כרייה בשדה בריר  -בכיה לדורות

כריה בשדה בריר

בכייה לדורות

בשם  6000תושבים הרוצים לגור בערד
בלי מכרות
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כרייה בשדה בריר  -בכיה לדורות

כרייה בשדה בריר  -בכיה לדורות

עמדת תושבי ערד

לבקשת רותם אמפרט להקים מכרה פתוח
לכריית פוספטים  -בסמוך לעיר:

 .1המחצבה תפגע בבריאותנו :תהיה עליה במקרי הסרטן ובתמותת תושבים
• אבק רדיואקטיבי
חלקיקי הפוספט נושאים איתם מטענים רדיואקטיביים .הרוח תוביל את חלקיקי הפוספט לאזורים מיושבים  -ערד,
כסייפה ואל-פורעה – ותגרום לעליה במקרי הסרטן.

• עליה ברמת גז הראדון הרדיואקטיבי
הפיצוצים גורמים להדף ,לתזוזה וסדקים בקרקע ברדיוס של קילומטרים מאזור המכרה .תזוזת הקרקע והסדקים
יביאו לשחרור גז ראדון כלוא מהאדמה ולעליה גדולה בריכוזו במקומות המיושבים .הדבר ישפיע ,בהתאם לדו"ח משרד
הבריאות ,משמעותית על כמות מקרי הסרטן.

• חלקיקי אבק נשים
מומחי משרד הבריאות מזהירים שכרייה בשדה בריר תגרום לעליה בכמות האבק הנשים ,ותגרום לעליה בתמותת
התושבים בערד ,בכסייפה ואל-פורעה.

• רעש והדף פיצוצים
רעש הפיצוצים יישמע בעיר ערד ,בכסייפה ובאל-פורעה .לרעש ולהדף הפיצוצים יש השפעה שלילית רחבת היקף על
בריאות האדם.

 .2הקמת המכרה תגרום פגיעה כלכלית ותדמיתית חמורה בעיר ערד ובסביבתה
• עזיבת תושבים
ערד ידועה באויר הנקי והבריא שלה .אויר זה היווה מקור משיכה לתושבים רבים .כמו כן ,המכרה יראה מחלקים גדולים
של העיר ערד .הנוף הייחודי ,שהוא חלק מקסמה של העיר המדברית ,יכחד .המכרה יגרום לכך שתושבים בעלי יכולת
יעזבו את העיר ,מחשש לבריאות משפחתם ,אוכלוסיה חזקה לא תגיע לעיר מאותה סיבה ,והעיר ,הרחוקה ממרכז
הארץ ומהמרכז הכלכלי ,תמשיך ותיחלש.

• פגיעה בתיירות
ערד שואפת לבסס את התפתחותה הכלכלית העתידית על תחום התיירות .הקמת מכרה על נזקיו הבריאותיים ,הרעש
הנלווה ,האבק והפגיעה בנוף אינם מתיישבים עם פיתוח התיירות .בתי המלון ,חדרי האירוח ועסקים נוספים בתחום
התיירות ינזקו.

• אי התפתחות לכיוון הייטק
מפעלים "נקיים" ובעלי טכנולוגיה מתקדמת לא יקומו בעיר מאותן סיבות שנמנו ותימנע התפתחות בכיוון זה.
איור  .1תוצאות סקר עמדות בין תושבי ערד
לגבי הקמת מכרה שדה בריר

• פגיעה חסרת תקנה בנוף ,בחי ובצומח
חברת רותם אמפרט "שיקמה" בשנים האחרונות מחצבות ישנות ,לדוגמא באזור של המכתש הקטן .למרות ההשקעה
ב"שיקום" ,השטח לא חוזר לקדמותו.

 .3איננו מוכנים להיות שפני נסיון בידי חברה מזהמת
אין בעולם המערבי דוגמאות לכך שהוקמה מחצבת פוספטים כה קרוב למקומות ישוב ,על המדינה למנוע אפשרות זו
בערד.
בנוסף ,חברת רותם אמפרט  -בעלת הזכיון ל 40 -שנות כרייה בשטח!  -הינה המזהמת מספר אחת במדינת ישראל.
האם ניתן לה להיות אחראית על בריאותנו ובריאות ילדינו?!

לפרטים נוספים  -צרו קשר:
saritoked@walla.com

ד"ר שרית עוקד 054-3306200
החוברת הופקה בסיוע קרן שלי



ערד – נכס לאומי
המכרה – נכס פרטי

בשם כששת אלפים מתושבי ערד ,אשר חתמו על עצומה ודרשו למנוע כריית פוספטים
בשדה בריר ,אנחנו מבקשים מכם ,חברי הועדה המחוזית ,לדחות על הסף
את בקשת רותם אמפרט להקים מכרה פוספטים ליד ערד.



נתונים על שדה בריר

כרייה בשדה בריר  -בכיה לדורות

נתונים על שדה בריר

ראשי פרקים
						
• נתונים על שדה בריר
			
• הסכנות הבריאותיות בכריה בשדה בריר
		
• נקודות החולשה בתסקיר ההשפעה על הסביבה
• חוקי השמירה על איכות הסביבה והאכיפה במדינת ישראל
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• תוכנית תיירות באזור שדה בריר
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שטח:
• שדה בריר מתוכנן להתפרש על שטח של  13,000דונם.
• האזור נמצא בשטח המוניציפאלי של העיר ערד ,באזור הר בריר ,מדרום לכביש  31בין ערד לכסייפה.

מרחק:
• פחות מארבעה ק"מ מדרום מערב לבתי העיר ערד.
• שלושה וחצי ק"מ מזרחית לבתי העיירה הבדואית כסייפה.
•פחות מקילומטר אחד מבתי היישוב הבדואי אל פורעה (הנמצא בתהליך הכרה כישוב מוסדר).
• ק"מ אחד בלבד מאזור התעשייה של ערד ,בשטח המתוכנן להתפתחות מיזמי תיירות שונים.

ניצפות:
איזור המחצבה המיועדת נצפה מבתי ערד ,מבתי כסייפה ומבסיס חיל האוויר נבטים.
אין בעולם המערבי דוגמא למכרה פוספט פתוח הקרוב כל כך למקומות ישוב.

ערד

כסייפה

ערד

אל פורעה

בית ספר יסודי אל פורעה

שטח המכרה

הדיון במכרה –
שעות ספורות
המכרה – שנים
הר בריר



איור  2מבט מהר בריר

רבות

איור  .3מפת שדה בריר



הסכנות הבריאותיות

כרייה בשדה בריר  -בכיה לדורות

אזור המכרה

הסכנות הבריאותיות בהקמת מכרה בריר

אזור המכרה משתרע על השיפולים המערביים של רכס זוהר ,אזור של גבעות מסך ובקעת ערד.
הנגר העילי של האיזור מתחלק לנחל חימר ונשפך לים המלח ולנחל מלחתה ונחל באר שבע ונשפכים לים התיכון.

