפיק לקחי  ממקרי  יש לציי  כי הגופי  המופקדי  על ההתמודדות ע  סוגיו

, כ . שבה  הביא ניהול ציבורי לידי הצלת אגמי  ונחלי  שהיו בסכנת התייבשות, דומי  בעול 
 שג  הוא אג   הברית  ארצות, נעשו פעולות להצלת אג  מונו בקליפורניה' 90 בשנות ה, למשל

 . מפני התייבשות טרמיָנלי 
1. ‰  Ì È  „ È ˙ Ú  ‡ ˘ Â  ·  ˙ Â È  È „ Ó  Í Ó Ò ÓÁ Ï Ó: התקבלה החלטת 2003 בינואר 

ולפיה הממשלה מכירה בכ  שקידו  הטיפול בעתידו של י  המלח מחייב בדיקות , 18ממשלה
 העל הסביבה ועל הגאולוגי, מעמיקות הנוגעות להשפעותיה של ירידת מפלס י  המלח על הכלכלה

 התשתיות הלאומיות השר לשיתו- פעולה אזורי ושר, לפיכ  יקימו השר לאיכות הסביבה. של האזור
בהחלטה הודגש כי הצוות . צוות מקצועי כדי לגבש מסמ  מדיניות בנושא עתיד י  המלח וסביבתו

 .האמור יבדוק את התכניות השונות שהוצעו בעבר בעניי  חיבור י  המלח לי  סו- או לי  התיכו 
 19שא עתיד י  המלח הוגש לה הדוח הסופי בנו2006וביוני ,  הוגש לממשלה דוח ביניי 2004במרס 

במסמ  המדיניות נסקרי  לראשונה ובהיק- נרחב הגורמי  לירידת מפלס ).  מסמ  המדיניות להל  (
במסמ  מותוות המלצות פרטניות לפעולה למוסדות השלטו  . י  המלח ותוצאותיה של התופעה

אזוריות של המועצות ה, מתו  כוונה שמימוש  ישמש בסיס להתנהלות נכונה של מוסדות התכנו 
 ., ושל כל גו- אחר הפועל באזור י  המלח"של מע, תמר ומגילות י  המלח

א- שבהחלטת הממשלה דלעיל נקבע כי יש לבחו  חלופות מספר להתמודדות ע  סוגיית ירידת 
ללא ,  המש  המצב הקיי  מתייחס מסמ  המדיניות לחלופה אחת בלבד , המפלס ועתיד י  המלח

 חלופת בררת  להל  (לשמירה על מצבו הנוכחי , למצער, ת המפלס אונקיטת צעדי  כלשה  להעלא
הגישה העומדת בבסיס מסמ  המדיניות היא כי אי  לפתח אזורי  שקיי  בה  חשש ). המחדל

ולא באזור י  , 20מסמ  המדיניות עוסק בעיקר באזור צפו  י  המלח, מלבד זאת. להיווצרות בולעני 
 . המלח בכללותו

כי מסמ  המדיניות לא עסק ביתר החלופות , יבה מסר למשרד מבקר המדינההמשרד להגנת הסב
ממסמ  , בנוס-.  ובשל רצונ  של משרדי ממשלה אחרי  לעסוק בנושא21בשל בעיות תקציב

כי ישנה התייחסות בעיקר לאזור צפו  י  המלח היות שהנתוני  על אזור דרו  י  , המדיניות עולה
 לא נמסרו לכותבי מסמ   ח הזיכיו  של מפעלי י  המלח  אשר נמצא רובו ככולו בשט המלח 

 . המדיניות במועד
__________________ 

מכו  ירושלי  לחקר ישראל ;  המכו  הגיאולוגי תיות הלאומיות משרד התש; המשרד לאיכות הסביבה  16
„ÁÏÓ‰ ÌÈ „È˙ÚÏ ˙ÂÈ È„Ó ÍÓÒÓ ,Ï„ÁÓ ˙¯È¯· Ï˘ ˘ÈÁ¯˙ ˙ ÈÁ· , ÁÂ,  המרכז למדיניות סביבתית 

˙ÂÈ Â˘‡¯ ˙ÂˆÏÓ‰Â ÌÈÈ È·) 9' עמ, )ד"תשס . 
   761' עמ, )2003(· È˙ ˘ ÁÂ„53  ו715' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„56 ·)2006   בדוחות של מבקר המדינה   17

 . מתוארי  חוסר תיאו  וסחבת של משרדי הממשלה בנושא הגנת בתי מלו  בדרו  י  המלח מפני הצפה
 . בנושא עתיד י  המלח2863' החלטת ממשלה מס  18
‰ÁÏÓ‰ ÌÈ Ô‚‡ ‡˘Â · ˙ÂÈ È„Ó ÍÓÒÓ  , ˙ÂÈÂÚÓ˘ÓÂ ·ˆÓ ˙Î¯Ú,משרד איכות הסביבה ומכו  ירושלי   19

È Í˘Ó‰ Ï˘ ÌÈ‡ ˙· „È˙ÚÏ ÌÈ‰ ÒÏÙÓ ˙„È¯)ו"תשס.( 
 .הנקודה הדרומית ביותר שנבדקה בדוח היא נווה זוהר  20
 מיליו  5.5  הייתה כ  לרבות המחקרי  שנערכו במכו  הגיאולוגי לצור  זה  עלות מסמ  המדיניות   21

 .מכו  ירושלי  לחקר ישראל והמכו  הגיאולוגי, את התקציב איגמו המשרד להגנת הסביבה. ח"ש
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 ˙¯¯· ˙ÙÂÏÁ· ˜ÂÒÚÏ ¯Á· ‰·È·Ò‰ ˙ ‚‰Ï „¯˘Ó‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙ÂÈ È„Ó‰ ÍÓÒÓ· ÔÂÈÚÓ
„·Ï· Ï„ÁÓ‰ , ÂÚ¯È‚‰ ÌÈÓ‰ ÔÊ‡Ó· ¯ÂÙÈ˘ ‰È‰È ‡Ï ÔÈÚÏ ‰‡¯ ‰ ÁÂÂË·˘ ˙ÂÈ‰È ÌÈ Ï˘ 

ÁÏÓ‰ ,‰ ˘Ï ¯ËÓÎ Ï˘ ¯ÂÚÈ˘· Í˘ÓÈ˙ ÒÏÙÓ‰ ˙„È¯ÈÂ¯˙ÂÈ Û‡ ÈÏÂ‡Â  . ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰ È„Ó‰ , ˙Â„„ÂÓ˙‰Ï ˙ÂÙÂÏÁ‰ ÏÏÎÏ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ÏÏÎÈ‰Ï ‰˙ÈÈ‰ ‰ÎÈ¯ˆ ˙ÂÈ È„Ó‰ ÍÓÒÓ·

‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰· Ú·˜ ˘ ÈÙÎ ‰È‚ÂÒ‰ ÌÚ ,ÂÏÂÎ ÁÏÓ‰ ÌÈ ¯ÂÊ‡Ï ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ‰Ê ÏÏÎ·Â .
Ï„ÁÓ‰ ˙¯¯· ˙ÙÂÏÁ ˙˜È„·· ‰Ú˜˘Â‰˘ ˙·Á¯ ‰ ‰„Â·Ú‰ Û‡ ÏÚ ÈÎ ÔÈÂˆÈ , ‰Ú·˜ ‡Ï

Ó ‰Ï˘ÓÓ‰ÁÏÓ‰ ÌÈ ¯ÂÊ‡· ÁÂ˙ÈÙ‰ Í˘Ó‰ ¯·„· ˙ÂÈ È„22. 
 פרס  מוסד שמואל נאמ  שליד הטכניו  דוח בנושא ירידת 2007בהקשר זה יצוי  כי בספטמבר 

דוח הטכניו  מעלה על הכתב לראשונה ובאופ  מסודר את ).  דוח הטכניו  להל   (23מפלס י  המלח
בדוח מודגש כי אי  . ואת חסרונותיה החלופות השונות לשיקו  י  המלח ומציג את יתרונותיה  

, כל החלופות שנסקרו בדוח כוללות סיכוני . פתרו  אידיאלי למצב הסביבתי העגו  של י  המלח
כלומר המש  ההימנעות , ע  זאת עולה מדוח הטכניו  כי חלופת בררת המחדל. ודאות קשיי  ואי
אמנ  כותבי דוח . 24כלכליתהיא החלופה הגרועה ביותר מבחינה סביבתית ומבחינה , מעשייה

וכי דרושי  משאבי  נוספי  , ודאות גבוהה הטכניו  מצייני  כי הנתוני  המובאי  בו ה  ברמת אי
 .הדיוק אינו פוג  במסקנותיו העיקריות של הדוח אי, א  לדעת , כדי להעלות את רמת הדיוק

2. ˙ Â ¯ È È ˙ ‰  „ ¯ ˘ Ó Ï  ˙ Â È ¯ Á ‡ ‰  ˙ ¯ · Ú  החליטה ועדת השרי  2006 בספטמבר :‰
ובכלל  ירידת , שהאחריות לטיפול במכלול הענייני  הנוגעי  לי  המלח, 25לענייני חברה וכלכלה

תועבר לידי שר , הבולעני  והגנת המלונות באזור עי  בוקק ונווה זוהר מפני הצפה, המפלס
לאחר החלטת הוועדה הפנה מר גדעו  . 200726הממשלה אישרה את ההחלטה במרס . התיירות

למסמ  , שר התיירות דאז, את תשומת לבו של מר יצחק הרצוג, ת הסביבההשר להגנ, עזרא
. שהוכ  על ידי הצוות המקצועי בראשות המשרד להגנת הסביבה, המדיניות בנושא עתיד י  המלח

השר להגנת הסביבה ביקש להעביר לשר התיירות את המידע הרב שהצטבר במהל  הכנת מסמ  
. ת הראשונות הנדרשות מכל אחד מהמשרדי  הרלוונטיי המדיניות וא- ציר- רשימה של הפעולו

א  ג  לבחו  , השר להגנת הסביבה ציי  כי על המדינה להיער  להתמודדות ע  המצב הקיי 
 . אפשרויות לשינוי מאז  המי  הגירעוני

 הודיע שר התיירות דאז לשר להגנת הסביבה כי משרדו מעדכ  את תכנית העבודה 2006בדצמבר 
תכנית העבודה והרכב ; ות ואת התקציב הנדרש ומרכיב את צוותי העבודה המקצועיי לשני  הקרוב

והעבודה מתוכננת להימש  מ  הנקודה שאליה , הצוותי  מתבססי  ברוב  על אלה שפעלו בעבר
ואול  עד . ומשרדו ישתמש בידע שהצטבר בנושא במשרד להגנת הסביבה; הגיעו הצוותי  בעבר
לא נדרש משרד התיירות למסמ  ,  וחצי לאחר החלטת הממשלהכשנה, מועד סיו  הביקורת

