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ד"התשע',בבאדרט"כ
2014מרץ31


23082814
)בתשובהנאצייןמספרנו(

ב"ש–מס'תיק



לכבוד
 ח"כיעלגרמן,שרתהבריאות


שלוםרב,


בריר דהבש הכרייה לעניין סמט' פרופ של ח"לדו התייחסותהנדון:


 

לכריית האפשרות בעקבות פוטנציאליות בריאותיות להשפעות בנוגע סמט פרופ' של לדו"ח התייחסות להלן

.פוספטיםבשדהבריר

 כללי

על הפוטנציאליות ההשפעות להערכת ידי על לו שניתן המנדט הדו"ח, מחבר של מקצועי רקע כולל הדו"ח

באת פוספט כרית עקב לאנגליתהבריאות שתורגמו השונים המסמכים את המסכמות טבלאות בריר, שדה ר

תוכנית ותיאור שיטתית, מדעית ספרות סקירת מביצוע שעלו הממצאים של סקירה הדו"ח, למחבר והועברו

.2014בינואר5-7ץביןהתאריכיםביקורובאר



 שלבי התהליך שביצע המומחה

מסמכירקעשוניםשניתנוע"ימשרדהבריאותומסמכיםנוספיםעלמנתלגבשאתחוותהדעת,קיבלהמומחה

חברתרותם ממשלהאחרים, משרדי ע"י הדו"ח-שהועברו ענין. העירערדוגופיםנוספיםובעלי תושבי אמפרט,

המסכםכוללרשימהשלכלהמסמכיםשנמסרולמומחה.

שרדהבריאות,נציגימשרדיממשלה:הגנתשהההמומחהבישראלוקייםמפגשיםעםנציגימ5-7/1/14בתאריכים

ממשלתיים-הסביבה,כלכלה,תשתיותאנרגיהומים,ופניםוכןמפגשיםעםאנשיאקדמיה,נציגיקהילהוגופיםלא

נפגשעםנציגיחברתרותםאמפרטוסיורבאתר כןהתקייםיוםסיורלאתרשדהברירבמהלכו כמו ענין. בעלי

,וכןביקורבערדוסיורקצרעםתושבהקהילה.מכרהאורוןואתרשדהבריר

 

 תהליך התכנון והאישור בשדה בריר, והמקום של חוות הדעת הנוכחית בתהליך קבלת ההחלטות
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נכוןלהיוםאיןבישראלפרוטוקולמסודרלהערכתסיכוניםבריאותית)כגוןתסקירהשפעהעלהבריאות(במסגרת

לאהיהשלם,עדלקבלתחוותהדעת,אשרבוצעבמקרהשלשדהברירתהליכיהתכנון,כתוצאהמכך,התהליך

ולאהיהמיטבי.

–כהשלסיכוניםבריאותייםנהוגלנקוט,ביןהיתר,במספרצעדיםבמהלךתהליךהער

עדלקבלתחוותדעתזובוצעומספרסקירותספרות,אךהןלאהיומלאות.חוותהדעת-סקירתספרות .1

 וללתסקירתספרותמקיפהומלאהשלהנושא.שלפרופ'סמטכ

סיכונים .2 הערכת ביצוע הן כיצד תיאור בבסיסן,בוצעוכולל קיימות הנחות ניתןאילו שיהיה מנת על

דברזהבוצעעודלפניחוותהדעתשלפרופ'סמט.–לאמודאתאיכותן,כוללהתייחסויותלחוסרוודאות

 סיכוניםמעודכןעלפיהנחותמעודכנותומקובלותנכוןלהיום.הדו"חשלפרופ'סמטביצעמחדשניתוח

במסגרתהעבודהשלפרופ'סמט,נערכהפנייהאקטיביתלכלבעליהענייןאשר–שמיעתכלבעליהעניין .3

קיבלונגישותישירהואפשרותלהשמיעאתדעתםולהעביראליוחומריםללאמגבלה.

