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בריר שדה – הבריאות משרד עמדתהנדון:


 


שדהברירהינוהזדמנותלממשלתישראללקבועאתמדיניותהלגביקידוםתשתיותהמדינהתוךשמירהעל

בריאותהאוכלוסייהוהסביבה.נכוןלהיוםמדיניותהממשלהאינהמלאהוחסרהאתאבניהבוחןלהחלטהבכל
הנוגעלשילובהערךשלשמירהעלבריאותהאוכלוסייהבתהליכיהתכנון.

מדתמשרדהבריאותוהעקרונותאשרראוייםלהיותמיושמיםגםבעתידבהליכיהתכנון.להלןע

-עקרונותומקוםמשרדהבריאותבהליכיהתכנון

כלהחלטהטומנתבחובהמרכיבשלאיודאותוסיכוןשלעיתיםקרובות–ניהולסיכוניםבקבלתהחלטות .0
 היתפסלסיכוןאחדולהתעלםמאחרים.קשהלהעריכו.לעיתיםישלאנשיםאוגופיםנטייהל


בהתייחסלהליכיהתכנוןבישראל,נציגימשרדיהממשלההלאכלכלייםבגופיהתכנון,נמצאיםבאופן .4

מובהקבנחיתותמספריתומנהליתבבואםלייצגאתהאינטרסהציבוריעליוהםאחראים.עלגופיהתכנון
ישיריםוהעקיפיםוברורשמשרדהבריאותלאלהתחשבבכלהאספקטיםכוללהאספקטהבריאותיה

אמורואינויכוללהחליףאתוועדתהתכנוןולהתייחסלמכלולהשיקוליםהכלכלייםשלהמדינהבבואו
 לקבועאתעמדתולגביפרוייקטזהאואחר.


בניגודלמשרדלהגנתהסביבהאשרהצליחלפנישניםרבותלחייבביצועתסקירהשפעהעלהסביבהבכל .0

פרויקטמשמעותי,בקשתמשרדהבריאותלקדםתסקיריהשפעהעלהבריאותכחלקמובנהבתהליך
כלמטרתושלתסקירכזההינהלתכללאתכלקבלתההחלטותבכלפרויקטכזה,נדחהשובושוב.

עלהאוכלוסייהובכךשתסקירזהנמנע,נפגעהתהליךונפגעתהשיקוליםהבריאותייםהישיריםוהעקיפים
 יכולתמשרדהבריאותלנהלאתכלהסיכוניםבצורהמיטבית.


לאורזאת,הציפייהמנציגיהבריאותלתכללאתכללהשיקוליםבאמצעיםהעומדיםלפניהםאיןלהעל .2

מהלעמוד.האינטרסהכלכלי)ובצידוללאספק,מימוןמדיניותהבריאותלאומית(מיוצגהיטבלעומת
 ומיותאשרהןאלואשרנושאותבנטלהסיכוןהבריאותיהישירמכלהאינטרסיםשלאוכלוסיותמק
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פרויקט.לפנישבאיםבדרישהממשרדמקצועילתכללסיכונים,צריךלתתלואתהסמכות)אשרכיום
היאסמכותוועדותהתכנון(ואתהאמצעיםלעשותזאת.חובתהמשרדלהביעאתעמדתוהמקצועית

כום,עמדתמשרדהבריאותהינהשישלשתפובהליכיהתכנוןהחלולהגןעלבריאותהציבור.לסי
מראשיתםבמעמדמלאכוללביצועחובהשלתסקיריהשפעהעלהבריאותכחלקמהליךהתכנון

 בפרויקטיםמשמעותיים.


 
שדהבריר–עמדתמשרדהבריאות

הסיכוןעלמדיניותמשרדהבריאותבשדהבריראינהמתבססתעלמספרהאנשיםשמתים,אלא .0
כתוצאהמהחשיפהבישוביםלידהמכרה.אדםאחדשמתכלמספרשניםהואלכאורההתוספתילמוות

שולילעומתהתועלתהגלומהבפרוייקט,רקשהתועלתהיאלכללהציבורוהנזקהואלציבורמצומצם
מספרהנפטריםמאוד)וישלהדגישכילאמדובררקבתמותהאלאגםבתחלואהתוספתית(.יודגשגםכי

 תלויבגודלהאוכלוסייההמושפעת.