לא התווה מדיניות אחרת לנושא וא- לא ריכז את המידע הרב בנושא י  המלח המצוי , המדיניות
 למשרד מבקר המדינה נאמר כי 2008בתשובת משרד התיירות מנובמבר . בידי גופי  שוני 

משרד מבקר המדינה מעיר ". המלצות המסמ מרכיבי  שנכללי  ב] שלושה[המשרד נת  עדיפות ל"

__________________ 
 אישור החלטת ועדת   בנושא גיבוש פתרונות לבעיות הקשורות בי  המלח 1311'  ממשלה מסהחלטת  22

השרי  לענייני חברה וכלכלה אמנ  מטילה על שר התיירות את האחריות לטיפול במכלול הענייני  
ראו פירוט (א  לא מתווה מדיניות כאמור , ובכלל  התוויית תכניות פיתוח לאזור, הנוגעי  לי  המלח

 ).ל לה
 ÒÏÙÓ ˙„È¯È , מכו  טכנולוגי לישראל הטכניו  , מוסד שמואל נאמ  למחקר מתקד  במדע וטכנולוגיה  23

 ÁÏÓ‰ ÌÈ- ‰ÏÂÚÙÏ ˙ÂÙÂÏÁ )2007 .( 
 מיליו  90 לתיירות ולתשתיות יהיו כ, נזקיה של חלופת בררת המחדל לסביבה, על פי האומד  שבדוח  24

, רידת המפלס עלולה לגרו  לנזקי  אשר עדיי  אינ  ידועי אי  זה אומד  סופי היות שי. דולר לשנה
 .ובשלב זה קשה מאוד לכמת 

 .26/חכ' החלטת ועדת השרי  לענייני חברה וכלכלה מס  25
 . 13ראו הערה   26



 ב59דוח שנתי  1130
אשר חלק  א- אינ  נוגעי  , כי משרד התיירות נת  עדיפות למספר מצומצ  ביותר של מרכיבי 

 ).אלא לנושא הגנת המלונות בדרו  י  המלח מפני הצפה(לנושא ירידת המפלס 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÈÒ· ‰È‚ÂÒ ‡È‰ ÁÏÓ‰ ÌÈ „È˙ÚÂ ÒÏÙÓ‰ ˙„È¯È ˙ÈÈ‚ÂÒ˙ÈÒ ,

ÁÏÓ‰ ÌÈ ¯ÂÊ‡· ˙ÂÈÚ·‰ ·Â¯ ˙Â¯Ê‚  ‰ ÓÓÂ ,ÌÈ ÚÏÂ·‰ ˙Â¯ˆÂÂÈ‰ ˙ÚÙÂ˙ ÔÏÏÎ·Â . ÏÚ ÍÎÈÙÏ
˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó ,ÁÏÓ‰ ÌÈÏ ˙ÂÚ‚Â ‰ ˙ÂÈ‚ÂÒ‰ ÏÂÏÎÓ· ÏÂÙÈË‰ ÏÚ „˜ÙÂÓ‰ , ˘¯„È‰Ï

˙¯Á‡ ˙ÂÈ È„Ó ˙ÂÂ˙‰Ï Â‡ ˙ÂÈ È„Ó‰ ÍÓÒÓÏ , ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰Ï ˙ÂÙÂÏÁ‰ ¯˙ÈÏ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ÍÂ˙
‰ ÌÈ „È˙ÚÂ ÒÏÙÓ‰ ˙„È¯ÈÁÏÓ . ÌÈ ‡˘Â · ·¯‰ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ÊÎ¯Ï ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ

ÌÈ Â˘ ÌÈÙÂ‚ È„È· ÈÂˆÓ‰ ÁÏÓ‰ . 
  

 תופעת הבולעני 
 רקע

 נוצר מגע בי  שכבת 27ירידת מפלס מי התהו  ושינוי במיקו  הפ  הביני, עקב ירידת מפלס י  המלח
. וויפר הכלוא מתחתיהשמקור  באק, הקרקע לבי  מי תהו  שאינ  רוויי  במלח מלח המצויה בתת

ע  . מי  אלו מוצאי  את דרכ  אל בסיס שכבת המלח וגורמי  להמסתה וליצירת חללי  בתוכה
והמסלע הבלתי מלוכד שמעל שכבת המלח קורס בעקבותיה  לתו  , הזמ  תקרות החללי  קורסות

 .29על פני השטח, 28לרוב בעלי צורה אליפטית, התהלי  מסתיי  ביצירת בולעני . החללי 
תופעת ההיפערות של בולעני  יחידי  החלה באזור האג  הדרומי של י  המלח בשנות השבעי  של 

 2,000 כיו  יש כ. בשנות התשעי  התגברה התופעה והתפשטה ג  לאג  הצפוני. 2030 המאה ה
עומקו . בולעני  קיימי  במגוו  גדלי . ובעיקר באג  הצפוני, בולעני  לכל אור  חופי י  המלח

 20עומקו של הבולע  הגדול ביותר כיו  הוא .  מטרי 10 8של הבולע  השכיח כיו  הוא ורוחבו 
 .  מטר25מטר וקוטרו 

קצב ההיפערות של בולעני  חדשי  באג  הצפוני מהיר הרבה יותר מזה שבאג  הדרומי היות שבאג  
פערי  בשני  באג  הצפוני נ. 32, 31 עליית מפלס הי  הדרומי יש תופעה הפוכה מזו שבאג  הצפוני 

. ואילו באג  הדרומי נפערי  בולעני  יחידי  בלבד בכל שנה,  בולעני  לשנה300 200 האחרונות כ
וזאת א- שרבי  מה  נוצרי  ליד בולעני  קיימי  , קצב ההיפערות של בולעני  8ֵָדל משנה לשנה

 בולעני  הבולעני  נפערי  בעיקר באתרי. עמ  ונספרי  למעשה כבולע  אחד" מתמזגי "וכ  

__________________ 
 ).מי האקוויפר(קו המגע בי  מי הי  המלוחי  לבי  מי תהו  שאינ  רוויי  במלח   27
· Ú„ÈÓ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈ Â˙  ÁÂ˙È Â Ú„ÈÓ ÒÈÒ· ˙ÈÈ , גיאולוגי המכו  ה משרד התשתיות הלאומיות   28

 ˙ÈÙ¯‚Â‡È‚)GIS (ÁÏÓ‰ ÌÈ· ÌÈ ÚÏÂ·‰ ¯˜ÁÓ ¯Â·Ú ,ÒÓ ÁÂ„'GSI/20/04 )2004( ,23' עמ. 
' „ÁÏÓ‰ ÌÈ ÈÙÂÁ Í¯Â‡Ï ˙Â¯Â·‰ ˙Â¯ˆÂÂÈ‰ ,ÒÓ ÁÂ,  המכו  הגיאולוגי משרד התשתיות הלאומיות   29

GSI/41/2000) 1' עמ, )א"תשס. 
ייתכ  שבורות יחידי  נוצרו באזור י  המלח לאור  מאות ואולי א- אלפי , הגישה המקובלתא- שזו   30

 . שני 
ומפלס הי  , בעקבות הפקת מחצבי  מ  האג  הדרומי על ידי מפעלי י  המלח שוקע מלח בקרקעית  31

˘ ˙ÁÂ„ È , מבקר המדינה לעניי  זה ראו. דבר הגור  להצפת בתי המלו , מ לשנה" ס20 עולה בער  ב
 . 715' עמ, )2006(· ÒÓ È˙ ˘ ÁÂ„ '56 וכ  761' עמ, )2003(· 53

‰˙‡Â ÂÏÓ‰ ˙Â„Á˙  #2640/06 "בג ,בעקבות עתירה של התאחדות המלונות בי  המלח לבית משפט  32
ÁÏÓ‰ ÌÈ·   'Ï‡¯˘È ˙ È„Ó , עוקב בית המשפט אחר התכנו  והביצוע של משרד התיירות בנושא הגנת

 .ח מפני הצפהבתי המלו  בדרו  י  המל
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ה  משבשי  את מהל  , הבולעני  מהווי  סיכו  לגו- ורכוש. 33א  ג  באתרי  חדשי , קיימי 
  .החיי  התקי  באזור ופוגעי  בפיתוח ובבנייה

 נזקי  לתשתיות 
תעשייה וכבישי  , התיישבות, משהתגברה תופעת הבולעני  נגרמו נזקי  רבי  לתשתיות תיירות

 . כמה דוגמאותלהל  יובאו . באזור י  המלח
ובחודש ,  נפערו שני בולעני  בפארק התמרי  בעי  בוקק20 של המאה ה' 90 בתחילת שנות ה

משנת . בשל כ  לא מתקיימי  בפארק אירועי  המוניי .  נפערו בו שני בולעני  נוספי 2008נובמבר 
ישת מתקני התיירות אלה הביאו לנט.  בולעני  בחניו  עי  גדי וגרמו לקריסתו150  ואיל  נפערו כ1998

 שהפעיל הקיבו, 34הסולריו . וכ  אבד לקיבו, מקור הכנסה מרכזי, אשר לחו- הי  השייכי  לקיבו,
המתק  הועבר למיקו  . נסגר א- הוא עקב בולעני  שחסמו את הגישה אליו וא- סיכנו את המבנה

עוד .  לחמי עי  גדיאתר בולעני  אחר משיק. א  ג  ש  התפתחו בולעני  ומנעו את השימוש בו, אחר
ומצב זה עלול לגרו  לקריסת תחנת , בולע  נפער בסמו  לתחנת שאיבת ביוב של קיבו, עי  גדי

במהל  הכנת התשתית לאחד המלונות באזור דרו  י  . לזרימת הביוב לי  המלח ולזיהומו, השאיבה
  . י י  המלח בסמו  לכניסה למפעל90'  נפער בולע  בכביש מס2004בקי, . המלח נפער בולע 

 נזקי  תדמיתיי 
, הבולעני  פוגעי  בתשתיות. תופעת הבולעני  יצרה מפגע שהשלכותיו סביב י  המלח הרסניות

 הוא עורק 90' כביש מס. ויותר מכול ה  מסכני  חיי אד , בצומח ובתיירות, בחי, בחקלאות
 מכוניות 6,000 5,000 בממוצע; תחבורה מרכזי וחיוני העובר לכל אור  חופו המערבי של י  המלח

לפיכ  ומאחר שהבולעני  . עוברי  בו בכל יו , ובה  אזרחי מדינת ישראל ותיירי , ואוטובוסי 
יש חשש שהיפערות בולע  בכביש תגרו  , מתקרבי  לתוואי הכביש וא- נפערי  בכביש עצמו

 . לתאונת דרכי  קשה
לאזרחיה המבקרי  בישראל ובה  דווח בעיתונות כי ממשלת דנמרק פרסמה אזהרה 2006בינואר 

