מנהלת אפר הפחם
 30ספטמבר2015 ,
מנ – 39046I

מסמך עמדה
התייחסות להוראת הממונה על הקרינה הסביבתית
להעדיף צמנט על פני בטון כיעד לאפר פחם

(קרינה)1
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מבוא
במכתבו בסימוכין הורה דר' סטליאן גלברג ,הממונה על הקרינה הסביבתית במשרד הגנת הסביבה
(להלן :הממונה) ,לחברת החשמל להעביר לתעשיית המלט החל מ 1.1.15 -את כל אפר התחתית
והשלמה מהאפר המרחף עד לכמות כוללת של  800,000טונה בשנה .את יתרת הכמות ניתן יהיה על פי
הוראתו להעביר לתעשיית הבטון (להלן :ההוראה).
ההוראה מתבססת על סמכותו כביכול לפי תקנה  5בתקנות החומרים המסוכנים (סילוק פסולת
רדיואקטיבית) התשס"ב –  2002להלן :התקנות) לתת הוראות לסילוק פסולת רדיואקטיבית בעקבות
סיווג אפר פחם "כפסולת רדיואקטיבית" שקבע עוד קודם ,ביום  .323.6.08הממונה נימק את הוראתו
בטענה ש"מבחינת בטיחות קרינה שימוש באפר פחם כרכיב במלט עדיף על שימוש באפר פחם כרכיב
בבטון"
להשקפת מנהלת אפר הפחם (להלן :המנהלת) ,הוראת הממונה ניתנה בחוסר סמכות ,הן משום שאפר
הפחם אינו מהווה "פסולת" לענין התקנות והן משום שהתקנות אינן מקנות לממונה את הסמכות
שהתיימר למצוא בהן – להורות כיצד יש להשתמש באפר הפחם .ההוראה אף נוגדת החלטות ממשלה4
שהתנו התקנת תקנות סביבתיות בשיקול דעת כוללני ,הלוקח בחשבון השפעות כלכליות ושם דגש על
שמירת תנאים תחרותיים ,במטרה להבטיח אופטימיזציה של תרומה לסביבה כנגד עלותה למשק .זאת
משום שעלות ההוראה עולה אלפי מונים על תועלתה המוטלת בספק.
יתר על כן ,לדעת המנהלת ,שהוקמה כגוף ממשלתי 5במטרה לקדם שימושים לאפר פחם בכפוף
לתנאים סביבתיים מקובלים ופיתחה לשם כך מרכז ידע והתמחות הכולל את מיטב המומחים בארץ
בהיבטים היישומיים והסביבתיים ומסתייע במומחים מהעולם ,ההחלטה אינה נחוצה מבחינה
סביבתית ובטיחותית ,חורגת באופן קיצוני מהמקובל בעולם ונזקה רב.
במענה להוראה זו הכינה מנהלת אפר הפחם במסגרת אחריותה הממלכתית מסמך עמדה מקיף הבוחן
את ההיבטים הערכיים והמקצועיים – סביבתיים ,רגולטוריים וכלכליים ,של ההוראה .המסמך
מתבסס על התקינה והחקיקה בארץ ובעולם בתחום ההגנה מקרינה מייננת ועל המידע העשיר שנצבר
במחקרי המנהלת בתחום זה בהקשר לשימושי אפר פחם על פני כעשרים שנה וכן בסדנאות מקצועיות
בינלאומיות 6שנערכו בארץ ביוזמת המנהלת .הוא גובש בסיוע הצוות המקצועי-מדעי (קרינה) של
המנהלת ,בהרכב הכולל מומחים מהשורה הראשונה בתחום בטיחות הקרינה ובתחומים המשיקים
בהקשר לניצול המועיל של אפר פחם כמשאב למשק.
המסמך להלן מתייחס לתוקפה של ההוראה עצמה ולמשמעויותיה וכן לטיעונים במכתב הממונה מיום
 20.8.14בסימוכין של ההוראה המבסס לכאורה את הצדקתה (להלן :מסמך ההנמקה).7

 1צוות מקצועי-מדעי (קרינה) :פרופ' טוביה שלזינגר ,דר' יעקב גילת ,דר' יאיר שמאי ,דר' ז'אן קוך ,גוסטבו חקין ,דר'
אריאל מצגר ,פרופ' קוסטה קובלר
יעוץ רדיולוגי :פרופ' טוביה שלזינגר
יעוץ כלכלי :דוד לנגר
יעוץ טכנולוגי :פרופ' ארנון בנטור ,אינג' גדעון אירוס
 2הוראה לפי תקנה  5לתקנות החומרים המסוכנים (סילוק פסולת רדיואקטיבית) ,תשס"ב –  ,2002דר' סטליאן גלברג,
21.12.14
 3הגדרת אפר פחם כפסולת רדיואקטיבית ,דר ס .גלברג23.6.08 ,
 4החלטות ממשלה  6043מיום  3125 ,27.8.95מיום  :4.1.98קביעת תקני איכות הסביבה – שיקולים כלכליים.
 5המנהלת הוקמה בשנת  1993ע"י שר האנרגיה והתשתית בהתייעצות ובתמיכת השרים לאיכות הסביבה והפנים והיא
פועלת מאז בהשתתפות נציגיהם ונציגי חברות החשמל והפחם .לפני כשנתיים פרש משרד הגנת הסביבה מהשתתפות
במנהלת.
6
International Workshop on Environmental Aspects of Coal Ash Utilization, Tel Aviv, Israel
 7חלוקת אפר פחם על ידי חברת החשמל ,דר' סטליאן גלברג20.8.14 ,
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מנהלת אפר הפחם
פתח דבר
בפתח דבר יודגש כי ההוראה ,ככל שתיושם כלשונה ,מחזירה למעשה את מצבו של המערך הארצי של
הטיפול באפר הפחם  20שנה לאחור ומוחקת במשיכת קולמוס את הישגי המשק הישראלי בניצול
המועיל של אפר פחם בתעשיית הבטון ובמגוון שימושים אחרים ,תוך גרימת נזקים אסטרטגיים,
כלכליים וס ביבתיים מוחשיים למשק בכללותו .יוזכר כי הסתמכות על השימוש בצמנט כיעד דומיננטי
לאפר הפחם בעבר הרחוק ,לבד מהקשיים שגרמה לתפעול היומיומי של תחנות הכח הפחמיות ,הובילה
בדיעבד ,בשל התלות המוחלטת במגבלות מונופול הצמנט ובשיקוליו התפעוליים והמסחריים
המשתנים מעת לעת ,להשלכת כמויות משמעותיות (למעלה ממיליון טונות) של אפר פחם לים תוך
השחתת משאב חיוני למשק ופגיעה סביבתית מיותרת.
מגוון השימושים וביזור המשתמשים שהתפתח עם השנים ,בעיקר בתעשיית הבטון המובא ,יצר לאפר
הפחם סביבה תחרותית שהפכה אותו למשאב מבוקש כמקובל במדינות מפותחות רבות בעולם
ולניצולו המלא בשימושים מועילים .השבת מערך אפר הפחם לתלות יתר במפעלי המלט נשר עלולה
לגרום היום כבעבר להצטברות עודפי אפר משמעותיים בתחנות הכח ללא פתרון זמין ,לסיכון תפקודן
התקין ולפגיעה בביטחון האנרגטי של המדינה.
ערעור המבנה המאוזן מבחינות תפעוליות ,טכנולוגיות ,כלכליות וסביבתיות של משק אפר הפחם,
כתוצאה מיישום הוראת הממונה על הקרינה הסביבתית להקצות כ 80% -מכמות אפר הפחם המיוצר
בישראל לענף הצמנט על חשבון ענף הבטון ושימושים חיוניים אחרים ,יגרום לפגיעה בלתי הפיכה
במטרות העיקריות שנקבעו ע"י השרים שמינו את מנהלת אפר הפחם ומשתתפיה:


הבטחת אמינות הוצאה רציפה של אפר פחם מתחנות הכח במצבי משק משתנים



ניצול מיטבי של אפר פחם לתועלת המשק והסביבה בפיתוח בר קיימא

מנימוקים שקשה להבינם במדדים המדעיים המשמשים את הרגולציה הסביבתית בעולם המפותח,
מקבל בישראל היבט החשיפה לקרינה מייננת מאפר הפחם בשימושיו ,ע"י המשרד להגנת הסביבה,
מעמד על המבטל כל שיקול סוציו-אקונומי ,לרבות תועלות סביבתיות נלוות .סיווג אפר פחם כפסולת
רדיואקטיבית וההוראה הנגזרת ממנה כביכול ,מביאות את הרגולציה הסביבתית בשימושי אפר פחם
לאבסורד קיצוני ,בלתי מוצדק במונחי ההגנה על האוכלוסייה מקרינה לדעת כל המומחים בתחום זה
בארץ ,המתעלם לחלוטין מהמחירים הכלכליים ,הסביבתיים והחברתיים שלה.
ואמנם להוראה רגולטורית המנחה את גורמי המשק להעדיף שימוש באפר פחם בתעשיית הצמנט על
פני תעשיית הבטון אין אח ורע בעולם המפותח כולו .בעוד המסחר המקומי והבינלאומי באפר פחם
מתנהל בעולם באורח חופשי ללא התערבות הרשויות ומאפשר מיצוי התועלת הגלומה בניצול האפר
בתעשיות שונות (בעיקר בבטון ובמידה פחותה בצמנט) ,האילוצים שמטיל הממונה ,הייחודיים
לישראל ,פוגעים ביעילות ענף הבנייה ובכושר התחרות של המשק הישראלי בשווקים הבינלאומיים.
לבסוף יובהר ויודגש כי תרומת אפר הפחם כתוסף לבטון לחשיפת הציבור לקרינה מייננת הינה "נמוכה
עד נמוכה מאד" (ציטוט מחוות דעת פרופ' טוביה שלזינגר ,מומחה בעל שם עולמי לבטיחות קרינה) וכי
השינוי שייגרם בהסטת השימוש באפר מבטון לצמנט כהוראת הממונה ,הינו טריוויאלי (נמוך
בהשוואה לשינויים בקרינת הרקע הטבעי) ומצוי בתחום שבו ,על פי הנחיות הבטיחות של הגופים
המוסמכים הבינלאומיים ,יש להימנע מהתערבות רגולטורית.

נימוקים לבטלות ההוראה

בניגוד לאמור בהוראה ,ביצועה כלשונה לא יתרום להגנת הציבור מקרינה מייננת (להלן קרינה) .אולם
עוד טרם התייחסות להוראה עצמה ולנימוקיה המפורטים במסמך ההנמקה ,יובהר כי היא אינה
נדרשת לענין ההגנה מקרינה ,אינה מוצדקת בהערכה הכוללת של השפעתה בהיבטים השונים,
סביבתיים ומשקיים ,אינה סבירה בהתחשב בתוצאותיה הצפויות ואף נוגדת את הגישה הבינלאומית:

ההוראה אינה נדרשת – כי שימושי אפר פחם בכלל ובתעשיית הבטון בפרט ,מיושמים בארץ במסגרת
מנהלית מוסדרת ומפוקחת הנתמכת במערך מקצועי רב ניסיון והכוללת בקרה מתמשכת של המדדים
הנדרשים להבטחת מניעת מפגעים סביבתיים-בריאותיים בכפוף למגבלות שנקבעו בתנאי היישום
ובתקנים ,לרבות ת.י  – 5098תכולת יסודות רדיואקטיביים במוצרי בנייה ,המשולב כתנאי הכרחי
בתקנים רשמיים ומחייבים.
בבחינה מפורטת של ההוראה להלן יומחש כי לא תהיה לה תרומה חיובית למטרה שלשמה ניתנה (לפי
הצהרת הממונה) ,דהיינו הקטנת חשיפת הציבור לקרינה ,למעט אולי לחלק קטן ממנו ,ובכל מקרה
השפעתה ,החיובית והשלילית כאחת ,על בטיחות הקרינה ,תהיה זניחה ולמעשה חסרת משמעות בשל
האופי האקראי של הקרינה ,ולכן היא בלתי נדרשת מההיבט הסביבתי עצמו.
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מנהלת אפר הפחם
ההוראה אינה מוצדקת – כי המחיר הכולל של יישומה הנגרם בשל החטאת מטרות העל למערך אפר
הפחם שנקבעו למנהלת ,דהיינו – הבטחת אמינות תפעול תחנות הכח בשגרה ובחירום מחד ,ומיצוי
התועלות המשקיות והסביבתיות הגלומות בניצול אופטימלי של אפר הפחם ובתרומתו לפיתוח בר
קיימא מאידך ,גבוה לאין שיעור בהשוואה לשינוי הלא משמעותי בחשיפה לקרינה ,בחלקו תוספת
ובחלקו הפחתה ,שייגרם לציבור בהעדפת הצמנט על הבטון.
יתר על כן ,ההשתלטות המונופסונית של מונופול הצמנט על אפר הפחם עלולה לגרום להתייקרות הן
של עלויות הבניה (בשל פגיעה בתחרות בענפי הצמנט וחומרי הגלם לבטון הניתנים להחלפה באפר
פחם) והן של עלויות החשמל (בשל הפגיעה בתחרות בענף האפר) ויגביר עוד יותר את נזקה הכולל של
ההוראה למשק.
על פי העקרונות הבסיסיים של הגנת העובדים והציבור מקרינה מייננת ,לפי המלצות הוועדה
הבינלאומית להגנה רדיולוגית (,)ICRP – International Commission on Radiological Protection
אמות המידה להצדקת החלטות של רשויות לבטיחות קרינה נקבעות לפי שיקולי סיכון-תועלת ועלות-
תועלת ,תוך לקיחה בחשבון של הגורמים הכלכליים והחברתיים המושפעים .ההוראה בלתי מוצדקת
בראייה סוציו-אקונומית כוללנית ,השוקלת באחריות ובמידתיות תועלות כנגד עלויות – איכותיות,
כלכליות וסביבתיות-בריאותיות.
ההוראה בלתי סבירה – כי היא מבטלת למעשה שימוש נפוץ – תוסף לבטון ,המיושם בהיקפים גדולים
שנים רבות ,למעלה מעשור ,בכפוף לתנאים סביבתיים שנקבעו ע"י גורמי הרישוי ,בראשם המשרד
להגנת הסביבה עצמו ,בגיבוי מקצועי של קהילת המומחים בבטיחות קרינה בארץ ובעולם ,לרבות
ובעיקר וועדה ממשלתית בין משרדית (הוועדה המקצועית-תורתית לבטיחות קרינה בהשתתפות
משרד הבריאות ,משרד העבודה והרווחה ,המשרד לאיכות הסביבה והוועדה לאנרגיה אטומית ,אשר
פעלה כ"וועדה המייעצת" לפי תקנות הרוקחים – יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם) .זאת מבלי
שהתגלה מידע סביבתי-בריאותי חדש שלא היה ידוע קודם לכן ומבלי להתחשב במחירה למשק
ולסביבה בכלל המדדים.
יתר על כן ,מנסיון העבר סביר להניח שתלות בלקוח יחיד ובהתנהלותו עלולה לגרום במוקדם או
מאוחר לתפעול תת אופטימלי של תחנות הכח הפחמיות ואף לשיבוש של ממש בתפעולן ואולי אף
לחידוש הצורך בסילוק אפר פחם לים בהעדר אתר אחסון יבשתי זמין לעודפים בלתי מתוכננים.
בשל תוצאותיה מרחיקות הלכת הצפויות בהתנהלות המשקית בכלל ושל משק החשמל בפרט ובשל
מחירה הכלכלי והסביבתי העולה לאין שיעור על תועלתה לכלל הציבור המוטלת בספק ,ההוראה הינה
בלתי סבירה בעליל.
ההוראה נוגדת את הגישה הבינלאומית – ראשית יצוין כי הסחר באפר פחם המתנהל בכל העולם
באורח חופשי ,בכפוף למגבלות סביבתיות רגילות ,מניב בתנאי שוק פתוח מגוון מבוזר של שימושים
בעיקר בענפי הבנייה ,התשתית והחקלאות .כמו כן ניצול אפר פחם כתוסף ישיר בתערובות בטון הוא
השימוש המוביל בעולם .למשל :בארה"ב ( – )2013מתוך כלל האפר המנוצל בשימושים למיניהם45% ,
משמשים כתוסף בבטון ,ורק  12%בייצור צמנט; באירופה ( 36% – )2010בבטון 20% ,בצמנט.
בבחינת ההוראה להלן יינתן ביטוי נרחב לגישה הבינלאומית לרגולציה בתחום בטיחות הקרינה
והעקרונות הבינלאומיים המנחים לבקרת חשיפת האוכלוסייה לקרינה מייננת מחומרים
רדיואקטיביים טבעיים שמקורם בקרקע .כאן נסתפק בציון העובדה שהוראת הממונה לחברת החשמל
להעביר ליצרני הצמנט בישראל כמות מסוימת של אפר פחם ולהעדיף יצרנים אלה על לקוחות
מתעשיית הבטון ,מנימוקים של בטיחות קרינה ,נוגדת את המלצות הועדה הבינלאומית להגנה
רדיולוגית  ICRPואת הנחיות הגופים הארגונים הבינלאומיים המוסמכים האחרים בתחום בטיחות
קרינה בכל הקשור למידה ולהיקף של אמצעי הבקרה החוקיים והמנהליים להבטחת הגנת העובד
והציבור מקרינה מייננת שמקורה בחומרים רדיואקטיביים ממקור טבעי.
לפי הנחיות אלה ,אין לאכוף רגולציה מטעמי בטיחות קרינה במסחר לאומי ובינלאומי של חומרים
המכילים רדיונוקלידים בריכוזים הנופלים מרמת הפטור ,בכלל זה אפר פחם (שהריכוזים הגבוהים
ביותר של היסודות הרדיואקטיביים בו אינם עולים על  25%מרמת הפטור) .יתר על כן ,התערבות
הרשויות בעיסוקים כדוגמת השימוש באפר פחם במוצרי בנייה טעונה הצדקה במונחי עלות-תועלת.
זאת כדי להימנע מנזק למשק ,כלכלי וסביבתי ,העלול להיגרם כתוצאת הוויתור על התועלות הגלומות
בניצול תחרותי של חומרים אלה ,ללא הצדקה מספקת מבחינת ההגנה מקרינה.
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מנהלת אפר הפחם
ואמנם הסחר המקומי והבינלאומי הער באפר פחם ,בעיקר באירופה ובצפון אמריקה ,ויישומו בכלל
שימושיו ,בתעשיית הבטון בפרט ,מתנהל ללא התערבות הרשויות הסביבתיות והבריאותיות ,מעבר
לקביעת תנאים סביבתיים-בריאותיים כלליים.8
תימוכין ישירים לגישה הבינלאומית ניתנו בשלושה מושבים של סדנה מקצועית מתמשכת שהתקיימו
ביוזמת המנהלת בישראל מאז  2005ובעיקר במושב האחרון בדצמבר  ,2012בהשתתפות מומחים
מובילים בישראל ובקהילה האירופית וארה"ב ובוועדות הבינלאומיות לבטיחות קרינה ,לרבות בכירים
לשעבר בסבא"א הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית.9
תזמון מתן ההוראה 4 ,ימים בלבד אחרי פרסום החלטת  )19.12.14( USEPAלחזור ולהגדיר את אפר
הפחם (במסגרת  Final Ruleהמתייחס לחוק )RCRA – Resource Conservation and Recovery Act
כבלתי מסוכן ואת שימושיו כפטורים מרגולציה ( Subtitle Dשל  ,)RCRAשהתקבלה בסיומן של  5שנות
מחקר ולימוד מעמיקים ,ממצב את ההוראה הזו כקיצונית ובלתי סבירה אף במונחים בינלאומיים.