גידול באבק הנשים .מתוך הערכת ההשפעה הבריאותית של כריית פוספט על תושבי ערד שנעשתה ע"י מומחים
לבריאות הציבור עולה כי כמות האבק הנשים (ניתן לנשימה) באזור תעלה ,מה שיפגע בצורה ממשית בבריאות
תושבי האזור ואף יגרום למוות .כמו כן ,המכרה ישפיע באופן עקיף על רמת גז הראדון ויגרום עליה בכמות חולי
הסרטן בקרב התושבים.
באבק הפוספט מצוי אורניום .האורניום הינו חומר רדיואקטיבי שחשיפה אליו גורמת לנזקי קרינה ,ועלולה לגרום
למחלות סרטן שונות .ועדת העבודה של הכנסת דנה בחודש אוגוסט  2004בנושא החשש לחשיפת עובדי רותם אמפרט
לכמויות גדולות של אבק פוספט ודרשה להגדיר את עובדי הפוספטים כעובדים החשופים לקרינה ,בדומה להגדרתם
במדינות שונות באירופה.
כל גרגר של אבק מרחף נשים שייכנס לריאות של מי שינשום אותו ,גם של ילדים ,יפלוט שם ,בתוך הריאות ,קרינת
אלפא מסרטנת.

מדינת ישראל




איור  .4איזור המכרה המיועד




משרד הבריאות
לשכת הבר
מחלקת יאות  -מחוז הדרום
בריאות הסביבה
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0471
מחוזית

שלום רב,

אזור המחצבה נמצא באזור גבעות לס מדבריות ,מרקם אשר שיקומו אחרי החציבה הוא בעייתי עד בלתי אפשרי.
כמות המים הקטנה והצומח המועט מגבילים את התחדשות הקרקע ,ולמעשה כל שינוי בפני הקרקע ,פוגע לעד
בבתי הגידול ,והינו שינוי ניצחי (מאות שנים) ,אשר לא ניתן לתיקון.
חברת רותם אמפרט בחרה בהקמת המכרה בשדה בריר מהנימוקים הבאים:
 .1רזרבות לכרייה במשך  20שנה.
 .2המרחק הקרוב יחסית למפעל במישור רותם.
 .3אפשרות התרחבות לכיוון צפון מערב (למרבץ זהר צפון).
כמות חומר הגלם המוערכת בשדה היא  65מיליון טון פוספט.
מעליו קיימת כמות טפל העולה על פי שתיים מכמות הפוספט .נפח הטפל מוערך ב 137-מיליון מטרים מעוקבים.
במכרה מעוניינת חברת רותם-אמפרט לכרות בשיטת  ,Strip Mineבה מסירים בשלב הראשון את החומר הטפל
באמצעות פיצוצים ,מחפרים וכו' מפני השטח עד לשכבת הפוספט .לאחר מכן כורים את הפוספט ,גם כן באמצעות
כלים מכניים ופיצוצים.
עפ"י התסקיר ,חברת רותם מתכננת לעבוד באזור זה כארבעים שנה.
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הסכנות הבריאותיות

הסכנות הבריאותיות

מתוך דו"ח משרד הבריאות

שיא האבסורד:

מעיר בריאות
לעיר מכרות




הסכנות הבריאותיות

נקודות החולשה של התסקיר הסביבתי

נקודות החולשה בתסקיר ההשפעה על הסביבה
בשנת  1999דנה הועדה המקומית ערד לתכנון ובניה והחליטה על הכנת תסקיר השפעה על הסביבה לתוכנית .התסקיר
הוכן עפ"י הנחיות המשרד לאיכות הסביבה ,באישור הועדה המחוזית לתכנון ובניה .חברת רותם אמפרט שכרה את
שירותי חברת גיאופרוספקט לצורך הכנת התסקיר ,אשר אמור היה לבדוק את ההשפעה הסביבתית על האזור ותושביו.
התסקיר הוכן בצורה מקצועית ומקיפה וכלל תחומים רבים ,אך לצערנו ,ישנן מספר נקודות בהן התסקיר ייפה את
המציאות:

 .1גודל גרגר אבק הפוספט
התסקיר מציג בצורה מפורטת את העובדה שאבק בגודל של  10מיקרון לא יגיע לערד ,אבל באבק הפוספט יש גם
חלקיקים שגדלם הוא  2.5מיקרון ,חלקיקים אלה אינם שוקעים אלא מרחפים באוויר ומוסעים על ידי הרוח .אבק מרחף
זה יינשם על ידי כל מי שנושם ונמצא גם במרחק גדול מהמכרה ,במיוחד בכיוון מורד הרוח .מדובר באבק
נשים .לאבק זה השפעות בריאותיות קטלניות.

 .2שימוש במפות לא מעודכנות
עורכי הסקר בחרו להשתמש במפות בקנ"מ  1:50000שמוצגות בכ 20-מקומות בתסקיר.
משום מה נבחרו לכך מפות ישנות מתחילת שנות ה.90-
תשומת לב הקוראים מופנה לכמה נתונים מעניינים במפות אלו:
א .שכונת גבים בעיר ערד מסומנת כשכונה בבנייה (אף שהיא מאוכלסת כבר קרוב ל 20-שנה).
ב .מנחת ערד ,שנבנה ע"י מדינת ישראל בסוף שנות ה ,80-לא מסומן כלל .בזמן עריכת הסקר כבר היה המנחת
קיים יותר מ 10-שנים.
ג .שני בתי ספר שבנתה מדינת ישראל לפני למעלה מ 10-שנים במרחק  200מטר מגבולו הצפוני של השדה ,אינם
מסומנים( .מבנים אלה מופיעים כבר במפות סימון שבילים של שנת .)2001
ד .שביל ישראל שחוצה את השטח לא מופיע במפות (מוזכר בתסקיר).
ה .המבנים שקיימים בשטח לא מופיעים במפות.

 .3כמה זמן חברת רותם מעוניינת לכרות?
במקומות שונים בתסקיר מצויין פרק הזמן בו מתוכנן לפעול המכרה .בכל ציון מופיע פרק זמן שונה בו יפעל המכרה,
הנע בין  20ל 40-שנה.
האם רותם בחרה במקום בשל הרזרבות שתשמשנה לאספקת חומר גלם לכ 20-שנה (עמ'  30בתסקיר)
או אולי המכרה צפוי להתקיים פרק זמן של עד  30שנה? (עמ' )32
או שאולי משך העבודה יהיה  35-40שנה ברצף (עמ' ?)37
אז כמה זמן המכרה יפעל?

