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 וועדת איכות הסביבה רמת הנגב  -ציפוריםהיחידה לנושא אבק ממחצבת  תהתייחסוהנדון: 
 

 
התבקשה  ,10/10/2021מתאריך  זוריתבמסגרת ישיבת וועדת איכות הסביבה של המועצה הא

 לבחון את תסקיר ההשפעה על הסביבה שהוכן עבור מחצבת ציפוריםהסביבתית היחידה 
כשטח כריה וחציבה כמוצג ברשומות בתוכנית מס'  1980התוכנית אושרה בשנת  .)החופר(

 ועתידה להיות ממומשת על יד זכיין של רמ"י בחודשים הקרובים. 182/03/10
 

 היחידה  תלהלן התייחסו
 

 כללי .1
המרחקים המוצגים בתסקיר אינם תואמים את המרחקים שאנו מדדנו משימושי 

 ,התפתח משמעותית מאז ערכית התסקיר גוריוןהישוב מדרשת בן רגישים במרחב. 
ה 'עבדהישוב ביום עריכת התסקיר לא היה קיים הישוב שלווה במדבר וכמו כן 

במרחק שנע ונמצא הבדואית  המתוכנן לאוכלוסייאושרה הקמתו לפני כשבועיים, ש
אזור התיירות המתוכנן על פי החלטת ממשלה זו  .ק"מ מהתוכנית 3-ל מ' 500בין 

 נמצא ברמת ציפורים על ציר הגישה המתוכנן למחצבה. 
 

 אבק .2

של המאה הקודמת טרם הקמתו  70-הסביבה נכתב בסוף שנות ה תסקיר ההשפעה על .א
של המשרד לאיכות הסביבה )לימים הגנת הסביבה( וטרם כניסתם של תקנות 

  רלוונטיות לנושא אבק מרחף ואבק שוקע. 

אושרו תקנות   1998בשנת  לאור היעדר תקינה מספקת בתחום המפגעים ממחצבות, .ב
 מניעת זיהום אויר ורעש ממחצבה. -מניעת מפגעים 

*ערכי איכות אוויר למזהמי אוויר המופיעים  במסגרת חוק אויר נקי אומצובהמשך  .ג
  2008 –בתוספת הראשונה לחוק אוויר נקי, התשס"ח 

בתסקיר(  26חישוב אומדן האבק משטח המחצבה כפי שמופיע בתסקיר ) ראה עמ'  .ד
שיטת הערכה שאינה , של כמויות אבק ממוצעות 1976בוסס על הערכת תה"ל משנת מ

 .בהרצות מודלים של איכות אויר מקובל היום

ניתוח הערכות הפליטה לא כלל פליטות אבק מפיצוצים ומתנועת משאיות אל  .ה
 .כפי שנדרש היום המחצבה, בשטח המחצבה וממנה

קביעת התסקיר לאחוז השקיעה בשטח המפעל אינה נשעת על מודל פיזור מזהמי אויר  .ו
AERMOD  המקובלת כיום ולא ניתן לאימות אלא רק לאחר יישום המודל על

 התוכנית.
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יחידות המידה אינם אותו הדבר ושיטת החישוב כיום לפליטות אבק מתקדמת בהרבה  .ז
 של המאה הקודמת.  1980 ביחס לאומדנים הגולמיים שהוצגו בתסקיר בשנת

לא ניתן לקיים  1980ולאומדנים בתסקיר משנת  חוק אויר נקיבהשוואה לדרישות  .ח
 ללא הגשת מודל פיזור אבק עדכני לתוכנית.בחינה 

ו/או היתר חפירה  היתר בניהלאשר לא ניתן יהיה  -לסיכום נושא איכות אויר .ט
 .ועמידה בתקנות חוק אויר נקי לתוכנית ללא הגשת מודל פיזור אבק עדכני לתוכנית

 
 
 

 רעש  .3
 

בתסקיר מוצג מודל השוואה בין אומדן הרעש הצפוי בעת פעילות במחצבה ) תנועת כלים, גריסה 
המרחקים משימושים רגישים , . כאמור לעיל1966 מניעת מפגעים  לתקנותופיצוצים( ביחס 

ונדרשת הרצת מודל רעש מעודכן כתנאי להיתר בניה ו/או חפירה  םבתסקיר אינם עדכניים להיו
 באתר.

 

 לסיכום:

כל בקשה להיתר בניה ו/או חפירה בשטח התוכנית יחייב הכנה של מסמך סביבתי עדכני 
 שיבחן על פי אמות המידה העדכניות ביותר של המשרד להגנת הסביבה.

 היחידה הסביבתית לא תאשר את התוכנית. ,ככל ותוצאות הרצת המודלים תצביעה על חריגה

 

 

 
 בברכה,    

 עידן אבידן      
 

 מתכנן סביבתי
 

 מכותבים:

 מנהל אגף שפ"ה -אסף עמיחי -

 , מועצה10רכז תכנון -ברני רוזנפלד -

 הוועדה המקומית  -הילה שליש -

 