בחינת ההוראה

ההתייחסות הביקורתית להלן מקיפה את ההיבטים הבאים:
 .1ערכי
 .2סביבתי
 .3רגולטורי
 .4משקי
 .1ההיבט הערכי
הסמכות שלדעת הממונה הואצלה לו להורות לחברת החשמל למכור את אפר הפחם ליעדים
נבחרים בהקצאה המוכתבת על ידו ,נובעת כאמור לעיל מהחלטתו מיום  23.6.08להגדיר את אפר
הפחם כפסולת רדיואקטיבית .חוות דעת מעמיקות ומקיפות הפוסלות מכל וכל הן את הגדרת אפר
הפחם כפסולת רדיואקטיבית והן את ההצדקה לכך בהיבט ההגנה מקרינה 10הוגשו כבר לממונה
עצמו ולהנהלת משרד הגנת הסביבה בעת ההחלטה ההיא ,אולם מסקנותיהם נדחו ע"י הממונה.
מחו"ד אלה עולים עיקרי הדברים הבאים:
א .אפר הפחם איננו פסולת בישראל
לשיטתו של הממונה ,אפר פחם במהותו הבסיסית ,אף שהוא מכנה אותו "תוצר לוואי"
(מסמך ההנמקה) ,הוא פסולת המיועדת לסילוק גם כאשר עושים בו שימוש" :מאחר
שבתחנות הכוח הפחמיות נוצרת כמות גדולה מאד של אפר פחם על בסיס קבוע ,לא ניתן
להטמין את האפר ובכך לסלקו בצורה בטוחה .לפיכך ,מקובל בעולם המערבי לעשות שימוש
בפסולת זו" (מסמך ההנמקה) .לפיכך לשיטתו ,גם כאשר חברת החשמל מוכרת את האפר
לשימושים ,מסירת האפר למשתמש כמוה כסילוק.
גישה זו ,המניחה הטמנה כפתרון מועדף לטיפול בפסולות לשם סילוקן הבטוח ,עומדת
בסתירה לתפיסה השוררת במדינות המפותחות המעודדת מחזור כאמצעי עיקרי לשמירת
הסביבה ולפיתוח בר קיימא ונוגדת אף את מדיניות המשרד להגנת הסביבה עצמו .בסיכום
דיון לקביעת מדיניות ממשלתית לטיפול באפר פחם ,שהתקיים במשרד האנרגיה והתשתית
ב 15.5.96 -בהשתתפות נציגים בכירים של המשרד להגנת הסביבה ,11נקבע בהמלצתם כי
אפר פחם יוגדר כ"חומר בר השבה" וכי ייקבעו הנחיות סביבתיות שיאפשרו השבתו
הכלכלית.
כחומר המנוצל במלואו במגוון שימושים מועילים באופן מוסדר ,עקבי ורציף זה למעלה מ-
 15שנה ,מהווה אפר הפחם משאב חיוני למשק .להבנת המנהלת על פי העקרונות המקובלים
בישראל ככל שחומר ממשיך לשמש לטובת שימושים אחרים ,הוא אינו נחשב לפסולת .אם
לא הייתה כוונה מצד המחזיק או העוסק להפסיק את השימוש או לסלקו ,לא ייחשב החומר
לפסולת רדיואקטיבית וממילא לא יחולו עליו הוראות תקנות סילוק פסולת רדיואקטיבית.
ואמנם אפר פחם מנוצל בישראל במלואו במגוון שימושים ,לפיכך לא יחשב פסולת בכלל
ופסולת רדיואקטיבית בפרט.
8

Coal Combustion Products: a global perspective, C. Heidrich et al, WOCA Conference, Lexington KY
USA, April 2013
9
WEACAU-2012, International Workshop on Environmental Aspects of Coal Ash Uses, Tel Aviv, Israel,
December 2012
 10היבטים רדיולוגיים ומנהליים של העיסוק באפר פחם ,פרופ' טוביה שלזינגר ,יולי 2008
 11סיכום דיון מנהלים בין משרדי ,משרד האנרגיה והתשתית15.5.96 ,
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מנהלת אפר הפחם
יצוין גם כי על פי הדירקטיבה האירופית לפסולות ( Waste Framework Directive
 ,)2008/98/ECהמאומצת ע"י המשרד להגנת הסביבה כבסיס עקרוני למדיניותו ,אפר פחם

העומד בתנאי סעיף ( 125מנוצל בשימושים וודאיים ,גם ללא עיבוד ,בפרקטיקה תעשייתית
נורמלית ,כחלק מתהליך ייצור ,העומד בתנאי חקיקה ותקינה סביבתיות) מוגדר "מוצר
לוואי" ( )byproductוכמשתמע נדרש לעמוד בתנאים סביבתיים-בריאותיים החלים על
מוצרים .אין חולק ,גם לא הממונה שמתעקש על התואר "פסולת" והמונח "סילוק" ,כי אפר
פחם בישראל ,המשולב בתהליכי ייצור מבוקרים טכנולוגית וסביבתית כבעל ערך כלכלי
לבעליו ,חברת החשמל ,ולמשתמשיו ,ממלא את התנאים להגדרתו כמוצר לוואי כאמור.
הנה כי כן ,התנאי ההכרחי לסיווג אפר כפסולת רדיואקטיבית ,סיווג שהממונה נזקק לו
לשיטתו לביסוס סמכותו לכאורה להורות על אופן הטיפול באפר פחם – היותו פסולת
הטעונה סילוק ,אינו מתקיים בישראל .בהקשר זה יש להדגיש כי בעוד שלפי התקנות יש
לממונה סמכות  ,בתנאים שנקבעו בהן (על כך להלן בסעיף הדן בהיבט הקרינתי) ,לסווג חומר
כפסולת רדיואקטיבית בשל הסיכון שבו לאדם ולסביבה ,אין לו סמכות לקבוע כי אפר פחם
הוא פסולת כאשר נעשה בו שימוש הכפוף לתקינה מונעת סיכונים ,ומכאן שאין לו יכולת
לסווגו כפסולת רדיואקטיבית ,שאחת דינה – סילוק באתר הארצי לפסולות הרדיואקטיביות.

ב.

אפר הפחם איננו פסולת רדיואקטיבית
כאמור קבע הממונה בסמכותו לכאורה כי אפר פחם יסווג כפסולת רדיואקטיבית משום
שבשל רמת האקטיביות שלו הוא מהווה סיכון לאדם ולסביבה בפינוי ,אחסון או שימוש
בלתי מבוקרים .סיווג האפר כפסולת רדיואקטיבית מקנה לממונה על פי שיטתו סמכות
להורות ,כאמצעי רגולטורי ,מה יעשה באפר וכיצד (להלן בסעיף הבא) .סיווג אפר פחם
כפסולת רדיואקטיבית מתבסס לטענת הממונה על הנוסחה המופיעה בתקנות ,על פיה סכום
משוקלל של ריכוזי הרדיונוקלידים באפר חורג מהערך המרבי המותר בה.
ראשית יובהר כי לסיווג אפר פחם כפסולת רדיואקטיבית ,המסתמך על נוסחה הלקוחה
ממסמך מיושן של ( IAEAסבא"א – הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית) משנת 1998
ואשר אינה תקפה ברגולציה הבינלאומית העדכנית כבר מתחילת שנות האלפיים (ראה פירוט
להלן בסעיף הדן בהיבט הסביבתי) ,אין אח ורע ברחבי העולם כולו ,לרבות מדינות בעלות
מסורת ותשתית מפותחת של חקיקה מחמירה להגנת הסביבה.
בסעיף  xiiiבמילון המונחים  Glossaryבפרק המבוא בפרסום מס'  104של ה ICRP -משנת
 ,132007העוסק בהיקף הנאות של אמצעי הבקרה המנהלית להגנת העובד והציבור מקרינה
מייננת ,מוסבר במונח "פסולת רדיואקטיבית" כי חומרים עם ריכוזי אקטיביות מתחת לרמת
הפטור (כדוגמת אפר פחם ,להלן בסעיף  .2א')  ,גם כאלה המיועדים לסילוק כפסולת ,על אחת
כמה חומרים שיש להם שימוש כדוגמת אפר הפחם ,לא ניתנים לסיווג כפסולת
רדיואקטיבית:
"The term '(Radioactive) Waste' is used to mean radioactive material in ... solid
form, for which no further use is foreseen … Whereas if their activity levels are at
or below clearance levels, they would not be regarded as being radioactive for
regulatory purposes".
כך גם במילון המונחים של סבא"א משנת :142007
"waste, radioactive
For legal and regulatory purposes, waste that contains, or is contaminated with,
radionuclides at concentrations or activities greater than clearance levels as
established by the regulatory body".
(התייחסות לסוגיית הגדרת פסולת רדיואקטיבית גם בסעיף  3א'  4להלן).

 Article 5 12בדירקטיבה
ICRP Publication 104: Scope of Radiological Protection Control Measures, Ann. ICRP Vol. 37 (5), 2007
14
IAEA Safety Glossary Terminology used in Nuclear Safety and Radiation Protection, IAEA, Vienna,
2007 Edition
13

/outסביבה/קרינה/משרד הגה"ס/העדפת צמנט – 39046I

5

מנהלת אפר הפחם
כפי שיובהר להלן (בסעיף הדן בהיבטים הסביבתיים) ,ריכוזי היסודות הרדיואקטיביים באפר
פחם המיוצר בתחנות הכח לייצור חשמל בישראל נמוכים בשיעור ניכר מרמת הפטור
מרגולציה (להלן בטבלה  .)1לפי ההנחיות העדכניות של סבא"א במדריך IAEA Safety Guide
 RS-G-1.7משנת  152004עולה כי "בהתחשב בעקרונות השחרור ובערכים הכמותיים הנמוכים
של ריכוזי  40Kוריכוזי האקטיביות של הרדיואיזוטופים משרשרות האורניום והתוריום
באפר (יוצג בהרחבה בסעיף הדן בהיבטי הקרינה להלן) ניתן מנקודת המבט של הגנה מקרינה
לשחרר אפר פחם לסביבה ( "...פרופ' ט .שלזינגר )16וברור שאין לסווג אפר פחם כפסולת
רדיואקטיבית.
הדירקטיבה האירופית  EU-BSSהעדכנית לבטיחות קרינה משנת  2013מאמצת (בסעיף )37
את ערכי הפטור שנקבעו ע"י  IAEAכתנאי לשחרור ללא הגבלה של חומרים לסביבה:17
"After a comprehensive review, it has been concluded that the values
recommended in IAEA publication Application of the Concepts of Exclusion,
Exemption and Clearance (IAEA 2004 Safety Standards Series RS-G-1.7) can be
"… used both as default exemption values, …, and as general clearance levels,
לפיכך גם על פי דירקטיבה זו אפר פחם אינו יכול להיחשב פסולת רדיואקטיבית.
 ,USEPAהסוכנות הפדרלית להגנת הסביבה בארה"ב ,פרסמה כבר ב 1983 -כי השימוש באפר
פחם כמחליף צמנט בבטון אינו כרוך בסיכון רדיולוגי השונה מהסיכון הכרוך בצמנט עצמו
ושניהם דומים לקרינה מקרקע רגילה:18
"EPA believes that the use of typically-occurring fly ash in concrete does not
constitute significant different radiation risk than the risk from the cement that
replaces, and neither of these is significantly different from radiation risk posed by
common soil".
לאחרונה אשררה הסוכנות ,במסגרת החקיקה העדכנית לסילוק אפר פחם מתחנות הכח,19
לאחר חקירה מעמיקה שהתמשכה על פני  5שנים ,את ההגדרה הקיימת זה שנים של אפר
הפחם (המכונה על ידה שארית שריפת פחם  )CCR – Coal Combustion Residualכחומר
שאיננו מסוכן הכפוף לדרישות  Subtitle Dבחוק  ,20RCRAוהעריכה את ההשפעות הסביבתיות
הכרוכות באפר פחם רק בהקשר לשטיפת יסודות מזהמים לקרקע ולמי תהום .אף שהחקיקה
הסביבתית בארה"ב מגבילה ריכוזי יסודות רדיואקטיביים במי שתיה ( Radionuclides in
 )Drinking Water Ruleובאוויר ( ,)Clean Air Actתחומים החשופים להשפעה אפשרית של
אפר פחם בהקשרים סביבתיים שונים ,אין היא מייחסת לאפר הפחם עצמו ולשימושיו סיכון
המחייב רגולציה של החשיפה לקרינה.
חיזוק נוסף לעמדה זו ניתן בדו"ח עדכני של הסוכנות על הסיכונים הכרוכים בניצול אפר פחם
בבטון הקובע כי בהסתמך על המידע האמריקאי והבינלאומי ניתן להתעלם מהחשיפה לקרינה
מבטון המכיל אפר פחם בהיותה גורם נעדר משמעות סביבתית.21
15

Application of the Concepts of Exclusion, Exemption and Clearance, Safety Guide, RS-G-1.7, IAEA
Safety Standards Series, August 2004
 16ההנחיות העדכניות של סבא"א להיקף הבקרה המנהלית על חומרים רדיואקטיביים ממקור טבעי ,ט .שלזינגר ,יולי
2012
17
Council Directive 2013/59/EURATOM laying down basic safety standards for protection against the
dangers arising from exposure to ionizing radiation, 5 December 2013
18
Cement and Concrete Containing Fly Ash Guidelines for federal procurement, USEPA, Federal Register
Vol.48 No. 20, January 28, 1983
19
Hazardous and Solid Waste Management System; Disposal of Coal Combustion Residuals From Electric
Utilities, Final Rule, USEPA, Federal Register, Vol. 80, No. 74, April 17, 2015
20
"The Resource Conservation and Recovery Act (RCRA) Subtitle D focuses on state and local
governments as the primary planning, regulating, and implementing entities for the management of non.מתוך ההבהרות למסמך בהערה הקודמת "hazardous solid waste
21
Coal Combustion Residual Beneficial Use Evaluation: Fly Ash Concrete and FGD Gypsum Wallboard,
)]USEPA, February 2014 (5.1.1 Fly Ash Concrete, Step 1 [Literature Review and Data Collection
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"Several existing evaluations were found relevant to radionuclides in fly ash
concrete. The cumulative body of evidence provided by these evaluations was
considered sufficient to eliminate radionuclides from further consideration".
יצוין כי בין מקורות המידע למסמך עמדה זו נכללים גם מחקרים שפרסם בעיתונות
המקצועית הבינלאומית פרופ' קוסטה קובלר מהטכניון על חשיפה לקרינה שמקורה באפר
פחם ישראלי בבטון.
ארגון המדינות המפותחות  ,OECDשישראל הצטרפה לאחרונה לשורותיו והיא אמורה לקבל
על עצמה את עקרונותיו הסביבתיים ,כולל את אפר הפחם ברשימת  Green Listבהנחיות
לבקרת שינוע בין מדינות של פסולות המיועדות להשבה .22רשימה זו מגדירה חומרים
המאופיינים כבלתי מסוכנים או הכרוכים בסיכון זניח לבריאות האדם והסביבה בשינועם
ובהשבתם.
הנה כי כן ,בהסכמה חובקת עולם ,אפר פחם ,אין נפקא מינה אם כפסולת מושבת (,)OECD
מוצר לוואי ( )EUאו שארית שריפת פחם ( ,)USEPAמוגדר כחומר שאיננו מסוכן הפטור
מרגולציה בשינוע ,באחסון ובשימושיו.
על רקע הסכמה זו הוכנה בשנת  2009ע"י מנהל אגף בטיחות קרינה בוועדה לאנרגיה אטומית
(באותה עת ישי לבנון) חו"ד בסוגיית סיווג אפר פחם כפסולת רדיואקטיבית .חו"ד זו הוכנה
לבקשת הממונה כנדרש ממנו בתקנות ,אמנם בדיעבד לאחר שהתקבלה כבר החלטתו.
מדבקות הממונה בהחלטתו לסווג אפר פחם כפסולת רדיואקטיבית גם לאחר הגשת חו"ד זו,
ניתן להבין שנדחתה על ידו .בקשתנו לעיין בחו"ד זו ובנימוקים שנתן לדחייתה לא נענתה ע"י
הממונה .רק לאחרונה ,משקיבלנו את החו"ד באמצעות פרקליטות המדינה ,נוכחנו במה
שנודע לנו מעדויות אנשים שזכו לעיין בה עוד קודם ,כי היא פוסלת את סיווג אפר הפחם
כפסולת רדיואקטיבית ושאין היא ממליצה על סיווג שונה מאלה שנסקרו לעיל.
בהקשר זה ראוי לשוב ולצטט מחוות דעת נחרצת שהוכנה כבר בשנת  2008ע"י פרופ' טוביה
שלזינגר  ,מומחה בתחום בטיחות קרינה בעל מוניטין בינלאומיים ,עת נקבעה ע"י הממונה
סיווג אפר פחם כפסולת רדיואקטיבית" :החלטה על סיווג אפר פחם (שריכוזי האקטיביות בו
נמוכים ביותר) כפסולת רדיואקטיבית היא צעד תמוה ,בלתי סביר ,בלתי אחראי ונוגד את
ההמלצות וההנחיות הבינלאומיות הנוגעות לצורה ולהיקף של הבקרה על חומרים
רדיואקטיביים ממקור טבעי ( .)NORMסיווג האפר כפסולת רדיואקטיבית פוסל אוטומטית
את כל יישומי אפר הפחם כיוון שפסולת רדיואקטיבית חייבת להיות מסולקת לאתר פסולת
רדיואקטיבית (תקנות  .)2002סיווג כזה עלול לכן לגרום למדינה נזקים כלכליים וחברתיים
משמעותיים ואולי בלתי הפיכים .החלטה כזו עלולה ליצור למדינת ישראל בעיני הקהילה
המקצועית הבינלאומית תדמית של מדינה שתקנותיה קיצוניות ונוגדות הסכמים ואמנות
בינלאומיות וכן לגרום לזילות גמורה בהתייחסות הציבור בישראל אל פסולת רדיואקטיבית
אמיתית".4
בדיעבד מסתבר שלא היה צורך להרחיק עדות כי הממונה עצמו הודה ,בדיון שהתקיים אצל
סמנכ"לית בכירה לתעשיות ורישוי עסקים במשרד הגנת הסביבה , 23שהנימוק לסיווג אפר
פחם כפסולת רדיואקטיבית אינו סביבתי אלא מנהלי ,המיועד להקנות לו לשיטתו סמכויות
פיקוח על ניצול האפר בבטון .לית מאן דפליג שלא זו כוונת התקנות לסילוק פסולת
רדיואקטיבית .בדיון זה הוסכם על דעת כל משתתפיו כי על פי הנחיות סבא"א אפר פחם אינו
מסווג כפסולת רדיואקטיבית.