המליצה להימנע משהייה באזור י  המלח וא- הפסיקה את ההסדר המיוחד ע  קיבו, עי  גדי 
פיתוח  של התשתיות ושל התיירות באזור , לדברי חוקרי . לאירוח של תיירי  דני  חולי פסוריאזיס

  . 35ת הגלומות בתופעהי  המלח נבל  בשל חוסר הוודאות באשר למפלס הי  המשתנה ובשל הסכנו
 טיפול המדינה בתופעת הבולעני  

Ì È  Ú Ï Â · ‰  ˙ Ú Ù Â ˙  Ì Ú  ˙ Â „ „ Â Ó ˙ ‰ Ï  Ì È È Ò „  ‰  Ì È Ï Î 
ה .1 י י נ ב ה ו ו   נ כ ת ה א  ש ו נ ב ל  א ר ש י ב ה  נ י ק ת ה ו ה  ק י ק ח חוק התכנו   :ה

והתקנות שהותקנו מכוחו אינ  קובעי  הנחיות ותקני  ייחודיי  לתכנו  , 1965 ה"התשכ, והבניה

__________________ 
 Â È· ÁÏÓ‰ ÌÈ ÛÂÁ· ÌÈ ÚÏÂ· ˙ÂÁ˙Ù˙‰2005 „Ú‡¯ ,  המכו  הגיאולוגי התשתיות הלאומיות משרד   33

 ËÒÂ‚Â‡2006 ,¯ÈÂ‡ ÈÓÂÏˆ˙ ˙¯È˜Ò ,ÒÓ ÁÂ„ 'TR-GSI/07/2007) 2007( ,משרד התשתיות ; 1' עמ
ÌÈ ÚÏÂ· ˙Â¯ˆÂÂÈ‰Ï ˙Â Î˙È‰ È¯ÂÊ‡ ÈÂÙÈÓÂ ‚ÂÂÈÒ) ˙Â¯Â· ( ÌÈ ÛÂÁ Í¯Â‡Ï,  המכו  הגיאולוגי הלאומיות 

ÁÏÓ‰ ,ÒÓ ÁÂ„ 'GSI/13/2004) 2004( ,13' עמ. 
הישיבה . סולריו  הוא מרפסת שמש מזוגגת הפונה בדר  כלל לכיוו  דרו  כדי ללכוד את קרני השמש  34

 . בסולריו  מתאימה לסובלי  ממחלות עור
 . 4 3' עמ, 5ראו הערה   35
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אמנ  קיימי  כמה תקני . שכאמור הוא אזור בלתי יציב מבחינה גיאולוגית, 36ובנייה באזור י  המלח

   413כגו  תק  ישראלי , 1953 ג"התשי, בנייה רלוונטיי  שקבע מכו  התקני  מכוח חוק התקני 
לא , א  תקני  אלו אינ  עוסקי  באופ  ספציפי באזור י  המלח, תק  עמידות מבני  ברעידת אדמה

עד מועד סיו  הביקורת לא הגיש שו  משרד . ר המועד להיווצרות בולעני כל שכ  בבנייה באזו
 . ממשלתי רלוונטי הצעה להכנת תק  לבנייה באזור י  המלח או באזור המועד להיווצרות בולעני 

ת  .2 ו ש א ר ב י   נ ע ל ו ב ה ת  ע פ ו ת ת  ק י ד ב ל י  ס ד נ ה ה ת  ו ו צ ה ח  ו ד ת  ט ו י ט
ת ו י מ ו א ל ה ת  ו י ת ש ת ה ד  ר ש  :מ

כי יש לבצע את תכנית , 37) החלטת הממשלה להל  (שלה  החליטה הממ2001בנובמבר  )א(
  להל   (39 והמכו  הגיאופיזי38המחקר והפיתוח בנושא בורות י  המלח שהכינו המכו  הגיאולוגי

עוד הוחלט כי יש לבצע תכנית להקמה ולהפעלה של צוות הנדסי שהכינה ). תכנית המכו  הגיאולוגי
הוחלט על איגו  תקציב מרבי לשתי ).  ההנדסי תכנית הצוות להל  (המועצה האזורית תמר 

 . ח לתקופה של שנתיי " מיליו  ש11התכניות ממשרדי ממשלה שוני  בס  של 
חולקה מסגרת התקציב , 2002 מסו- ינואר 40לי  בנושא בורות י  המלח"על פי החלטת ועדת המנכ

. לתכנית הצוות ההנדסיח "ח לתכנית המכו  הגיאולוגי וחמישה מיליו  ש"שישה מיליו  ש: כדלקמ 
 41 הקי  משרד התשתיות הלאומיות צוות הנדסי לבדיקת תופעת הבולעני 2002בתחילת שנת 

תפקידו היה להגיש המלצות , לפי כתב המינוי של הצוות ההנדסי. 42) הצוות ההנדסי להל  (
ל דרכי  להמלי, ע; הנדסיות באזורי סיכו  להיווצרות בולעני  מעשיות בדבר דרכי פעולה טכניות

הבינוי , להתרעה מפניה  ולטיפול בה  באופ  שיאפשר את המש  הפיתוח, לגילוי בולעני 
 .ולהמלי, על מדיניות ועל קווי  מנחי  שיש ליישמ ; והשימוש בקרקע

זאת משו  שמשרד , סדיר  החל הצוות ההנדסי לפעול בהרכב חסר ובאופ  בלתי2002בתחילת שנת 
לא הוצאו כתבי , את התקציב שהוחלט עליו בהחלטת הממשלההתשתיות הלאומיות לא העביר 

כשמונה חודשי  . ולא הוסדר שיפוי לחברי הצוות בגי  תביעות אפשריות, מינוי וחוזי התקשרות
החל משרד התשתיות הלאומיות בהעברת התקציב , 2002בחודש יולי , לאחר החלטת הממשלה

 33%  הועברו כ2002כאשר עד סו- שנת , רי התקציב הועבר לשיעו. שאושר לתכנית הצוות ההנדסי
, כשנה לאחר החלטת הממשלה.  הועברה היתרה2003ועד סו- שנת , בלבד מהתקציב המאושר

יצוי  כי נושא השיפוי לחברי . נמסרו כתבי מינוי לחברי הצוות ההנדסי, 2002בסו- חודש נובמבר 
בעיקר בשל הקושי , )ראו להל (ת הצוות ההנדסי לא הוסדר עד מועד הוצאת טיוטת הדוח של הצוו

לאחר הוצאת , 2006במאי . של מוסדות המדינה לבטח צוות הנדסי שחבריו אינ  עובדי מדינה

__________________ 
  להחליט בתכנית או בבקשה להיתר שעניינה שטח הזיכיו  לחוק עוסק בסמכות מוסד תכנו' ט255סעי-   36

 .א  ג  סעי- זה אינו קובע הנחיות ותקני  לבנייה, של מפעלי י  המלח
 ).בולעני ( בנושא בורות י  המלח 914' החלטת ממשלה מס  37
המכו  הגיאולוגי הוא מוסד מחקר ממשלתי בתחו  מדעי האדמה הפועל כיחידת סמ  במסגרת מינהל   38

 .מדעי האדמה במשרד התשתיות הלאומיות
, הקרקע מיפוי תת, המכו  הגיאופיזי פועל כחברה ממשלתית ומתמקד בעבודות מחקר וסקר גיאופיזיות  39

 .ניטור סיסמולוגי ומחקרי  שנועדו למזעור הסיכוני  מרעידות אדמה
, תשתיות הלאומיות משרד ה לי  או נציגיה  של הגופי  הבאי  "לי  כללה את המנכ"ועדת המנכ  40

המועצה האזורית , #"מע, מינהל מקרקעי ישראל, משרד התיירות, המכו  הגיאופיסי, המכו  הגיאולוגי
 .המועצה האזורית מגילות י  המלח ומפעלי י  המלח, תמר

 ÁÏÓ‰ ÌÈ È ÚÏÂ·- ˙ÂÏ‰ ˙‰Ï ıÏÓÂÓ ‰ÂÂ˙Ó , צוות הנדסי בראשות משרד התשתיות הלאומיות  41
˙ÈÒ„ ‰-˙ÈÈÂ˘È¯ ,ËÒÓ ‡ËÂÈ '2 )2004( ,הבגאופיזיק, הצוות כלל מומחי  בגאוטכניקה. 4' עמ ,

 .בהידרולוגיה ובמשפטי , בהנדסת בניי , בגאומכניקה
 . 8' עמ, 41ראו הערה   42
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פורסמה הנחיה מטע  המשנה ליוע, המשפטי לממשלה בעניי  , טיוטת הדוח של הצוות ההנדסי
 . 43שיפוי חבות  בנזיקי  של חברי ועדות לא סטטוטוריות במקרי  מסוימי 

לאחר , 2003צוות ההנדסי התחיל לפעול בהרכב מלא ולקיי  ישיבות שבועיות בתחילת שנת ה
הכוללת , 44 הוציא הצוות טיוטת דוח2004באוגוסט . מסירת כתבי המינוי והעברת חלק מהתקציב

טיוטת הדוח התוותה מספר כללי  ועקרונות . דוח ראשי וחמישה נספחי  בנושאי  ספציפיי 
עדיי  אינו של  ובשל לשימוש ] הדוח"[א  קבעה מפורשות כי , ישוייתר להתנהלות הנדסית

קידומו למתווה מתאי  לשימושי  "וכי , "רישויית או לתכנו  מתארי למטרות התנהלות הנדסית
הניתני  להשגה באמצעות , לאחר השגת נתוני  ופרטי  שהיו  עדיי  חסרי ] רק[אלה יהיה אפשרי 

 ".טות בדוחבדיקות ופעילויות המש  המפור
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙ÂÈ˙˘˙‰ „¯˘ÓÓ ·Èˆ˜˙ ˙¯·Ú‰ Í¯ÂˆÏ ‰ ˘Î Ï˘ ÔÓÊ ˜¯Ù

È„Ó ÍÂ¯‡ ÔÓÊ ˜¯Ù ‡Â‰ ÈÒ„ ‰ ˙ÂÂˆÏ ÈÂ ÈÓ È·˙Î ˙¯ÈÒÓ Í¯ÂˆÏÂ Â„ÚÈÏ ˙ÂÈÓÂ‡Ï‰ , ·˘Á˙‰·
ÌÈ ÚÏÂ·‰ ˙ÈÈÚ·Ï ÌÈÈ˘ÚÓ ˙Â Â¯˙Ù ˙‡ÈˆÓ· ˙ÂÂˆ‰ Ï˘ È ÂÈÁ‰ Â„È˜Ù˙· . 

