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  6102מאי                              

           

 :ועדת הכלכלה בנושאובדיון קראת ל י"של הר עמדת איגוד רופאי בריאות הציבור

 "אישור כריית פוספטים בשדה בריר והפגיעה הצפויה בתושבי ערד והסביבה"

 

מזהיר מפני הסכנה  (י"הר)של ההסתדרות הרפואית בישראל  איגוד רופאי בריאות הציבור

ת פוספטים החלטת המועצה הארצית לתכנון ובנייה לאשר כריימלבריאות הציבור כתוצאה 

 בניגוד לעמדת משרד הבריאות ולחוות דעת של מומחים בבריאות הציבור, בשדה בריר

  . ל"הן מישראל והן מחו, ובאפידמיולוגיה סביבתית

 

לרבות  בגלל הפגיעה בבריאות תושבי ערד והסביבה שאנו מתנגדים לה ,מעבר להחלטה הספציפית

על  יםמצביעמשיקולים בריאותיים תהליך קבלת ההחלטות במקרה זה וההתעלמות , תמותה

שלהם גם השלכות , סדרה ברורה בישראל של שיקולי הבריאות בהליכי תכנוןהחוסר בחקיקה וא

 . כלכליות ארוכות טווח על המשק הישראלי

 

, אין בישראל חוק המסדיר ומגדיר תהליך של תסקיר השפעה על הבריאות, בניגוד למקובל בעולם

כמו גם במקרים , בעלי השפעות ארוכות טווח כבמקרה זההמתחייבים בהחלטות תכנוניות 

 . חסרים מומחים בתחום הבריאות בוועדות התכנוןמעבר לכך . אחרים בישראל

 

היעדר ביצוע תסקיר השפעה על הבריאות והיעדר התחשבות בשיקולים  – לעניין שדה בריר

דבר בבריאות הציבור  בריאותיים הוביל לתהליך קבלת החלטות פגום ושגוי אשר יפגע בסופו של

עמדתו של משרד הבריאות המתנגד לכרייה לא נדונה  ,בין היתר.   בישראל ובכלכלת ישראל

לא נעשה נתוח מספק על כל ההשפעות הבריאותיות האפשרויות כתוצאה מהקמת ,  כראוי בועדה

בדגש על האוכלוסייה  –לא נכללו כל האוכלוסיות הרלבנטיות אשר יושפעו מהכרייה , המכרה

לא נעשה תהליך שיתוף ציבור כמקובל ו הבדואית אשר מתגוררת באזור המתוכנן לכרייה

תסקיר השפעה על הבריאות , חמור מכך (.HIA)בתהליכים של תסקירי השפעה על הבריאות 

 .דבר שלא נלקח כלל בחשבון, אמור להעשות מתוך בחינה של חלופות שונות
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 :לכן אנו ממליצים

הפוספטים בשדה בריר כריית אשר המליץ לא לאשר את , לאמץ את עמדת משרד הבריאות (1

 .בשל הפגיעה הבריאותית בתושבים עקב הכרייה העתידית

 . בתהליכי תכנון  תסקירי השפעה על הבריאותביצוע חקיקה שתעגן את נושא לקדם  (2

קשר בין היזם ה תוך ניתוק, לחייב יזמים להקצות משאבים לתסקיר השפעה על הבריאות (3

על ידי הקמת קרן ממשלתית שתגבה את התשלום  ,למשל .ובעלי עניין לבין מבצעי התסקיר

 .תלוי-עבור התסקיר מהיזם ותבחר את עורכי התסקיר באופן בלתי

 