Guidance Manual for the Control of Transboundary Movements of Recoverable Wastes, OECD, 2001
 23סיכום דיון בנושא הגדרת אפר פחם כפסולת רדיואקטיבית ,ש .נזר11.3.13 ,
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 .2ההיבט הסביבתי
הרגולציה הסביבתית-בריאותית ברחבי העולם מייחסת לאפר הפחם השפעה המחייבת בקרה
בתקנות ותקנים בתחום אחד בלבד :יסודות קורט מזהמים בהקשר לסיכוני זיהום קרקע ומי
תהום .24מנימוקים שקשה להבינם במדדים המדעיים המשמשים את הרגולציה הסביבתית בעולם
המפותח ,מקבל בישראל היבט החשיפה לקרינה מייננת מאפר הפחם בשימושיו מעמד דומיננטי
המבטל כל שיקול סוציו-אקונומי ,לרבות תועלות סביבתיות נלוות .סיווג אפר פחם כפסולת
רדיואקטיבית וההוראה הנגזרת ממנו כביכול ,מביאים את הרגולציה הסביבתית בשימוש אפר
פחם לאבסורד קיצוני המתעלם לחלוטין מהמחירים הכלכליים ,הסביבתיים והחברתיים שלה.
בניתוח ההיבט הסביבתי להלן יופרך הבסיס המתחזה לעובדתי של ההגדרה וההוראה ויתוארו
המחירים הסביבתיים הנובעים מהן.
א .ריכוזי היסודות הרדיואקטיביים באפר פחם בישראל נמוכים באופן ניכר מרמת הפטור
לשיטת הממונה הריכוז המשוקלל של היסודות הרדיואקטיביים באפר פחם ,החורג מערך
נתון על פי הנוסחה המופיעה בתקנות ,מחיל עליו את סיווג "פסולת רדיואקטיבית מוצקה".
אולם ממסמך יסוד של סבא"א ( RS-G-1.7משנת  ,2004שעקרונותיו אושרו מחדש בתקן
הבינלאומי להגנה מקרינה משנת ( ,)252014להלן גם בסעיף הדן בהיבט הרגולטורי) ,עולה
שהגישה הבינלאומית העדכנית היא להתייחס לאפר פחם כאל מקור קרינה הפטור
( )exemptedמדרישות התקן הבינלאומי להגנה מקרינה .26זאת כיוון שריכוזי האקטיביות
הנמוכים של החומרים הרדיואקטיביים ממקור טבעי באפר נמוכים מרמות הפטור שנקבעו
לחומרים מסוג זה .רמות פטור אלו מוצגות בטבלה  1במסמך סבא"א הנ"ל ,המוצגת להלן.27
ואמנם על פי מסמך סבא"א  RS-G-1.7וגם על פי התקן הבינלאומי העדכני נוסחת השקלול
המופיעה בתקנות חלה על רדיונוקלידים ממקור מלאכותי (הנוצרים בתהליכים תעשייתיים
או בנשורת גרעינית .דיון בנוסחת השקלול בסעיף  .)2להלן) בלבד ואילו אל הרדיונוקלידים
המצויים באפר הפחם – רדיונוקלידים ממקור טבעי ( RNO – Radionuclides of Natural
238
 )Originמתייחסת המגבלה לראש שרשרת הדעיכה הטבעית של היסודות U, 235U, 232Th
בשיווי משקל סקולרי וכן ל ,40K -כלהלן:
טבלה  – 1רמות פטור מרגולציה לבטיחות קרינה ()RS-G-1.7
Table 1 – Values of activity concentration for radionuclides of natural origin
)Activity concentration (Bq/kg
10,000
1,000

Radionuclide
40
K
All other Radionuclides of Natural Origin

יצוין כי התקן הבינלאומי החדש להגנה מקרינה (גרסת  )2014פורסם על ידי הסוכנות
הבינלאומית לאנרגיה אטומית  IAEAבשיתוף ובחסות מועצת הקהילה האירופית ,EC
הסוכנות לאנרגיה אטומית של ארגון המדינות המפותחות  ,OECD/NAEארגון הבריאות
העולמי  ,WHOארגון העבודה הבינלאומי  ,ILOארגון המזון והחקלאות הבינלאומי FAO
והתוכנית להגנת הסביבה של האו"ם  .UNEPישראל כידוע חתומה על אמנות הארגונים
האלה ולכן מחויבת לאמץ אותן בתקנותיה.
_________________________
 24סיכון הכרוך בחשיפת דרכי הנשימה לאבק אפר פחם נשלל במחקר המצביע על שיעור זניח של סיליקה גבישית חופשית
במקטע הננשם ומקבל ביטוי בתקנים המגדירים אותו כאבק מטריד .סיכון הכרוך בנוכחות תרכובות דיאוקסינים ודומיהם
נשלל בבדיקות המוכיחות כי ריכוזיהן באפר נמוך ,בד"כ מתחת לסף הרגישות של מכשירי המדידה ,תוצאת השריפה
המושלמת כמעט של החומר האורגני בפחם בטמפרטורות הגבוהות של הדוודים.
25
Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards, IAEA,
2014
התקן פורסם כטיוטה להערות המדינות חברות סבא"א ,בכללן ישראל ,כבר בשנת  .2011בסעיפים הנוגעים לסוגיות
הנידונות במסמך זה לא חל שינוי בגרסה הסופית.
 26בתקן משנת  2014הוחל על חומרים כאפר פחם המושג "שחרור" ) (clearanceשמשמעותו מרחיקת לכת אף יותר .על פי
הגדרה זו ניתן לשחרר אפר פחם ,שריכוזי הרדיונוקלידים שבו נמוכים מהרמות האמורות ,לסביבה ללא כל מגבלות.
 27טבלה זהה (טבלה  I-3בתוספת הראשונה ( )Schedule Iהוצגה בתקן הבינלאומי משנת .2014
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הערה :זה המקום להתייחס לשימוש שעשה הממונה בנוסחת הפטור בתקנות לביסוס סיווג
אפר פחם כפסולת רדיואקטיבית ולהסתייע בהתייחסות זו בחו"ד ט .שלזינגר 28המתמקדת
בשתי סוגיות המבהירות את האופן שבו יש לסווג את האפר במונחי בטיחות קרינה ולבקר
את ריכוזי היסודות הרדיואקטיביים המצויים בו.
 .)1אפר פחם שייך לקבוצת החומרים הרדיואקטיביים ממקור טבעי
בתשובתו לתגובת חברת החשמל לישראל להוראה טוען הממונה 29כי אפר הפחם אינו חומר
טבעי אלא חומר שבו תכולת החומרים הרדיואקטיביים הועלתה פי  10ויותר באופן מלאכותי
ולכן לא חלים עליו כללי הפטור המשמשים raw materials with unmodified concentrations
 .of radionuclidesאכן צודק הממונה בקביעתו (אם כי ההעשרה נמוכה בד"כ מפי  )10אבל
טועה במסקנה שגזר ממנה.
מדריך סבא"א  RS-G-1.7מבחין בין מקורות ועיסוקים שחל עליהם עיקרון "אי החלות"
( )exclusionובין כאלה שניתן ומומלץ להכיל עליהם "פטור" ( .)exemptionעל פי המוסבר
בסעיפים  2.5 - 2.3 ,1.3במדריך ,עיקרון "אי החלות" אכן מתייחס רק לחומרי גלם כגון
הפחם עצמו ,חול ,חצץ ואגרגטים אחרים שמקורם בקרקע והמכילים ריכוזים נמוכים של
יסודות רדיואקטיביים טבעיים שלא עברו שינוי בתהליך עיבוד כלשהו .העיסוק בחומרים
רדיואקטיביים מסוג זה לא ניתן לבקרה בפועל ( ,)unamenable to controlולכן דרישות התקן
הבינלאומי לא חלות על עיסוקים אלה ללא קשר עם מנת הקרינה הצפויה מהעיסוק בהם,
משום שהם מצויים באורח טבעי בסביבה ( )ubiquitous in the environmentונעשה בהם
שימוש רב ומגוון.
לעומת זאת היסודות הרדיואקטיביים ממקור טבעי המצויים באפר הפחם ביישומיו השונים,
כולל יישומיו בתעשיית הבנייה ,הצמנט והבטון ,נמנים על המקורות והעיסוקים שחל עליהם
מבחן הפטור ( )exemptionמהדרישות הפרטניות המליאות של התקן הבינלאומי להגנה
מקרינה בכל הקשור לרישוי ובקרה מנהלית פרטנית .ואמנם בהערה  3לסעיף  1.2במדריך
נאמר:
"The term "radionuclides of natural origin" means radionuclides that occur
"naturally in significant quantities on earth
הגדרה זו מתייחסת לזהות היסודות הרדיואקטיביים ללא כל קשר להיסטוריה של ריכוזי
האקטיביות שלהם בחומר .אין בהגדרה זו כל תנאי או רמז לשאלה האם ריכוזיהם בחומר
הנידון עברו או לא עברו שינוי מאז שהוצאו מהקרקע .הגדרה זהה למונח radionuclides of
 natural originמופיעה גם במילון מונחי הבטיחות של סבא"א משנת IAEA Safety 2012
 Glossary 2012במהדורה הקודמת ( )2007של אותו מילון מעיר העורך במפורש לגבי המונח
 ,NORM – Naturally Occurring Radioactive Material30מונח המשמש לאותה מטרה,
ששינוי ריכוזי החומר הרדיואקטיבי ממקור טבעי בתהליך תעשייתי אינו מוציא את החומר
מכלל הגדרתו כ:NORM -
"Naturally occurring radioactive material (NORM) - Radioactive material
containing no significant amounts of radionuclides other than naturally occurring
radionuclides. Materials in which the activity concentrations of the naturally
occurring radionuclides have been changed by a process are included in NORM".
ואמנם בפרטיכל פגישת הועדה הטכנית של סבא"א מדצמבר  2004בוינה ,31בהשתתפות יו"ר
 ,USEPAשדנה בגישות הנובעות מעקרונות המדריך לניהול ולבקרת שאריות סביבתיות
הכוללות יסודות רדיואקטיביים טבעיים ,נקבע במפורש בסעיף  3.2.1כי אפר פחם כלול
בהגדרת :NORM – Natural Occurring Radioactive Material
"NORM containing products may be either material that could be recycled for
"… )… another use (e.g. coal ash
 28הבהרות בסוגיית ההנחיות הבינלאומיות ביחס לבקרה המנהלית על יישומי אפר פחם בתעשיית הבטון בהקשר לתכולת
החומרים הרדיואקטיביים הטבעיים באפר פחם ,ט .שלזינגר2.4.15 ,
 29תשובת הממונה לחברת החשמל מיום  17.2.15בצירוף הערות ט .שלזינגר
 30המונח  NORMמוסבר במילון מונחי הבטיחות של סבא"א באמצעות המונח naturally occurring radionuclides
המופיע בטבלה  1לעיל.
31
IAEA-TECDOC-1484: Regulatory and management approaches for the control of environmental residues
containing naturally occurring radioactive material (NORM), January 2006
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מנהלת אפר הפחם
הסיבה להדגשת חלות הגדרת  NORMגם על חומרים שריכוזי היסודות הרדיואקטיביים
הטבעיים בהם עברו שינוי בתהליך (מעשה ידי אדם) נעוצה בעובדה שהציוויליזציה האנושית
המודרנית היומיומית חושפת את האדם באמצעות תהליכים ומוצרים תעשייתיים (לרבות
מוצרים המכילים אפר פחם) לחומרים המכילים ריכוזים מוגברים של רדיונוקלידים ממקור
טבעי .מניעת עיסוק בחומרים עם ריכוזים מוגברים של חומרים רדיואקטיביים ממקור טבעי
הגורמים לחשיפת עובדים ואנשים מן הציבור לרמות קרינה שאינן גבוהות משמעותית
מהרמות הנפוצות בטבע ,עלולה להיות כרוכה בהשקעת משאבים לא מידתית שאינה ניתנת
להצדקה (התייחסות למושג "אופטימיזציה" ,אחד מעקרונות תורת ההגנה מקרינה ,בסעיף 3
א' להלן) .הגדרה זו של  NORMמשקפת התנהלות רגולטורית סבירה והיא מקובלת כיום בכל
העולם ,למרות התיאוריה המקובלת  NLT – Non Linear Thresholdהמייחסת לכל מנת
קרינה ,גם זעירה ,סיכון לתחלואה ,זאת כיוון שמדובר בתחום המנות הנמוכות מאוד ,מסדר
הגודל של ההשתנות האקראית של קרינת הרקע הטבעי.
 .)2נוסחת השקלול בתקנות אינה רלוונטית לאפר פחם
מהנאמר בסעיף  .)1עולה באופן חד משמעי כי ריכוזי יסודות רדיואקטיביים כדוגמת אלה
המצויים באפר פחם ייבחנו כיסודות ממקור טבעי וריכוזם האפקטיבי בתערובת של
רדיונוקלידים אחדים המצויים בחומר בו זמנית ייקבע כמוגדר בטבלה  1לעיל ,ולא באמצעות
נוסחת השקלול ,כפי שנקבע בסעיף  4.6במדריך סבא"א  RS-G-1.7ו וב schedule I -בתקן
הבינלאומי משנת  .2014סעיף  4.7במדריך הבטיחות ונוסחת השקלול המוצגת בו נועדו
במפורש לתערובת של רדיונוקלידים ממקור מלאכותי בלבד:

4.6 For mixtures of radionuclides of natural origin, the concentration of each
radionuclide should be less than the relevant value of the activity concentration
given in Table I.
4.7 For material containing a mixture of radionuclides of artificial origin, the
following formula should be used
𝑖𝐶
≤1
𝑖)𝑛𝑜𝑖𝑡𝑎𝑟𝑡𝑛𝑒𝑐𝑛𝑜𝑐 𝑦𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑐𝑎(

𝑛

∑
𝑖=1

where Ci is the concentration (Bq/g) of the ith radionuclide of artificial origin in
the material, (activity concentration)i is the value of activity concentration for the
radionuclide i in the material and n is the number of radionuclides present.
בהתאם לכך טבלה  2במדריך המפרטת את ערכי ריכוזי האקטיביות המרביים לפטור
לרדיונוקלידים ממקור מלאכותי ,אינה כוללת כמובן את היסודות הרדיואקטיביים ממקור
טבעי המצויים באפר הפחם.
נוסיף כי נוסחת השקלול וטבלת ריכוזי האקטיביות המרביים המופיעים בתקנות הועתקו
מתת הסעיף ( )eומהטבלה  Table Iבסעיף  307בגרסת טיוטה מוקדמת בדו"ח טכני
) )TECDOCמס'  855של סבא"א מינואר  ,321996שעדיין לא הבחינה בין יסודות טבעיים
למלאכותיים .טיוטת הדוח הטכני הנ"ל לא הפכה מעולם למסמך רשמי של סבא"א .במהלך
כתיבת מדריך  RS-G-1.7התגבשה התפיסה שיש לקבוע תקנות סבירות להגנה מקרינה
שמקורה ביסודות רדיואקטיביים הנפוצים בטבע מקדמת דנא ,המצויים בתפוצה רחבה,
לעיתים בריכוזי אקטיביות ) )Bq/kgמוגברים ,גם בסביבה המלאכותית הנוצרת בידי אדם
מחומרי הטבע ,ולהחמיר בדרישות הגנה מקרינה רק ביחס ליישומים של יסודות חדשים
הזרים לאבולוציה הטבעית של האדם .על אף שהמדריך על הגדרותיו לעיל פורסם כבר בשנת
 ,2004כשנתיים לאחר פרסום התקנות ,נותרו הנוסחה והטבלה בתקנות ללא שינוי זה למעלה
מ 10 -שנים מטעמים השמורים במשרד להגנת הסביבה .זאת למרות שהוועדה המקצועית
תורתית העבירה למשרד להגנת הסביבה הסתייגויות מפליגות לנוסח התקנה ,כולל בין השאר
לשימוש בטבלה הנ"ל.
32

IAEA-TECDOC 855, Clearance levels for radionuclides in solid materials, Application of exemption
principles, Interim report for comment, January 1996
/outסביבה/קרינה/משרד הגה"ס/העדפת צמנט – 39046I

10

מנהלת אפר הפחם
______________________
על פי מדידות (בשיווי משקל סקולרי) של ריכוזי החומרים הרדיואקטיביים ממקור טבעי
הנערכות באופן עקבי במעבדת בטיחות קרינה בממ"ג-שורק באפר פחם מכל מקורות הפחם
הנשרפים בישראל מאז  ,332004מתקבלים הערכים הבאים לאפר מרחף (המשמש בתעשיית
הבטון והצמנט):34
טבלה  – 2ריכוזי יסודות רדיואקטיביים  RNOבאפר פחם בישראל
226Ra

שרשרת
Bq/kg
264
מקסימום
155
ממוצע משוקלל לפי מקורות
55
מינימום

40K

232Th

שרשרת
240
135
46

628
288
105

מכאן ריכוזי היסודות הרדיואקטיביים באפר פחם הישראלי (ממוצע משוקלל) נמוכים
לפחות פי  7מרמת הפטור:
טבלה  – 3ריכוזי  RNOבאפר פחם בישראל יחסית לרמת הפטור
226Ra

ממוצע משוקלל  Bq/kgבאפר פחם בישראל שרשרת
16%
 %מרמת פטור IAEA
1,000
רמת פטור  IAEAמרגולציה

232Th

שרשת
14%
1,000

40K

2.8%
10,000

ובמקרה הקיצוני אינם עולים על  25%מרמה זו.
ב.

