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 לכבוד 

 תומר גוטהלף מר 
 מתכנן מחוז דרום 

 משרד הפנים
 

 
 (0364422-656מישור רותם )תכנית מס'  –תכנית לכרית פצלי שמן  הנדון: 

              

 
 שלום רב,

 

במישור  והפקה של נפט לא מזוקק מפצלי שמן, עיבוד הרייהובא לידיעתי כי הוועדה המחוזית מקדמת תכנית לכ
 רותם ע"י חברת רותם אמפרט.

ת לפגיעה משמעותי כרית פצלי שמן והפקת הדלק הנוזלי הינם תהליכים ארוכים ומורכבים אשר עלולים להוביל
ם ועוד, דבר שמעלה חשש הרס שטחים פתוחיזיהום מי התהום,  לרבות: זיהום אוויר,, ובלתי הפיכה בסביבה

 מהותי לפגיעה אפשרית בבריאות הציבור.

במסגרת הרישיון שניתן לחברת רותם אמפרט בשטח הכריה, עולה כי פוטנציאל עתודות פצלי השמן הכולל 
 מיליון חביות נפט.  135 -טון פצלי שמן, מהם ניתן להפיק כמיליון  245 -בשטח הרישיון עומד על כ

בניה של תשתיות ידרוש ככל הנראה אשר הפקה מסחרית, מידע זה ניתן להניח כי מדובר במיזם בעל  עקב
 .אנרגיה תומכות כגון: מפעל זיקוק, תחנת כוח ועוד

ותי משמעותי. על כן, משרד הבריאות סוגיות פצלי השמן היא סוגיה מורכבת אשר עלולה להוות בה סיכון בריא
מתנגד לקידום התכנית בצורתה הנוכחית וממליץ לבצע בחינה רצינית ומעמקיה ברמה הלאומית שתאפשר  

 ללמוד ולהעריך את משמעות הפקת הדלק הנוזלי מפצלי שמן על בריאות הציבור והסביבה.

אינה עומדת בהלימה  עם מדיניות  הממשלה עוד ברצוננו לציין כי למיטב ידיעתנו הפעילות במסגרת התכנית 
לצמצום פליטת גזי חממה )ומזהמי אוויר אחרים ממקורות פוסילים( ומעבר להפקת אנרגיה ממקורות 

 מתחדשים.

 

 
 

 בברכה,

 
 

 פרופ' סיגל סדצקי
 ראש שרותי בריאות הציבור
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 העתק:
  פרופ' חזי )יחזקאל( לוי, מנכ"ל משרד הבריאות 

 , משרד הפנים"ית מנהל התכנוןמנכלגב' דלית זילבר, 
 , המשנה למנהל הכללי, משרד הבריאות פרופ' איתמר גרוטו

 ד"ר אודי קלינר, סגן ראש שירותי בריאות הציבור 
 ', רופא מחוז הדרום, משרד הבריאות פרופ' מיכאל גדלביץ

 , משרד הבריאות המחלקה לאפידמיולוגיה הסביבתיתמנהלת ר איזבלה קרקיס, "ד
 , משרד הבריאות ארצי לבריאות הסביבההמערך ראש הצחקי, מר עמיר י

 הסביבה, לשכת הבריאות מחוז דרום גב' עפרי צפנת, מנהלת המחלקה לבריאות
 בריאות הסביבה, משרד הבריאות  מר נעם הירש, מנהל תחום ארצי )תכנון ובניה(

  
  

 


