כ"ט באדר ב' ,התשע"ד
31/03/20144
מספרנו23383114:
)במענה ,צייין מספרנו(
תיק -

ללכבוד
שוורץ
הגב' בינת ש
ה
רר' מינהל תככנון
הפנים
ם
משרד
מ
בבאמצעות מיילBinatsc@moin .gov.il :

שלום רב,
ש
דעת סותרות בביחס לסיכוןן הבריאותי הטמון בכררייה בשדה בבריר .משרד
תי חוות ת
תפקיד מצאת
עעם הגיעי לת
חנא וד"ר דובבנוב ,ועודכן
תנגד לכרייהה ודו"ח שהווזמן על ידי עעיריית ערד ,ונערך על ידדי ד"ר בר ח
הבריאות הת
ה
קשת משרד ההבריאות ,אשש חוות דעעת זו.
בבהמשך לבק
טנציאל נזק
כרייה בשדה בריר אין כל פוט
ה
שפירא בו נככתב כי" :לעעבודת
מנגד נמצא דדו"ח של פררופ' שמואל ש
מ
קה נפשית"
בהיבטי חלקיקים ננשאפים ,קריינה ,רעש ועק
י
בביחס לתושבבי ערד וכסיייפה
ה בריר אשר
אמצעות כרייה נסיונית בבחלק משדה
בברקע עמדה הצעה לקיוום פיילוט אשר יוכל לבדדוק זאת בא
האוויר בעת כריית פוספפטים באזור
מטרה לאמווד את פליט ות מזהמי ה
באתר מרוחק מההעיר ערד ,במ
ר
ננמצא
הבריאות ,בעעת כרייה מללאה.
הצפויה על ה
ת ההשפעה ה
ולהעריך בהתאם את
ך
זזה,
שים למקור
ם ומנגד עובבדי מפעל רותם החושש
מחד תושבים ההחוששים ללבריאותם וולגורל עירם
ד
מצאתי
מ
פפרנסתם.
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הם )מכל צדד( ,החלטתי
ם והחשדות שנלוו עליה
צים השונים
את חוות הדדעת המקצוועית מהלחצ
ככדי לנתק א
שוחרר מהללחצים ודעות קדומות ,שהתבקש "לבחון את
מומחה אובייקטיבי ,מש
חוות דעת של מ
ת
ללבקש
שלו ולייעץ ללמשרד הברריאות בנוגע
ת הצפויות ש
הנושא של ככריה באתר שדה בריר וההשפעות הבריאותיות
ה
שר לכרייה בבשדה בריר"".
ללעמדתו באש
מר גרוטו ,רראש שירותי
של פרופ' איתמ
מט ,ואת הת ייחסותו ל
של פרופ' סאמ
אתי את חוו ת הדעת ל
ללאחר שקרא
ת הבריאות,
חריותי כשרת
חוות הדעת הקוודמות בנדון ,ומתוך אח
מול עיניי ת
בבריאות הצייבור ,ולאחרר שעמדו ל
א את המצב
אינה נכונה ,שככן ,הוא לא יוכל לשקף באופן מלא
ה
הפיילוט
לכלל מסקנה כיי אפשרות ה
ל
הגעתי
ה
קף מלא לא
א יוכל לספק ביטחון כי ללכרייה בהיק
ט" :הניסיון ש
בבפועל ,או ,ככדבריו של פפרופ' סאמט
שייצבר ,לא
מקור(".
ת שליליות )ההדגשה במ
השפעות בריאותיות
ת
ייהיו
אה בשדה ברריר לתושבי האזור כולו
מכרייה מלא
את רמת הסיככון הצפויה מ
ככמו כן לאחר ניתוחו שלל סאמט ת
עומד בסטנדרט
ד
השתכנעתי כי כרייה בבשדה בריר תביא לסיכון בריאותי שאינו
ה
טים של סיככון בריאותי
איננו יכולים להסכים לו.
ובאירופה ושגם אנו א
ה
המקובלים ככיום בארה""ב
ה
הציבור יש ללעשות הליך
ללסיום ברצווני להעיר כיי בהליך של בחירת כל אתר למפעלל המשפיע עעל בריאות ה
תית וקביעת
סקירת ספרות מקצועית שיטת
ת
הבריאות לררבות
סגרתו יש לההכין תסקיר השפעה על ה
מסודר במס
מ
מומחים ושייתוף הציבורר .רק לאחר מכן יש לקבבוע את המייקום הראוי
הערכת סיכוונים ,קבלת חוות דעת מ
ה
אתר.
ללכל אתר וא

בכבוד רב,
ח"כ ל
יעל גרמן
שרת הבריאות
העתקים:פררופ' רוני גמזזו ,מנכ"ל
ה
פרופ' איתמר גגרוטו ,ר' מינהל בריאות הציבור
סמט
ללוטה :התייחסות לדו"חח של פרופ' ס
הדו""ח של פרופ' סמט
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