 להמשי  ברצ- ולסיי  את עבודותיה  של הצוות ההנדסי בטר  הוגשה טיוטת הדוח וכדי )ב(
 גיבשו המדע  הראשי וראש מינהל מדעי האדמה דאז 45ושל צוות המחקר מהמכו  הגיאולוגי

בהצעת התקציב הוקצו כשבעה . ר הצוות ההנדסי הצעת תקציב"במשרד התשתיות הלאומיות ויו
בודה משותפת של הצוות ההנדסי ח לע"ח לעבודת הצוות ההנדסי וכשישה מיליו  ש"מיליו  ש

 .  לתקופה של כשנה וחצי46וצוות המכו  הגיאולוגי
משרד התיירות וגורמי  נוספי  כי משרד ,  סיכמו נציגי משרד התשתיות הלאומיות2004בפברואר 

הנדסית בנושא  התשתיות הלאומיות יגיש לממשלה הצעת החלטה להמש  הפעילות המדעית
שאינה , ח וחלופה מזערית" מיליו  ש12.5חלופה מרבית בס  : תהבולעני  הכוללת שתי חלופו

מטרת : "בטיוטת הצעת ההחלטה הודגש. ח"שמונה מיליו  ש בס  שבעה, כוללת את חו- מינרל
על מנת לאפשר מהל  חיי  תקי  ככל שנית  , רישויית באזור הבורות העל היא התנהלות הנדסית

לי  בנושא בורות י  המלח כי עבודת "ה ועדת המנכ קבע2004בדצמבר ". חופי י  המלח] אור [ל
בסופו של יו  העמיד . ח לכל היותר"ההמש  של הצוות ההנדסי תהיה בהיק- של כשני מיליו  ש

יצוי  שלדעת . ח בלבד" ש700,000משרד התשתיות הלאומיות לפעולות הצוות ההנדסי סכו  של 
י הממשלה הנוגעי  בדבר לא קידמו את משרד. אי  סכו  זה מספיק לעבודת ההמש , חברי הצוות

  .ואי  כיו  גו- הממשי  את עבודת הצוות, אישור התקציב הנדרש

__________________ 
) ענייני  אזרחיי (והמשנה לפרקליט המדינה ) אזרחי(הנחיה מטע  המשנה ליוע# המשפטי לממשלה   43

 ).2006מאי (שאינ  עובדי מדינה , ברי גופי  וועדות לא סטטוטוריי לגבי שיפוי חבות  בנזיקי  של ח
 . 41ראו הערה   44
שנבחרו בעצת , שיש בה  בולעני " אזורי דג "עבודת ההמש  כוללת בעיקר בדיקות ספציפיות ב  45

 .41' עמ, 41ראו הערה . המועצה האזורית תמר ושה  בעלי עניי  לרשויות
רת מפות סיכו  להיווצרות בולעני  בקנה מידה גדול יותר ומחקרי גישוש העבודה המשותפת כוללת יצי  46

 .לבנייה באזורי  האלה) פיילוטי (חלוציי  
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ÌÈÓÈ˘È ÌÈÈÒ„ ‰ ÌÈÏÎ ¯·„· ˙ÂˆÏÓ‰ ÏÏÂÎ‰ ˙ÂÂˆ‰ Ï˘ ÈÙÂÒ ÁÂ„ ¯„ÚÈ‰ Ï˘· , ÌÈ˘˜˙Ó

ÌÈ Â˘‰ ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÒÂÓ „Â‡Ó ,Ì‰È¯·„Ï ,ÁÏÓ‰ ÌÈ ¯ÂÊ‡· ‰ÈÈ · È¯Â˘È‡ Ô˙Ó ÏÚ ËÈÏÁ‰Ï ;
‡ ˙Â·¯ ÌÈÓÚÙ¯˜ÈÚ ÏÎ ÌÈ ˙È  ‰ÈÈ · È¯Â˘È‡ ÔÈ ; ˙Â·È˘Á Ï˘· ˜¯ ÌÈ ˙È  Ì‰ ÌÈ˙ÚÏÂ

¯ÂÊ‡Ï ‰ ·Ó‰ ,˙ÂÈÒ„ ‰‰ ˙ÂÈÚ·‰ ˙‡ ÌÊÈ‰ ¯Â˙ÙÈ „ˆÈÎ ÚÂ„È ‡Ï˘ Û‡ .ÍÎ ,Ï˘ÓÏ , ÌÈ˘˜˙Ó
 ˙‡ˆ˜‰ÏÂ ÌÈÚÂ¯È‡ ˙ÂÓÈ· ˙Ó˜‰Ï ÌÈ¯Â˘È‡ Ô˙Ó ÏÚ ‰ ˘ È„Ó ËÈÏÁ‰Ï ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÒÂÓ

 ˙Ó‚Â„ ÌÈÚÂ¯È‡ ˙¯‚ÒÓ· ‰ÈÈ Á ÈÓÁ˙Ó"‰‡ Ï·ÈËÒÙ‰·"47 . ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÒÂÓ ÌÈ˘˜˙Ó „ÂÚ
Â· ¯ÚÙ ˘ ÔÚÏÂ· Ï˘· ¯Á‡ Â‡ ‰ÊÎ ¯ÂÊ‡ ¯Â‚ÒÏ ˘È È˙ÓÈ‡Â Ì‡ ËÈÏÁ‰Ï , ˘È „ˆÈÎÂ Ì‡Â

ÌÈ ÚÏÂ· ¯ÂÊ‡· ÌÈÈ˜ ‰ ·Ó Ô‚ÓÏ. 
˘ÂÎ¯ÏÂ ÛÂ‚Ï ÌÈ˜Ê Ï ˘ÓÓ Ï˘ ˘˘Á ÌÈÈ˜ ÌÈÓÈ˘È ÌÈÈÒ„ ‰ ÌÈÏÎ ˙¯ÈˆÈ ‡ÏÏ , ÍÎÈÙÏÂ- 

˙Â¯ÈÈ˙‰ ÈÙ Ú· ÔÂ‡ÙÈ˜Ï ,Ê‡· ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰Â ‰ÈÈ˘Ú˙‰ÁÏÓ‰ ÌÈ ¯Â .˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó ÏÚ ,
Â˙ÂÏÏÎ· ÁÏÓ‰ ÌÈ ‡˘Â · ÏÂÙÈË‰ ÊÎ¯ÓÎ , Ò¯ÓÓ ÏÁ‰2007 , ˙‡ÈˆÓÏ ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÏÂÚÙÏ

‡˘Â Ï ÔÂ¯˙Ù .ÂÈ · ÔÂ‚Î ÌÏÂÚ‰ È·Á¯· ˙¯ÎÂÓ ‰ÚÙÂ˙ ‡È‰ ÌÈ ÚÏÂ·‰ ˙ÚÙÂ˙ ÈÎ ÔÈÂˆÈ-‚' ÈÒ¯
‰¯‡·"· ,„¯ÙÒ· „ÂÈË‡Ï˜·Â ‰ÈÏ‚ ‡· ÔÂÙÈ¯· . ÌÈ¯˜ÁÓ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Â˘Ú ÂÏ‡ ˙ÂÓÂ˜Ó·

ÏÌÈ ÂÎÈÒ‰ ˙Î¯Ú‰ , ÂÓÒ¯ÙÂ ‰ÈÈ · È¯Â˘È‡ Ô˙Ó Â¯˘Ù‡È˘ ÌÈÈÒ„ ‰ ˙Â Â¯˙ÙÏ ˙ÂÈÁ ‰ ÂÂ˙‰
¯Â·ÈˆÏ ‰¯·Ò‰ ¯ÓÂÁ48, 49 . 
משרד התשתיות ,  למשרד מבקר המדינה טענו משרד התיירות2008בתשובותיה  מנובמבר 

בוע הלאומיות והמכו  הגיאולוגי כי קיי  ספק רב א  במצב הדינמי של תופעת הבולעני  נית  לק
ומוטב להתרחק מאזורי סיכו  להיווצרות , נהלי  ואמות מידה להתנהלות בשטח, תקני בנייה

כי קיי  ספק לגבי אחריות המדינה לפתח כלי  הנדסיי  , עוד טע  משרד התיירות. בולעני 
האחריות לפתח כלי  אלה ולממנ  מוטלת על , וככל הנראה, להתמודדות ע  תופעת הבולעני 

 . יות אשר בתחומ  ה  נוצרי המועצות האזור
¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÌÈÏÏÎ ¯ÙÒÓ Â˘·Â‚ ¯·Î ÈÒ„ ‰‰ ˙ÂÂˆ‰ ÁÂ„ ˙ËÂÈË· ÈÎ
˙ÈÒ„ ‰ ˙ÂÏ‰ ˙‰Ï ˙Â Â¯˜ÚÂ-˙ÈÈÂ˘È¯ , ÌÈÓÈÈ˜ ‰ÚÙÂ˙‰ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰Ï ÌÈÈÒ„ ‰ ÌÈÏÎ ÈÎÂ

ÌÏÂÚ‰ È·Á¯· ÌÈ Â˘ ˙ÂÓÂ˜Ó· . ‰ È‡ ÌÈ ÚÏÂ· ˙Â¯ˆÂÂÈ‰Ï ÔÂÎÈÒ È¯ÂÊ‡Ó ˜Á¯˙‰Ï ‰ˆÏÓ‰‰
˘ÚÓ˙È , ¯ÂÊ‡· Ú˜¯˜‰ ÈÁË˘˘ ÌÂ˘ÓÂ ÌÈ·Á¯  ÌÈ¯ÂÊ‡· ˙ÓÈÈ˜Â ˙ÈÓ‡ È„ ‰ÚÙÂ˙‰˘ ˙ÂÈ‰

ÌÈÓˆÓÂˆÓ Á˙ÙÏ Ô˙È  Ì˙Â‡˘ ÁÏÓ‰ ÌÈ .‰ÚÙÂ˙‰ Û˜È‰· ·˘Á˙‰· ,‰È ÂÎÈÒ· , ˙ÂÈÂÏÚ·
‰ È„ÓÏ ÁÏÓ‰ ÌÈ ¯ÂÊ‡ ˙Â·È˘Á·Â ‰ÓÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰Ï ÌÈÈÒ„ ‰‰ ÌÈÏÎ‰ Ï˘ ÁÂ˙ÈÙ‰ , ÔÓ

ÈË‰Ï È¯˘Ù‡Â ÔÂÎ  Ì‡ ˙ÂÈ„ÂÒÈ· ÔÂÁ·Ï ÈÂ‡¯‰ ÏÚ ÌÈÈÒ„ ‰ ÌÈÏÎ ÁÂ˙ÈÙÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙‡ Ï
„·Ï· ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰.  