 מהימן לצורך גיבוש עמדת משרד הבריאות בנוגע לכרייה בשדה בריר. לאור זאת, הדו"ח הנוכחי מהווה בסיס



 סיכום סקירת הספרות המופיעה בדו"ח המומחה

סקירתספרותהקשורהבכרייתפוספטיםובריאות

התייחסותלמחקרים תוך ובריאות, פוספטים כריית של בנושא בוצעהסקירתספרותשיטתית כחלקמהדו"ח

 או עובדים בקרב מסוכמיםשנערכו הספרות מסקירת הממצאים פוספטים. מכרה בקרבה הגרות אוכלוסיות

בדו"חהמלא.3בטבלהמס'

הדו"חמסכםאתסקירההספרותבאמירהלפיההדגששלרובהמחקריםהואעלזיהוםסביבתיבאתרהמכרה

 כי אם הפוספטים, תעשיית לעובדי ברורה סכנה הוכחה לא וכי אליו הצמודים מוגבליםובאזורים הנתונים

ושיעוריתמותהאשרנבדקו,הםמדדתוצאהגסיחסית.



(PMסקירתהשפעהאפשריתשלחלקיקים)

שיטתיות סקירות ומתוך באוויר, הנישא חלקיקי חומר שאיפת של הסיכונים על נרחבת עולמית ספרות ישנה

ודהאירופי,המשרדלהגנתהסביבה,האיחWHOשבוצעובארגוניםבינלאומייםבעולם)ארגוןהבריאותהעולמי

(הובאובדו"חממצאיםהרלבנטייםלשדהבריר:EPAהאמריקאי
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 חשיפה בריכוזי באוויר הנישא חלקיקי חומר של הארוך ולטווח הקצר לטווח לוואי תופעות הודגמו

 נמוכיםעדכדיהרמההקיימתכיוםבארצותהבריתובאירופה.

 מק באוויר נישאים לחלקיקים הואחשיפה והסיכון החשיפה ריכוז בין הקשר בתמותה; לעלייה ושרת

השניםהאחרונות40ליניאריללאסףנראהלעיןבריכוזיםשבהםנערכומחקריםאפידמיולוגייםבמהלך

 בארצותהבריתובאירופה.

 לרגישות שנחשבות האוכלוסייה קבוצות רשימת גם וכן להתרחב, ממשיך השליליות ההשלכות מגוון

 יקים.לחלק

 (הסוכנותהבינלאומיתלחקרהסרטןIARCסיווגה"זיהוםאווירחיצוני"כמסרטןבשנת)2013. 

 למרותמחקרמקיף,עדייןקיימתאיודאותמשמעותיתלגבימאפייניהחלקיקיםהקובעיםאתרעילותם.

תוךהמסלולגודלהואגורםקריטיבבירור,מאחרוהואקובעאתהסבירותלשקיעהואתאתרהשקיעהב

 בדרכיהנשימה.

 (מחקריםמעטיםיחסיתהתייחסולסיכוניםשלחלקיקיםשמקורםבקרקעcrustal particlesלבדם.)

ספרותהולכתוגדלהמתייחסת ישנםמחקריםהמצביעיםעלכךשלחלקיקיםכאלהישתופעותלוואי.

) "מסהגסה" הנמצאיםcoarse massלחלקיקיםהנקראיםחלקיקי אלו (, של 2.5-10בטווחהגודל

 (.PM2.5 -10מיקרוןבקוטראווירודינמי)

 2009בהערכתהמדעהמשולבבשנת(Integrated Science Assessment - ISA)  לגביחומרחלקיקי,

 PM2.5הסוכנותהאמריקניתלהגנתהסביבהמצאהכיהראיותמרמזותעלקשריםסיבתייםשלחלקיקי

ועםתמותהכללית.חסריםנתוניםעלעםהשפעותלטווח10- קצרעלהלבוכלידםועלדרכיהנשימה,

 השפעותארוכותטווחשלחלקיקיםבגודלזה.