 
)כפישישהנוטיםלהציגהגישההמקובלתבעולםוגםעלינואינהאפססיכוןאו"בטיחותמוחלטת" .4

לעיתיםאתעמדתמשרדהבריאות(,אלארףשלסיכוןתוספתישהינוסביר.גםכאשרלוקחיםאת
דהבריראנועובריםאותה.הסיבהש"רק"אדםהעמדההמקלהביותרבעולםהמערבי,במקרהשלש

אחדיסבולמכךמידימספרשניםנעוצהבעובדהשמספרהתושביםבאזוריחסיתקטן,אךעובדהזולא
 משנהאתהסיכוןעצמולאותםתושבים.


כפישכתבפרופ'ג'וןסאמטאשרכתבאתהדו"חבנושא,איןלישראלהיוםמדיניותברורהשלסיכון .0

 פתימקובלבפרויקטים.אנונשמחלהתגייסותשלממשלתישראללקביעתסףכזה.תוס


חוקזה,בניגודלכוונתהמחוקקמשמשהיוםככלילהכשרתזיהוםאויר,שימושאשר-חוקאוירנקי .2
נפוץלצעריבקרבמקבליההחלטותבמוסדותהתכנון.חוקאוירנקימכילשניערכיםלכלמזהםולאערך

ערךסביבתיוערךיעד.חוקאוירנקיבבירורמחייבלשאוףלערכייעדולפעולככלהניתןלהפחיתאחד.
,ועצםהעובדהשרמתזיהוםהאוויראינהחורגתמערכיבמיוחדבפרויקטיםחדשיםאתזיהוםהאוויר,

–הסביבה,אינההצדקהלהכשירפרויקטים,כפישכתבעלכךבבירורהמומחההביןלאומי

"However, estimated increments to particulate matter concentrations that do not result in values 

above the standard should not be interpreted as acceptable.  Rather, the  

acceptability of the increment in risk is critical for decision-making." 

עמדתמשרדהבריאותמוצגתלעיתיםכבלתיישימהואשרמשמעותההינהכביכולעצירתפיתוחכלכלת .5
המדינה.אצייןכילדעתעמדתהבריאות,ניתןלומראותואתאותןמיליםעלעמדתאלוהדורשיםלאשר

זיהוםפרוייקטיםרקעלבסיסערכיהסביבהשלחוקאוירנקי.לשיטתם,ככלשסךזיהוםהאוויר)
תוספתימהפרוייקטהחדש(אינוחורגמערכיהסביבה,ניתןלאשראתהפרוייקט.לפיעמדהזו,בסיס+

ניתןלהביןשככלשישאזורבארץאשרערכיהבסיסחורגיםמערכיהסביבה,הרילאניתןלאשראף
קרהכזהיבקשופרוייקטבמקוםכזה,אפילולאכבישקטןאחד.האםזועמדההגיונית?הריברורשבמ

 אותםאנשיםלהתעלםמערךהסביבהולקייםדיוןעלבסיסגודלהזיהוםהתוספתי,בהתאםלמשרד
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משרדהבריאותכיום.חשובלצייןבהקשרזהכיערכיהבסיסשלזיהוםהאווירבמקומותרביםבארץ

באופןספציפיובולטהינםקרוביםמאודלערכיהסביבהכברכיוםולעיתיםעובריםאותם,הדברנכון
 לגביאזורערד)ר'נספח(

 
בהמשךלסעיףהקודם,ניתןלהביןשאלוהנוקטיםבעמידהבערכיסביבהכקריטריוןיחידלקביעת .6

בעירגדולה03%-מדיניותבתכנוןסביבתייאשרופרוייקטאפילואםהואיגדילאתהסיכוןלתמותהב
הבריר(עםמאותואלפימתיםתוספתייםבשנה,ובלבדכפישקייםבשד3.366%-מערד)ולא"רק"ב

 שאינועובראתערךהסביבה.האםזוהיעמדהסבירה?לדעתמשרדהבריאות,לא.

