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שלום רב,

הנדון :חוות דעת נוספות מעודכנות בנושא שדה בריר
סימוכין :מכתבנו מס'  0471מיום  26.2.08עם חוות דעת של ד"ר מ .בר-חנא וד"ר י .דובנוב
בהמשך למכתבנו שבסימוכין ולחוות הדעת הבריאותית של ד"ר מ .בר-חנא וד"ר י .דובנוב
שצורפה לו ,התקבלו תגובות  ,ביניהן של ד"ר י .ריבק מטעם חברת "רותם אמפרט".
תגובות אלה הועברו גם אליכם .
עורכי חוות הדעת הבריאותית הנ "ל מצאו לנכון להגיב ולעדכן את חוות דעתם לאור תגובות אלה
ובמיוחד להתייחס לאמירות של ד "ר י .ריבק מטעם חברת הפוספטים .
מצ"ב לידיעתכם ולעיונכם חוות הדעת המעודכנת של המומחים לבריאות הציבור ד "ר מ .בר-חנא
וד"ר י .דובנוב מ ,30.5.08 -מנומקת היטב ומחזקת ביתר שאת את דעתנו שאין להסכים לאישור
התכנית למכרה בשדה בריר בגלל הסיכון הבריאותי הוודאי לאוכלוסיה של ערד ושאר היישובים
השכנים.
כמו כן נמסר לנו מסמך חשוב של ד"ר חנוך כסלו – פיזיקאי יועץ מ 2.6.08 -שהתנדב לבדוק את
התסקיר עבור תושבי ערד .מדהים לקרוא את מסקנותיו שמערערות לחלוטין את הנתונים
שבתסקיר עבור ריכוז החלקיקים המרחפים הצפוי סביב המכרה  ,ומצביעות על שגיאה חמורה
בתסקיר ,שמשמעותה כי הפגיעה הצפויה בבריאות תושבי האזור גדולה הרבה יותר .
אנו מוצאים לנכון להעביר מסמכים אלה לעיונך ולעיון כל חברי הוועדה המחוזית לפני קבלת
החלטה בועדה המחוזית .
בכבוד רב,
הדסה אדן
מהנדסת המחוז
העתק :רו"ח גדעון ברלב – ראש עירית ערד
מר דני חן – מנכ"ל כי"ל דשנים ,מפעל רותם אמפרט נגב ,ד.נ .ערבה 86800
פרופ' א .ישראלי – מנכ"ל משרד הבריאות ירושלים
ד"ר א .גרוטו – ראש שרותי בריה"ס ,משרד הבריאות ירושלים
ד"ר מ .בר-חנא
ד"ר א .בלמקר – רופאת המחוז ,כאן
אינג' ש .גולדברגר – מהנדס ראשי לבריה"ס ,משרד הבריאות ירושלים
מר ד .וינברג – מהנדס ארצי ,משרד הבריאות ירושלים.
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