רוטציה:

במהלך השנים האחרונות הוכח כי תעשיית הפוספט הינה תעשיה בעלת השפעה מזיקה לבריאות( .שוהם ש .וקירו
 ,2005.1עמ'  )3כמו כן נערכו מספר תחקירים ,לדוגמא תחקיר של תוכנית "בולדוג" בשנת ( 2004הולר  )2004אשר חשפה

את הריכוז הגבוה של חולי סרטן ומחלות ריאות אחרות בקרב עובדי חברת רותם.
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ערד –  45שנות
התיישבות וציונות
 45שנים של
כרייה וציניות
11

נקודות החולשה של התסקיר הסביבתי

נקודות החולשה של התסקיר הסביבתי

 .4מוסדות חינוך בסמוך למכרה
 .3לאן נעלמו התושבים?

בשום מקום בתסקיר לא מצוין ולא מראים בתצלומים ששני בתי ספר וגנים של הכפר אל-פורעה נמצאים כ 200-מטר
מהגבול הצפוני של המכרה.

בשום מקום בתסקיר לא מצויין שבשטח האתר גרים כ 1500-אזרחי מדינת ישראל.

 .5מפות אגני ראיה לא נכונות ומעוותות

במרחק של שני ק"מ נוספים גרים עוד כ 6000-אזרחים ובמרחק של  5ק"מ גרים כ 40,000-תושבים.

דוגמא א :מפת אגן ראיה מנקודה  ,1פנורמה  ,Aבמרחק של  400מטר מהנקודה יש מתחם בתי ספר וגנים ,משום מה
הם מעורפלים בפנורמה וכתוב עליהם "מבנים ארעיים" (אלה הם בתי ספר וגנים של משרד החינוך) .גם העיר ערד -
שרואים מנקודה זו  -לא מצויינת ולא מופיעה.

כן ,אלה בתי
העיר ערד

איור  .7ה"חתך טיפוסי" של אגן הראיה מערד ,על
רקע מפה טופוגרפית של העיר.

בתי הספר אל פורעה
מיקום החתך -מבט  ,A-Aתחתית
שכ' גבים –  570מ'
רוב שכונות העיר הן בגובה של כ-
 600מ' (גובה קרקע ללא הבתים)
תחום המכרה

איור  .6תצלום מהר בריר לכיוון ערד

נקודת התצפית שנבחרה מתוך העיר ערד הינה הנקודה הנמוכה ביותר בעיר ,קצה שכונת גבים .כאשר רוב שכונות ערד
גבוהות יותר מנקודה זו.

איור  .8תצלום לווין אלכסוני ובו נקודת התצפית ,הנקודה הנמוכה ביותר בעיר ערד

מכרה?
אופס...

דוגמא נוספת למפת ראיה מעוותת:
מפת אגן ראייה מנקודה  – 2הר
בריר.
האם מישהו דאג להראות שרואים
היטב את בסיס נבטים?
משום מה ,כל מה שמערבית
לאתר ,כגון הישוב כסייפה ובו
למעלה מ 11,000-תושבים ובסיס
נבטים  -לא קיים.

מיקום החתך  -מבט :קצה
תחתית שכ' גבים –  570מ'
 -צילום אלכסוני דרומה

חיים פה

 40אלף איש
12
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נקודות החולשה של התסקיר הסביבתי

נקודות החולשה של התסקיר הסביבתי

 .7התעלמות מהרס השטח מסביב
תחומי התכנית
ואזורי החציבה

מעט השטחים שאינם מיועדים לכרייה יהרסו גם הם לחלוטין .הנחת מליוני טון של טפל במשך שנים רבות יפגע ללא
הכר ,במגוון החי והצומח הקיים .נסיעת הכלים ההנדסיים על שטחים אלה ,איסוף הטפל והעברתו חזרה לבורות הכרייה,
יהרסו לחלוטין גם את שכבת הקרקע העליונה בשטחי האיחסון.
שטחים אלה הינם בעלי שיפועים גבוהים ,מה שיגרום לסחף ולסתימת ערוץ נחל קינה .למרות האמור לעיל בתסקיר
התעלמו לחלוטין מנתון זה :יתרה מכך ,נכתב "השטח הינו איזור גבעות בעל שיפועים מתונים ביותר" .בניגוד לכך,
בתשריט המנתח רמות שיפוע ניתן לראות שמרבית השטח איננו מתון ובחלקו שיפועים המגיעים ל.50%-
הטפל אמור להיות מאוחסן
באיזורים בעלי שיפועים גבוהים
במשך מספר רב של שנים -בין
שנתיים לעשר שנים ,מה שללא
ספק יפגע באקולוגיה המקומית,
חלקים מהטפל יגלשו במורדות
נחל קינה ,יוסעו עם השיטפונות
לתוך נחל קינה ויפרו את המאזן
של נחל חימר.

תחום אגן
נחל קינה

חורבת
עוזה
מאגר טפל
במהלך הכרייה
נחל
קינה

איור  .9תמונת לווין המציגה את
שיפועי איזור איחסון הטפל

איור  .11איזור איחסון הטפל בשלב הראשון של הכריה

המקום המיועד
לאיכסון טפל -
שיפועים מעל
50%

חורבת עוזה

ד נחל קינה
מור

 .8לא ניתן יהיה לשקם את השטח ולהחזירו למצבו המקורי
במפה הגיאולוגית המצורפת לתסקיר מוצגות התצורות הגיאולוגיות השונות .מהמפה עולה שלרוב התצורות שבתחום
התכנית יש מרכיב משמעותי ולעיתים אף גבוה של אבניות (למעט באלוביום) .שיקום תכסית טבעית הכוללת רמה
גבוהה של אבניות באזור מדברי ללא צמחייה מהווה אתגר ובעיה קשה .מכאן עולה קושי גדול מאד בשיקום
 בניגוד לקלות הראש שבה מתייחס התסקיר לעניין זה" :מכלול נתונים אלו ,מצביע על קלות יחסית של שחזור ושיקוםפני השטח לאחר הכרייה ,למופע הדומה מאד למופע המקורי".
האלוביום – קרקעות
הלס שבעמקים
ובמקומות הנמוכים

איור .10

ערימות הכריה  -מכרה צין

14

15

נקודות החולשה של התסקיר הסביבתי

נקודות החולשה של התסקיר הסביבתי

 .9פריצת דרך גישה רחבה

מילוי

לצורך הגישה למכרה מבקשת חברת רותם אמפרט לפרוץ דרך גישה העולה מאזור מישור רותם (אפעה צפון) אל
המכרה .מדובר באחד האזורים השמורים ,הבתוליים והיפים בנגב המזרחי ,אזור בעל שיפועים תלולים מאד ,היורד מרכס
זוהר ( 550מ' גובה) לעבר נחל חימר ( 150מ' גובה) במרחק של כ 9-ק"מ .בתסקיר כתוב כי "מידת הפגיעה הנופית בה
איננה רבה".