אפר הפחם תורם לחשיפה לקרינה מבטון ברמה הנחשבת נמוכה מאד
במסמך ההנמקה טוען הממונה ש"ריכוז החומרים הרדיואקטיביים באפר הפחם הוא גבוה
פי  20מבשאר מרכיבי הבטון" .השוואת ממצאי בדיקות הנערכות באופן שיטתי ושגרתי מדי
שנה בכל מקורות אפר הפחם עם ריכוזי הרדיונוקלידים בחומרי הגלם האחרים הנבדקים
מעת לעת ,מצביעה על עובדות שונות בתכלית.
הריכוזים המייצגים באפר הפחם מצויים בתחום קרוב לחומרי הגלם המוחלפים על ידו
בבטון:36
טבלה  – 4ריכוזי  RNOבחומרי גלם בבטון
35

Bq/kg

Ra

226

40
אגרגט דולומיט
70
צמנט
20
חול רותם
אפר (ממוצע משוקלל) 155

Th

232

1
40
13
135

40

K

35
140
150
288

על כך יש להוסיף שלערכים בחומרי הגלם אין משמעות כשלעצמם אלא להשפעתם על
החשיפה בשימושים .בהקשר זה ראוי לצטט מחו"ד שהוכנה ע"י פרופ' טוביה שלזינגר:
"הסיכונים הכרוכים ביישומי אפר פחם בתעשיית הבנייה נמוכים ומהווים כשלעצמם רק
חלק ,ובדרך כלל רק חלק קטן ,מסיכוני הקרינה הכרוכים בשימוש במכלול חומרי הגלם
בתעשיית הבניה שכולם מכילים ריכוז זה או אחר של חומרים רדיואקטיביים טבעיים,
ושהשימוש בהם כרוך אף הוא בסיכון נמוך ומקובל". 3

 33מקור :בדיקות ממ"ג שורק (אתר מנהלת אפר פחם)
 34ערכי הריכוזים באפר תחתית נמוכים בד"כ בשיעור העולה על .20%
 35הנתונים בסעיף זה ,שמקורם בבדיקות שנערכו במעבדת בטיחות קרינה בממ"ג-שורק ,נבחנו בבדיקות מדגמיות שנערכו
במקביל במעבדת הקרינה של  NRGבארנהם ,הולנד .בעוד ערכי הגמא שהתקבלו דומים בשתי המעבדות ,במעבדת NRG
נרשמה הפחתה גדולה יותר בשפיעת רדון בהוספת אפר פחם.
 36מקור :בדיקות ממ"ג שורק (סקר מחצבות ובדיקות שונות)
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מנהלת אפר הפחם
ואמנם חישוב החשיפה לקרינה החיצונית (גמא) ממרכיבי הבטון השונים ,המתחשב בחלקם
היחסי בתערובת מייצגת ,מעלה שתרומת האפר דומה לתרומת המרכיבים האחרים (שארית
 7%ל 100% -מרכיבי התערובת היא מים):
טבלה  – 5תרומת חומרי הגלם לחשיפה לקרינת גמא מבטון
חומר
אגרגט דולומיט
צמנט
חול רותם
אפר (ממוצע משוקלל)37

 %בתערובת
 mSvלשנה לאדם
0.08
58
0.04
10
0.04
21
 100( 4ק"ג/מ"ק) 0.05

זאת ,יש לציין ללא התחשבות בתרומת הרדון (הגורם המשמעותי יותר בסיכון לתחלואה ,פי
 20מקרינת הגמא) לחשיפה לקרינה של דירי המבנה ,הפוחתת בדרך כלל בהוספת אפר
לבטון .38ואמנם חישוב כוללני הלוקח בחשבון גם את החשיפה לרדון מעלה כי בממוצע תורם
האפר מהמקורות השונים תוספת מנה בשיעור  mSv 0.05 – 0.03בשנה בתערובות הבטון
הנפוצות במשק ,המהווה הפחתה של כ 20% -מתרומתו בקרינת הגמא לבדה .ראוי להסב את
תשומת הלב לכך שישנם מקורות אפר שבשל תרומתם להפחתת שפיעת רדון תרומתם
הכוללת לקרינה ,בהשוואה לתערובת ללא אפר ,אפסית ואף שלילית:
טבלה  – 6תרומת אפר פחם לחשיפה לקרינה כוללת מבטון בהשוואה לבטון ללא אפר פחם
0

אפר בבטון (ק"ג/מ"ק) )5%( 120 )3%( 75
 mSvלשנה לאדם
0.37
0.42
מינימום
0.47
0.45
ממוצע
מוחלט
0.59
0.54
מקסימום
0.42
-0.05
0
מינימום
0.05
0.03
ממוצע
ביחס לבטון ללא אפר
0.17
0.12
מקסימום
מכאן שבחשבון הכולל תורם האפר לתוספת מנת קרינה ברמה הנחשבת טריוויאלית במונחי
בטיחות קרינה.
יצוין כי ממצאים אלה מבוססים על בדיקות פרטניות של תערובות נפוצות עם אפר פחם
מהמקורות השונים המייצגים את תחום ריכוזי היסודות הרדיואקטיביים בסל הפחם
המיובא לישראל .מתברר כי ממצאים אלה מחמירים בהשוואה לסקר ארצי על
הרדיואקטיביות הטבעית בבטון בישראל שהתפרסם לאחרונה ע"י פרופ' קוסטה קובלר
מהמכון הלאומי לחקר הבנייה בטכניון .39מהסקר ,אשר ניתח סטטיסטית את ממצאי
בדיקות הקרינה שנערכו על פי ת.י 5098 .בדוגמאות בטון מייצגות במסגרת הסמכת מפעלי
בטון ע"י מכון התקנים בשנים  ,2014 - 2012עולה כי ברמת מובהקות של  95%אין הבדל
סטטיסטי בין מדדי הקרינה של תערובות בטון עם וללא אפר פחם .ממוצע הערכים בסקר
נמוך יותר בבטונים המכילים אפר פחם:
טבלה  – 7ממוצע אינדקס  Iבבטונים לפי ת.י ,5098 .סקר לאומי ,קובלר
I
mSv/y = I*1.440

עם אפר פחם ללא אפר פחם
0.56
0.49
0.79
0.68

הסבר לממצא זו ניתן לייחס בין השאר לתרומת אפר הפחם להפחתה בשפיעת הראדון.
 mSv 0.08 37עם אפר בעל הערך המרבי 0.13 .בהוספת  160ק"ג/מ"ק בטון עם אפר בעל הערך המרבי.
 38מרבית הרדון שמקורו באפר נותר כלוא עד לדעיכתו במבנה הזכוכיתי של גרגרי האפר .תרומת האפר לציפוף הבטון
ולגיבושו מפחיתה שפיעת רדון מכלל מרכיבי הבטון.
 39סקר לאומי על רדיואקטיביות טבעית בבטון ( ,)2014 – 2012ק .קובלר ,המכון הלאומי לחקר הבנייה ,הטכניון31.12.14 ,
 I 40מקבל את הערך כאשר התערובת מקבלת את הערך mSv 1.4
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מנהלת אפר הפחם
חיזוק למסקנה זו ניתן בפרסום של  USEPAמפברואר  2014על הסיכונים הסביבתיים
הכרוכים בניצול אפר פחם בבטון (שהוזכר כבר בסעיף  .2ב' לעיל) האומר:41
"The cumulative body of evidence provided by these evaluations* is considered
sufficient to demonstrate that radiation from fly ash concrete is either comparable
to that from analogous products made without CCRs, or is at or below relevant
benchmarks established by national and international standard-setting and
regulatory bodies".* USGS, NCRP, UKHPA etc.
ג.

שינוי חשיפת הציבור לקרינה בהסטת אפר פחם משימוש בבטון לצמנט
כאמור בפתח הדברים נימק הממונה את הוראתו בטענה ש"מבחינת בטיחות קרינה שימוש
באפר פחם כרכיב במלט עדיף על שימוש באפר פחם כרכיב בבטון".
בטרם בחינת התוצאה במונחי חשיפת הציבור לקרינה מתבקשת הערה מקדימה על ההנחות
העומדות לכאורה ביסוד ההוראה .במסמך ההנמקה מציין הממונה כי בעוד אפר פחם מתוסף
לבטון באמצעות הצמנט בשיעור  10%( 1%אפר בצמנט 10% ,צמנט בבטון) ,כתוסף ישיר
לבטון הוא מהווה  7%ממנו (נגזר ממגבלת  160ק"ג אפר פחם במ"ק בטון ,לפי תקן הבטון).
הנחות אלה אינן משקפות את המציאות .הצמנט מכיל מנימוקים טכנולוגיים עד  23%אפר
פחם ( 13%כמחליף חרסית באמצעות הקלינקר 10% ;42כתוסף פוצולני לצמנט) ולכן תורם כ-
 2.3%אפר פחם לבטון הסטנדרטי המכיל צמנט בשיעור כ( 10% -בבטונים חזקים במיוחד
הנדרשים ברבי קומות למשל מגיע מרכיב הצמנט עד לכ 20% -מתערובת הבטון .במקרים
אלה יתרום הצמנט לבטון כ 4.5% -אפר פחם) .כמו כן משיקולי כדאיות טכנו-כלכלית
וזמינות מכיל הבטון אפר פחם כתוסף בשיעורים נמוכים משמעותית מהנחת הממונה –
בממוצע כ 4% -ממשקל הבטון כאשר האפר מחליף צמנט וחול ,וקרוב יותר ל 2% -כאשר
האפר מחליף צמנט בלבד.43
כיוון שלא צירף תחשיב המבסס את טענתו אין לנו אלא לחשב בעצמנו ,בהנחות סבירות ועל
פי נתונים המצויים בידינו ,את השינוי הצפוי בחשיפת האוכלוסייה לקרינה מייננת שמקורה
באפר פחם בבטון כתוצאה מהסטת האפר מיישום ישיר בבטון ליישום עקיף באמצעות
הצמנט.
התוצאה המתקבלת (מהחישוב המוצג להלן) הפוכה מכוונת הממונה :במקום הפחתה
מצופה במנת הקרינה תיחשף האוכלוסייה בכללה למנה קולקטיבית מצטברת גבוהה יותר.
רק בהנחת קיצור קיים המבנים (להלן בסעיף ההיבט הכלכלי) ,שתימנע בנייתם מבטון עם
אפר פחם ,תתקבל בטווח הארוך הפחתה בחשיפה לקרינה המקזזת את התוספת האמורה.
חשוב להדגיש כבר כאן כי השינוי הצפוי בחשיפה לקרינה הן ברמה הפרטנית לאנשים מן
הציבור והן ברמה המצטברת לכלל האוכלוסייה מצוי בתחום המוגדר טריוויאלי (זניח) ע"י
הגופים הבינלאומיים כסבא"א וארגון הבריאות הבינלאומי .כמו כן יצוין בהקשר זה כי על פי
האמור להלן בסעיף הדן ברגולציה ,אין להתערב בניסיון לאכוף שינויים בסדר גודל זה על
האוכלוסייה ועל הגורמים הפעילים במשק ,כיוון שלא ניתן להצדיקם במחיר שיידרש המשק
לשלם עליהם (להלן בסעיף ההיבט הכלכלי).
הנחות החישוב
על פי הוראת הממונה" :יש להעביר לתעשיית המלט את כל אפר התחתית והשלמה עד
 800,000טונה באפר מרחף .את כמות אפר הפחם העודפת ניתן להעביר לתעשיית הבטון".
בתעשיית המלט פועלים היום שני גורמים – נשר המייצרת קלינקר וצמנט לסוגיו ומשווקת
אותו בצובר ובשקים ולב-ברון המייצר צמנט מעורב באפר מרחף המשווק על ידו בשקים.
בהנחת ייצור  1מיליון טונה אפר פחם מרחף ו 100,000 -טונה אפר תחתי ,כצפוי במשטר
תפעול תחנות הכח המתוכנן בשנים הקרובות (נערכה בדיקת רגישות כמותית בהנחת הפחתה
41

Coal Combustion Residual Beneficial Use Evaluation: Fly Ash Concrete and FGD Gypsum Wallboard,
USEPA, February 2014 (1.1.1 Existing Evaluations for Fly Ash Concrete).
 42אפר פחם מנוצל בשיעור  18%בקלינקר כמקור לאלומינה .הקלינקר מהווה כ 75% -בצמנט  CEMIIהנפוץ בתעשיית
הבטון ,לכן תרומת האפר באמצעות הקלינקר לצמנט מגיעה ל.13% = 0.18x75 -
 43אפר מרחף מנוצל כתוסף מחליף צמנט וחול בתערובות הבטון הנפוצות בשיעור  100ק"ג למ"ק שהם כ 4% -ממשקלו50 .
ק"ג מתוכם מחליפים  25ק"ג צמנט (לפי ת.י – 118 .תקן הבטון ,בגרסת .)2015
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מתמשכת בייצור האפר) ,ובהנחה שלייצור הצמנט בשקים מנוצלים  100,000טונה אפר מרחף
בשנה ,מורה הממונה להעדיף ייצור צמנט לבטון המובא עד לכמות של  700,000טונה בשנה.
לתעשיות הצמנט (ללא ייצור לשקים) והבטון ניתן לספק  900,000טונה אפר פחם.44
בהנחת תפקוד משקי אופטימלי (מיצוי פוטנציאל אפר מרחף כתוסף לצמנט –  10%על פי תקן
הצמנט וניצול מרבי אפשרי של אפר כתחליף לצמנט בתערובות הבטון בהתאם לתקן הבטון
העדכני) כמצוין לעיל ,הסטת האפר מתעשיית הבטון לתעשיית הצמנט בהוראת הממונה
תנוצל כלהלן( 45בטונות) תהיה:
טבלה  – 8שינוי בהקצאת אפר פחם בעקבות הוראת הממונה (טונות)
מצב מוצא לאחר הסטה
יעוד
407,000 4078,000
צמנט תוסף
293,000
קלינקר 43,000
200,000
450,000
בטון תוסף
900,000
900,000
סה"כ
0

שינוי

0
250,000
-250,000

החישוב46

תוצאות
מהחישוב המפורט בנספח עולה כי
 ברמה הפרטנית יחשפו אנשים מהציבור לשינוי במנת הקרינה במבנים שייבנו בשנת 2015
כלהלן:
 oתוספת בשיעור  mSv/y 0.01לאדם בקבוצות האוכלוסייה שתתגורר בבתים אשר
בבנייתם נעשה שימוש בצמנט המכיל אפר בשיעור גבוה יותר עקב יישום ההוראה,
 oהפחתה בשיעור  mSv/y 0.028לאדם בקבוצת האוכלוסייה שתתגורר בבתים שבנייתם
תוכננה מלכתחילה מבטון מתוסף באפר והוסבה לבטון ללא אפר עקב יישום
ההוראה.
טבלה  – 9שינוי צפוי במנת הקרינה לפרטים מהציבור בשנת 2015
שינוי בתערובות הבטון
תוספת לבטון שהיה ונותר ללא תוסף אפר

בקלינקר
בצמנט

תוספת לבטון שנותר עם תוסף אפר
הפחתה מבטון עם אפר שהוסב לבטון ללא תוסף אפר

שינוי  mSv/yלאדם
0.012
0
0.01
-0.028

 ברמה הלאומית תגרום הסטת האפר מבטון לצמנט בהיקף הנדרש ע"י הממונה לתוספת
כ Sv 1.87 -אדם בשנת :2015
 oתוספת של כ Sv 1.9 -אדם עקב הגדלת כמות האפר בייצור צמנט,
 oהפחתה של כ Sv 1.2 -אדם עקב הקטנת כמות האפר המנוצלת בבטון.
טבלה  – 10שינוי צפוי במנה המצטברת הקולקטיבית לכלל האוכלוסייה בשנת 2015
אוכלוסייה
שינוי בתערובות הבטון
294,165
בקלינקר
תוספת לבטון שהיה ונותר ללא
תוסף אפר
0
בצמנט
60,000
תוספת לבטון שנותר עם תוסף אפר
הפחתה מבטון עם אפר שהוסב לבטון ללא תוסף אפר 75,000
סה"כ

