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 : 0778449-656תושבים כנגד תוכנית  מכתב ההתנגדות 

 

הערבה, ים המלח והנגב המזרחי מבקשים בזאת להגיש   רובנו תושבי  ,אזרחי המדינהאנו  

 656-0778449תוכנית  -כנון מפעל פצלי השמן במישור רותם את עמדתנו בדבר ת

 

יישובי צפון הערבה,   וערד וממוקם מעל  המרחב הגיאוגרפי של מישור רותם סמוך לדימונה 

עשייה המתרחשות במישור רותם פוגעים  כיכר סדום ונווה זוהר. כבר כיום תקלות במפעלי הת

חווים ריחות חריפים וקשים בנסיעה לאורך   קשות בסביבה ומהווים סכנה בריאותית חמורה. אנו

מ25/31/258הכבישים   ריחות  מפגעי  דיווחי  אל  .  סדורה  בצורה  התושבים  ידי  על  בוצעים 

מגיע ממפעלי רותם.    היחידה הסביבתית נגב מזרחי ובמקרים רבים, נמצא כי אכן מקור הריחות 

בע נחל אשלים  אסון הזיהום החמור של מפעל רותם אמפרט והפגיעה הקשה בשמורת הט 

את האפשר  30.06.2017בתאריך   סגרו  חומצת הפוספוגבס  ברכת  דליפת  ידי  לטייל  על  ות 

שנים לאור סכנות למטיילים. אנו מביעים חשש רב מהקמת המפעל   3בנחל אשלים במשך  

השמן ומבקשים להפנות את חברי הועדה אל עמדת הממונה על בריאות    המזהם לניצול פצלי

"פצלי השמן היא סוגיה מורכבת    בשעתו, הפרופ' סיגל סדצקי:   ותהציבור במשרד הבריא

אשר עלולה להוות בה סיכון בריאותי משמעותי. על כן, משרד הבריאות מתנגד לקידום 

רציני בחינה  לבצע  וממליץ  הנוכחית  בצורתה  הלאומית  התכנית  ברמה  ומעמיקה  ת 

ש  מפצלי  הנוזלי  הדלק  הפקת  משמעות  את  ולהעריך  ללמוד  בריאות שתאפשר  על  מן 

שמן פצלי  הפקת  כי  מציינים  הסביבה  להגנת  המשרד  דוחות  והסביבה.  הינה   הציבור 

מזהמת מאוד את האוויר ואת מי התהום וקיים חשש רב לזיהום הקרקע. מדיניות האנרגיה 

נה תומכת בדלקים פוסילים ויש לעבור לשימוש באנרגיה ממקורות  של ממשלת ישראל אי

   .מתחדשים"

מפעל שריפת הפלסטיק הוא "עלה תאנה" ירוק המסווה בתוכו הקמת כי הקמת    עושה רושם

מחומרי הגלם    95%מרכז ענק להפקת נפט לא מזוקק מפצלי שמן. לפי הנתונים שיש בידינו  

מחקרים רבים מראים   יעו משריפת הפלסטיק. בנוסף,יג  5%-במפעל יגיעו מפצלי השמן ורק כ

בישראל היא נמוכה וכי מפעלים כאלו אינם   ת פסולתכי הכדאיות האנרגטית של מפעלי שריפ

מצליחים להקטין בצורה משמעותית את כמות הפסולת המוטמנת ומזהמים מאוד את סביבתם. 



פסולת לאנרגיה( אינו עולה  טיפול תרמי באשפה פל"א )  בכל העולם המערבי מבינים היום כי

 .נאותה במשבר האקליםבקנה אחד עם מדיניות עולמית למניעת גזי חממה והתמודדות 

אנו תושבי האזור מעוניינים לקדם את הנגב המזרחי לעבר אנרגיה נקייה ממזהמים, ליצירת  

אנו  מקורות תעסוקה בתחום הטכנולוגיה הנקייה, מיזמי הייטק, פיננסים ותיירות בת קיימא.  

הסביבה  ואת  התושבים  בריאות  את  והמסכן  המזהם  השמן  פצלי  מפעל  להקמת  מתנגדים 

במרכז ומב הקיימת  כפי  ונקייה  מתקדמת  לכלכלה  המזרחי  הנגב  כלכלת  את  לקדם  קשים 

ובה מעודדים מפעלים מזהמים לקום בנגב המזרחי   NIMBYפעת החצר האחורית  ישראל. תו

לה, גם אנו תושבי האזור זכאים לאיכות חיים, לסביבה או להעתיקם אל הנגב המזרחי הינה פסו

 . ענת על תעשייה מזהמתנקייה ולכלכלה מתקדמת שאינה נש

 

 בברכה,

 תושבים.