חציבה בגובה  45מ'
וברוחב  100מ'

חציבה

על פי חתכי דרך הגישה שהוגשו על ידי
חברת רותם אמפרט מוצגת דרך גישה
אשר הכשרתה תחייב עבודות עפר אדירות
ושינוי ניכר של פני הקרקע :על פי חתך
האורך מוצגת חציבה באורך של  45מ'
ומילוי שמגיע לגובה של כ 30-מ' .מילוי
בגובה כזה מחייב בניית סוללות ברוחב של
 60מ' לכל צד ובתוספת המיסעה (המקום
לנסיעה) מגיע הרוחב הכללי ל 130-מ'.
איור  .14חתך לאורך הדרך

דרך הגישה

לצורך השוואה ,גודל המבתר המתוכנן
על ידי חברת רותם אמפרט גדול בערך
פי שניים ממבתר אבו גוש בכביש  1בדרך
לירושלים.
מכאן שמתוכננת דרך ובה חציבה של כ-
 40-50מ' ובגובה מילוי של כ 20-מ' .על פי
התסקיר הדרך מתוכננת לעלות בשלוחות
היורדות מחורבת רדום ולטפס בשיפוע
של  .8%הדרך חוצבת בעומק של  40מ'
בשלוחה זו .אולם על פי הכתוב בתסקיר
ההשפעה הנופית של הדרך "מועטה
מאד".

איור  .12תוואי הדרך המוצעת

בתסקיר מוצגת הדרך כשביל צר ,אך בפועל אמורה הדרך
להעביר עשרות מיליוני טון של חומר כרייה במשאיות ענק.
איור  .24מתוך התסקיר

איור  .16מבתר אבו גוש
איור  .13דרך ממכרה הפוספטים למפעל
איור  25-דרך ממכרה הפוספטים למפעל

 100מ'

חציבה
 40מ' גובה

איור  .15סכימה לחתך רוחב
בדרך הגישה – על פי התכניות
שהוגשו על ידי חב' רותם.
בחתך לשם המחשה הוצבו
בקנ"מ  2משאיות גדולות,
עומק
נוכח
המתגמדות
החציבה.

איור  .17ערוץ הנחל בו
מתוכננת לעבור הדרך

דוגמא לדרך שנסללה על ידי חברת רותם אמפרט ניתן לראות בדרך שבין מכרה
אורון וצין בדרך שעולה ברכס חצרה ,עליה באורך של  300מ' .סימני חציבה ומילוי
ניכרים בה בבירור.
איור  – 30הדרך העולה ברכס חצירה >
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השמירה על איכות הסביבה

חוקי השמירה על איכות הסביבה והאכיפה במדינת ישראל

כלכלת העיר ערד – הווה ועתיד

השמירה על איכות הסביבה בישראל ,כמו גם האכיפה של החוקים והתקנות בתחום ,מוטלת על המשרד להגנת הסביבה.
המשרד (מתוך עיקרי מדיניות המשרד שנוסחו בשנת  2001ומפורסמים באתר המשרד) פועל למנוע את זיהום המים
והאוויר ,פועל לחיסולם ולצמצומם של מפגעים אקולוגיים שונים ,פועל להעלאת נושא איכות הסביבה למקום גבוה בסדר
העדיפות הלאומי ,פועל להטמעת הנושא בתהליכי קבלת החלטות במערכת התכנון והביצוע ,ומונע פגיעה בלתי הפיכה
במשאבים באמצעים תכנוניים ,טכנולוגיים וכלכליים.

בעיר ערד מתגוררים היום כ 25,000-תושבים ,המהווים  7,500בתי אב .מתוכם  11,000מועסקים.
מתוכם כ 2,500-מועסקים בתעשיה ומלאכה בעיר ,כפול מזה במסחר ובשירותים בעיר ,וכ 3,500-מועסקים מחוץ
לעיר.
בשנים האחרונות עמלו בעיריית ערד על כתיבת תוכנית אב ומתאר חדשה לעיר.

המשרד לאיכות הסביבה נותן עדיפות לטיפול במניעת תהליכים ותכניות שפגיעתם בסביבה בלתי הפיכה ואינה ניתנת
לתיקון ,ומעודד פתרונות סביבתיים על ידי מניעתן מלכתחילה .כאשר קיים מידע חלקי או לא מסופק יעבוד המשרד על
פי חובת הזהירות המקדימה .לדעת המשרד לאיכות הסביבה ,המזהם והמשתמש בגורמי הטבע השונים
צריכים לתקן או לפצות את הסביבה והחברה על אובדן המשאבים והפגיעה בהם.
המשרד להגנת הסביבה פועל על פי חוקים ותקנות אשר נקבעו בשנת  !1986וגם אז ,הועתקו מהחוק הגרמני
 .Ta luftמאז ועד היום השתנה הידע והשתנתה המודעות העולמית לנושאי איכות הסביבה ויש צורך דחוף לעדכן את
החוקים ונהלים.
בתשובה לשאילתה של ח"כ דב חנין ,הודה השר להגנת הסביבה גדעון עזרא שהאכיפה של החוקים ,התקנים
והנהלים הקיימים מתבצעת בצורה מינורית בלבד .לדברי השר האכיפה לקויה בשל סחבת וקשיים בירוקרטיים
כמו גם בשל בעיות תקציביות ובשל מחסור חמור בכח אדם( .עברי  -דראל י ב)2007 .
בנוסף ,לפי מכתב ששלח ח"כ אופיר פינס בחודש אוקטובר  2007לשר להגנת הסביבה מר גדעון עזרא מסתבר ,כי
השר החליט לשנות את דרכי המפעלים המזהמים – ובראשם את חברת רותם אמפרט  -בדרך "חינוכית" .השר להגנת
הסביבה מאפשר להם לשפר את דרכיהם בדרכי נועם בכך שהוא נמנע מלהגיש כתבי אישום נגדם ,על סמך הבטחות
לתיקון דרכיהם עד סוף שנת  ,2008זאת על הפרות שנמשכות משנת  2002לפחות( .עברי  -דראל י א)2007 .
בשל חוסר אכיפה זה ,וסירוב המשרד להגנת הסביבה למסור לארגונים שונים נתונים הקשורים במפעלים ובזיהום
הסביבה שלהם ,נוצר משבר אמון
בין הארגונים הירוקים לבין המשרד
לאיכות הסביבה ,כפי שמדווח על ידי
צפריר רינת בעיתון הארץ בספטמבר
.2007
יתרה מכך ,המשרד להגנת הסביבה
הגדיל לעשות ונתן למפעל המזהם
ביותר במדינת ישראל  -מפעל
רותם אמפרט  -את מגן השר
להגנת הסביבה לשנת ,2001
כל זאת למרות מחאות הגופים
הירוקים ,אשר עוקבים בצער רב
אחר זיהום האויר המתמשך של
חברת רותם אמפרט.
איור  .18כתבה מעיתון הארץ>
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כלכלת ערד