שינוי  Sv/yאדם
3.41
0
0.59
-2.13
1.87

 44החישוב מתעלם לשם פשטות משימושים אחרים ,כדוגמת חקלאות ושפכים .כמו כן מניח החישוב תפקוד עקבי של ענף
האפר ללא תקלות תפעוליות ותנודות עונתיות ,המונע היווצרות עודפים המופנים ליעודים אחרים.
 45בהנחת צמיחת ביקוש לבטון ולצמנט בשיעור גידול האוכלוסייה תגדל בשיעור זה לאורך זמן הקצאת האפר המרחף
כתוסף לצמנט ע"ח ניצולו כח"ג לייצור קלינקר.
 46מהלך החישוב מפורט בנספח.
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הסיבה לגידול במנת החשיפה לקרינה נעוצה בהבדל באופן ניצול האפר בצמנט ובבטון .בעוד
שכתוסף לבטון (ולצמנט בשלב טחינת הקלינקר) משפיעות תכונותיו הייחודיות של אפר
הפחם המרחף – האפר בולע במבנה הזכוכיתי שלו חלק ניכר מהרדון הנוצר בו ובד בבד
מקטין את שפיעת הרדון מכלל חומרי הגלם בבטון – הרי בניצול האפר כח"ג לקלינקר הוא
מגיב ונקשר כימית עם המינרלים האחרים ושיעור אמנציית הרדון נקבע על פי המבנה
הפיזיקו-כימי הפתוח יותר של הצמנט .שיעור ההפחתה בשפיעת הרדון בהוספת אפר מרחף
לבטון מגיע ,על פי בדיקות השוואתיות של בטונים עם וללא אפר שנערכו ביוזמת המנהלת
במעבדת ממ"ג-שורק ובבדיקות מדגמיות במעבדת  NRGבהולנד ,עד כדי  20%כמוצג בסעיף
הקודם.
השינוי במנת הקרינה הצפויה עקב יישום ההוראה ישתנה משנה לשנה בתלות בשינויים
בהיקף ענף הבנייה והאפר הזמין .בהנחה שכמות האפר תישאר קבועה מחד גיסא ובהנחת
גידול בשיעור  2%בשנה בביקוש לצמנט ולבטון מאידך גיסא ,תגדל הקצאת האפר המרחף
כתוסף לצמנט על חשבון הקצאתו כח"ג לקלינקר ,ותלך ותפחת התוספת המצטברת לכלל
האוכלוסייה בהעדפת הצמנט על הבטון כאמור .בהנחות אלה ובהנחה על יתרת חיי תחנות
הכח הפחמיות הקיימות ( 14שנה בממוצע מערכתי ,עד לגיל גריטה טכנו-כלכלי של  30שנה),
תתקבל תוספת הולכת וקטנה בחשיפת האוכלוסייה בכללה לקרינה שמקורה באפר הפחם,
עד לרמה של כ 0.87 -סיוורט אדם בשנה ה 14 -האחרונה.
חשיפת האוכלוסייה לשינוי במנת הקרינה תתמיד לאורך קיים המבנים (50שנה) מכל אחת
משנות ניצול האפר .בחישוב כולל לאורך שנות פעילות תחנות הכח הפחמיות וקיים המבנים,
תיחשף האוכלוסייה בהנחות לעיל לתוספת מנה מצטברת של כ Sv 1,100 -אדם .בהתחשב
בקיצור קיים המבנים בהימנע השימוש באפר פחם בבטון מ 75 -שנה ל 50 -שנה יש להפחית
חשיפה נמנעת מצטברת מהבטון עם אפר בהשוואה לבטון ללא אפר פחם של כSv 1,050 -
אדם ובסה"כ תיגרם תוספת חשיפה של כ Sv 50 -אדם.
בדיקת רגישות שנעשתה בהנחת הפחתה מתמשכת בשיעור  2%בשנה של כמות האפר המרחף
המיוצרת עקב הפחתה בניצול תחנות הכח הפחמיות עד לכ 780,000 -טונה בשנה האחרונה
להפעלתן ,העלתה תוספת מנה מצטברת לאורך שנות פעילותן של כ Sv 900 -אדם .הסיבה
היא שעקב הפחתת האפר הזמין ,בעוד העדפת הצמנט נותרת קבועה ,יפחת מהר יותר חלקה
של תעשיית הבטון בהשוואה למצב ללא הוראת הממונה באספקת אפר קבועה ותקטן
בשיעור גבוה יותר תרומתו הפוטנציאלית של האפר להפחתת שפיעת הרדון .בהפחתת
החשיפה הנמנעת ביתרת שנות חיי המבנה מבטון המכיל אפר פחם כנ"ל תימנע חשיפה של כ-
 Sv 1,300אדם ובסה"כ תתקבל הפחתה של כ Sv 400 -אדם.
בסיפא של סעיף זה יובהר שוב שהשינויים האמורים בחשיפה לקרינה ,התוספת וההפחתה
לפרטים מהציבור ולציבור בכללו ,מצויים כולם בתחום המוגדר טריוויאלי בהקשר לבטיחות
קרינה .בחשיפה לקרינה ברמות גבוהות בהרבה מונחה הרגולטור ע"י ההנחיות הבינלאומיות
שלא להתערב בשוק באמצעים רגולטוריים המיועדים להפחית את הקרינה (להלן בסעיף – 3
ההיבט הרגולטורי) .אינדיקציה לרמה הזניחה של השינוי ניתן לקבל מהערך הכלכלי של
השפעתו ,על פי המדדים המקובלים בעולם ,47בשיעור  175מיליון  ₪ו53 -מיליון  ₪ערך נוכחי
בהנחת כמות אפר קבועה ופוחתת בהתאמה .את הנזק הרדיולוגי הנגרם או הנמנע יש
להשוות למחיר למשק של הסטת השימוש באפר מבטון לצמנט (בסעיף  – 4ההיבט המשקי,
סעיף משנה ב' – עלות למשק של הסטת אפר פחם מייצור בטון לייצור צמנט) הנאמד
במיליארדי  .₪מכאן שעל פי עקרון  ALARAבתקן הבינלאומי להגנה מקרינה אין הצדקה
לביצוע הוראת הממונה.
ד.

הסטת אפר פחם מבטון לצמנט תפגע בפיתוח בר קיימא
 .)1תפגע בתרומת האפר להפחתת פליטת CO2
ייצור קלינקר כרוך בשריפת אבן גיר הפולטת בתהליך הכימי המתחולל בכבשן גז CO2
התורם על פי המחקר הסביבתי המקובל להתחממות כדור הארץ .ייצור טונה צמנט
גורם ,על פי פרסומי מחקר בינלאומיים ,לפליטת כ 1 -טונה  .CO2ביחס תחלופה תקני

 47על פי הועדה המקצועית-תורתית לבטיחות קרינה בישראל עמד ערך זה בתחילת העשור הקודם על  $ 100,000ל-Sv -
אדם ,כמשקף את רמת הפיתוח המשקי והבריאותי בישראל .בהתחשב באינפלציה הדולרית מאז (כ )30% -ועליית השכר
הריאלי (מנוכה מדד יוקר המחיה) הממוצע במשק )כ ,)20% -ערך זה אמור להיות  $ 150,000היום.
התייחסות נוספת בענין הערך הכספי של החשיפה הקולקטיבית על פי עקרונות  ALARAבהערות לסעיף  .3א )6 .להלן.
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של  0.5 – 0.4צמנט לאפר מרחף ,תגרום הוראת הממונה המסיטה אפר מניצולו בבטון
כמחליף צמנט לייצור צמנט לפליטת  115טונה  CO2בשנה .בסעיף הדן בעלות הוראת
הממונה למשק יוצג המחיר הכלכלי של מפגע סביבתי זה.
 .)2תקטין את תרומת האפר למניעת כרייה של חומרי גלם המצויים במחסור
על פי יחסי התחלופה הטכנולוגיים טונה אפר מחליפה  1.2טונה חול בייצור בטון .הסטת
 230,000טונה אפר מייצור בטון לייצור צמנט משמעה הימנעות מחסכון בחול בהיקף כ-
 280,000טונה בשנה.
 .3ההיבט הרגולטורי
א .הגישה הבינלאומית
הוראתו של הממונה לחברת החשמל להעביר ליצרני הצמנט בישראל כמות מסוימת של אפר
פחם ולהעדיף יצרנים אלה על לקוחות מתעשיית הבטון ,נוגדת את המלצות הועדה
הבינלאומית להגנה רדיולוגית ICRP – International Commission on Radiological
 Protectionוהארגונים הבינלאומיים המוסמכים האחרים בתחום בטיחות קרינה ,בכל
הקשור למידה ולהיקף של אמצעי הבקרה החוקיים והמנהליים להבטחת הגנת העובד
והציבור מקרינה מייננת שמקורה בחומרים רדיואקטיביים ממקור טבעי.
בשלוש חו"ד שנערכו ע"י פרופ' טוביה שלזינגר 50 ,49 ,48נסקרו ההמלצות וההנחיות המעודכנות
של הגופים והארגונים הבינלאומיים ( )EC ,IAEA ,ICRPבנושא הבקרה החוקית והמנהלית
על יישומי חומרים רדיואקטיביים ממקור טבעי ()RNO – Radionuclides of Natural Origin
בכמויות צובר אך בריכוזים נמוכים .להלן עיקרי ממצאי הסקירה:
 .)1מהסקירות עולה כי החל משנת  2007קיימת מגמה ב ICRP -להדגיש את הצורך
במידתיות בהפעלת אמצעים מנהליים וטכניים הנדרשים לבקרה אופטימאלית על
חשיפת העובדים והציבור לקרינה מייננת ,בכלל זה הבקרה על חשיפתם לקרינה
מחומרים רדיואקטיביים ממקור טבעי .פרסום  104של  ICRP51שהתפרסם ב2007 -
(הוזכר כבר בסעיף  1ב' לעיל) הוקדש כולו לנושא המידה וההיקף של אמצעי בטיחות
הקרינה והבקרה המנהלית להגנת העובד והציבור מקרינה מייננת.
 .)2כדי לצמצם במידת האפשר את הצורך בהשקעת מאמצי יתר ועלויות גבוהות בהפחתת
מנת הקרינה לעובדים ולציבור בכמות קטנה ולא משמעותית ,מציעים כל הגופים
להשתמש במערכת פטורים ( )exemptionsושחרורים ) (clearancesשבמסגרתה חומרים
רדיואקטיביים ממקור טבעי שריכוזיהם נמוכים מערכי רמות הפטור שפורטו במדריך
הבטיחות  RS-G-1.7של סבא"א ) )IAEAמשנת  2004יהיו פטורים מבקרה מנהלית.
בהקשר לנושא זה מדגיש מדריך סבא"א  RS-G-1.7את הצורך "בגישה המדורגת"
( )graded approachשפירושה שהמידה וההיקף של הרגולציה ואמצעי הבקרה המנהליים
לאכיפת עקרונות ההגנה מקרינה צריכים להתאים למידת הסיכון ,דהיינו במקרה
הנידון בהתאם למנת הקרינה הצפויה וסבירותה ומנת הקרינה הניתנת למניעה ובהתאם
למעשיות האמצעים ומחירם .המדריך ממליץ על כן (בפרק  )5שהרשויות ינהגו גמישות
בהגבלות בבקרה עד כדי מתן פטור מלא ,אפילו אם ריכוזי החומרים הרדיואקטיביים
הטבעיים ביישום או במוצר ספציפי עולים על רמות הפטור עד כדי פי  .10בסעיף 5.11
במדריך נאמר:
"A graded approach consistent with the optimization principle can be taken
when activity concentrations exceed the values given in Tables 1 and 2 of the
Safety Guide. Such an approach … shall be commensurate with the
characteristics of the practice or source and with the magnitude and likelihood
of the exposures".

 48ההנחיות העדכניות של סבא"א להיקף הבקרה המנהלית על חומרים רדיואקטיביים ממקור טבעי ,ט .שלזינגר ,יולי
2012
 49סחר מוגבל/כפוי באפר פחם  ,חו"ד בהתבסס על סקירת מסמכים בינלאומיים ,ט .שלזינגר ,פברואר 2015
 50הבהרות בסוגיית ההנחיות הבינלאומיות ביחס לבקרה המנהלית על יישומי אפר פחם בתעשיית הבטון בהקשר לתכולת
החומרים הרדיואקטיביים הטבעיים באפר ,ט .שלזינגר .אפריל 2015
51
ICRP Publication 104: Scope of Radiological Protection Control Measures, Ann. ICRP Vol. 37 (5), 2007
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גישה הדרגתית כזו עומדת לדוגמה ביסוד העובדה שעפרות פוספטים המכילים ריכוזי
אקטיביות של אורניום ותוריום מעל הערכים בטבלה  1במדריך הבטיחות (עד 1200
 226Ra Bq/kgבסלע הפוספט ועד  1100בדשן זרחני בישראל )52אינם נחשבים לחומרים
רדיואקטיביים טעוני בקרה ,והעיסוק והסחר בהם פטורים בכל העולם ,כולל בישראל,
מבקרה מנהלית בהקשר להגנת העובד והציבור מקרינה מייננת .על אחת כמה נכון הדבר
לאפר פחם שריכוזי היסודות הרדיואקטיביים בו נמוכים באופן ניכר מרמת הפטור.
 .)3ריכוזי הרדיואיזוטופים ממקור טבעי באפר הפחם שיוצר בישראל בשנים האחרונות
מגיעים לכל היותר ל 25% -מרמות הפטור המוצגות במדריך הבטיחות הנ"ל .ברור על כן
כי על פי אמות המידה הבינלאומיות אפר פחם פטור מבקרה מנהלית מההיבט של
בטיחות קרינה .למעשה ,כיוון שהחשיפה לקרינה מייננת שמקורה בעיסוק באפר פחם
וביישומי אפר פחם בתעשיית הבטון בישראל היא נמוכה עד נמוכה מאד ,הבקרה
האופטימאלית על יישומים אלה היא למעשה היעדר כל בקרה ,או הסתפקות במתן
הרשאה כוללת ( )generic authorizationומעקב תקופתי.
בסעיף  2.6במדריך נאמר:
"Exemption determines a priori which practices and sources within practices
may be freed from the requirements for practices on the basis of their meeting
certain criteria. In essence, exemption may be considered a generic
authorization granted by the regulatory body which, once issued, releases the
practice or source from the requirements that would otherwise apply and, in
particular, the requirements relating to notification and authorization".
יצוין כי בישראל ההרשאה הכוללת לשימוש באפר פחם במוצרי בנייה גלומה בתנאים
המפורטים בת.י – 5098 .יסודות רדיואקטיביים במוצרי בנייה.
 .)4מאליו מובן שלא ניתן לסווג כפסולת רדיואקטיבית חומרים בהם ריכוזי האקטיביות
נמוכים מרמות הפטור (שהוצגו בטבלה  1בסעיף  1ב' לעיל ,העוסק בהתייחסות לסיווג
אפר פחם כפסולת רדיואקטיבית) .יתר על כן ,מנקודת המבט של בטיחות קרינה
ובהתאם לכללי אי החלות ( )exclusionוהפטור ( ,)exemptionשנקבעו במסמכי סבא"א
המעודכנים ניתן לשחרר ( )to releaseאפר פחם לסביבה למעשה בכמויות בלתי מוגבלות.
כאמור לעיל (בסעיף  1ב') סעיף  Xiiiבפרק  Glossaryשל פרסום מס'  104של הICRP -
שהוזכר לעיל קובע כי לא ניתן לסווג כפסולת רדיואקטיבית חומרים בהם ריכוזי
האקטיביות נמוכים מרמות השחרור ( – clearance levelsלפי הנחיות מדריך הבטיחות
 RS-G-1.7רמות השחרור שוות לרמות הפטור):
"The term '(Radioactive) Waste' is used to mean radioactive material in ...
solid form, for which no further use is foreseen … Whereas if their activity
levels are at or below clearance levels, they would not be regarded as being
radioactive for regulatory purposes".
 .)5לפי הנחיות מדריך הבטיחות הנ"ל אין לאכוף רגולציה מטעמי בטיחות קרינה במסחר
לאומי ובינלאומי של חומרים המכילים רדיונוקלידים בריכוזים הנופלים מרמת הפטור
ובכלל זה אפר פחם .על פי המדריך הרשויות אינן צריכות להתערב בסחר החופשי
בחומרים מתחת לריכוזי הפטור ואף לא לעשות מאמץ להפחית את החשיפות העלולות
להיגרם מהחומרים .זאת כדי להימנע מנזק למשק במחיר הוויתור על התועלות
הגלומות בניצול תחרותי של חומרים אלה.
בסעיף  (Trade) .5.8במדריך נאמר:
"… national and international trade in commodities containing radionuclides
with activity concentrations below the values of activity concentration
provided in Tables 1 and 253 should not be subject to regulatory control for
the purposes of radiation protection".
52

Cioroianu, T. M., Bunus, F., Filip, D. & Filip, Gh. (2001). Environmental considerations on uranium and
radium from phosphate fertilizers. IAEA-TECDOC, 1244, 215-225
 53רמות הפטור ליסודות רדיואקטיביים ממקור טבעי וממקור מלאכותי
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 .)6טוען הממונה כי "לאור החשש הכבד לבריאות הציבור ,נדרש לתת עדיפות להעברת אפר
הפחם לשימוש שיחשוף את הציבור לקרינה במידה קטנה ככל הניתן".
נראה שהממונה מחיל שלא במקומו ובאופן מעוות את עקרון האופטימיזציה ומחליף
אותו במינימיזציה .עקרון האופטימיזציה ,להבדיל ממינימיזציה ,אומר כי במצב נתון
של חשיפה ליסודות רדיואקטיביים טבעיים בעיסוק מוצדק ,יינקטו אמצעים להפחתת
החשיפה לקרינה ככל שהדבר ניתן באורח סביר בהתחשב במחיריהם הכלכליים,
החברתיים והסביבתיים ( ALARA – As Low As Reasonably Achievable,
.)economic, societal and environmental factors being taken into account
בתהליך האופטימיזציה על הרגולטור להעריך את עלות אמצעי ההגנה שיש לנקוט בהם
כדי להפחית את החשיפה לקרינה (הערכת המשמעות הכלכלית של הוראת הממונה
מוצגת להלן בסעיף 4ב') ,בהשוואה לעלות הנזק הבריאותי היכול להיגרם על ידי
החשיפה האמורה .נזק זה יוערך לפי המנה קולקטיבית ( )Sv-manהצפויה אם האמצעים
לא יינקטו .כלל ההחלטה להצדקת ההתערבות הרגולטורית הוא תועלת נקייה (נזק נמנע
פחות עלות מניעתו) חיובית .בנוסף לכך עליו להעריך את התועלת הסביבתית הנגרמת
מתרומת העיסוק להפחתת נזקים סביבתיים (למשל מניעת כריית מחצבים המוחלפים
ע"י האפר בבנייה) .עקרונות האופטימיזציה מתוארים במסמך  ICRP 101bמשנת
 542006ובתשובה לשאלות בענין חישוב הערך הכספי של החשיפה הקולקטיבית לצורך
הפעלת מנגנון ( ALARAתשובות לשאלות  75 – 70בתת פרק A special tool: the - 18
 ,monetary value of the man.Sievertבפרק What can we do to implement ALARA :3
? properlyבאתר .55 IAEA
עם זאת יובהר כי על פי התקן הבינלאומי ( )IAEA, 2014עקרון האופטימיזציה לא חל
כלל על חשיפה הנגרמת מיישומי חומרים רדיואקטיביים ממקור טבעי עם ריכוזי
אקטיביות נמוכים מערכי רמת הפטור (סעיף  3.4בפרק  3של התקן) .נהפוך הוא ,על פי
התקן על הרגולטור להצדיק בכלי ההערכה האמורים לעיל פעולות התערבות במקרים
שמתחת לרמות הפטור .יתר על כן לפי הערת שוליים  17באותו סעיף ,חשיפות הנובעות
מחומרי בנייה ( )construction materialsיהיו פטורות מדרישות התקן וביניהן הדרישה
לאופטימיזציה ,ללא קשר לריכוזי היסודות הרדיואקטיביים הטבעיים בהם (כלומר גם
מעל לרמות הפטור) ,בהיותן מצבי חשיפה קיימים ( )existing exposure situationשאין
להימנע מהם .פרסום  104של ( ICRPשהוזכר לעיל בסעיף  1ב') אף מציין במפורש
(בסעיף  155בפרק משנה  7.3.1בפרק  7העוסק ב )radioactive building materials -כי
אפר פחם ,המהווה מצרך סחיר כחומר בנייה ,כלול בקטגוריה של מצב חשיפה נתון:
"In fact most uses of building materials, even many of those using NORM
"residues (e.g. coal ash) are de-facto existing exposure situation
אשר על יישומו כחומר בנייה חלות מגבלות תוספת המנה ביחס לרמת ייחוס מובחנת:
In fact, it has been properly noted that building materials ,as a whole ,can be
treated as "commodity" for which intergovernmental radiological criteria56
already exists".
ואמנם התקן ממליץ לרשויות להטיל מגבלה על תוספת המנה הצפויה לבני אדם מן
הציבור מכל יישום מובחן ,המחושבת מעל לרמת ייחוס מוגדרת .הדרישה בתקן
האירופי להגנה מקרינה  European BSS 2013ובמדריך האירופי להגנה מקרינה בחומרי
בנייה  57RP-112וכן בתקן הישראלי ת.י – 5098 .יסודות רדיואקטיביים במוצרי בנייה
(להלן בסעיף  .3ב') ,הן דוגמאות להגבלת מנה כזו .ראוי להעיר שערכי תוספת המנה
המותרת בתקן הישראלי ,כפי שיוצג להלן ,מחמירים במידה ניכרת בהשוואה לדרישת
הדירקטיבה האירופית.
במקרה הנדון – הסטת השימוש באפר מבטון לצמנט ,לא רק שהוא פטור מרגולציה
ומאופטימיזציה ,הממונה ,שלכאורה הפעיל את כלל האופטימיזציה (למעשה

54

The Optimization of Radiological Protection - Broadening the Process, Ann. ICRP 36 (3), 2006
Frequently asked questions on ALARA, IAEA
56
Requirement 51: Exposure due to radionuclides in commodities, Radiation Protection and Safety of
Radiation Sources: International Basic Safety Standards, IAEA, 2014
57
RP 112 - Radiological Protection Principles concerning the Natural Radioactivity of Building Materials,
European Commission, Directorate-General Environment, Nuclear Safety and Civil Protection, 1999
55
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מינימיזציה ,כאמור לעיל) אף לא הצדיק בסבירות הראויה את הוראתו כנגד השפעתה
במכלול המשקי  -כלכלי הרחב.
לסיכום פרק זה יוזכר שוב ,כפי שתואר בסעיף 1ב' ,כי בנוסף להנחיות לעיל הפוטרות את אפר
הפחם מרגולציה בהיבט הרדיולוגי ,האפר פטור במדינות המפותחות מרגולציה בשימושיו,
לרבות השימוש בתעשיית הבנייה ,גם בכל היבטי הסביבה האחרים.
ב.

