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 מסמך עמדה
 

 מדיניות שימושי אפר פחם
  משרד הגה"ס עמדת הצעה המעודכנת שלהתייחסות ל

  בו השימושים ותעדוף לישראל פחם אפר ייבוא בנושא
 26.3.18מסמכים להערות הציבור,  – פרסום משרד הגה"סבמסגרת 

 
מתבקשת ההבהרה כי אפר פחם )להלן: אפר( , ראשית, טרם התייחסות למסמך העמדה המעודכן

 CCR), או שארית שריפה (CCB – Coal Combustion Byproduct)מסווג בעולם כולו כמוצר לוואי 

– Coal Combustion Residue)  או תוצר שריפה ,(Coal Combustion Product) ,,ככל  שיש לנצלו
לחסכון  בשל תרומתו ,בעידוד ממשלתי ,בשימושים מועילים טכנולוגית וכלכלית ,שהדבר ניתן

לשימור משאבי הטבע ולמניעת מפגעים סביבתיים ונופיים, בפיתוח לאיכות המוצרים, הלאומי, 
 בר קיימא.

בבנייה, בתשתיות ובחקלאות, ע"י משרד הגנת הסביבה )להלן:  –סיווג האפר כמסוכן בשימושיו 
כמשאב  , ע"י משרד הגה"ס עצמו,בשנים האחרונות )בניגוד לסיווגו בעבר משרד הגה"ס( הישראלי

, הוא תופעה שאין לה אח ורע בעולם, המפותח והמתפתח ששימושיו טעונים תנאים סביבתיים(
 ים.כאחת, שלא ניתן להסבירה במונחים מקצועי

, שיש בה לכאורה שינוי משמעותי מעמדתו 26.3.181עמדה המעודכנת של משרד הגה"ס מיום ה
ואף להתיר יבוא  אפר לייצור צמנט בלבדהיש להקצות את 'הקובעת כי  – 4.2.182הקודמת מיום 

, לעמדה 'השימושים האחרים כללאסור על אפר לתעשייה זו להשלמת צרכיה, אולם בד בבד 
ההתחלקות הקיימת באפר הפחם בין תעשיות הצמנט והבטון, אולם 'את  בלתהמק –הנוכחית 

, היא אינה 'מותירה בעינו את האיסור על השימושים האחרים ופוסלת, לעת הזאת, יבוא אפר פחם
 .אלא מופע שונה של אותה המדיניות

 ופקודעל ת, חלקן חיוביות, למעשה השינוי האמור, אף כי יש לו השלכות מעשיות כבדות משקל
אותם עקרונות מקצועיים על ביסודו מבוסס והוא  איננו אלא טכני ,מערך האפרהשוטף של 

 שגויים ששימשו להצדקת מסמך המדיניות הקודם ומסקנותיו.

התערבות ל , ללא אח ורע בעולם,הסמכות לכאורה שמשרד הגה"ס מקנה לעצמויתר על כן, 
לפני כחודש כך אין זה משנה אם  – בשימושיו ניהול מערך האפרהגבלות על רגולטורית ישירה ב

)תעדוף צמנט על פני בטון והיתר יבוא לצמנט בלבד( ולעת הזאת כך )שוויון בהקצאות לצמנט 
)למשל  בהשתנות התנאיםאם  ,אחרת ובעתידולבטון, איסור שימושים אחרים ומניעת יבוא( 

, ה עקיף באמצעות צמנטיבוא מתחרכדוגמת המלצת פארטו לשקול שנית את המדיניות לעת 
חישובים )למשל בהשתנות האו  ,באור פרדוקסלי את עצם הרגולציה הסביבתית( ההמעמיד

נוגדת ה 'סמכות'היא  –( הרגולציה והנחיות הנחותעם  לפרקיםהמשתנים  ,כדוגמת חישובי פארטו
ישראל מחויבת להם, בראשם התקן מדינת תקנים ואמנות בינלאומיים שבעצם מהותה מפורשות 