__________________ 
הוא פסטיבל פופולרי המתקיי  זה שתי  עשרה שנה בחול המועד סוכות ובחול " פסטיבל אהבה"  47

 .  רבי ובמסגרתו מופיעי  זמרי  ישראלי, המועד פסח באתרי  שוני  באזור י  המלח
 . 15 13' עמ, 41ראו הערה   48
, התופעה): "10' עמ, 41ראו הערה (בדוח הצוות ההנדסי בראשות משרד התשתיות הלאומיות נאמר   49

מאפייניה  ורמת הידע אודות  אמנ  שוני  ממקו  , הגורמי  והתהליכי  האחראיי  להיווצרותה
 פרקטיי  משותפי  נית  בהחלט א  בהתחשב בקיומ  של מאפייני , למקו  ומסביבה לסביבה

 ".להשתמש בנתוני  וניסיו  מכלל המקומות



 1135 משרד התיירות

 Ì È  Ú Ï Â · ‰  ‡ ˘ Â   Ê Â Î È ¯ 
הוטלה על שר התיירות האחריות לטיפול במכלול , 200750כאמור בהחלטת הממשלה ממרס 

שמשרד , 51 החליטה הממשלה2007במאי . לרבות תופעת הבולעני , הסוגיות הנוגעות לי  המלח
, 52ל בהתמודדות ע  תופעת חוסר היציבות בשכבות הקרקע באזור י  המלחהתיירות ירכז את הטיפו

עוד נאמר בהחלטה כי מקורות התקציב . ח"ולש  כ  יאוג  ויתוקצב סכו  של שמונה מיליו  ש
 .ל משרד ראש הממשלה והמשרדי  הרלוונטיי "לפעולה זו יסוכמו על ידי מנכ

קופה של שלוש שני  מכמה משרדי ח בלבד לת" מיליו  ש4.5 משרד ראש הממשלה איג  כ
ישמש א  , שיועבר למכו  הגיאולוגי באופ  יחסי במש  שלוש שני , ממשלה ונקבע כי תקציב זה

תכנית העבודה של . יציבות הקרקע  בנושא אי2010 2008ורק למחקרי  שיערו  המכו  בשני  
, ראשות משרד התיירותיציבות הקרקע ב המכו  הגיאולוגי אושרה על ידי ועדת ההיגוי לנושא אי

לש  יצירת כלי  הנדסיי  להתמודדות ע  תופעת הבולעני  . 2007בישיבתה הראשונה באוקטובר 
 לרבות אלו  מפות סיווג ומיפוי אזורי ההיתכנות להיווצרות בולעני  . לא הועבר כל תקציב

שמעות הדבר מ. 1:50,000 ה  בקנה מידה של  המצורפות למסמ  המדיניות בנושא עתיד י  המלח 
לש  כ  נדרשות . היא כי אי  אלו יכולות לשמש לתכנו  הנדסי מפורט ולהתנהלות באתר ספציפי

למכו  , לטענת המכו  הגיאולוגי. 53 וא- בקנה מידה מפורט יותר1:5,000 מפות בקנה מידה של כ
מחקר  כמכו   ואי  זה תפקידו , אי  די תקציב לטיוב המפות ולהכנת  בקנה מידה מפורט יותר

 . לעסוק בפיתוח כלי  הנדסיי  להתמודדות ע  תופעת הבולעני  גיאולוגי 
  יציבות הקרקע עולה שחברי  בה בעיקר פקידי   מעיו  בפרוטוקולי  של ועדת ההיגוי לנושא אי

ממשרד ראש , מהמשרד להגנת הסביבה, ממשרד המשפטי , ממשרד הפני , ממשרד התיירות
 .  מקצוע כגו  גאולוגי  ומהנדסי  מיוצגי  בה ייצוג מצומצ  ביותר ואילו אנשי י "הממשלה ומממ

 ÌÈ ˘Ï ÌÈ ÚÏÂ·‰ ˙ÚÙÂ˙ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰ Í¯ÂˆÏ Ì‚Â‡˘ ·Èˆ˜˙‰ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ2008-2010 
„·Ï· ÌÈÈ¯ÈÙÓ‡ ÌÈ¯˜ÁÓÏ „ÚÂÈÓ , ÌÈÓÈ˘È ÌÈÏÎ ˘Â·È‚Ï ˙ÂÈ Î˙ ÔÈ‡ ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘ÓÏ ÈÎÂ

ÌÈ ÚÏÂ· ¯ÂÊ‡· , ÌÈÏÎ ˘Â·È‚Ï ˙È Î˙ ‰Ê ÏÏÎ·Â Ë¯ÂÙÓ ‰„ÈÓ ‰ ˜· ˙ÂÙÓ ˙ Î‰ÏÂ ÌÈÈÒ„ ‰
¯˙ÂÈ .ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ  , ¯˜ÁÓ ˙È Î˙ ÚÂˆÈ· ÏÚ Á˜ÙÏ ‰„È˜Ù˙˘ ÈÂ‚È‰ ˙„ÚÂÂ· ÈÎ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

 ˙Ó‚Â„Î ÌÈÈÂÏ˙ È˙Ï·Â ÌÈÈË ÂÂÏ¯ ÚÂˆ˜Ó È˘ ‡Ï ¯˙ÂÈ „·Î  ‚ÂˆÈÈ ‰È‰È ÌÈ¯˜ÂÁ‰ ˙‡ ÔÂÂÎÏÂ
 ÈÚÂˆ˜Ó‰ ÔÂÈÒÈ ‰ÓÂ Ú„È‰Ó ÌÂ¯˙Ï ÂÏÎÂÈ ‰Ï‡˘ È„Î ÌÈÒ„ ‰ÓÂ ÌÈ‚ÂÏÂ‡‚ ‚Â‡„ÏÂ Ì‰Ï˘

˙ÂÓÈ˘È ˙Â‡ˆÂ˙ ÂÈ‰È ÌÈ¯˜ÁÓÏ˘ ÍÎÏ.  
Ò Ó  ˘ È · Î ·  Ì È  Ú Ï Â · ‰  È ˜ Ê   Ì Ú  ˙ Â „ „ Â Ó ˙ ‰ '9 0 

 עורק תחבורה מרכזי וכמעט בלעדי באזור י  המלח   90' תופעת הבולעני  לא פסחה על כביש מס
 נפער בולע  בכביש זה בסמו  לכניסה למפעלי י  2004בקי, , כאמור, כ  למשל.  ועל סביבתו 

 . מטר מ  הכביש70  נפערו באתר אחר שלושה בולעני  במרחק של כ2006 2005בשני  ; המלח
, בחשבו  את התופעה בעת תכנו  בניית  או שדרוג  של כבישי  " ואיל  מביאה מע1999משנת 

הניחה , שהוק  בעת הכנת דוח הביקורת, בביצוע גשר נחל ערוגות, כ  למשל. וגשרי  שבאחריותה
וכ  היא , יריעות גאוטכניות שתפקיד  למנוע את קריסתו א  ייווצרו בו בולעני , מתחת לכביש "מע

, , בדיקות גאופיזיות"כמו כ  עורכת מע. מניחה מערכת חיישני  שתפקידה להתריע על היווצרות 

__________________ 
 . 13 ראו הערה   50
 . בנושא הגנת החופי  בי  המלח1666' החלטת ממשלה מס  51
 .רעידות אדמה ושינוי תוואי  של נחלי , נושאי  רבי  כגו  בולעני  תופעה רחבה זו כוללת תתי  52
 .27' עמ, 41ראו הערה   53
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אלא רק באזורי  , ואול  אי  בדיקות אלו נעשות באופ  סדור. הכוללות קידוחי  והתקנת מדי שיפוע

 האזורי   להל  " (אזורי  מועדי  להיווצרות בולעני ", הגדירה אות  " שמע90' מסלאור  כביש 
 ). החשודי 

 90' , לראשונה מפת אזורי סיכו  להיווצרות בולעני  בכביש מס" הזמינה מע2006רק בשנת 
לאחר שנעשו קידוחי ניסיו  באזורי  . במפה צוינו שלושה אזורי  חשודי . ובסביבתו הקרובה

 הוא אזור חשוד הדורש   אזור עי  גדי  , כי רק אזור אחד מ  השלושה שמופו "יטה מעהאלה החל
  ביתר האזורי  החשודי  . לפיכ  הוחלט להניח יריעות גאוטכניות מתחת לכביש באזור זה. טיפול

 90' , בדיקות תקופתיות סדורות הכוללות סיורי  שבועיי  לאור  כביש מס" עורכת מע ורק בה  
, וסיורי  חודשיי  לאורכו של הכביש של גאולוגי  " האזורי  מחטיבת האחזקה במעשל מנהלי
;  אחת לשלושה חודשי  מעקב אחר מד תזוזה שהותק  בקרבת הכביש באזור חו- מינרל ; מומחי 

 . אחת לחצי שנה ומדידות גאודטיות באמצעות לייזר 
‰ ˙Â ˘· ¯·Î ‰ÏÁ‰ ÌÈ ÚÏÂ·‰ ˙ÚÙÂ˙˘ Û‡-70 '˙Ó„Â˜‰ ‰‡Ó‰ Ï˘ ,ÚÓ ‰ÏÁ‰" ı

 ˙ ˘Ó ˜¯ ‰˙ÂÈ¯Á‡·˘ ÌÈ¯˘‚Â ÌÈ˘È·Î Ï˘ ‰˜ÊÁ‡‰Â ÔÂ Î˙‰ È·Ï˘· ‰ÚÙÂ˙Ï ÒÁÈÈ˙‰Ï
1999 .ÚÓ ‰ÒÒ·˙‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú"˜ÈÙÒÓ È Î„Ú ‡Ï Ú„ÈÓ ÏÚ ı , „Ú ÌÈÈ˜ ‰È‰˘
 ˙ ˘2006 ,ÌÈ„Â˘Á ÌÈ¯ÂÊ‡ ˙¯„‚‰ Í¯ÂˆÏ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÚÓ ÏÚ" ËÂ˜ Ï ı

Ó˙‰Ï ÁÂÂË ˙ÂÎÂ¯‡ ˙ÂÏÂÚÙÌÈ ÚÏÂ·‰ ˙ÚÙÂ˙ ÌÚ ˙Â„„Â , ÌÈÙËÂ˘ ·˜ÚÓÂ ¯ÂËÈ  ‰Ê ÏÏÎ·Â
ÒÓ ˘È·Î· ÌÈÚÒÂ ‰ ÏÚ Ô‚‰Ï ˙ Ó ÏÚ ÂÏÂÎ ¯ÂÊ‡· ÌÈÙÈ˜ÓÂ '90 ÌÈ¯ÂÊ‡· Ô‰ ÌÈ ÚÏÂ· È ÙÓ 

ÌÈ˘„Á ÌÈ„Â˘Á ÌÈ¯ÂÊ‡· Ô‰Â ÌÈ¯ÎÂÓ ÌÈ„Â˘Á ,ÂÈ‰È Ì‡ . 
פיזיות כי אי  צור  בבדיקות גאו, ," למשרד מבקר המדינה השיבה מע2008בתשובתה מנובמבר 

, "טיפולה של מע". אזורי  חשודי  "2004באזורי  שלא הוגדרו בדוח המכו  הגיאולוגי משנת 
וזאת כדי לא , בתופעה ממוקד רק באזורי  חשודי  שנקבעו ככאלה על פי מיטב הידע והסקרי 