הרגולציה בישראל
בסעיף  1הובהר העדר הביסוס המקצועי להוראות שניתנו ע"י הממונה במסגרת הרגולציה על
החשיפה לקרינה בשימושי אפר פחם.
על אף ובניגוד לאמור לעיל על מגבלות הרגולציה בתחום בטיחות קרינה על פי הגישה
הבינלאומית ,בישראל ,עקב פעולות שננקטו ע"י הממונה מאז  26( 2008שנים מאז החל
שימוש באפר פחם בתעשיית הצמנט 15 ,שנים מאז החל שימוש באפר פחם בתעשיית הבטון
המובא) ,מתקיימת רגולציית יתר של החשיפה לקרינה הכרוכה בניצול אפר בבטון ,חריגה
בהיקפה בהשוואה למקובל במדינות המפותחות בעולם.
הבקרה העיקרית הנקוטה בישראל על החשיפה לקרינה שמקורה באפר פחם ,יחד עם כל
חומרי הגלם האחרים לבנייה ,מתבצעת במסגרת ת.י – 5098 .ריכוזי יסודות רדיואקטיביים
במוצרי בנייה .הבקרה אינה מתייחסת לתרומת אפר הפחם עצמו אלא לריכוזי היסודות
במוצר הבנייה ,המושפע מריכוזי היסודות בכלל חומרי הגלם המשמשים ליצורו ,לרבות
ריכוזי היסודות באפר הפחם.
יצוין כי תקן זה ,המגביל את תוספת מנת הקרינה לה נחשף אדם במגוריו בהשוואה לרמת
ייחוס מוגדרת ,מחמיר באופן ניכר יחסית לתקנים דומים בעולם ,משתי סיבות עיקריות:
 .)1חסם המנה (התוספת המותרת מעל לרמת הייחוס) בתקן הישראלי מוגבל לmSv/y 0.3 -
לשנה לאדם ,שהוא הקצה המחמיר של התחום המומלץ ע"י הגופים הבינלאומיים – 0.3
 .1התקינה באירופה לדוגמה ( )European BSS 2013מגבילה את התוספת בקצה הגבוה
של התחום.
 .)2חסם המנה ( )dose constraintבתקן הישראלי חל על החשיפה לקרינת הגמא והרדון
בעוד חסם המנה בתקינה בעולם חל על קרינת הגמא בלבד .משקל מגבלת הרדון בתקן
הוא כ 80% - 60% -מהמגבלה הכוללת .כלומר הערך המקביל לחסם המנה האירופי (1
 )mSv/yלמשל ,החל על קרינת הגמא בלבד ,הוא  mSv/y 0.12 - 0.06למעשה.
לענין בקרת החשיפה לרדון יוסבר כי בישראל כבאירופה ריכוז הרדון בחלל החדר מוגבל
ומבוקר בתקנות אחרות (בישראל – במסגרת תקנות התכנון ובנייה ,כתנאי לאישור התאמת
המבנה למגורי אדם) .לכן בישראל ,בניגוד לאירופה ,חלה על החשיפה לרדון בקרה כפולה –
במוצרי הבנייה טרם הקמת המבנים ובמבנים עצמם .כמו כן יובהר כי בקרת היתר באמצעות
ת.י 5098 .אינה תורמת מהותית להגבלת החשיפה לרדון במבנים ,כיוון שתרומת מוצרי
הבנייה לרדון אינה עולה בד"כ על  10%מריכוזו בחלל המבנה (עיקר הרדון מקורו בתשתית
קרקע הבניין) וממילא במבנה שרמת ריכוז הרדון חורגת בו ממגבלת התקנות ,ננקטים
אמצעים (איטום ואוורור) לריסונו ('אופטימיזציה' במונחי הסעיף הקודם).
בקרת היתר על תרומת האפר לקרינה מקבלת ביטוי בשני ערוצים נוספים:
 .)3ת.י – 118 .בטון :דרישות ,תפקוד וייצור ,מגביל את השימוש באפר מרחף כתוסף לבטון
ל 160 -ק"ג למ"ק ,להחמרת הגבלת החשיפה לקרינה ,על פי דרישת הממונה .ת.י118 .
הוא תקן מחייב בתקנות התכנון ובנייה והחובות החלות עליו משורשרות דרכו לת.י.
 5098בבטון.
 .)4תנאים ברישיון עסק למפעלי בטון מובא המשתמשים באפר פחם ,המוגדרים בהתאם
לגרסת ת.י 5098 .מחמירת יתר שקדמה לגרסה הנוכחית ובוטלה משהתברר כי היא
פוסלת תערובות בטון נפוצות .התנאים נקבעו ע"י הממונה כדרישה מקבילה לת.י5098 .
התקף בשל התנגדות משרד הגנת הסביבה לגרסה זו.
על כל אלה נוספה עתה ההוראה הנוכחית המגבילה את השימוש באפר פחם בבטון ברמה
ענפית .הממונה מנמק החמרת יתר זו (בתשובתו לתגובת חברת החשמל לישראל להוראה,
המוזכרת בסעיף  .)1בהערה בסעיף  .2א' לעיל) בטענה "שתכולת החומרים הרדיואקטיביים
בקרקע בישראל נמוכה באופן ניכר מתכולתם בקרקע של מרבית המדינות המפותחות" .לכן,

/outסביבה/קרינה/משרד הגה"ס/העדפת צמנט – 39046I

19

מנהלת אפר הפחם
שמירה על הרמה הנמוכה יחסית של הקרינה מחומרי הבנייה המקומיים מחייבת לכאורה
לשיטת הממונה ,הטלת מגבלות מחמירות על שילוב אפר הפחם במוצרי הבנייה בישראל יותר
מאלה הננקטות במדינות המפותחות.
ראשית יובהר כי דרישות הרגולציה בתקן הבינלאומי להגנה מקרינה אינן תלויות בקרינת
הרקע ,זו הקרינה שאינה ניתנת למניעה ( ,unamenable to controlלעיל בהערה בסעיף  2א'),
לרבות הקרינה שמקורה בקרקע ובמוצרי הבנייה המופקים ממנה .הגבלת מנת הקרינה (dose
) constraintהמומלצת בתקן לעיסוק מסוים ,למשל מוצרי בנייה ,זהה במדינות בעלות קרינת
רקע נמוכה וגבוהה כאחת ,זאת משום שהיא מבוססת על תיאוריית LNT – Non Linear
 Thresholdהמייחסת לכל תוספת קרינה ,גם נמוכה ביותר ,תוספת סיכון לתחלואה .לפיכך
נדרש הרגולטור להתערב במקרים בהם התוספת ,מעשה ידי אדם ,חורגת ממגבלת המנה
ולהימנע מהתערבות כאשר התוספת אינה חורגת ממנה ,כמו למשל בשימוש באפר פחם
בבטון ,ללא הבדל ,במדינות בעלות קרינת רקע נמוכה וגבוהה.
פטור מהתייחסות בלא כלום לטענת הממונה ,כמתבקש מההבהרה לעיל ,אי אפשר ולכן
יאמר כי הוא אמנם צודק שהתכולה בקרקעות ישראל נמצאת בתחום הנמוך של טווח
הערכים בעולם ,אולם מדו"ח ( 58UNSCEAR 2008סעיף  ;78טבלה  6בנספח  )Bומהמחקר
שנערך בארץ 59עולה דווקא שתכולת החומרים הממוצעת בקרקע בישראל במונחי חשיפה
לקרינה דומה לזו שבמדינות מפותחות אחרות ,לדוגמה:
טבלה  – 11קצבי מנת חשיפה אפקטיבית לקרינת גמא שמקורה בקרקע
מדינה
קצב מנת קרינה ()nSv/h
22.4
ישראל
22.4
אירלנד
21.7
יוון
24.5
דנמרק
16.8
קנדה
ממוצע עולמי 40.6
יתר על כן ,מהמידע הבינלאומי המוצג בסקר הטכניון על הקרינה מבטון בישראל (סקר ק.
קובלר המוזכר בסעיף  .2ב' לעיל) שבוצע בהזמנת משרד הגה"ס ,מתברר שהערכים
הממוצעים של ריכוזי  )Naturally Occurring Radioactive Materials( NORMבבטונים
המיוצרים בארץ דומים לערכים המתקבלים בחלק ממדינות הקהילה האירופית:
טבלה  – 12ערכים ממוצעים של ריכוזי רדיונוקלידים טבעיים ) (Bq/kgבבטון
מדינה
ישראל 32
17
בלגיה
40
יוון
איטליה 19
אנגליה 18

Ra

226

Th

9
16
6
18
13

232

K

40

66
247
101
329
493

בניגוד לישראל ,נמנעות כל המדינות המפותחות ,לרבות אלה הדומות לה כמצוין לעיל,
מרגולציה פרטנית לאפר פחם בשימושיו .זאת בהתאם להנחיות הגופים המוסמכים
הבינלאומיים כאמור בסעיף 3א' לעיל.
הממונה מתרץ את שלל הוראותיו להגבלת השימוש באפר פחם בבטון ,המתגבבות והולכות
לכדי מבנה רגולטורי החונק שימוש זה למעשה ,בטענה שאמצעי הבקרה הקיימים בתקינת
הבטון בישראל אינם מספקים הגנה על האוכלוסייה מפני "חשיפה לרמות קרינה בלתי
סבירות ובלתי מוצדקות" .60אולם ועדת המסרטנים הסביבתיים של האגודה למלחמה
58

Sources and Effects of Ionizing Radiation, UN Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation,
UNSCEAR 2008, Report to the General Assembly with Scientific Annexes, Vol 1, NY 2010
 59ליאור אפשטיין-כהנא ,הערכת החשיפה של הציבור בישראל לקרינה מייננת ממקורות טבעיים ,פברואר2012 ,
 60סיכום דיון בנושא הגדרת אפר פחם כפסולת רדיואקטיבית ,ש .נזר11.3.13 ,
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בסרטן ,שהממונה חבר בה לצד מומחים רבים בתורת ההגנה מקרינה ,דווקא קבעה לאחר
דיון מעמיק בסוגית חשיפת הציבור לקרינה שמקורה באפר פחם בבטון כי" :הובהר בישיבה
זו שאכן ישנו תקן וישנו פיקוח על השימוש באפר הפחם .רמות הקרינה הינן סבירות ואין
חריגות משמעותיות .אין צורך לעורר דאגות מיותרות בציבור".61
כאמור אין אח ורע בעולם כולו למערך רגולטיבי כבד ומרחיק לכת בקיצוניותו כמתואר לעיל.
מדרך הטבע גם מחירו הכלכלי למשק בכללו מרחיק לכת (מחיר ההוראה הנוכחית למשק
נדון בסעיף הבא) .אולם לשיטת הממונה ומשרד הגנת הסביבה מחיר המגבלות הוא ענינו
של "מישהו" אחר" .מישהו" אחר זה ,בעל ראיה ממלכתית רחבה וכושר שיפוט ומעמד על
משקי ,יידרש לבחון את שלל ההוראות להגבלת השימוש באפר פחם שהפיק הממונה
ומחירן ולפסוק באופן התואם את טובת משק המדינה וציבור אזרחיה במובן הרחב והכוללני
של מושג זה.
 .4ההיבט המשקי
א .המקרה הישראלי בראי נתוני העולם
במסמך ההנמקה מבסס הממונה את ההצדקה להוראתו בין השאר על הטענה כי "מקובל
בעולם ששימוש באפר פחם לייצור צמנט עדיף על שימושים אחרים" .הממונה לא הבהיר
אמנם מאיזו בחינה מועדף צמנט בעולם על שימושים אחרים ,בכללם בטון ,אם מנימוקי
בטיחות קרינה או נימוקים אחרים ,אולם המספרים 62מציגים מציאות הפוכה ,לדוגמה
בארה"ב ובאירופה (בהשוואה לישראל):
טבלה  – 13התפלגות ( )%שימושי אפר פחם בעולם
מדינה
ארה"ב ()2013
אירופה ()2010
ישראל ()2014

ניצול אפר
מכלל הייצור
42
95
99

התפלגות שימושים
אחרים
בטון
צמנט
43
44
13
44
36
20
5
44
51

השוואה למקובל בעולם מחייבת התייחסות מעמיקה יותר המבהירה את חשיבותו הייחודית
של ענף הבטון כמשתמש באפר פחם בישראל.
מפעילי תחנות הכח הפחמיות בעולם ממקדים את מערך הטיפול באפר במטרות הבאות:

 .)1אמינות ייצור חשמל – שמירה על תפעול תקין של יחידות ייצור החשמל בתחנות הכח
באמצעות הוצאה רציפה ועקבית של האפר מחצרי התחנה,
 .)2יעילות כלכלית – שיפור המאזן הכספי לטובת צרכני החשמל באמצעות מכירת האפר
לשימושים מבוקשים בעלי ערך כלכלי במשק,
 .)3איכות הסביבה – תרומה לפיתוח בר קיימא ולהפחתת מפגעים סביבתיים באמצעות
ניצול האפר כמחליף חומרי גלם טבעיים ומוצרי ביניים תעשייתיים.
מדיניות גיוון וביזור שימושים משרתת מטרות אלה באופן המיטבי במצבי משק משתנים
לאורך זמן .מערך הטיפול בפועל בכל מדינה מותנה במאפיינים מקומיים כלכליים,
טכנולוגיים וסביבתיים ,אולם ניתן לסווג מערכי טיפול ברמה העולמית על פי ארבעה
קריטריונים עיקריים:
 .)4רמת הפיתוח הטכנולוגי – רמה גבוהה יותר מייצרת הזדמנויות טכנולוגיות בעלות ערך
מוסף גבוה יותר ומגבירה גיוון שימושים (למשל – ניצול  ,cenospheresמקטע הגרגרים
החלולים וקלי המשקל באפר ,בתעשיות הצבע ,הפלסטיק והקוסמטיקה הנמכרים
במחיר עד  $ 900לטונה).
 .)5מרחק תחנות הכח מריכוזי אוכלוסייה ואזורי ביקוש פוטנציאלי לשימוש באפר יחסית
לחומרי הגלם התחליפיים – מרחק קטן יותר משפר כלכלית את חלופת הניצול על פני

 61פרוטוקול דיון ועדת מסרטנים סביבתיים ,האגודה למלחמה בסרטן ,השימושים באפר פחם והשלכותיהם על בריאות
הסביבה  .14.8.13במקביל מכינה האגודה נייר עמדה בסוגיה זו.
 62מקורות :אתר ( ACAAארה"ב) ו( ECOBA -איחוד אירופי).
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הטמנה (לדוגמה – סחר בינלאומי באפר פחם לאורך הגבול בין ארה"ב וקנדה ובין
מדינות באיחוד האירופי).
 .)6שטחים פנויים לאחסון והטמנה במגבלות סביבתיות – שטחים מצומצמים יותר
ומוגבלים סביבתית מאלצים השקעת מאמץ בפיתוח שימושים ושווקים לאפר שאינם
תלויים באחסון ביניים (למשל – בשל רגישות מי תהום הפוסלת אפשרות הטמנה ,מנוצל
כל האפר בהולנד במגוון שימושים ,בעיקר בתעשיית הבנייה).
 .)7תרומה סביבתית נלווית – השפעה חיובית עקיפה וישירה (למשל – החלפת משאבי טבע)
מחזקת מדיניות רגולטורית המעודדת שימושים לאפר בכפוף לעמידה בתנאים
סביבתיים סבירים.
ישראל ,על פי קריטריונים אלה ,נמצאת ברמה טכנולוגית המתבטאת ביישום אפר בעיקר
בתחומי ההנדסה האזרחית (בנייה וסלילה); מאופיינת בפריסה מאוזנת של מוקדי ייצור
האפר יחסית לאזורי הפיתוח וביתרון גיאוגרפי יחסית לחומרי הגלם התחליפיים ,המקלה על
האפר להתחרות בשווקים לשימושים אלה; סובלת מהעדר שטחים פנויים ,קבילים וסבירים
לאחסון ולהטמנה ,העושה שימושים התלויים במלאים גדולים ,כדוגמת סלילה ,בלתי
אפשריים למעשה אלא במצבים חריגים.
אולם לישראל ישנם אפיונים ייחודיים נוספים בהשוואה למדינות אחרות בעולם:
 .)8מערך האפר מסתמך בכ 90% -ממנו על ענפי הצמנט והבטון (למעשה הבטון כצרכן
דומיננטי של הצמנט).
 .)9שוק הצמנט נשלט ע"י מונופסון (נשר) ומנגד שוק הבטון מאופיין בביזור גיאוגרפי
וברמת תחרות גבוהה.
 .)10ישראל הינה "אי חשמלי" נעדר גיבוי חיצוני קונטיננטלי כדוגמת אירופה וצפון אמריקה.
התלות המוחלטת כמעט של מערך האפר בענף הבנייה גורמת לרמת סיכון גבוהה
לתפעול תחנות הכח הפחמיות במצבי משבר או חריגה משגרה .שוק הבטון ,בשל ריבוי
המתחרים שבו ,מהווה גורם המקהה את חומרת הסיכון ,לרבות סיכון בעת תקלות
תפעוליות ואפילו בשגרת תחזוקה בנשר .מכאן חיוניותו המיוחדת במערך הקבוע של
אספקת אפר הפחם .מדיניות ביזור המקצה כ 50% -לכל אחד משני ענפי המשנה בבנייה
– צמנט ובטון ,הוכיחה עצמה פעמים רבות בעבר כהכרחית לאמינות תפעול תחנות הכח,
הן בשגרה והן במצבים קיצוניים ,ומנעה הצטברות חריגה של אפר פחם ,שבהעדר מוצא
אחר ,לרבות אתר הטמנה מוסדר ,היתה גורמת להדממת תחנות הכח הפחמיות או
כברירת מחדל לשריפת מזוט כבד ומזהם סביבתית.
הוראת הממונה עומדת אם כך בניגוד מוחלט למדיניות הביזור ומסכנת את תפקוד מערך
ייצור החשמל לעת משבר ואף איננה עקבית עם מדיניות רגולטורית המעודדת השבת פסולת
למשאב מועיל במחיר סביבתי סביר ,זניח במקרה זה ,כמקובל בעולם .ראוי לציין שההוראה
גם איננה עקבית עם מדיניות משרד הגנת הסביבה עצמו התומך ביישום אפר הפחם בצמנט
ובבטון בשל תרומתו הסביבתית הכוללת.
ב.