 .OECD הבינלאומי להגנה מקרינה של סבא"א ואמנת

, את הנחותיה העמדה הנוכחיתלפיכך מנהלת אפר הפחם )להלן: המנהלת( שוללת מן היסוד את 
תלויי מדיניות 'היתרים ואיסורים' , הכוללות כאמור לעיל והנמקותיה, ומכאן את מסקנותיה

 , החורגים ללא הצדקה מקומית מהנורמה הבינלאומית.שעה, נטולי בסיס מקצועי

התייחסות המנהלת לסעיפי העמדה המקורית תקפה, בהתאמות המתבקשות, לסעיפי מכאן ש
  .3העמדה הנוכחית ולכן היא מצורפת, על כל נספחיה וקישוריה, כחלק בלתי נפרד ממסמך זה

 את המסמכים הבאים:גם כוללת ההתייחסות הנוכחית 
 הכולל  4כלכלי-רת טכנומסמך ביקו 

o ערות המנהלת לגרסתו הראשונהולתגובותיו לה הערות לגרסת דו"ח פארטו המתוקן ,
 ;לרבות תיקונים מקצועיים בהנחותיו

o  לביא באשר לאומדן תרומת אפר הפחם לקיים בנייה בבטון ד.חו"ד ביקורת; 
o בהימנעו לנזק, ההופך חישוב הערך למשק של יבוא חופשי של אפר כמענה לביקוש. 

 המשמשים בסיס לחישובי הדו"ח  ,ביקורת הטיעונים בתחום ההגנה מקרינה מייננת
 תיוהתייחסובכלל זה  .5ולהמלצות המדיניות

                                                      
 26.3.18 ,מתוקנתגרסה  ,בנושא ייבוא אפר פחם לישראל ותעדוף השימושים בו הגה"ס עמדת משרד 1
 4.2.18 ,מקוריתגרסה  ,בנושא ייבוא אפר פחם לישראל ותעדוף השימושים בוהגה"ס עמדת משרד  2
 25.2.18, 4.2.18תגובת מנהלת אפר הפחם לעמדת משרד הגה"ס מיום  3
והערכת  בדו"ח פארטו המעודכן ובמסמכים הנלווים לו, לרבות חו"ד הקיים ומקצועיים תגובה לטיעונים כלכליים 4

 24.4.18, ד. לנגר, ג. אירוס, התועלת הגלומה ביבוא אפר

http://www.coal-ash.co.il/docs/ImportCoalAshMoepPosition_March2018.pdf
http://www.coal-ash.co.il/docs/ImportCoalAshMoepPosition_Feb2018.pdf
http://www.coal-ash.co.il/docs/NCABStatementToCoalAshUsesPriority_Feb2018.pdf
http://www.coal-ash.co.il/docs/LangerIrusCommentsToParetoII_April2018.pdf
http://www.coal-ash.co.il/docs/LangerIrusCommentsToParetoII_April2018.pdf
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o עקרונות התקינה הבינלאומית העדכנית של ההגנה מקרינהלהתעלמות מ ; 
o כספי של ההערך לקולקטיבית והמנה לשימוש השגוי ב- mav-Sv  לחישוב "עלות

 ; "הקרינה
o אי הבנה של משמעות אימוץ השערת הל-LNT ; 
o אפר כפסולת מסוכנתהשגוי של סיווג ל ; 
o איסור יבוא אפרלהצדקת  עקרון הזהירות המונעתלשימוש המטעה ב ; 
o  הסותרת את הנחיות התקן  סחר בינלאומי חופשילהתערבות הרגולטורית בהגבלת

 הבינלאומי להגנה מקרינה.