 הודגש כי 2004משרד מבקר המדינה מעיר כי בדוח המכו  הגיאולוגי משנת . לבזבז כספי ציבור
נמיות הרבה של תופעת הבולעני  מחייבת ניטור ומעקב קבועי  באזור י  המלח כולו ועדכו  הדי

  .שוט- של בסיס הנתוני  ומפות אזורי הסיכו  להיווצרות 
 Á Ï Ó ‰  Ì È  ¯ Â Ê ‡  Ô Â  Î ˙ 

הנמצאת , המועצה האזורית תמר: אזור י  המלח נמצא בתחו  שיפוט  של שתי מועצות אזוריות
הנמצאת באזור , והמועצה האזורית מגילות י  המלח; תחומי הקו הירוקבאזור דרו  י  המלח וב

קו הגבול בי  שטח  של שתי המועצות האזוריות עובר . צפו  י  המלח ומחו, לתחומי הקו הירוק
 . באזור נחל ישי, מ מצפו  לקיבו, עי  גדי"ארבעה ק

ק .1 ו ר י ה ו  ק ה י  מ ו ח ת ב ח  ל מ ה י   ר  ו ז א ו   נ כ במועד סיו  הביקורת לא : ת
אלא היו תכנית מתאר מחוזית , לאזור י  המלח) א" תמ להל  (הייתה עדיי  תכנית מתאר ארצית 

 54בתכנית המתאר המחוזית למחוז דרו . למחוז דרו  בכללותו וכמה תכניות מתאר מקומיות בלבד
 אשר רק ממנו ומעלה מותר לבנות באזור י    מטר מתחת לפני הי  390.5  נקבע קו גובה מזערי 

בתכנית המתאר , יתרה מזאת. א- שירידת המפלס נמשכת, 2000קו גובה זה לא עודכ  משנת . המלח
תכניות המתאר המקומיות הקיימות ה  . יציבות הקרקע באזור המחוזית אי  כל התייחסות לנושא אי

 .וא- בה  אי  התייחסות לנושא, תכניות פרטניות הנוגעות לשימושי קרקע באזור
וח בנושא תופעת הבולעני  באזור י  המלח לפני ראש מינהל תכנו  במשרד  הוצג ד2004בנובמבר 

א לאזור י  "בעקבות זאת התחוור למינהל תכנו  כי כדי להתמודד ע  הבעיה יש להכי  תמ. הפני 

__________________ 
בתכנית נקבעו ייעודי הקרקע . 4845' פ מס" ופורסמה בי23.1.00אשר נכנסה לתוק- ביו  , 4 מ"תמ  54

 .ברמת המתאר וכ  מגבלות והוראות לפיתוח
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א " הורתה המועצה הארצית לתכנו  ולבנייה למינהל תכנו  להכי  תמ2005ביולי . המלח וחופיו
א ומסמ  מדיניות לי  " פרס  משרד הפני  מכרז להכנת תמ2006דצמבר ב. לאזור י  המלח וחופיו

 נחת  2007ובדצמבר ,  נבחר זוכה במכרז2007ביולי ).  המכרז להל   (13א " תמ המלח וחופיו 
 החלה כשנתיי  וחצי לאחר 13א "ההתקשרות ע  הזוכה במכרז לצור  הכנת תמ, דהיינו. הסכ  עמו

ממועד החתימה על , א"מש  הכנת התמ, על פי תנאי המכרז. שהמועצה הארצית הורתה להכינה
ההסכ  ע  הזוכה ועד הגשתה למועצה הארצית לצור  העברתה להערותיה  של הוועדות המחוזיות 

א ועד "ממת  ההוראה להכנת תמ, לכל הפחות, יעברו ארבע שני  וחצי, דהיינו.  חודשי 24הוא 
 .א ברורה לאזור"קביעת מדיניות מסודרת ותמ

ÌÈÚ Ó  ÂÁÂ˙ÈÙÂ ÁÏÓ‰ ÌÈ ¯ÂÊ‡ ÔÂ Î˙ ÈÎ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , Â‡
ÌÈ·ÎÚ˙Ó ¯ÚˆÓÏ ,˙Èˆ¯‡ ‰Ó¯· ¯‡˙Ó ˙ÂÈ Î˙ ¯„ÚÈ‰· ,˙Ë¯ÂÙÓÂ ˙ÈÊÂÁÓ , Ô‰· ˘È˘

È‡ ˙ÈÈÚ· ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰-‰ÈÈ ·Ï È¯ÚÊÓ‰ ‰·Â‚‰ Â˜ Ï˘ ÔÂÎ„ÚÂ ¯ÂÊ‡· Ú˜¯˜‰ ˙Â·ÈˆÈ . ·ˆÓ·
˘‰ ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÒÂÓ „Â‡Ó ÌÈ˘˜˙Ó ‰Ê¯ÂÊ‡· ¯‡˙Ó ˙ÂÈ Î˙ ¯˘‡Ï „ˆÈÎÂ Ì‡ ËÈÏÁ‰Ï ÌÈ Â .

˙Â¯˘Â‡Ó ‰Ï‡Î ˙ÂÈ Î˙ ¯˘‡Î ,˙È Î˙‰ ÛÂ‚· ‰¯Ú‰ ˙ÙÒÂ‰· ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÒÂÓ ÌÈ˜Ù˙ÒÓ ,
¯ÂÊ‡· ÌÈ ÚÏÂ· ˙Â¯ˆÂÂÈ‰Ï ˘˘Á ˘È˘ . ‡Â‰ ÁÏÓ‰ ÌÈ ¯ÂÊ‡˘ ÌÂ˘Ó ¯˙ÂÈ· ‰¯ÂÓÁ ‰ÈÚ·‰

Ï‡¯˘È ˙ È„Ó· ˙Â¯ÈÈ˙Ï ‰·¯ ˙Â·È˘Á ÏÚ·Â È„ÂÁÈÈÂ ·Â˘Á Ú·Ë ¯ˆÂ‡ . 
יהיה תכנו  לשטח , לכל הפחות, 2009שכאמור עתידה להיות מוכנה בסו- שנת , 13א "י  כי בתמיצו

שהיא חלק ניכר , ולא לשטח המועצה האזורית מגילות י  המלח, המועצה האזורית תמר בלבד
חלה על , 1965 ה"התשכ, פי חוק התכנו  והבניה א המוסדרת על"זאת מאחר שתמ. מאזור י  המלח
 ).ש" איו להל  (ולא על אזור יהודה ושומרו  ,  בלבד55מדינת ישראל

ק .2 ו ר י ה ו  ק ה י  מ ו ח ת ל  , ו ח מ ש ח  ל מ ה י   ר  ו ז א ו   נ כ חלק ,  כאמור לעיל:ת
המצויה , ניכר מאזור י  המלח נמצא בתחו  שיפוטה של המועצה האזורית מגילות י  המלח

וזאת מכוח צו , זרחיש נתוני  לניהול המינהל הא" הענייני  האזרחיי  באיו1981משנת . ש"באיו
למעשה משמש . 1981 ב"התשמ, )947' מס) (יהודה והשומרו (בדבר הקמת המינהל האזרחי 

 . 56המינהל האזרחי בתפקידי  המקבילי  לתפקידי משרד הפני 
אלא תכנית מתאר מקומית ,  לאזור י  המלח57ש תכנית מתאר אזורית"נמצא כי אי  באיו )א(

מודעת לתופעת היווצרות )  לשכת התכנו  להל  (ל האזרחי ש במינה"לשכת תכנו  איו. בלבד
עת נערכה ישיבה ע  נציגי משרד התשתיות , לכל הפחות, 2003הבולעני  ולהשפעותיה משנת 
ש הדומה "לשכת התכנו  מתעתדת להכי  תכנית מתאר אזורית לאיו. הלאומיות שבה הוצגה הבעיה

 13א "רק כאשר תהיה תמ, מי הקו הירוקשתכלול את אזור י  המלח שמחו, לתחו, 13א "לתמ
 .מוכנה

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ¯‡˙Ó ˙È Î˙ ˙ Î‰· È„Ó ·¯ ÔÓÊ ˙‰Ó‰Ó˙Ó ÔÂ Î˙‰ ˙Î˘Ï
ÂÈ‡· ¯˘‡ ÁÏÓ‰ ÌÈ ¯ÂÊ‡Ï ˙È¯ÂÊ‡"˘ .˙Î˘ÂÓÓ‰ ÌÈÈ È·‰ ˙ÙÂ˜˙· ÂÊÎ ˙È Î˙ ¯„ÚÈ‰· ,

ÂÈ‡· ÁÏÓ‰ ÌÈ ¯ÂÊ‡ Ï˘ ÂÁÂ˙ÈÙÂ Â Â Î˙"ÌÈÚ Ó  ˘ ,ÌÈ·ÎÚ˙Ó ¯ÚˆÓÏ Â‡ ,¯ ÔÓÊ· . 
 למועצה 600' תכנית המתאר המתייחסת לאזור י  המלח היא תכנית מתאר מקומית מס )ב(

היא מגדירה את שימושי הקרקע ואת הגבלות . 1980התכנית קיבלה תוק- בשנת . האזורית מגילות
על פי דרישה , בקשה להיתר בניה תלווה"הבנייה והפיתוח בתחומי המועצה האזורית וקובעת כי 

__________________ 
 .שהוחל עליה  הדי  הישראלי, לרבות מזרח ירושלי  ורמת הגול   55
 .82' עמ, 16ראו הערה   56
 ".אזוריתתכנית מתאר "ש נקראת "תכנית מתאר מחוזית בתחומי איו  57
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שיקבע את האמצעי  הדרושי  , בחוות דעת של מהנדס, ]לתכנו  ובניה[המקומית של הוועדה 
 ". באזור י  המלח... לביסוס מבנה

 הוצגה תופעת הבולעני  באזור י  המלח בישיבה בהשתתפות נציגי משרד התשתיות 2003בשנת 
אר בעקבות זאת החלה לשכת התכנו  לעדכ  את תכנית המת. הלאומיות ונציגי לשכת התכנו 

 הוספה 2008בעדכו  האחרו  לתכנית מפברואר .  למועצה האזורית מגילות600' המקומית מס
בעת הכנת תכנית מפורטת באזור בו יש סיכו  "ולפיה , הוראה המתייחסת לראשונה לבולעני 

יש לקבל הנחיות מפורטות מהמכו  הגיאולוגי והמכו  הגיאופיזי לגבי הפעולות בה  יש , לבולעני 
הוראה ברוח זו הוספה ג  לתכניות מתאר ". ל מנת לאפשר את הבנייה והפיתוח המבוקשי לנקוט ע
 .58אחרות