 מכרייה בשדה בריר: הכתוצא הערכת סיכונים לבריאות עקב חשיפה לזיהום אויר

.(PM2.5מיקרון)2.5נראהשהחומרהעיקרישהינובעלמשמעותהואחלקיקיאבקבגודל

מיקרוגרםלמטר10לתמותההכלליתעלכלעליהשל3.3%עלפיהספרותהמדעית,מקובללחשבעליהבסיכוןשל

מעוקב.
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ערד

)אשרביצעהאתהתסקירעבור"גיאופרוספקט"בוצעועלידיחברתעלפינתוניתסקירההשפעהעלהסביבהש

(צפויהAERMODיבה,)הערכהשבוצעהעלפימודלאושרוע"יהמשרדלהגנתהסבאמפרט(ואשר-חברתרותם

 שנתיתממוצעתשל מעוקב0.2עליה למטר *מיקרון ביותר נתונים–)תחתההנחותהקיצוניות מיקוםכרייה,

בקצבכרייהשל פוספטבשנהבשדהבריר2מטאורולוגייםוכו'( טון כיוםקצההכרייהשלמיליון כי )ישלציין

מיליוןטוןבשנה,אךנמסרכיבשדהברירזהיהיהקצבהכרייה7אמפרטהואבהיקףשל-פוספטיםעלידירותם

.המירביוכךגםחושבבמודל(

) ערד העיר לקולטניםהממוקמיםבתוך זהמתייחס אשר3,8,11מספר אחד קולטן ישנו כי ישלציין כן כמו .)

בעתידאשרהערךשםליויכולההעירלהתפשטאממוקםבאזוראשרמיועדלהיותאזורתעשייתישלהעירערד

מהנקודותהאחרות.3.5אשרמגלםסיכוןשלפי*מיקרוגרםלמטרמעוקב0.7הינוגבוהמשמעותית,

 תוספת הינו כתוצאהמהכרייה ערד בעיר לתמותה כלומ0.00066=0.2/10*0.033הסיכון . לשנה.10,000-ל6.6ר

-ל1)המינימליביותרהמקובלבעולםהמערבילאוכלוסייההכלליתהשנתי(גםמהסף6מספרזהגדוליותר)פי

.לשנה(10,000

הסיכון.ממנוונובעלשנהבסיכוןישיריחסשתלויאוכלוסייהשלשלמיםלחייםמתורגםלהיותיכוללשנההסיכון

גםזהסיכוןלחישובמדויק(.גם,לאניתן100גבוהיותרבכשניסדריגודל)פיהינו(lifetime risk)שלמיםלחיים

.הואגבוהבהרבהמהסףהמקובללסיכוןלחייםשלמיםבעולםהמערבילאוכלוסייהכוללת

אישבשנה.לאורזאתולאורהסיכוןהנ"לצפויים179בשלושהשניםאחרונותבממוצעבערדעלפיהלמ"סנפטרו

נפט0.118 כלומר שנהבערד. רנפטריםתוספתייםמידי נוסףבממוצעכל 8-9אחד בגודלשנים. מספרזהתלוי

האוכלוסייהובמידהשאוכלוסייתערדתוכפל)כמתוכנן(גםמספרמקריהתמותההצפויהיגדלבהתאם.



סייפהכ

.*מיקרוגרםחומרלמטרמעוקב0.1מייצגאתהישובכסייפה.בנקודהזוישנהעלייהשל12רצפטור

 ביתוספת לתמותה הסיכון הינו מהכרייה כתוצאה כסייפה 0.00033=0.1/10*0.033ישוב כלומר 10,000-ל3.3.

(.0.033%)לשנה

 והוא גודל סדרי בכשני יותר גבוה שלמים לחיים הסיכון כאן, לחייםגם לסיכון המקובל מהסף בהרבה גבוה

.שלמיםבעולםהמערבילאוכלוסייהכוללת

 לאורזאתצפויים28םאחרונותבממוצעבשלושהשניבכסייפהעלפיהלמ"סנפטרו נפטרים0.009אישבשנה.

,נכוןלמספרהתושביםכיום,ומבלישנים100פטראחדנוסףבממוצעכלתוספתייםמידישנהבכסייפה.כלומרנ

לקחתבחשבוןאתקצבהגידולהצפויבאוכלוסייההבדואית.