פרנסת תושבי ערד בהווה
המפעלים הגדולים בערד הם מוטורולה ,מגבות ערד ,שפע-תלמה ערד ו  .AMS-ארבעת מפעלים אלה ,השוכנים באיזור
התעשיה של ערד מרכזים כאלפיים מתושבי ערד.
מפעלים קטנים נוספים עוסקים בעיקר תחום הקוסמטיקה והפלסטיקה.
עוד עובדים מספר עשרות מתושבי ערד בתחום התיירות ,כגון בתי מלון ,חדרי אירוח ,טיולי שטח ,הדרכת טיולים ,הפקת
אירועי שטח וכו'.

מחוץ לערד
מחוץ לערד עובדים במגוון תעסוקות .ניתן להצביע על
עובדים במלונות ים המלח ,בכי"ל מתוכם כ 130-איש
ברותם אמפרט ,באוניבסיטת בן גוריון ,בבית החולים
סורוקה ,במפעלים הכימיים ברמת חובב ובמפעלים שונים
באיזור התעשייה של עומר.
איור  .19מלון ענבר בערד >

כיווני תעסוקה עתידיים
כיווני התעסוקה העתידיים בעיר ערד ,כפי שהוגדרו בתוכנית האב מתאר ,מתחלקים לתעסוקה בתיירות ,הכוללת יוזמות
תיירותיות ובכלל זה מלוניות ,מלונות בוטיק ,חדרי-אירוח (צימרים) במגוון רמות – בהם כאלה ברמה גבוהה מאוד  -ועוד.
בתכנון מתקדם ישנה גם שכונה שלמה של בתים צמודי קרקע שבה יהיו חדרי אירוח במגרשים ,אזור נופש יוקרתי הכולל
בתוכו בתי מלון ,מגרשי גולף ,בריכות שחיה וכו'.
בנוסף מתוכננים מפעלי היי-טק ,אשר יתנו מענה תעסוקתי ברמה גבוהה ויביאו תושבים נוספים לעיר.

מפעלי ערד בעתיד
מגמת העיר ערד היא לתעשיה נקיה ,לתעשיה מתקדמת ,אשר תנצל את כח האדם האיכותי בעיר ואף תעודד הגירה
חיובית של משפחות איכותיות לערד.

ערד :נכס לאומי
המכרה :נכס פרטי

19

פיתוח תיירותי

תיירות ותכניות לפתוח תיירותי באזור שדה בריר

שכיות חמדה באזור המכרה המיועד

עפ" תוכנית האב ומתאר נקבע בצורה חד משמעית כי עתידה של ערד הוא בתחום התיירות וכי הכיוון המרכזי בו
תשווק ערד בשנים הקרובות הינו :ערד -נווה מדבר ,ובמקביל :ערד -יש משהו באוויר.
כמובן שלא ניתן יהיה לפתח את תוכנית התיירות בעיר ביחד עם הפעלת המחצבה הענקית שבה ייכרו הפוספטים.
או כדברי אילן בן יוסף יועץ התיירות לתוכנית אב ומתאר בעיר "ערד-יש משהו באוויר :נקווה שהמשהו לא יהיה
אבק כריית פוספטים שהרוחות המערביות יסיעו אל נוה המדבר".

השטח המיועד למחצבה נמצא בשיפוליו של קמר זהר המתון לכיוון מערב ותלול לכיוון מזרח.
בשטח שתי יחידות גיאומורפולוגיות:
• בקעת ערד ,בחלק הצפוני מזרחי של התוכנית  -גבעות לס ,אזור גבעי מתון.
• הרי דימונה וגבעות מסך  -גבעות גבוהות בשוליים המזרחיים נוף מצוקי.

על פי תוכנית אב ומתאר זו לעיר ערד הוחלט להקדיש את
האזור שמדרום מערב לעיר ערד לאזור תיירות משותפת
יהודית בדואית.
פוטנציאל התיירות הבדואי עדיין לא החל לתת את אותותיו,
אם כי ביוזמת תושבים מקומיים מערד ומאל-פורעה החלה
להתפתח תיירות המשלבת ביקור בגב קינה ,חר' עוזה
ובמאהלים הבדואים באזור .התיירים מגיעים בכוחות עצמם
או בטיולים מאורגנים ,בשבילים המאפשרים נסיעה נוחה גם
ברכבים פרטיים.
הטיולים מצליחים להביא אליהם מאות אנשים מדי
שבוע ,דבר הנותן פרנסה לתושבים הבדואים באזור
ולמדריכי הטיולים ,חלקם מהעיר ערד.
מכיוון שאזור זה אינו שמורת טבע ,מותרת התנועה באזור
ברגל וברכב ,והאזור משמש אטרקציה תיירותית לאוהבי
נהיגת השטח באופניים ,טרקטורונים ואופנועים.
חלק מהתיירים מסתפקים בנהיגה מהירה במנחת הנטוש
של העיר ערד הגובל במכרה מצפון מזרח ,ואחרים הנהנים
מנהיגה בשטח ,יוצאים מגבולות המנחת למרחבים שבאזור
הר בריר ,נחל קינה ,נחל חימר ועוד.
ניתן לומר כי פיתוח האזור התיירותי מדרום מערב
לעיר ערד נמצא בראשיתו.
למקום יש פוטנציאל פיתוח גדול עם הסבתו להיות
מוקד משיכה לתיירים נוספים רבים.
איור  .20אירוח קבוצה במאהל בדואי
איור  .21ליד המאהל הבדואי ,יום שבת טיפוסי
איור  .22טיול טרקטורונים לנחל קינה

גם לבדואים
יש זכות קיום
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בשטח המיועד למחצבה יש  61מיני צמחי מדבר ,ובעלי חיים כגון ארנבות ,דרבנים ,קוצנים ,שועלים ,צבאים ,זאבים,
בזים ,חוגלות ,סלעיות ,עורבים ,עפרונים ,לטאות ונחשים.
כמו כן מצויים בשטח אתרים ושרידים ארכיאולוגיים ,אך היות ועדיין לא נערך סקר ארכיאולוגי מפורט לא ניתן להתייחס
לממצאים ואתרים אלה.
בשולי האיזור המיועד לחציבה נמצאות מספר נקודות ציון מעניינות במיוחד ,אשר הביקור בהן מאפשר הצצה אמיתית אל
המדבר ,אל הגבול שבין מדבר יהודה לנגב .החציבה אמנם לא תפגע בשכיות חמדה אלה ,אך תמנע גישה למקומות
אלה ,ותהפוך את האיזור כולו לבלתי נעים לביקור ,כלומר למקום שלא יבואו לטייל בו.