עלות למשק של הסטת אפר פחם מייצור בטון לייצור צמנט
הערכת הנזק למשק הצפוי כתוצאה מביצוע הוראת הממונה ,הוכנה ע"י צוות בהרכב הכלכלן
דוד לנגר והמהנדס גדעון אירוס ,בסיוע פרופ' ארנון בנטור .63באומדן הנזק נלקחו בחשבון
העלויות הישירות והנגזרות .חישוב העלויות מניח את מחירי התשומות השוררים היום
במשק בהנחת שיווי משקל של טווח ארוך.
בעוד תרומת אפר הפחם ,כתוסף לבטון ,לחשיפת אדם מהציבור לקרינה מייננת הינה "נמוכה
עד נמוכה מאד" (חו"ד ט .שלזינגר המוזכרת בפתח סעיף  .1לעיל) וממילא גם השינוי שייגרם
במנת הקרינה ,עקב פיזור שונה של האפר על פי הוראת הממונה ,הן לפרטים מסוימים
מהציבור והן לכלל האוכלוסייה ,יהיה קטן ואפילו זניח (לעיל בסעיף  – 2ההיבט הסביבתי ,ג'
– שינוי חשיפת הציבור לקרינה בהסטת אפר פחם משימוש בבטון לצמנט) ,הרי השפעתו
הכלכלית על המשק הלאומי הינה עצומה הן בטווח המידי והן לאורך זמן.
מהניתוח הכלכלי של השפעת ההוראה עולה כי הנזק העיקרי שייגרם למשק נובע מקיצור
פוטנציאל הקיים (אורך החיים הטכנולוגי) של מבנים .בהיבט זה בלבד מניעה שנתית של

 63אומדן הנזק למשק כתוצאה מהסטת אפר הפחם כתוסף בתערובת הבטון לתהליך ייצור הצמנט (מעבר לקיים היום) ,ד.
לנגר ,ג .אירוס ,בסיוע א .בנטור ,גרסת ספטמבר 2015
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 250,000טון אפר פחם מרחף מתעשיית הבטון 64גורמת נזק שנתי שנאמד בכ  2.6 -מיליארד
 ₪בערך נוכחי ונזק מצטבר רב שנתי של  18.6מיליארד  ₪בערך נוכחי ,אם הוראת הממונה
תיושם לאורך זמן .הנזק האמור למשק מייצג את עלות הבינוי הישירה בלבד ,כלומר ללא
הובלה ,בלאי כבישים וציוד ,פליטת ( CO2בהובלה ובייצור הצמנט).
נזקים נוספים נובעים ,בין היתר ,מהגדלת עלות תערובות הבטון עקב הצורך להחליף אפר
פחם בצמנט ,גידול משמעותי בעלויות ביצוע יציקות רבות נפח ובעיקר נזקים סביבתיים
משמעותיים ובהם :הגברת פליטת  CO2בייצור צמנט ,הגדלת הסיכוי להטמנת עודפי אפר
פחם כפועל יוצא של הקטנת מספר השחקנים בשוק וסיכוי לנזק נופי ולפגיעה מהותית
בפיתוח בר קיימא כתוצאה מהצורך לכרות חול לייצור בטון ,שאלמלא ההוראה היה אמור
להיות מוחלף ע"י אפר פחם.
על פי עקרון  ALARAהמתואר בסעיף  .3א'  .6לעיל ,יש להשוות את עלות ביצוע ההוראה
לשינוי שייגרם בחשיפה הקולקטיבית של האוכלוסייה לקרינה ,במונחי עלות התחלואה
למשק .על פי החישוב המתואר להלן ביצוע ההוראה יגרום לתוספת זניחה בחשיפת
האוכלוסייה לקרינה אולם בשל אופי פריסת השינוי על פני זמן היא תגרום לעלות בערך
נוכחי של כ 175 -מיליון .₪
בהקשר זה ראוי גם להזכיר את החלטת הממשלה ,כאמור בפרק המבוא ,הקובעת כי יש
להתחשב בשיקולים כלכליים בקביעת תקני איכות הסביבה כדי להבטיח אופטימיזציה בין
התועלת הסביבתית (ככל שישנה כזו) לעלות למשק הנובעת מיישום התקן.
יודגש כי נזקים אלה הינם למעשה בלתי הפיכים ,ככל שיישום הוראת הממונה יתמשך
מעבר לזמן התאמה טכנולוגית סביר של מפעלי הבטון .לאחר שיוטמע השינוי שיאלץ את
יצרני הבטון לאמץ חומרים חליפיים לאפר פחם יידרש זמן רב ,אם בכלל יהיה הדבר
אפשרי ,להחזירו לשימוש ,הן בגלל שינויים תהליכיים בייצור הבטון ,הן בגלל אובדן הידע
והניסיון.
להלן הערכת הנזק למשק בהיבטים השונים:
מדדים משקיים
 .)1אפר הפחם כרכיב קריטי בשיפור קיים מבנים (שרידות מבנית לאורך זמן) – Durability

מבחינת התועלת למשק סעיף זה הינו המשמעותי ביותר שכן מדובר בחיסכון שנתי עצום
בגדלו .הוספת אפר פחם לתערובות הבטון מאריכה את הקיים של המבנים במספר שנים
(מקובל להניח  75שנה במקום  50שנה) ,עקב הקטנת החדירות של גורמי הקורוזיה (מים,
כלורידים ,גזים וכיו"ב) לאלמנטי הבטון המכילים אפר פחם .מחקרים הוכיחו שבטון
בעל קיים ארוך יותר הוא בטון המכיל כמות צמנט נמוכה ממה שהיה מקובל עד היום
,בשילוב עם כמות מסוימת של אפר פחם ויחס מים /צמנט נמוך ככל האפשר (הדבר בא
לידי ביטוי בתקני הבטון האירופיים והתקנים הישראלים בהתאם (ת.י 466 .ו ת.י118 .
(גרסת  ,))2015בבטונים כאלו ניתן לקבל את חוזק הבטון הנדרש ואת קיים הבטון
הארוך יותר.
גריעת  250,000טונה לשנה של אפר פחם מתעשיית הבטון תגרום לקיצור בכ – 30%
תקופת הקיים של כ 17,000 -יחידות שהייה .המשמעות היא כי עבודות שמטרתן שימור
וחיזוק מבני בעלות של כ 370 -מיליון  ₪יוקדמו בלמעלה מ 20 -שנה .יישום מתמשך של
הוראת הממונה לאורך יתרת חיי תחנות הכח הנוכחיות ( 14שנה) יגרום לנזק מצטבר
בע.נ .של כ 4.4 -מיליארד .65₪

 64הערכת הכמות מתבססת על החלוקה בין שימוש באפר פחם בענפי הצמנט והבטון על פי המתכונת שקבע הממונה על
ההגבלים העסקיים.
 65הארכת הקיים וערכה הכלכלי תוקנו באפריל  ,2017בעקבות בחינה חוזרת של הערכת המשמעות המבנית (שדרוג
המבנים במקום הריסתם).
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 .)2העלות לתעשיית הבטון כנגד התועלת לתעשיית הצמנט
א) תעשיית הבטון – על פי תקן הבטון ( )2015ניתן להפחית את כמות הצמנט בבטון
בתערובות הנפוצות באזורי הבינוי העיקריים בישראל (אזורים אקלימיים  )4–1ל-
 205ק"ג למ"ק בטון ,בתנאי שיעשה שימוש ב 50 -ק"ג אפר מרחף .בהתחשב
בהעדפה כלכלית לניצול אפר כמחליף צמנט בתערובות הבטון מחד גיסא ובמגבלות
השימוש באפר בבטונים ליעודים השונים מאידך גיסא ,במניעת  250,000טונה אפר
יימנע שימוש ב 100,000 -טונה להחלפת צמנט (ביחס תחלופה של  1/2אפר/צמנט)
וב 150,000 -טונה להחלפת חול (ביחס תחלופה של  1.2אפר/חול) .במחיר צמנט בסך
 ₪ 300לטונה ובמחיר  ₪ 65לטונה חול מתקבלת תוספת עלות בייצור בטון בסך
 26.7מיליון  ₪בשנה.
66

ב) תעשיית הצמנט – האפר הנוסף לייצור צמנט ישמש בנשר לשני ייעודים – כמחליף
קלינקר בצמנט וכמחליף חרסית לייצור קלינקר .סביר להניח שתוספת אפר הפחם
תשמש בראש ובראשונה כתחליף קלינקר בשל התועלת הכלכלית הגבוהה יותר.
בהנחה שנשר מנצלת היום אפר מרחף כתוסף מחליף קלינקר בצמנט בשיעור ,7%
הגדלת כמות האפר שתוקצה לה תאפשר להגדיל את שיעור האפר כתוסף ל10% -
המותר בתקן לצמנט  .CEMIIבהנחה שכמות הצמנט שתיוצר ע"י נשר בשנת 2015
תהיה  4.5מיליון טונה ,תוספת  3%תביא לניצול  135,000טונה אפר מרחף למטרה
זו והיתרה בסך  115,000טונה כמתקן כימי המחליף ומשלים חרסית בייצור
קלינקר .67במחיר  ₪ 240לטונה קלינקר ובמחיר  ₪ 40לטונה חרסית ,יתקבל חסכון
בעלויות ייצור צמנט בסך  37מיליון  ₪בשנה.
הפער השנתי בין התועלת למשק בהסטת הכמות האמורה של אפר פחם לתעשיית
הצמנט לבין הנזק למשק כתוצאה ממניעת הכמות האמורה מתעשיית הבטון ,נאמד בכ-
 10מיליון  ₪לשנה .בהנחה שנשר לא תעביר ליצרני הבטון את החיסכון בעלויות הייצור
בשל מעמדה המונופולי בשוק הצמנט תוספת העלות הנגזרת של תעשיית הבטון בסך
 26.7מיליון  ₪בשנה תקבל ביטוי מלא במחירי הבטון ,תשורשר לצרכנים ותתבטא במדד
תשומות הבנייה.
 .)3יציקות בטון המחייבות שימוש באפר פחם (טכנולוגית וכלכלית)
בשנים האחרונות אנו עדים לריבוי בניית מבנים גבוהים המבוססים על יסודות מסוג
"רפסודה" (המוגדרת כבטון רב נפח – עובי אלמנט הבטון עשוי להגיע לכמה מטרים).
הדרך הטכנולוגית\כלכלית היחידה כמעט לבצע יציקות כאלו ,תוך שמירה על התפתחות
חום מבוקרת בבטון (למניעת סדיקה) ,הינה שימוש בתערובות בטון המכילות אפר פחם.
אי לכך ,מהווה אפר הפחם למרכיב חיוני ביותר בייצור הבטון למטרה זו .קיימות כמובן
חלופות ליציקות אלו ללא אפר פחם אולם טכנולוגית הן מסובכות יותר ,יקרות יותר
ופחות אמינות .קשה לתמחר את תוספת העלות שתיגרם בשל הימנעות משימוש באפר
פחם ,שכן לכל פרויקט המאפיינים הייחודיים שלו ,עם זאת ניתן לקבוע בוודאות
שמדובר בתוספת עלות משמעותית ביותר הן ליזמים והן בראיה כלל משקית.
 .)4נשר כמונופסון
הוראת הממונה מעניקה לנשר מעמד של מונופסון בשוק אפר הפחם לטווח ארוך.
מבחינת תעשיית הבטון ההוראה ,ככל שתתמיד לאורך זמן ,תעשה לבלתי הפיכה הן
מסיבות טכנולוגיות ותפעוליות כשהתעשייה תתאים את מערך ייצור הבטון לחלופות
אחרות ,הן בשל אבדן האמון ביכולת ספק יחיד (חח"י) להבטיח אספקה רציפה של חומר
גלם מהותי ,מסיבות שאינן תלויות בו .המעמד המונופסוני של נשר יתבטא עם הזמן
במחיר האפר והוא עלול לפגוע ביעילות הכלכלית של תפקוד תחנות הכח הפחמיות.

 66אף שבענף הצמנט פועל היום יבואן המתחרה בנשר ובעתיד הקרוב ייכנסו מתחרים נוספים ,הניתוח הכלכלי מניח לשם
פשטות שכל תוספת האפר בגין הוראת הממונה תשמש את נשר .בהנחת תחרות אפקטיבית בענף הצמנט שתביא אולי
להפחתת מחיר הצמנט ,הנזק שייגרם לענף הבטון ממניעת האפר כמחליף צמנט אולי יפחת .לעומת זאת התועלת לענף
הצמנט לא תשתנה כי התחליף העיקרי לאפר הוא הקלינקר שמחירו נקבע בשווקים הבינלאומיים.
 67בחינה תיאורטית של שימוש בבוקסיט (עפרה המשמשת בייצור אלומיניום) כמתקן כימי חליפי לאפר נמצאה לא סבירה
כלכלית בתנאי הארץ.
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מדדים סביבתיים
 .)5הגברת כריית חול
חול הוא משאב לאומי המצוי במחסור .לכרייתו מחיר נלווה של פגיעה אקולוגית ,נופית
וערכי טבע נוספים שאינם בני כימות.
 .)6הגברת פליטת CO2
ייצור  1טונה צמנט כרוך בפליטת כ 1 -טונה ( CO2בייצור הקלינקר) .מניעת 250,000
טונה אפר מרחף כתוסף לבטון מחייבת הגדלת השימוש בצמנט בסך  125,000טונה
בשנה .בהנחת  $60מחיר מייצג למשק של פליטת טונה ( CO2על פי פרסומים בעולם)
מתקבל נזק בסך  7.5מיליון  ,$שהם כ 30 -מיליון  ₪בשע"ח הנוכחי.

