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מחוזית

לכבוד
מר דודו כהן – יו"ר הועדה המחוזית
חברי הוועדה המחוזית
ומ"מ חברי הועדה המחוזית
שלום רב,

הנדון :תכנית  - 104/03/24להקמת מכרה פוספטים בשדה בריר–הערכת השפעה בריאותית
חברת רותם אמפרט מבקשת להקים מכרה קרוב מאד ליישוב הבדואי המתוכנן אל-פורעה ,לערד ולכסייפה.
מצ"ב לעיונכם דו"ח הערכת ההשפעה הבריאותית של פעילות מכרה פוספטים בשדה בריר על בריאות תושבי
ערד  ,שנערך ע"י ד"ר מיכה בר-חנא וד"ר יונתן דובנוב – מומחים לבריאות הציבור.
ממצאי דו"ח זה מצביעים על ההשפעות הבריאותיות הבאות כתוצאה מפעילות הכרייה וחשיפה לאבק מזיק
) ( P.M. 2.5ולראדון:
.1
.2
.3
.4

עליה של  4.25%בשעורי התמותה הכללית בערד שמשמעותה תוספת של  7נפטרים נוספים בערד כל
שנה !!
ירידה בתפקודי ריאות תקינים אצל ילדים ב.1.1% -
גידול בפניות לחדר מיון של ילדים עד גיל  14ב 0.25% -ושל מבוגרים מעל  – 65ב.0.4% -
עלייה צפוייה נוספת של מקרי סרטן ריאות כתוצאה מחשיפה מוגברת לגז ראדון ונגזרותיו )ללא
הערכה כמותית(.

הנתונים חושבו לגבי ערד ,אך ברור שהשפעות דומות ואף חריפות מכך יהיו על תושבי אל-פורעה והפזורה
באזור ,והשפעות יהיו גם על תושבי כסייפה.
זאת ,מבלי להתייחס להשפעות המזיקות של חלקיקים אחרים ,של רעש מהפיצוצים ,פגיעה בנוף ,פגיעה
בתדמית העיר ,פגיעה בתיירות של האזור ,העלאת עומס התנועה של כלים כבדים ,משאיות וסיכון לתאונות
דרכים כתוצאה מכך.
לאור זאת איננו מעלים על הדעת אפשרות לאשר תכנית זו להפקדה ואנו מצפים שלא תתנו קולכם לאישור
תכנית זו.
בכבוד רב,
הדסה אדן
מהנדסת המחוז
העתק :רו"ח ג .בר-לב – ראש העיר ,עירית ערד
ד"ר א .גרוטו – ראש שרותי בריה"צ ,משרד הבריאות ירושלים
ד"ר א .בלמקר – רופאת המחוז ,כאן
אינג' ש – .גולדברגר – מהנדס ראשי לבריה"ס ,משרד בריאות ירושלים
מר ד .ויינברג – מהנדס ארצי לתכנון ,משרד בריאות ירושלים
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