חרבת עוזה
חורבת עּוזָה ,מזוהה עם ִקינָה המקראית (יהושע
טו') נמצאת בשולי האיזור המיועד לחציבה ,מעל
נחל קינה .בחוברת עוזה שלוש תקופות מחיה:
תקופת הברזל ,התקופה ההלניסטית והתקופה
הרומית (בית אריה י:)1157-1159 :1992 .
תקופת הברזל -מאה  7לפני הספירה על פי
הממצא הארכיאולוגי תחילת הישוב במצודה במאה
השביעית לפני הספירה .המצודה מלבנית בגודל
 42X51מ' ,מוקפת חומה בעובי של  1.50מ' ,ובה
עשרה מגדלים מרובעים חיצוניים ושער המוגן על
ידי שנים מהמגדלים .בתוך המצודה חדרים וליד
השער במה פולחנית.
מצפון למצודה נמצא יישוב בשטח של כ 7-דונם.
הישוב (זה היה ישוב שהוקם על-פי תכנית)
והמצודה מתוארכים לאותה התקופה .בישוב
איור  .23חרבת עוזה
ובמצודה נמצאו חרסים מגוונים מימי סוף בית
ראשון ו 26-אוסטרקונים (תעודות כתובות על חרסים) בעברית ובאדומית העוסקים בהוראה צבאית ,רשימות אנשים,
חלוקת מצרכים או רישום מלאי ,תעודה ספרותית משפטית ורשימות מקוטעותִ .ה ָּמצאות אוסטרקונים אלה במצודה
בעיקר מראה על חשיבות המצודה במערך המצודות בתקופה זו .המצאות אוסטרקון באדומית ,אשר מצווה על החיילים
במקום לתת מצרכי מזון לנושא האוסטרקון מעידה על העברת השלטון על המצודה לידי האדומים שאירעה בשלהי
המאה השביעית .בסוף המאה השביעית או בתחילת המאה השישית המקום חרב בשריפה.
המקום יושב מחדש רק בסוף המאה השלישית או תחילת המאה השנייה לפני הספירה .החדרים נוקו ושרידי השריפה
של התקופה שקדמה נזרקו לואדי .בתקופה ההלניסטית המצודה הוקטנה על ידי קיר שנבנה בתוך המצודה בחלקה
המערבי .בתוך המצודה נמצאה ממגורה גדולה חפורה ומדופנת .הממצאים מתקופה זו כוללים קרמיקה עשירה ומגוונת
מהמאה השניה לפני הספירה ואוסטרקון ארמי.
בתקופה הרומית ,לאחר כמאתיים שנה בהם הייתה המצודה שוממה ,היא יושבה מחדש גם הפעם כנראה על ידי חיל
מצב .בתקופה זו נעשו שינויים קלים בלבד במבני המצודה מהתקופה ההלניסטית .לתקופה הרומית ניתן ליחס את שתי
הגדרות המאסיביות שנבנו בצמוד למצודה ואשר נותנות לה מימד של מתחם מבוצר .הממצאים מהתקופה הרומית
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כוללים קרמיקה מגוונת ,נרות מעוטרים ומטבעות מהערים אשקלון עזה וקיסריה ,מימי הקיסרים אספסינוס ,ספטימוס-
סוורוס ומרקוס-אורליוס.

גב קינה

חורבת רדום

גב מים גדול המצוי בנחל קינה ,הגב שומר מים כל השנה .יתכן כי יש במקום
נביעת מים קבועה.

מצודה המתוארכת לשלהי תקופת הברזל – המחצית
השנייה של המאה השביעית לפני הספירה (בית אריה י.
תשנ"ב  .)86-88מצודה שהייתה כנראה חלק ממערך ביצורי
המדבר בימי עוזיהו ושמרה על הדרך שעברה בנחל קינה.
המצודה מלבנית בגודל  25מ' *  21מ' ,מבוצרת בחומת אבן
בעובי של  2מ' ,קירות המצודה השתמרו עד לגובה של שני מ'.
למצודה שער ובו ספסלים בנויים .לאורך קירות המצודה היו
חדרים ,אשר שימשו למגוון שימושים ,חדר מטבח ובו נמצאו
תנורים ,חדר מרוצף בריצפת גיר כתוש וספסלים מטויחים
לאורך הקירות ,ששימש כנראה לקבלת קהל.
במרכז המצודה עמד כנראה מגדל ריבועי מבוצר ,אשר מזכיר
איור  .24חר' רדום
את התיאור המקראי על אבימלך בתבץ "מגדל עז היה בתוך
העיר וינסו שמה כל האנשים והנשים וכל בעלי העיר ויסגרו בעדם ויעלו על גג המגדל" (שופטים ט:נא).
לצד שער המצודה נמצאה במה ,אשר כנראה שימשה לפולחן ,בדומה לבמה הפולחנית שנמצאה בחרבת עוזה.
הימצאותה של במת הפולחן בחר' רדום כמו גם בחר' עוזה מחזקת את ההנחה כי מדובר בתופעה שהייתה קיימת
בתקופה זו של הקמת במות פולחן מקומיות באתרי הספר של יהודה.
לצד המצודה נראים שני בורות מים שהתמלאו בסחף.
במצודה נמצאו ממצאים מעניינים וביניהם :ארבע אוסטרקאות (חרסים עליהם כתובות) בעברית עתיקה ,על אחד מהם
מופיע השם אליקם.
הסיבה להקמת מצודת חר' רדום במרחק של כשני ק"מ מחר' עוזה הגדולה ,קשורה בשמירה על הדרך הקדומה אשר
עברה בנחל קינה ,הדרך שהובילה מאזור ים המלח והערבה לכיוון ירושלים ואשר זוהתה כ"דרך אדום המקראית".
פיתולי נחל קינה ,אינם מאפשרים תצפית מלאה על הדרך מחר' עוזה .בכדי להגן על הדרך ולהקנות ביטחון לצועדים בו
היתה חשיבות רבה לשלוט על כל תוואי הדרך ,אי לכך הוקמה המצודה הקטנה בחר' רדום אשר חולשת על השטחים
הנסתרים מחר' עוזה .המצודה דומה בטיבה ובסגנונה למצודת חר' טוב שליד תל ערד.
המצודות חר' עוזה וחר' רדום וכן תל ערד וחר' טוב משמשים קו הגנה קידמי של יהודה במחצית השניה של המאה
השביעית .קו הגנה זה הגן על תושבי יהודה מפני האדומים ככתוב באוסטרקון מס'  24מתל ערד בו נקראו חיילי תל ערד
להחיש עזרה לישובי רמת נגב "פן תבוא אדום שמה".

