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ויו"ר הוועדה המחוזית
משרד הפנים
באר-שבע
א.נ,.

הנדון :תוכנית מספר  - 140/03/24אתר שדה בריר
לאחרונה התגבשה עמדת משרד הבריאות אשר מתנגד באופן חד משמעי לתוכנית שבנדון .
מבחינתנו ניתן להביא את התוכנית לדיון בוועדה המחוזית ,עמדתנו ברורה.
להלן הנימוקים להתנגדות משרד הבריאות להפקדת התוכנית בוועדה המחוזית:
 .1אין נתונים ברורים וחדים לגבי הצפי של תוספת זיהום אוויר אשר נובעת מחלקיקים נשימים
וחלקיקים עם מרכיב רדיואקטיבי באזורים המאוכלסים מסביב למכרה  :ערד ( 3.5ק"מ) ,כסייפה
( 2ק"מ) ,אל פורעה ( 1ק"מ) בסיס נבטים ( 3.5ק"מ) ,העיר המתוכננת כסיף ( 2.5ק"מ) ,בסיס
הנח"ל ( 3ק"מ).
 .2ידוע בוודאות ,כי לכל תוספת זיהום משוייכת תוספת תחלואה ותמותה .גם אם קיים ויכוח לגבי
מספר החולים והנפטרים מתוספת הזיהום ,עדיין תוספת תחלואה ותמותה תהיה בוודאות.
 .3הפעילות במכרה תביא לתוספת של קרינה שלא ניתן להעריך אותה במדויק בשלב זה .קרינה זו
מהווה תוספת סיכון ופגיעה בריאותית פוטנציאלית לאוכלוסייה הסמוכה (הפוספט עשיר
באורניום ובאיזוטופים שונים).
 .4צפוייה תוספת של זיהום אוויר מהפעילות התחבורתית הכרוכה בהפעלת המכרה ,הכוללת הן
כלים מכאניים כבדים העובדים במכרה והן משינוע של החומר .פעילות זו תביא לתוספת של
זיהום אוויר ע"י  NO2 SO2וחומרים אורגניים שנספחים לחלקיקים הנשימים .מרכיבים אלה
ידועים בתרומתם לתחלואת מחלות לב ומחלות ריאה ,וייתכנו גם סוגי תחלואה נוספים.
 .5במקרים כאלה בהם קיים סיכון לבריאות הציבור ,נהוג לפעול עפ"י עקרון הזהירות המונעת ולא
להביא למצב בו תהיה פגיעה בפועל בבריאות האוכלוסייה.
 .6כפי שהבהרנו במכתבים קודמים לאתר שדה בריר חלופות אחרות בנגב ,במקומות רחוקים
מריכוזי אוכלוסיה .יש לקדם אתרים אלה לאישור .לבריאות האוכלוסייה אין תחליף !
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עמדתנו זו מסתמכת על חוות הדעת הבלתי תלויה והמקצועית של ד"ר י .דובנוב וד"ר מ .בר-חנא
מ 30.5.2000-המצ"ב.

מכל האמור לעיל ,אנו סבורים כי הפקדת התוכנית תביא לפגיעה אמיתית ולסכנה לבריאות התושבים
הגרים באזור ואנו סבורים כי יש לדחות את התוכנית.

בכבוד רב,
הדסה אדן
מהנדסת המחוז

העתק :פרופ' רוני גמזו – מנכ"ל משרד הבריאות ,ירושלים
פרופ' איתמר גרוטו – ראש שרותי בריאות הציבור ,משרד הבריאות ,ירושלים
ד"ר מייקל הרטל – ראש ענף בריאות הצבא
גב' אליסיה סיבר – מתכננת המחוז ,משרד הפנים קריית הממשלה באר-שבע
תפוצת חברי ועדה המחוזית
גב' טלי פלוסקוב – ראש עיריית ערד
ד"ר מיכאל גדלביץ – רופא המחוז ,לשכת הבריאות באר-שבע
מר דוד ווינברג –דוד המלך  20משרד הבריאות ירושלים
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