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙‡ Ú·˜È˘ Ò„ ‰Ó Ï˘ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ· Í¯Âˆ ˘È˘ ˙È Î˙‰ ˙‡¯Â‰
ÁÏÓ‰ ÌÈ ¯ÂÊ‡· ‰ ·Ó ÒÂÒÈ·Ï ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈÚˆÓ‡‰ , ˙ÂÈÁ ‰ Ï·˜Ï ˘È˘ ˙È Î˙‰ ˙‡¯Â‰Â

 È‚ÂÏÂ‡È‚‰ ÔÂÎÓ‰Ó ˙ÂË¯ÂÙÓ ˙ Ó ÏÚ ËÂ˜ Ï ˘È Ô˙Â‡˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ È·‚Ï ÈÊÈÙÂ‡È‚‰ ÔÂÎÓ‰ÓÂ
ÌÈ˘˜Â·Ó‰ ÁÂ˙ÈÙ‰Â ‰ÈÈ ·‰ ˙‡ ¯˘Ù‡Ï ,˙ÂÓÈ˘È Ô È‡ .‡È‰ ÍÎÏ ‰·ÈÒ‰ ,¯ÂÓ‡Î , ı¯‡·˘

ÌÈ ÚÏÂ·‰ ˙ÚÙÂ˙ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰Ï ÌÈÈÒ„ ‰ ÌÈÏÎ ÔÈÓÊ ˘ÂÓÈ˘Ï ÌÂÈÎ ÌÈÓÈÈ˜ ‡Ï , ÌÈÒ„ ‰ÓÂ
 · ¯˙È‰Ï ‰˘˜· ˙˘‚‰ Í¯ÂˆÏ ¯˙Ï‡Ï Ì‡ÈˆÓ‰Ï ÌÈÏÂÎÈ Ì È‡ ˙È Î˙ ˙ Î‰ Í¯ÂˆÏ Â‡ ‰ÈÈ

˙Ë¯ÂÙÓ . 
הנוגעת , 53א "ותמ, 59הנוגעת לדרכי , 50א " דוגמת תמ תכניות מתאר אזוריות שונות  )ג(

לטענת המינהל .  באזור י  המלח  לא עודכנו ברבות השני  למרות השינויי  הדינמיי לתחנות דלק 
 למשרד מבקר המדינה 2008בר בתשובתו מנובמ. התכניות לא עודכנו בשל היעדר תקציב, האזרחי

לאחר העברת הסמכויות לרשות , 1995כי מאז נובמבר , 50א "הוסי- המינהל האזרחי לעניי  תמ
שבי  היתר טיפל , חדל המינהל האזרחי לשמש ארגו  ביצועי בעל תקציבי פיתוח, הפלסטינית

על , בהתא  לכ . ש"והפ  ליחידת מטה שתפקידה לשרת את הציבור באיו, במערכת הדרכי  באזור
'  ובכלל זה כביש מס האחריות על אחזקת כבישי יהודה ושומרו  , 199860פי החלטת ממשלה ממאי 

, ,"על א- החלטת הממשלה האמורה יז  המינהל האזרחי דיו  ע  מע. ," הועברה למע  90
ט  לידיעת הציבור באמצעות שילו90' שעניינו הבאת עובדת קיומ  של בולעני  בסמו  לכביש מס

 .מתאי 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰ÏÚÓ· ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ¯‡˙Ó‰ ˙ÂÈ Î˙ Ï˘ Ô ÂÎ„Ú ˙‡ „ÈÓÚ‰Ï ˘È
˘ÂÎ¯Â ÛÂ‚ È˜Ê  ÚÂ ÓÏ È„Î ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ ¯„Ò· ‰‰Â·‚ . ÈÁ¯Ê‡‰ Ï‰ ÈÓ‰ ˙·Â˘˙ ÈÎ ¯ÚÂÈ

 ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÁË˘Ï ‡ÏÂ „·Ï· ÌÈ˘È·Î· ÌÈ ÚÏÂ·‰ ˙ÚÙÂ˙· ÏÂÙÈËÏ ˙ÒÁÈÈ˙Ó
ÂˆÓ‰ ÁÏÓ‰ ÌÈ ˙ÂÏÈ‚Ó ˙È¯ÂÊ‡‰Â˙ÂÈ¯Á‡· ÌÈÈ ,˜Ï„ ˙Â Á˙ ˙Â·¯Ï. 

מעיו  בפרוטוקולי  של גופי  ממשלתיי  העוסקי  בענייני י  המלח עולה כי הקשר בינ   )ד(
כ  למשל אי  המינהל האזרחי . לבי  המינהל האזרחי בעניי  הטיפול בתופעת הבולעני  רופ- למדי
נציגי המינהל ; ווצרות בולעני מקבל מהמכו  הגיאולוגי מפות סיווג ומיפוי אזורי היתכנות להי

האזרחי לא היו בעבר וג  בעת הכנת דוח הביקורת אינ  חברי  בוועדות מרכזיות העוסקות בתופעת 
דוגמת ועדת ההיגוי לבחינת עבודתו של הצוות ההנדסי לבדיקת תופעת הבולעני  אשר , הבולעני 

__________________ 
 . לחו- מצפה של 607/3'  ותכנית מתאר מפורטת מס607/2' תכנית מתאר מפורטת מס  58
 .1993התכנית קיבלה תוק- בשנת   59
 . בנושא האצת ההשקעה בתשתית תחבורתית3753' החלטת ממשלה מס  60
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מלח בראשות משרד התיירות יציבות הקרקע באזור י  ה והוועדה לנושא אי, 2002הוקמה בשנת 
 .2007אשר הוקמה בשנת 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÌÈÈË ÂÂÏ¯‰ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÚ ,ÈÁ¯Ê‡‰ Ï‰ ÈÓ‰ ˙Â·¯Ï ,
ÌÈÙÂ‚‰ ÏÏÎÏ Û˙Â˘Ó‰ ÌÈ Â˙  ¯‚‡Ó ÔÈÎ‰ÏÂ ‰Ê ÌÚ ‰Ê ¯˘˜· „ÂÓÚÏ , ˙‡ ÏÚÈÈÏ È„Î

‰È˙Â‡ˆÂ˙·Â ÌÈ ÚÏÂ·‰ ˙ÚÙÂ˙· ÏÂÙÈË‰ .  
Á Ï Ó ‰  Ì È  ¯ Â Ê ‡ ·  ˙ Â Ú ˜ ¯ ˜  ˜ Â Â È ˘˜ Â ¯ È ‰  Â ˜ ‰  È Ó Â Á ˙ ·   

 חלקות קרקע הגובלות בי  המלח או 29י "שיווק ממ)  תקופת השיווק להל  ( ועד היו  1995משנת 
הקרקעות שווקו בעיקר לגופי  ציבוריי  .  מטר ומצויות בתחומי הקו הירוק500מרוחקות ממנו עד 

 . חריי תעשייתיי  ומס, במיוחד לשירותי  ציבוריי , וממשלתיי  ולחברות מסחריות
ובהסכמי  עמ  לא כלל , י קרקעות לרוכשי "הביקורת העלתה כי במהל  תקופת השיווק שיווק ממ

עוד העלתה . וכי הרוכשי  מודעי  לכ  ומעונייני  בכל זאת ברכישה, הערה כי ייתכנו בה  בולעני 
 .י באשר לשיווק קרקעות באזור י  המלח"הביקורת כי לא קיי  נוהל מיוחד בממ

˘Ó ˙Ú„Ï‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯ ,ÓÓ ÏÚ" ¯˘‡· ˙ÂË¯ÂÙÓÂ ˙Â¯Â¯· ˙ÂÈÁ ‰ ¯˙Ï‡Ï ÔÈÎ‰Ï È
ÁÏÓ‰ ÌÈ ¯ÂÊ‡· ˙ÂÚ˜¯˜ ˜ÂÂÈ˘Ï .ÓÓ ÏÚ" ˙ÂÚ˜¯˜ ˜ÂÂÈ˘ ‡˘Â · Â˙„ÓÚ È‰Ó ËÈÏÁ‰Ï È

Â ÎÂÈ˘ ˙ÂÈÁ ‰· ÈÂËÈ· È„ÈÏ ÂÊ ‰„ÓÚ ‡È·‰ÏÂ ÌÈ ÚÏÂ· Ô‰· Â‡ˆÓ ˘.  
Ì È  Ú Ï Â ·  È ˜ Ê   Ô È ‚ ·  È Â Ù È ˘ Ï  Â ‡  Á Â Ë È · Ï  ˙ Â Î ¯ Ú È ‰ 

וקיימת א- סכנה , ופעת הבולעני  גרמה נזקי  רבי  לתשתיות באזור י  המלחת, כמפורט לעיל
במקרה כזה עלולות הרשויות להיתבע וא  תיקבע אחריות  יהיה עליה  לפצות את . לפגיעה בנפש

 . הניזוקי 
ח .1 ו ט י  פנתה המועצה האזורית תמר למשרד התשתיות הלאומיות וביקשה 1998 בדצמבר :ב

 תבטח את המועצה האזורית בגי  אחריותה 61) חברת ענבל להל  (מ "ח בעכי ענבל חברה לביטו
 בשל היותו המשרד הממשלתי המופקד על  ומשרד התשתיות הלאומיות , לתופעת הבולעני 
 השיב משרד התשתיות הלאומיות 1999בפברואר .  יישא בפרמיית הביטוח הנושא במועד זה 

היות שפניות חוזרות . וש ביטוח מפני נזקי בולעני למועצה כי אי  חברת ענבל מוצאת לנכו  לרכ
פנתה המועצה ,  לא נענו2001 1999ונשנות של המועצה האזורית תמר למשרד התשתיות בשני  

כל חברות הביטוח שלחו . לכמה חברות ביטוח מסחריות וביקשה מה  הצעות לביטוח המועצה
 .בפרט' י נזקי צד גהצעות לביטוח המחריגות כיסוי נזקי בולעני  בכלל וכיסו

, )ל" החשכ להל  ( נערכה ישיבה בהשתתפות נציגי החשב הכללי שבמשרד האוצר 2002באוגוסט 
ל כי היות שלא נית  לרכוש ביטוח "בישיבה סיכ  החשכ. חברת ענבל ומשרד התשתיות הלאומיות

בהר כי עד למועד יו. יש להעמיד תקציב לצור  העניי , משנה בגי  נזקי בולעני  או לפזר את הסיכו 
 .סיו  הביקורת הדבר לא נעשה

__________________ 
ה ועיקר עיסוק, מ היא חברה ממשלתית בבעלות מלאה של ממשלת ישראל"חברת ענבל לביטוח בע  61

כיסויי ביטוח ושירותי  פיננסיי  בעבור ממשלת ישראל ובעבור הגופי  , הספקת שירותי ייעו#
 .שבשליטתה
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 סיכמו נציגי משרד האוצר וחברי ועדת הכספי  בכנסת כי יש לגבש מדיניות ברמה של 2003ביוני 