איור  .26ילדה בגב קינה

איור  .27קבוצה בגב קינה

נחל חימר
נחל חימר והיובלים העליונים שלו  -נחל כמריר ,נחל רובע,
נחל קינה ונחל כנפן הינם מצוקיים ,מוצלים בחלקים
גדולים שלהם.

דרך אדום המקראית
דרך אדום המקראית ,הדרך הבינלאומית
הראשית שהובילה בין ירושלים וחברון
לארץ אדום עוברת ממיצד עוזה לחורבת
רדום ,משם דרך נחל קינה לכיוון דרום
מזרח לכיוון ראש מעלה עמיעז ומשם
למישור עמיעז (מרקוס .)51 :1984

איור  .28טיול בנחל כנפן

איור  .29נחל קינה
איור  .25דרכים עתיקות >
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למרות הנסיונות של חברת רותם אמפרט
לשקם את המכרות ,ולהחזיר את המצב
לקדמותו ,ניתן לראות בתצלומי האוויר כי
השטח הפגוע ,נותר כפצע פעור בנוף.

פוספטים – בעברית זרחות – הוא שם כולל לקבוצת מלחי
זרחן המכילים את היון .PO-34
הפוספטים הינם מרכיב חשוב בתזונת האדם .אדם מבוגר
צורך כגרם פוספט ליום .בנוסף ,משמש הפוספט לדישון וכן
לתעשיית הדטרגנטים ולתוספי מזון אחרים.

באזורים ה"משוקמים" גודל הגרגר דק ביותר,
הוא נידף ברוח ,לכן אין אפשרות לצומח
להתפתח והשטח נשאר חשוף ללא כסות.

הדרישה לפוספט הינה כלל עולמית והיא גדלה בהדרגה ,בעיקר
בשל משבר האנרגיה ,והחוסר במוצרים חקלאיים שונים.
מצד שני ,יש הטוענים כי חלק מהמחלות ה"מודרניות" כגון
אוסטיאופורוזיס ,סרטן ,בעיות לחץ דם ועוד נובעות מצריכת
יתר של פוספט ,בצורה ישירה ועקיפה.

המכתש הגדול

אורון

איור  .31תצלום אויר של אזור מכרות

הפוספט בטבע
הפוספט הינו סלע משקע ,אשר נמצא בשכבות שונות בקרקע ,במקומות שונים בעולם .מרבצי הפוספטים שונים אלה
מאלה בכמותם ,באיכותם (מידת הריכוז של הפוספט בסלע) ועומקם מפני השטח.
עיקר מרבצי הפוספט מצויים במרוקו ,ארצות הברית ,חבר המדינות ,סין ודרום אפריקה .כמות הפוספט בישראל היא
מעטה יחסית ,ובאיכות בינונית.

איור  .32מכרה פוספט "משוקם"

הרזרבה העולמית (הכלכלית לכרייה) נאמדת בכ 18-ג'יגה טון (האטלס האוסטרלי  ,)18,000,000,000( )2007או
לחילופין בכ 40-ג'יגה טון ( . )Petzet 2007הרזרבות הידועות בארץ נאמדות בכ 600-מיליון טונות (פימנטל ועיני
.)1998
הפוספט נכרה בארץ בנגב במכרות
פתוחים ,בשיטת הפיצוצים ,ודורש הסרת
שכבות של "טפל" שכבות של סלע אשר
בהן לא נמצא פוספט.
בתהליך הסרת הטפל ,מופר האיזון
האקולוגי ,ומרקם פני השטח משתנה
לבלי הכר .לא ניתן לשחזרו או לשקמו
בשל אופיו המדברי הצחיח של האזור .על
פי תצלום לווין זה ניתן לראות בבירור את
האזורים המופרים ,השונים באופן מהותי
מהאיזורים הטבעיים והבלתי חצובים.
איור  .30תמונת לווין – מבט אלכסוני של דרום
הארץ >

שדה בריר  -אזור
המכרה העתידי

אפעה
אורון
המכתש הקטן

שדה צין
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מה זה פוספט

מי זו רותם אמפרט

דרך כריית הפוספט
חברת רותם אמפרט כורה במכרות פתוחים ,באמצעות פיצוצי פני הקרקע .הפיצוצים נראים ונשמעים למרחוק.
כך לדוגמא נראה פיצוץ במכרה פוספטים ממרחק של כעשרה ק"מ ובהפרשי גובה של כשלוש מאות מטרים.