  המשמשת לכאורה בסיס לאיסורם 6שימושי האפר בקרקעהערכה הסביבתית של הביקורת ,
 ת ומצורפלביקורת  .7ע"י משרד הגה"ס

o  הצעת הצוות ל , המהווה רקע מדעישל שימושי האפר בקרקעמפורטת הערכה סביבתית
 .8ם אלהמדעי )מזהמים( של המנהלת לתנאים סביבתיים משודרגים לשימושי-המקצועי

o  מרחף כתוסף מייצב לבוצת שפכים לייעוד הערכת התועלת הגלומה בשימוש באפר
 .9חקלאי

כמו כן מצורפת חו"ד המתייחסת לטענת הצדק החלוקתי כביכול בהעדפת השימוש באפר בצמנט 
, המופיעה עדיין במסמך המדיניות העדכני של המשרד, אף שאיננה מקבלת 10על פני ניצולו בבטון

 .אליבא דמסמך זה 'הרצויות'האפר עוד ביטוי בהקצאות 
 

 שלוש הערות נלוות מתבקשות להתייחסות המנהלת:
לענף אפר  עדכנימסמך מדיניות  כוללת 25.2.18מיום התייחסותה הקודמת של המנהלת  .1

שבה ומציעה לקיים דיון על הציעה והיא המנהלת המשמש את המנהלת בפעולותיה.  ,11הפחם
 הנחותיו ומסקנותיו כחליף למסמך העמדה הנוכחי של המשרד.

תה הנ"ל ציינה המנהלת נושאים אחדים שעמדו בסדר היום של הדיונים בהתייחסו .2
, בראשם 2017שהתקיימו בשנת ולמשרד האנרגיה  למשרד הגה"ס למנהלת המשותפים

הסדרה נאותה של אתר אחסון ביניים לעודפי אפר הצפויים בשעת משבר באספקת גז טבעי 
הכרוכה באופן בלתי נמנע בהליכי  ,לייצור חשמל. התחמקות המשרד מדיון ענייני בסוגיה זו

מטילה עליו אחריות כבדה לשיבושים אפשריים בייצור ואספקת  רישוי סביבתי בסמכותו,
 חשמל למשק בשעת חרום.

כפי שהן  תייחס לשלל התגובות שהתקבלו במסגרת הדיון הציבורימנועה מלההמנהלת  .3
אלה המניחות "עובדות" בעיקר  מופיעות בדיווח משרד הגה"ס, אף שחלקן היה ראוי לכך.

כעובדות וכן דעות ללא ביסוס מקצועי נאות. זאת משום שלא ניתן היה לעיין בהן בשל 
דבר והיפוכו, הנמנע מלחשוף בפני  –חסוי באופן ציבורי הדיון את המדיניות המשרד לנהל 

 יריעת הדיון כולו אלא באמצעות תיווכו המותאם להשקפתו.משתתפיו את 

 

 

                                                                                                                                                        
 2018הערות להיבטי הקרינה המייננת בדו"ח פארטו המעודכן, ט. שלזינגר, אפריל  5
 19.2.18יבתית של שימושי אפר בקרקע, א. מינגלגרין, ביקורת ההערכה הסב 6
 19.3.18כהן,  , ג.הפסקת השימוש באפר פחם תחתי/עילי לשימושים שונים 7
 22.12.15, שדרוג התנאים הסביבתיים לשימושי אפר פחם בקרקע סלילה, תשתיות וחקלאות 8
 27.1.17, א. הדס וחוב', כלכלי של השימוש החקלאי באפר בשילוב עם בוצה חישוב 9

 2016, ט. שלזינגר, יולי "תיעדוף" בחלוקת אפר פחם לתעשיית המלט בהנמקה של חתירה ל"שיוויון בנטל" 10
 23.2.18, התוויית מרחב הפעולה וקדימויות לפיתוח, קידום, שימור ותחזוקת שימושי אפר פחם 11

http://www.coal-ash.co.il/docs/ParetoII_SchlesingerlComments_April2018.pdf
http://www.coal-ash.co.il/docs/FAInAgri_MingelgrinNotesToHaim_Feb2018.pdf
http://www.coal-ash.co.il/docs/CoalAshUses_CohenOrder_19.3.18.pdf
http://www.coal-ash.co.il/docs/EnvironmentalConditionsUpgrade_CoalAsh.pdf
http://www.coal-ash.co.il/docs/CostBenefitCoalAshInAgri_Jan2016.pdf
http://www.coal-ash.co.il/docs/FAPriorityInCement_Schelsinger_July2016.pdf
http://www.coal-ash.co.il/docs/NCABStatementCoalAshUses_Feb2018.pdf