 פנה אג- התקציבי  במשרד האוצר 2003ביולי . החלטת ממשלה בעניי  הסדר ביטוח לנזקי בולעני 
ברת ענבל מידע על אודות הנזקי  שנגרמו למועצה האזורית תמר וביקש שזו תעביר אליו ולח

על אודות פוטנציאל הנזקי  בעתיד ועל אודות ; כתוצאה מהבולעני  בשטח אחריותה של המועצה
 .2003המידע הועבר לאג- התקציבי  באוגוסט . היקפי הביטוח שהציעו חברות הביטוח המסחריות

ת הטבע של הבורות הבולעניי  לבדיקת תופע) של ועדת הכספי ( פנתה ועדת המשנה 2005במרס 
ביטוח וחיסכו  במשרד האוצר והזכירה את שסוכ  כשנתיי  קוד  לכ  , בי  המלח לאג- שוק ההו 

 השיב נציג האג- כי הוא פנה 2005באפריל . בי  משרד האוצר לבי  חברי ועדת הכספי  בכנסת
א  לא עלה , קי בולעני לחברות ביטוח מסחריות וביקש  למכור פוליסת ביטוח רכוש המכסה ג  נז

 .בידו למצוא חברות המוכנות לעשות זאת
˙Â Â˘ ˙Â¯‚ÒÓ·Â ˙Â·¯ ÌÈÓÚÙ ÌÈ ˘‰ ÍÏ‰Ó· ‰ÏÚÂ ·˘ ‡˘Â ‰˘ Û‡ ÈÎ ¯‰·ÂÈ , „ÚÂÓ „Ú

ÌÈ ÚÏÂ·‰ È˜Ê  È ÙÓ ÁÂËÈ·‰ ˙ÈÈÚ·Ï ÔÂ¯˙Ù ‡ˆÓ  ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ. 
י   .2 נ ע ל ו ב ה ת  ר ד ג ע"ה ב ט ו   ס :א י  לי  בנושא בורות " בישיבת ועדת המנכ"

אסו  " הוחלט כי תיבדק האפשרות להגדיר את תופעת הבולעני  2001המלח אשר התקיימה ביולי 
העניי  נמסר לבדיקת צוות שחבריו ה  היועצי  המשפטיי  . וכ  לאפשר פיצוי בגי  נזקיה " טבע

של משרד הפני  ושל משרד החקלאות וכ  נציג משרד , של משרד התשתיות הלאומיות, י"של ממ
עוד הוחלט בישיבת הוועדה כי הצוות . ונציגי המועצות האזוריות תמר ומגילות י  המלחהאוצר 

 .ל הוטל לרכז את הצוות"על נציג החשכ. יגיש את מסקנותיו בתו  חודשיי 
˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ,Î Ó‰ ˙„ÚÂ ˙·È˘È ¯Á‡Ï ÌÈ ˘ Ú·˘Î"ÌÈÏ , ˙Â ˜ÒÓ Â¯ÒÓ  ‡Ï

ÔÈ·‰ ˙ÂÂˆ‰-È„¯˘Ó , ˙Ï‡˘Ï ‰ ÚÓ Ô˙È  ‡ÏÂÚ·Ë ÔÂÒ‡ ‰ÚÙÂ˙‰ Ï˘ ‰˙¯„‚‰ ˙Â¯˘Ù‡. 
ת .3 י ד ו ע י י ר   ק ת  מ ק ל והציעה לו " פנתה חברת ענבל לנציג החשכ2001 בספטמבר :ה

ללא היזקקות , להקי  קר  בניהולה לכיסוי נזקי בולעני  אשר תאפשר מת  פתרו  מידי בקרות אירוע
ת אפשריי  לכיסוי נזקי  נער  דיו  במשרד האוצר בנושא פתרונו2003ביולי . להליכי  ממושכי 

בניהול , באותו חודש הציעה חברת ענבל בשנית כי המדינה תקי  קר . אסונות הנובעי  מבולעני 
בקר  ישתתפו כל הגופי  החשופי  לנזקי  . לכיסוי נזקי גו- ורכוש הנובעי  מבולעני , החברה
ירת עתודות כספיות מטרת הקר  תהיה צב. מפעלי  ומלונות, מועצות אזוריות,  המדינה כאמור 

כדי שיוכלו לתת מענה לכשיתרחש נזק , שוטפת מגופי  אלו" פרמיית סיכו "גדולות על ידי גביית 
 . בשל אסו 

ÌÈ„È‚Â ¯ÂÚ Ô¯˜‰ ˙Ó˜‰ ÔÂÈÚ¯ Ì¯˜ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú. 
˙ÂÈÂ˘¯‰ ÈÂÙÈ˘Ï Â‡ ÁÂËÈ·Ï ÌÈÈ¯˘Ù‡ ˙Â Â¯˙Ù ‰ÓÎ ÌÈÓÈÈ˜ ÈÎ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ ‰ÏÂÚ , Ì‡

„È ÏÚ ÂÚ·˙ÈÈ‚ „ˆ È 'ÌÈ‰Â·‚ ÌÈÓÂÎÒ· .˙Â Â˘ ˙Â¯‚ÒÓ· ¯Â˘ÚÎ Í˘Ó· ÌÈ Â„  ÂÏ‡ ˙Â Â¯˙Ù ,
˙Â‡ˆÂ˙ ÏÎ ‡ÏÏ Í‡ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó ÏÚ , ÌÈ ‡˘Â  ÊÎ¯ÓÎ

Â˙ÂÏÏÎ· ÁÏÓ‰ , ÔÈÚÓ ÌÈ¯˜ÓÏ È·ËÈÓ ÔÂ¯˙Ù ‡ÂˆÓÏ È„Î ÌÈÈË ÂÂÏ¯‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÔÈ· Ì‡˙Ï
ÂÏ‡ .È˙Ó‰ÏÂ ÌÈÈ„È ˜Â·ÈÁ· ˙·˘Ï ˙ÂÈÂ˘¯Ï Ï‡ ÌÈ˜ÂÊÈ ‰ ˙‡Â Ô˙Â‡ „ÈÓÚÈ ¯˘‡ ÔÂÒ‡Ï Ô

‰¯Â·˘ ˙˜Â˘ È Ù·. 
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 סיכו 
 ˙Â¯ÈÈ˙‰ ÈÙ Ú· ÈÏÎÏÎ ÁÂ˙ÈÙÏ ·¯ Ï‡Èˆ ËÂÙ Â· ÔÂÓË˘ ¯È„  Ú·Ë ¯ˆÂ‡ ‡Â‰ ÁÏÓ‰ ÌÈ ¯ÂÊ‡

‰ÈÈ˘Ú˙‰Â ,‰· ıÂ˜Â ‰ÈÏ‡ Í‡ : ÛÂÁ‰Ó ÌÈ‰ Ï˘ ÌÈÓ‰ Â˜ ‚ÂÒ  ˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘‰ ÌÈ˘ÂÏ˘·
ÌÈ¯ËÓ ˙Â‡Ó· ÈÏ‡¯˘È‰ , ÂÚÈÙÂ‰ ÛÂÁ‰ Í¯Â‡ÏÂ ÌÈ ÚÏÂ· ÈÙÏ‡)ÌÈÏÂ„‚ ˙Â¯Â· ( ÌÈ¯ˆÂÈ˘

˘ÂÎ¯ÏÂ ÛÂ‚Ï ˘ÓÓ Ï˘ ‰ ÎÒ . ˙È˙˘˙‰ ˙‡ Â ÈÎ‰ ‡ÏÂ ÌÈÈ˙ÏˆÚ· ÂÏÚÙ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó
¯ÂÊ‡‰ ÁÂ˙ÈÙ Í˘Ó‰Ï ‡ÓÈÈ˜ ˙· ˙ÂÈ È„Ó ÏÚ ËÈÏÁ‰Ï ‰Ï˘ÓÓÏ ¯˘Ù‡˙˘ . Ï˘ ‰‡ˆÂ˙‰

 ˙ÂÈ È„Ó"‰˘Ú˙ Ï‡Â ·˘ " ÌÈ ÚÏÂ·‰ ˙ÚÙÂ˙ ˙ÓÁÓ ˙ÂÓÈÈ˜ ˙ÂÈ˙˘˙ Ï˘ Í˘Ó˙Ó Ò¯‰ ‡È‰
Â·È‡Â¯ÂÊ‡‰ Ï˘ ÁÂ˙ÈÙ‰ Ï‡Èˆ ËÂÙ „ . 

ÌÈ ÚÏÂ· ˙·È·Ò· ‰ÈÈ ·Â ÔÂ Î˙Ï ¯˘‡· ÍÓÒÂÓ ¯Â˜ÓÓ ˙ÂË¯ÂÙÓ ˙Â‡¯Â‰ ¯„ÚÈ‰· , ‰ ÎÒ ˘È
ÈÂ˜Ï ÔÂ Î˙ Â  ÎÂ˙È ˙ÂÈ˙˘˙Â ÌÈ ·Ó˘ ‰·¯ ,ÔÂÒ‡Ï ÌÂ¯‚Ï ÏÂÏÚ‰ ¯·„ .˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó ÏÚ ,

ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ,˙ÂÈÓÂ‡Ï‰ ˙ÂÈ˙˘˙‰ „¯˘Ó ,Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó Ï‰ ÈÓ , ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ‰¯·Á‰
„ÏÚ· ÌÈÎ¯"Ó , ˙ÂÈ‚ÂÏÂ‡‚ ˙Â˜È„· ÂÚˆÂ·È ÈÎ ÁÈË·‰Ï ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÒÂÓÂ ÈÁ¯Ê‡‰ Ï‰ ÈÓ‰

ÁÏÓ‰ ÌÈ ¯ÂÊ‡· ‰ÈÈ ·Â ÔÂ Î˙Ï ÌÈÓÈ˘È ÌÈÏ‰  Â˘·Â‚ÈÂ ˙ÂÓÈ‡˙Ó. 
ÌÈÈË ÂÂÏ¯‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÏÚ ,˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó ÏÚ ¯˜ÈÚ·Â , ÁÏÓ‰ ÌÈ ‡˘Â  ÊÎ¯ÓÎ

Â˙ÂÏÏÎ· ,ÏÓ‰ ÌÈ Ï˘ Â¯ÂÓÈ˘ÏÂ Â˙Ïˆ‰Ï ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜Ï ÏÂÚÙÏÁ . Ï˘ È„ÈÓ ÌÂ˘ÈÈ
˘ÂÎ¯ÏÂ ÛÂ‚Ï ÌÈ˜Ê  ÚÂ ÓÏÂ ¯ÂÊ‡· ˙Â¯ÈÈ˙‰ ˙‡Â ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰ ˙‡ ÏÈˆ‰Ï ÈÂ˘Ú ÂÏ‡ ˙ÂËÏÁ‰.  



  