חברת רותם אמפרט הינה חברת בת של חברת כימיקלים לישראל שהיא חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל אביב.
חברת כימיקלים לישראל (כי"ל) הינה חברת בת של החברה לישראל ,שגם היא חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל
אביב.
כימיקלים לישראל בע"מ עוסקת בתחומי הפקת כימיקלים ,אשלג ,מגנזיום ,פוספטים ודשנים .שווי החברה בסוף שנת
 2007נאמד ב 67-מיליארד  ! ₪זאת לעומת שווי שוק של  4מיליארד  ₪בחודש מרץ  ,1997בו מכרה המדינה לחברה
לישראל  17%ממניות החברה.
בשנת  2004מעל  92%מהמכירות היו בשווקים בינלאומיים מחוץ לישראל וכ 45%-מהייצור היה מחוץ לישראל.
נכון ל 2005-כי"ל היא החברה החמישית בגודלה בעולם בייצור דשנים ,השלישית בגודלה בייצור מגנזיום בעולם המערבי,
והספקית הגדולה בעולם של ברום אלמנטארי וחומצה זרחתית נקייה.
הבעלות על החברה מתחלקת ל 62.43%בידי בעלי עניין ,ובעיקר החברה לישראל ,שנשלטת על ידי האחים עופר5.09% ,
בידי גופים ומוסדיים ,והיתר 32.48% -בידי הציבור (מניות).
החברה הוקמה בשנת  ,1952כחברה ממשלתית ליצור פוספט בשם חברת פוספטים בנגב לכריית סלע פוספט .בשנת
 1977הוקמה חברת רותם דשנים לייצור דשנים וחומצה זרחתית מסלע הפוספט.
בשנת  1991התאחדו "פוספטים בנגב"" ,רותם דשנים" ו"קבוצת אמפרט" האירופאית תחת השם רותם אמפרט נגב
בע"מ ,שהיא חברת בת של כימיקלים לישראל.
בשנת  1992הוחל בתהליכי ההפרטה של חברת האם כי"ל ,הליכים שבסופם החברה נמכרה לשאול אייזנברג.
בשנת  1999נרכשה חברת כימיקלים לישראל ,ובכלל זה גם רותם אמפרט בידי האחים עופר.
מתקני החברה בנגב:
לחברה שני מפעלים הפועלים בנגב :מפעל עיבוד פוספט בנחל צין (אורון) ,והשני במישור רותם ,בו מייצרים חומצה
גופרתית ,חומצה זרחתית (ירוקה ולבנה) ודשנים כגון סופר פוספטים ,דשני זרחן ואשלגן ועוד .המוצרים מיוצרים
מפוספט ,מאשלג מים המלח ומאמוניה המיובאת מחו"ל .למפעל יתרון יחסי בשל הקרבה הגיאוגרפית של המפעל
לחומר הגלם הבסיסי שלו  -הפוספט.
החברה כורה את הפוספט באתרים :צפע-אפעה ,אורון וצין.

איור  .32פיצוץ במכרה פוספט ממרחק של כ 10-ק"מ

מכרה בריר

ריווחי ענק
ליזמים

נזק בלתי הפיך
לתושבים
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שמירת הטבע וחברת רותם אמפרט
החברה שמה על דגלה את השמירה על איכות הסביבה .לראיה ,היא הצטרפה לאמנה להקטנת פליטת מזהמי האוויר
מטעם המשרד לאיכות הסביבה .בפועל ,במשך שנים רבות נמצאת חברת רותם אמפרט בראש רשימת
המזהמים של מדינת ישראל .כך לדוגמא ,בכתבתו של עמיר בן דוד שפורסמה ב 8.2.08-בידיעות אחרונות מופיעה
חברת רותם במקום הראשון בזיהום האויר .זיהום האויר של מפעלי החברה מהווה קרוב למחצית מזיהום
החלקיקים התעשייתיים במדינה (!)44%
גם חכ' אופיר פינס ,יו"ר ועדת הפנים ואיכות הסביבה הצביע על מחדלי זיהום הסביבה של המפעלים והתייחס לזה
בשאילתא אשר הופנתה לשר לאיכות הסביבה מר גדעון עזרא.
חכ' פינס ציין לחומרה גם את מחדלי האכיפה החמורים של המשרד.
עוד נציין ,כי נושא שמירת הטבע עלה פעמים רבות בהקשר של חברת רותם אמפרט וכריית הפוספט .כך לדוגמא כבר
בשנת  1975עמדה על הפרק מחצבת שדה צין אשר נמצאת בסמיכות להר צין ולשדה הבולבוסים .הכרייה במקום
אושרה לאחר מאבק ציבורי ,אשר חשש להרס אתרים אלה .הכרייה התאפשרה לאחר הבטחת המפעלים כי הנופים לא
יפגעו ,הדרכים לאיזורי הטיול תישארנה פתוחות לכל ,ואיכות הביקור במקום לא
תפגע עקב הקמת המחצבה.
לאחר למעלה משלושה עשורים ניתן לומר בבודאות כי האזור ,שהיה אחד
מאתרי הטיולים המרכזיים עד שנות השבעים נהרס לחלוטין .ערימות שפוכת
ועפר רבות לצידי הדרכים ,עצי שיטה מתים ,כתוצאה מזיהום האוויר של
מפעל צין ושל אבק הפוספט .בסלילת דרך רחבה נגרמה פגיעה חמורה
ב"שדה הבולבוסים" שליד הר-צין.
כתוצאה מכל אלה אזור הר צין הוצא משטחי הטיול בנגב.

איור  :33כתבה שפורסמה בYnet

לסיכום,

חברי הועדה ,תארו לעצמכם ,שאתם נמצאים עכשיו
לפני כמה עשרות שנים ,וחברים בוועדה המחוזית
לתכנון ובניה במחוז צפון .התוכנית העומדת לפניכם היא הקמת מפעל אסבסט
בקרבת העיר נהריה .על פי הידע הידוע באותה התקופה אין סכנות בריאותיות בייצור
אסבסט או במוצריו .הן תתגלינה רק בעוד עשרות שנים .על פי הידע שלפניכם אתם
מאשרים את התכנית.
אבל אתם חברי הועדה המחוזית לתכנון ובניה במחוז דרום ,כבר שמעתם על
האסבסטוסיס שתקף את מי שעבדו שם ,או גרו ליד המפעל .לעיתים עשרות שנים
לאחר שסיימו את עבודתם שם .נכון שעד היום אין איסוף מידע מסודר שניתן להסתמך
עליו ,בנוגע לתחלואה ומוות ממפעל הפוספט .גם בנהריה לא היה....
חברי ועדה יקרים,
היום אנו יודעים על קשר בין פוספט לבין עליה בתחלואה במחלות ריאה
ומקרי סרטן ,אם כי עדין לא קיימים מחקרים מקיפים ונתונים מסודרים
בנושא.
אנו כן יודעים כי בעולם המערבי אין דוגמאות למכרות פוספט פתוחים כה קרוב למקומות
מאוכלוסים ולערים מתוכננות.
אי לכך אנו ,כ 6000מתושבי ערד הבוגרים ,שבחרו לגור בערד ,וחתמו על עצומה כנגד

הקמת המכרה ,מבקשים מכם ,חברי הועדה המחוזית :דחו את התוכנית
ותנו לנו להמשיך לחיות בערד העיר שאנו אוהבים ובה בחרנו לגור.
תנו לנו להמשיך לחיות בבריאות כי בחרנו בערד גם בגלל האוויר ,תנו לנו להמשיך
לגדל בערד את ילדנו כי בחרנו בערד גם בגלל האווירה ,תנו לנו להמשיך לחיות בשכנות
לשכנינו הבדואים כי גם להם זכות לחיות ותנו לנו להמשיך ליישב את הנגב ,כי בלעדי
הנגב המדינה לא תוכל להמשיך להתקיים.

האחים עופר
גרים בקאן
אנחנו גרים

כאן
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