 .)7עלויות הטמנה
הגדלת התלות בנשר כלקוח דומיננטי לאפר פחם עלולה להעמיד את חברת החשמל
במצבי דחק כאשר מסיבות שונות (שיקולים עסקיים ותפעוליים של נשר ,שפל בתעשיית
הבנייה ,מצבי חירום) יצטברו עודפי אפר פחם בתחנות הכח ,בהעדר חלופות אחרות
זמינות לניצול אפר פחם ,והמשך תפעולן התקין יהיה מותנה בסילוק האפר לאתרי
הטמנת פסולת .בהנחת  ₪ 109תעריף הטמנת פסולת יבשה (הנחיות משרד הגנת הסביבה
לשנת  )2015עלולה עלות סילוק האפר להגיע במקרה שלא יימצא שימוש חליפי ל-
 250,000טונה אפר שהוסבו מתעשיית הבטון לתעשיית הצמנט ,שהם כ 30% -מהכמות
הכוללת המוקצית לצמנט על פי ההוראה ,עד כדי  27מיליון  ₪בשנה.
 .)8שינוי בסיכון לתחלואה עקב שינוי בחשיפה לקרינה
על פי עקרון  ALARAהמתואר בסעיף  .3א' ( .)6ההיבט הרגולטורי ,הגישה
הבינלאומית) לעיל ,יש להשוות את עלות ביצוע ההוראה לשינוי שייגרם בחשיפה
הקולקטיבית של האוכלוסייה לקרינה ,במונחי עלות התחלואה למשק.
על פי התחשיב המתואר בסעיף  – 2ההיבט הסביבתי ,סעיף משנה ג' ,יישום ההוראה
להסטת  250,000טונה אפר מבטון לצמנט מדי שנה עד לסיום הפעלת תחנות הכח
הפחמיות בישראל ( 14שנה בממוצע) ,יגרום לתוספת חשיפה קולקטיבית מתמשכת (על
פני שנות קיים המבנים) לאוכלוסייה של כ-Sv 1,090 -אדם.
ההסבר המפורט לתחשיב המראה הגדלת החשיפה לקרינה במקום ההפחתה המצופה
ע"י הממונה מופיע בסעיף האמור .בתמצית ,הסיבה לתוצאה זו נעוצה בהבדל שבין
תרומת האפר לקרינה כחומר גלם בייצור קלינקר המתבטאת במלוא קרינת הגמא
מהיסודות הרדיואקטיביים המצויים בו ,לתרומתו כתוסף לצמנט או לבטון ,בה קרינת
הגמא מקוזזת בתרומתו להפחתת שפיעת הרדון מבטון.
בהתחשב בקיצור תקופת הקיים של המבנים (מ 75 -שנה ל 50 -שנה) מבטון שאינו מכיל
אפר פחם ,תתקבל הפחתה בחשיפה הקולקטיבית המצטברת של האוכלוסייה בכ1,050 -
-Svאדם .בסה"כ החשיפה הקולקטיבית המצטברת של האוכלוסייה לקרינה ,עקב ביצוע
הוראת הממונה לאורך זמן ,תגדל בכ 40 -סיוורט-אדם .כלומר בהערכה כוללת על פני
זמן לא יחול שינוי בחשיפה המצטברת הקולקטיבית לאוכלוסייה.
שווה הערך הכספי של התוספת או ההפחתה במנת חשיפת האוכלוסייה לקרינה מחושב
בהתאם לכלי הערכה שפותחו ע"י הגופים המקצועיים הבינלאומיים בתחום ההגנה
מקרינה ועל פי מדד  $ 150,000לעלות -Svאדם שנקבע ע"י הועדה המקצועית-תורתית
לבטיחות קרינה בישראל.
החישוב אמנם מראה כי בהתנהלות אופטימלית של המשק מתקבלות שתי תופעות
המקזזות זו את זו על פני זמן :מחד גיסא תוספת מידית של מנת קרינה קולקטיבית
לציבור בהקמת המבנים ומאידך גיסא הפחתה של מנת הקרינה בשל קיצור הקיים של
המבנים בעתיד הרחוק יותר .אולם הערך הנוכחי של השפעת קיצור הקיים המתרחש
בעתיד רחוק ( 75 – 51שנה מההקמה) קטן מהערך הנוכחי של תוספת המנה המתרחשת
בשנים הקרובות יותר (לאורך  50שנות הקיים) .במונחי ערך נוכחי הסטת  250,000טונה
אפר פחם מבטון לצמנט תגרום נזק של כ 175 -מיליון .₪
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מנהלת אפר הפחם
סיכום הניתוח הכלכלי
מטרת הניתוח הכלכלי היא הערכה כוללנית של עלויות ותועלות הנובעות מיישום הוראת
הממונה לבחינת הצדקתה במונחי . ALARA
בהקשר זה יוזכר (כמצוין לעיל בסעיף  3א  – .)6ההיבט הרגולטורי ,הגישה הבינלאומית) כי
במצבי חשיפה קיימים יש להצדיק פעולת התערבות רגולטורית בתועלת נטו ()net benefit
בהשוואה בין ערך המנה הנמנעת ( )avertable doseלעלות פעולת ההתערבות ,כולל העלויות
המשקיות והחברתיות .מכלול יישומי חומרי הבנייה ( ,)construction materialsבכלל זה
השימוש באפר פחם בתעשיית הבטון ,מסווג בתקן הבינלאומי להגנה מקרינה משנת 2014
(וכן בתקן האירופי משנת  )2014כמצב חשיפה קיים.
מהניתוח הכלכלי של השפעת ההוראה עולה כי ביישומה לאורך זמן (יתרת חיי תחנות הכח
הנוכחיות) ,ייגרם למשק נזק גדול בשל קיצור תקופת קיים המבנים בכ 30% -הזמן ,בערך
נוכחי של כ 4.4 -מיליארד  .₪כמו כן ,אף כי במונחים נומינליים לא יחול שינוי משמעותי
בחשיפה המצטברת לאורך זמן של הציבור לקרינה ביישום הוראת הממונה ,במונחי הערך
הנוכחי של עלות השינוי עקב אפיון פריסתו על פני זמן (תוספת מידית והפחתה בעתיד רחוק)
ייגרם למשק נזק נוסף של כ 175 -מיליון .₪
זאת בתוספת עלויות בשיעור מאות מיליוני  ₪במדדים משקיים וסביבתיים אחרים:
מיליוני  ₪ע.נ.
ניצול אפר בצמנט במקום
פליטת CO2
הטמנה

בבטון68

בשנה
26.7
30
27.2 – 0

לאורך זמן
(יתרת חיי תחנות הכח הנוכחיות)
323
363
329 - 0

וכן נזקים סביבתיים ניכרים (שאינם בני כימות) בפגיעה נופית ,בכרייה ובהובלה של חומרי
הגלם הטבעיים
מכאן שעל פי עקרון  ALARAבתקן הבינלאומי להגנה מקרינה לא ניתן להצדיק את ביצוע
ההוראה.
___________________________________

 68הערכת הנזק מנקודת ראות לקוחות ענף הבנייה ,בשל הסטת עלויות מענף הצמנט לענף הבטון ושמירת התועלת בידי
יצרן הצמנט .מנקודת ראות המשק בכללו יתקבל חיסכון בשיעור  10מיליון  ₪בשנה ( 120מיליון  ₪בערך נוכחי).
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מנהלת אפר הפחם
סיכום
כנגד הטענה על תועלת סביבתית מנקודת הראות של הגנה מקרינה ,הצפויה לכאורה לציבור בישראל
ביישום הוראת הממונה ,עומדים שלל נימוקים המצדיקים כל אחד פני עצמו ובוודאי במשקלם
המצטבר ביטול ההוראה לאלתר.
ההיבט הערכי
 אפר פחם איננו פסולת בישראל :כחומר המנוצל במלואו במגוון שימושים מועילים באופן
מוסדר ,עקבי ורציף זה למעלה מ 15 -שנה ,מהווה אפר הפחם משאב חיוני למשק .שילוב אפר
פחם בתהליכי ייצור מבוקרים טכנולוגית וסביבתית ותרומתו לפיתוח בר קיימא בשימושיו,
תואמים את ההגדרה המקובלת בעולם למוצר לוואי ( )by productבעל ערך כלכלי לבעליו ,חברת
החשמל ,ולמשתמשיו .אפר פחם המנוצל במלואו בשימושים מועילים הוגדר ע"י פורום ממשלתי
בהשתתפות מנהלים בכירים במשרד להגנת הסביבה" ,חומר בר השבה" שהשבתו הכלכלית
תעשה בכפוף להנחיות סביבתיות.
 אפר פחם איננו פסולת רדיואקטיבית :לסיווג אפר הפחם כפסולת רדיואקטיבית ע"י הממונה
אין אח ורע ברחבי העולם כולו והוא נפסל אף ע"י הגוף הישראלי המוסמך לחוות דעה בתחום זה
– הועדה לאנרגיה אטומית .נהפוך הוא – בהסכמה חובקת עולם ,לרבות ארגונים בינלאומיים
שישראל חברה בהם מוגדר אפר הפחם כחומר הפטור מרגולציה סביבתית בשינועו ,באחסונו
ובשימושיו .לדעת פרופ' טוביה שלזינגר ,מומחה בעל שם עולמי בתחום ההגנה מקרינה
"ההחלטה על סיווג אפר פחם (שריכוזי האקטיביות בו נמוכים ביותר) כפסולת רדיואקטיבית
היא צעד תמוה ,בלתי סביר ,בלתי אחראי ונוגד את ההמלצות וההנחיות הבינלאומיות הנוגעות
לצורה ולהיקף של הבקרה על חומרים רדיואקטיביים ממקור טבעי".
ההיבט הסביבתי
 ריכוזי היסודות הרדיואקטיביים באפר פחם בישראל נמוכים באופן ניכר מרמת הפטור :מהתקן
הבינלאומי של סבא"א משנת  ,2014עולה שיש להתייחס לאפר פחם כאל מקור קרינה הפטור
( )exemptedמדרישות ההגנה מקרינה  .זאת כיוון שריכוזי האקטיביות הנמוכים של החומרים
הרדיואקטיביים ממקור טבעי באפר נמוכים מרמות הפטור שנקבעו לחומרים מסוג זה .ריכוזי
היסודות הרדיואקטיביים באפר פחם הישראלי (ממוצע משוקלל של המקורות השונים) נמוכים
לפחות פי  7מרמת הפטור ובמקרה הקיצוני אינם עולים על  25%מרמה זו ,ותרומתם לחשיפה
לקרינה מצויה בתחום קרוב לתרומת חומרי הגלם המוחלפים על ידו במוצרי בנייה.
 אפר הפחם תורם לחשיפה לקרינה מבטון ברמה הנחשבת נמוכה מאד :בדיקות קרינה הנערכות
באופן שגרתי בתערובות בטון עם אפר פחם מהמקורות השונים בהשוואה לבטון ללא אפר פחם
מצביעות על תוספת מנת קרינה ממוצעת נמוכה מאד ,בסדר גודל של כ 10% -ממגבלת תקן
הקרינה ממוצרי בנייה .במקצת המקורות אף מתקבלת הפחתה של מנת הקרינה .מסקר ארצי על
הרדיואקטיביות הטבעית בבטון בישראל ,שהתפרסם לאחרונה ע"י פרופ' קוסטה קובלר מהמכון
הלאומי לחקר הבנייה בטכניון ,עולה כי אין הבדל סטטיסטי ברמת מובהקות גבוהה בין מדדי
הקרינה של תערובות בטון עם וללא אפר פחם.
 שינוי חשיפת הציבור לקרינה בהסטת אפר פחם משימוש בבטון לצמנט :הנחות הממונה
בחישוב שעשה על השינוי הצפוי בחשיפת הציבור לקרינה שמקורה באפר הפחם בעקבות ביצוע
ההוראה להקצות אפר לשימוש בצמנט על חשבון הבטון ,אינן משקפות את המציאות .הוספת
אפר פחם ישירות לבטון בתערובות הנפוצות על פי תקן הבטון החדש (צפוי להיכנס לתוקף
במהלך  )2015הינה בפועל מאותו סדר גודל של הוספתו באמצעות הצמנט  .4% - 2%התוצאה
המתקבלת הפוכה מכוונת הממונה :במקום הפחתה מצופה במנת הקרינה ,עם ביצוע הוראתו,
תיחשף האוכלוסייה בכללה למנה קולקטיבית גבוהה יותר .בהנחת קיצור קיים המבנים בהימנע
בנייתם מבטון עם אפר פחם ,תתקבל בטווח הארוך הפחתה המקזזת את התוספת האמורה.
חשוב להדגיש כי השינוי הצפוי בחשיפה לקרינה הן ברמה הפרטנית לאנשים מן הציבור והן
ברמה המצטברת לכלל האוכלוסייה מצוי בתחום המוגדר טריוויאלי (זניח) ע"י הגופים
הבינלאומיים כסבא"א וארגון הבריאות העולמי .מאידך גיסא עלות השינוי למשק המחושבת
במדד מקובל ליחידת חשיפה לקרינה יהיה כ 175 -מיליון ( ₪להלן גם בסעיף ההיבט המשקי).
 הסטת אפר פחם מבטון לצמנט תפגע בפיתוח בר קיימא :ההסטה תפגע בתרומת האפר ,המחליף
חלק מהצמנט בבטון ,להפחתת פליטת  CO2הכרוך בייצור הקלינקר (מוצר הביניים בייצור
צמנט) .כמו כן תקטין ההסטה את תרומת האפר למניעת כרייה של חול המצוי במחסור והפגיעה
הסביבתית הכרוכה בה.
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מנהלת אפר הפחם
ההיבט הרגולטורי
 הגישה הרגולטורית הבינלאומית :הוראתו של הממונה נוגדת את המלצות הועדה הבינלאומית
להגנה רדיולוגית  ICRP – International Commission on Radiological Protectionוהנחיות
הארגונים הבינלאומיים המוסמכים האחרים בתחום בטיחות קרינה ,בכל הקשור למידה ולהיקף
של אמצעי הבקרה החוקיים והמנהליים להבטחת הגנת העובד והציבור מקרינה מייננת שמקורה
בחומרים רדיואקטיביים ממקור טבעי.
לפי הנחיות אלה כדי להימנע מהשקעת מאמצי יתר ועלויות גבוהות בהפחתת מנת הקרינה
לעובדים ולציבור בכמות קטנה ולא משמעותית ,יש להשתמש במערכת פטורים ()exemptions
שבמסגרתה לא תאכף בקרה מנהלית על שימוש בחומרים רדיואקטיביים ממקור טבעי
שריכוזיהם נמוכים מערכי רמות הפטור .בהתאם לכך אין לאכוף רגולציה מטעמי בטיחות קרינה
במסחר לאומי ובינלאומי של חומרים המכילים רדיונוקלידים בריכוזים הנופלים מרמת הפטור
ובכלל זה אפר פחם .יתרה מזאת – על הרגולטור להצדיק פעולות התערבות להפחתת החשיפה
לקרינה ,שהחליט לנקוט בהן ,במונחי עלות-תועלת .דהיינו ,עליו להוכיח כי התועלת במנת
הקרינה הנמנעת (במונחי ערך כספי של נזקי התחלואה ליחידת מנת קרינה קולקטיבית
לאוכלוסייה) גבוהה מעלות פעולת ההתערבות.
יודגש כי על פי התקן הבינלאומי ( )IAEA, 2014חשיפות לקרינה הנובעות מיישום חומרי בנייה
(אפר פחם בכללם) ,יהיו פטורות מדרישות התקן .התקן ממליץ אמנם להגביל את תוספת המנה
הנגרמת על ידם בהשוואה לרמת ייחוס מוגדרת (הגבלה הקיימת ממילא בתקינה בישראל).
 הרגולציה בישראל :היבט החשיפה לקרינה מייננת מאפר הפחם בשימושיו מקבל בישראל ע"י
המשרד להגנת הסביבה ,ללא ביסוס מדעי ,מעמד על המבטל כל שיקול סוציו-אקונומי ,לרבות
תועלות סביבתיות נלוות .על אף ובניגוד לאמור לעיל על הרגולציה בתחום בטיחות קרינה על פי
ההנחיות הבינלאומיות ,מתקיימת בישראל ,עקב פעולות שננקטו ע"י הממונה מאז  2008כשאפר
פחם כבר שימש שנים רבות קודם לכן חומר גלם בתעשיית הבנייה ( 26שנים מאז החל שימוש
באפר פחם בתעשיית הצמנט 10 ,שנים מאז החל שימוש באפר פחם בתעשיית הבטון המובא),
רגולציית יתר של החשיפה לקרינה הכרוכה בניצול אפר פחם בבטון ,חריגה בהיקפה בהשוואה
למקובל במדינות המפותחות בעולם .בנוסף לת.י – 5098 .תקן הקרינה ממוצרי בנייה ,המחמיר
במידה ניכרת בהשוואה לתקנים דומים בעולם ,הוטלו על השימוש באפר פחם בבטון דרישות
ייחודיות הן בתקן הבטון והן ברישיונות עסק של מפעלי בטון .גם קודם ההתערבות הנוכחית של
הממונה בהקצאת האפר לשימושיו ,אין אח ורע בעולם כולו למערך רגולטיבי מרחיק לכת
בקיצוניותו ,כזה הנאכף בישראל ,בהגבלת השימוש באפר פחם בכלל ובענף הבנייה בפרט.
ההיבט המשקי
 המקרה הישראלי בראי נתוני העולם :מדיניות גיוון וביזור מהווה בסיס לפיתוח שימושים לאפר
פחם ברחבי העולם כולו ,כשמסיבות טכנולוגיות וכלכליות תופסים היישומים בענפי הצמנט
והבטון במדינות המפותחות כמחצית מסל השימושים ושיעור הניצול בבטון ,ענף המאופיין
בריבוי שחקנים ,כפול עד כדי פי ארבעה מהניצול בצמנט .בישראל מסיבות מבניות והיסטוריות
למעלה ממחצית כמות האפר מנוצלת בייצור צמנט ,למעשה כמעט רק במפעלי נשר ,ומרבית
היתרה בייצור בטון .בתלות היתר בנשר – לקוח דומיננטי ,מונופול בתחומו ,במשק המתנהל
כ"אי חשמלי" ,גלום סיכון לתפקוד תחנות הכח הפחמיות במצבי שגרה וחירום ואיום על
הביטחון האנרגטי של המדינה .האילוצים שמטיל הממונה ,הייחודיים לישראל ,פוגעים
ביעילות ענף הבנייה ובכושר התחרות של המשק הישראלי בשווקים הבינלאומיים.
 עלות למשק של הסטת אפר פחם מייצור בטון לייצור צמנט :בעוד תרומת אפר הפחם ,כתוסף
לבטון ,לחשיפת אדם מהציבור לקרינה מייננת הינה "נמוכה עד נמוכה מאד" וממילא גם השינוי
שייגרם במנת הקרינה ,עקב פיזור שונה של האפר על פי הוראת הממונה ,יהיה קטן ואפילו זניח,
הרי השפעתו הכלכלית על המשק הלאומי הינה עצומה הן בטווח המידי והן לאורך זמן.
מהניתוח הכלכלי של השפעת ההוראה עולה כי ביישומה לאורך זמן (יתרת חיי תחנות הכח
הנוכחיות) ,ייגרם למשק נזק גדול בשל קיצור תקופת קיים המבנים בכ 30% -הזמן ,בערך נוכחי
של כ 4.4 -מיליארד  .₪כמו כן ,אף כי במונחים נומינליים לא יחול שינוי בחשיפה המצטברת
לאורך זמן של הציבור לקרינה ביישום הוראת הממונה ,במונחי הערך הנוכחי של עלות השינוי
עקב אפיון פריסתו על פני זמן (תוספת מידית והפחתה בעתיד רחוק) ייגרם למשק נזק נוסף של כ-
 170מיליון ( ₪במדד מקובל של עלות למשק של יחידת חשיפה לקרינה).
נזקים נוספים נובעים ,בין היתר ,מהגדלת עלות תערובות הבטון עקב הצורך להחליף אפר פחם
בצמנט ( 320מיליון  ,)₪גידול משמעותי בעלויות ביצוע יציקות רבות נפח ובעיקר נזקים
סביבתיים משמעותיים ובהם :הגברת פליטת  360( CO2מיליון  ,)₪הגדלת הסיכוי להטמנת
עודפי אפר פחם כפועל יוצא של הקטנת מספר השחקנים בשוק (עד  330מיליון  )₪וסיכוי לנזק
נופי ולפגיעה מהותית בפיתוח בר קיימא כתוצאה מהצורך לכרות חול לייצור בטון ,שאלמלא
ההוראה היה אמור להיות מוחלף ע"י אפר פחם.
/outסביבה/קרינה/משרד הגה"ס/העדפת צמנט – 39046I

28

מנהלת אפר הפחם
יודגש כי נזקים אלה הינם למעשה בלתי הפיכים ,ככל שיישום הוראת הממונה יתמשך מעבר
לזמן התאמה טכנולוגית סביר של מפעלי הבטון .לאחר שיוטמע השינוי שיאלץ את יצרני הבטון
לאמץ חומרים חליפיים לאפר פחם יידרש זמן רב ,אם בכלל יהיה הדבר אפשרי ,להחזירו
לשימוש ,הן בגלל שינויים תהליכיים בייצור הבטון ,הן בגלל אובדן הידע והמיומנות.

מכל הנימוקים האלה דינה של הוראת הממונה על הקרינה הסביבתית להתבטל.
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