כסיף 
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באזורהרבעהצפוןמערבישלהמחלףעל,וקםבאזורשדהברירהישובהמיועדלקוםבשםכסיף,אמורלהיותממ

ללאעליה1ועדלאזורקולטן*מיקרוגרםלמטרמעוקב0.1עםעליהשל7ביןאזורקולטן,,מולכסייפה31כביש

.הסיכוןיהיהדומהלישובכסייפהאופחותממנו.*כללבזיהום



בדואיםבפזורה

ביםבאזורהמיועדלכרייה.באזורזהכצפויהערכיםהינםגבוהיםבמיוחדעדכדיישנםבדואיםהיושםנכוןלהיו

אשרנמצאעלגבולהשדה.מספרזהמייצגעליהבסיכון36כמובקולטן*מיקרוגרםלמטרמעוקב10.9עליהשל

(.ציטוטמהדו"חלשנה,סיכוןאשרלכלהדעותאינומתקבלעלהדעת)3%לתמותהשלמעל

מיקרוגרם3.8פורעהממוקם,המודלמראהעליהשל-,היכןשביתהספראל25ייןשבמיקוםשלקולטןחשובלצ

.לשנה,סיכוןאשרלכלהדעותאינומתקבלעלהדעת1.25%.כלומרסיכוןשל*למטרמעוקב



נקודותנוספות

החישובהנ"למתייחסלתמותהכללית.סבירשבעתהכרייהתהיהגםעלייהנוספתבתחלואהבעיקר-תחלואה

–בסרטן,מחלותנשימתיותומחלותלב,אשרניתןללמודעליהםממספרמקורות

 -עליהבתמותהממחלותלבביות9%-עלייהבסיכוןלתמותהמהןכפישמופיעבדו"חשלפרופ'סמט .7

מסרטןריאות.11%-ממחלתלבאיסכמיתו15%נשימתיות,

 ירהשלהמידעהעדכניעלהקשרביןכללסק1אשרפורסםלאחרונהארגוןהבריאותהעולמידו"חשל .2

ב מקורו אשר לזיהום טווח וקצרת ארוכה PM 2.5-חשיפה פי על שמחזקה. נוסף מידע הצטבר דו"ח

    ועעלהקשרלמחלותלבונשימהוכןהתקבלועדויותנוספותעלקשרלמחלותכלידם,מחלותאתהיד      

שפעהעלתוצאותלידות.הנשימהבילדיםואף       

.2כמסרטןודאיOutdoor air pollutionאתשלארגוןהבריאותהעולמיIARC-סיווגה2013בשנת .3

 ההערכת סיכונים לבריאות עקב חשיפה לקרינ

ולאסבירשהכרייהתגבירחשיפהשל בתשלרדון, הצטברותמשמעותיתשלתוצרי אין בכרייהבמכרהפתוח,

האוכלוסייההקרובהלתוצריבתשלרדון.חשיפהזואיננהמוגדרתכסיכוןבדו"ח.

 

 אפשרויות פעולה עבור מקבלי ההחלטותהמלצות דו"ח המומחה ל

:לאלכרותבשדהבריר1אפשרות

ב לאוראי ישיר. לבריאותבאופן פוטנציאלי כרייהמשקףאתההחלטההיחידהשלאתביאלעליהבסיכון יצוע

.כלעליהבריכוזחומרחלקיקיטומןבחובוסיכוןמסויםהידעהנצברברורכי



:ביצועכרייתניסיון)פיילוט(2אפשרות
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כאמור פיילוטתלויהבמטרותהמוגדרותלהשגה. ביצוע על טומנתהחלטה החלקיקי החומר בריכוז עליה כל ,

בחובהסיכוןוברורכיכלכריהתביאלעליהבריכוזהחומר.לאורזאת,ברורכיפיילוט,טובככלשיהיהלאיכול

לשלולולהבטיחאיסיכון.במידהוזומטרתהפיילוטהריאיןמקוםלביצועו.

,"הציפיותממנוסמטיכרייהמלאהבפועל.לדבריפרופ'הפיילוטיכוללתתאינדיקציותלגביהמודלאךלאלגב

אינןריאליות".