 
אבקשלהתייחסלטענהלפיההנתוניםעליהםמתבססיםמשרדהבריאותופרופ'סאמטמתייחסים .7

לחלקיקיאבקמדבריכמובמקרהשלהעירלזיהוםאווריממקוראנתרופוגני)הנוצרעלידיבניאדם(ולא
ערדוהשפעתהפרוייקטבשדהבריר.בהקשרזהישלצייןכיגםאבקמדבריהוכחכגורםתחלואה.יתרעל

אנוצופיםעלייהבשיעוריסופותאבקותיתכןגםחריגהמהערך–כן,עםתהליכישינויהאקליםכיום
 הסביבתיבאזורערד.

 
'ג'וןסמאטומשרדהבריאותמקבלאותהבמלואה,הינהשאיןמקוםאותועלתעמדתפרופ–פיילוט .8

בביצועפיילוטמכווןשהפיילוטשהוצעהינובמקוםמרוחקוהיקףהכרייהשתוכנןלאישקףמצבשל
כרייהמלאהולכןאיןבותועלתוסימניהשאלההקיימיםיישארובמקומם.פרופ'סאמטהמשיךלומר,

ביצועפיילוט)ואיןלראותבאמירהזושלוהמלצהלביצועפיילוטעלביקורתעלהפיילוטשאםיוחלטעל
ועלהצורךבו(,עלמנתשנוכללקבלממנומידעתקף,אזיעליולהיותבנקודההקרובהביותרלעיר
קליניובהיקףכריהמלא)עלמנתלשקףאתהסיכוןהאמיתילעיר(,ובמצבכזההואינופיילוטאלאניסוי

 עלבניאדםאשרעלוללגרורהשלכותבריאותיות,בדיוקכפישהוצגבדו"ח.

 
ישנהנטייהלגופיםשוניםבממשלהלהציגעמדותבריאותיותולהציג–ניתוחדו"חהמומחההביןלאומי .9

אתהמסקנותשלהםמהדו"חשלפרופ'סמט,למרותשמטבעהדבריםאיןלהםאתהידעאוהמומחיות
אזכדילמנועויכוחבנושאזה,אנושולליםמראשכלאמירהבריאותיתבנושאאשרתגיעמאדםלנושא.

אשראינומומחהבבריאותהציבוראומגוףאשראיןבסמכותולייצגאתבריאותהציבורואיןאנו
 מתכווניםלקייםדיוןעלכך.

 
רכיהיעדשלחוקאוירנקי,בעיקרכאשרלסיכום:עמדתמשרדהבריאותהינהשישלשאוףבכלעתובכלזמןלע

מדוברבפרוייקטיםחדשיםבעליגודלמשמעותי,תוךקביעתמדיניותממשלתיתכוללתבכלהנוגעלסיכוןתוספתי
מקובללתמותהותחלואהכפישמקובלכיוםבכלהעולםהמערבי.

נחיםלפתחםשלמוסדותהתכנון,כפישצויןלעיל,ההחלטההסופיתבעניין"שדהבריר"כמוכלהנושאיםהמו
מתקבלתבהחלטתרוב.למשרדהבריאותקולאחדבוועדהותפקידושלנציגמשרדהבריאותהואלייצגאת

ברירוהציפיה-האינטרסהבריאותי.למשרדהבריאותאיןזכותוטוולכןאינויכול"לאסור"אתהפעילותבשדה
דהבריאותיאמרשאיןסיכוןבריאותיעלמנתלהקלעלהליכישלהמשרדיםהכלכלייםוגורמיהתכנוןכימשר

התכנוןאינהבמקומה.
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נספח:נתוניזיהוםאווירבאזורערד










 

בברכה,


יתמרגרוטואפרופ'

ראששרותיבריאותהציבור








העתק:
"כיעלגרמן,שרתהבריאותח

מנכ"למשרדהבריאותארנוןאפק,פרופ'
מהנדסארציתכנוןוקולחים,מרדודויינברג

 