,אובלשוןהדו"ח:נראהשפיילוטלאישנהמהותיתאתהתוצאותובכךלאיתרוםלקבלתההחלטהלסיכום,

Given the parameters for the pilot mining, the experience gained could not be used to provide 

assurance that there would be no adverse health consequences for full mining. 

)ההדגשהבמקור(



:כרייהבהיקףמלא3אפשרות

עדלכתיבתחוותהדעתשלפרופ'סמטבאופציהזולאנשקלתכרגע,לפיהבנתמחברהדו"ח.ביצועפיילוטנחש

כאלטרנטיבהמקובלתיותר.



 הדו"חוהמלצות  לממצאים ניתוח סיכונים בהתא

קביעתסףסיכוןמקובל:

דברהנחשבבטוחהואדבראשרהסיכוןשלונחשבמקובלעלהחברה.בעולםהמערביהסיכוןהמקובלעלהחברה

אוכלוסייה )עובדים, לסיכון החשופה האוכלוסייה באופי ממנו( והתועלת )ובחשיבות המדובר בפרויקט תלוי

שהבמיוחד(ובאופיהסיכון)תמותה,מחלהממארת,זיהוםממקורמיםוכו'(.כלליתאואוכלוסייהרגי

כסיכוןלשנהאוכסיכוןלחייםשלמיםשלבןאדם)בהנחהשהואחשוףלאורך–ניתןלהציגסיכוןבמספרצורות

הספציפיוןלסיכוןהמדובר(.ניתןלבצעהמרהביןשניסיכוניםאלואךהמרהזודורשתלדעתאתהסיכוכלחיי

זהה הינו וסבירלהניחשהסיכון ניתן לגיל, הספציפי כאשראיןאתהסיכון קיים. נתוןאשרלעיתיםאינו לגיל,

לרוב יותר גבוה נשימתיות מחשיפות הסיכון )בפועל, החישוב את לבצע זה ולפי האדם של חייו כל לאורך

לאמשתנ אךהחישובהסופי מחלותכרוניות, מאודבמבוגריםובעלי גסוכללי באופן המהותיתכתוצאהמכך(.

 על עומד הסיכונים שני בין שהיחס לומר 1:100ניתן של סיכון כלומר של1:1,000,000, לסיכון שווה לשנה

לאורךחייםשלמים.1:10,000

–לאחרקביעתרףאוטווחהסיכוןהמקובלוחישובהסיכון,לרובהמדיניותנקבעתבהתאם

דוחיםאתביצועהפרויקט–בפועלגדולמהסיכוןהמקסימליהמקובלכאשרהסיכון .7

 ולאנדרשיםצעדיםנוספיםהפרויקטמאשריםאת–כאשרהסיכוןקטןמהסיכוןהמינימלישנקבעבטווח .2
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להפחתתסיכון

 מאשריםאתהפרויקטתוךנקיטתצעדים)סביריםמבחינתעלות–כאשרהסיכוןנופלבטווחהמקובל .3

(.ALARA – as low as reasonably achievableוישימות(להפחתתהחשיפהלמינימוםהאפשרי)

 כל על משמעותית( מחלה או )תמותה אחד מקרה של בטווח נע המקובל הסיכון לרוב עד10,000בארה"ב

ה,הסיכוןהמקובלהינובמדינותאחרות,כגוןבריטני.לחייםשלמיםמקרימוותאומחלהמשמעותית1,000,000

 כל על משמעותית( מחלה או )תמותה אחד מקרה 10,000של משמעותית1,000,000עד מחלה או מוות מקרי

3,4,5,6לשנה



רמתהסיכוןמכרייהבשדהברירבהתאםלדו"ח

הכרייההצפויעלפיהנתונים)בהנחהכיתושביהפזורההבדואיתלאיהיונוכחיםבאזורהמרביהסיכוןתוספת

,נתוןהמגלםנפטראחדנוסףבכלתשעשניםמקרימוות10,000-ל*6.6כפישהםכיום(הינובישובערד,סיכוןשל

.סיכוןזההינוגדולמהסיכוןהמקובלבעולם.מקרימוותבשנהבערד(179)בהנחהשל

המצטברתהצפויהעלבריאותבצירוףשלעליהצפויהבתחלואה)גםאםאינהמדידהבמקרההנוכחי(,ההשפעה

.הינהמעברלסףהמקובלותהחברתיתהאדם

 *הערה: 

על ידי חברת  ,, כאמור לעילמבוססים על נתוני מודל זיהום אוויר שבוצעושערך פרופ' סמט חישובי הסיכון 

ואשר אושרו על ידי המשרד להגנת הסביבה. במהלך עבודתו של אמפרט -עבור חברת רותם"גיאופרוספקט" 

רופ' סמט, הועברו נתונים נוספים על ידי חברת "גיאופרוספקט" אשר שונים מהנתונים הראשונים. לאור זאת, פ

במידה שיהיה שינוי או תיקון לנתונים אשר שימשו את פרופ' סמט בחישוב הסיכון, כפי שנמסרו למשרד 

ר סביבתי חדש, ונבקש מהמשרד להגנת הסביבה לבצע תסקי נדרושהבריאות ולפרופ' סמט בדו"ח הראשוני, 

 ו. ללהיות שותפים 
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2. http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/pr221_E.pdf. 

3. http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/iwachap10.pdf 

4. http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110322143804/http://www.rcep.or

g.uk/reports/21-standards/documents/standards-full.pdf 

5. http://www2.mst.dk/udgiv/publications/2009/978-87-7052-920-4/pdf/978-87-

7052-921-1.pdf 

6. http://www.usbr.gov/ssle/damsafety/jointventures/tolerablerisk/07Schoeny.pdf 








בברכה,


 איתמר גרוטופרופ'
ראששירותיבריאותהציבור




העתק:
,מנכ"למשרדהבריאותגמזו רוניפרופ'
,המשנהלמנכ"למשרדהבריאותבעז לבד"ר
יועצתלשרתהבריאות,אורית בוצרגב'
,ע/ראששירותיבריאותאודי קלינרד"ר
מהנדסארצילתכנוןוקולחים,המחלקהלבריאותהסביבה,דוד ויינברגמר
,רופאמחוזדרוםמיכאל גדלביץד"ר
תמשפטיתבריאותהסביבהיועצ,מיכל גולדברגעו"ד
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 נספח: המלצות לעתיד 

במהלךתהליךהערכהובחירתמיקוםמתקןנהוגלבצעאתהפעולותהבאות:

 צעדים ונקיטת ההחלטות לקבלת הדרושות וההוכחות העדויות זיהוי לתהליך, ומטרות דרך אבני קביעת

 שונים.להשגתןעלמנתשייבחנוע"יפאנלמומחיםבלתיתלוייםמתחומים

 .חוותהדעתועדויותמומחיםצריכותלעמודבסטנדרטיםבינלאומייםשלאיכותושקיפות 

 .ביצועסקירתספרותמקצועיתשיטתית 

 בוצעו כיצד יבינו ההחלטות לוודאשמקבלי מנת מתאיםעל עםתיעוד הבריאות על הערכתסיכונים ביצוע

 ותן,כוללהתייחסויותלחוסרוודאות.ההערכות,אילוהנחותקיימותבבסיסןולאמודאתאיכ

 ערד תושבי הבדואים, אוכלוסיית את הכולל בריר בשדה בכרייה עניין בעלי של מגוון קיים ציבור: שיתוף

ויישוביםסמוכים,חברתהכרייהועובדיה,אזרחיישראלבכללוהממשל.תהליךבחירתמיקוםלמתקןמזהם

רשיטתיבהליךפתוחבמקביללאפשרותלהעירהערותעלמסמכיםפוטנציאלייכלולבד"כהליךשיתוףציבו

 בנוגעלהשפעותעלהסביבהוהבריאות.

 ותסייע תלוי בלתי באופן שונים בנושאים סיכונים הערכות שתספק שונים מתחומים מומחים ועדת כינוס

בתהליךקבלתההחלטות.




 
 


