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 ערד לידמכרה פוספט  - 'קללת המשאב'

 1בתיה רודד

 תקציר

הבת של תאגיד כימיקלים לישראל )כי"ל( בבעלות האחים -חברת ,רותם אמפרט""רצונה של 

המאמר פורס . התנגדותהצמיחה  בקרבת אוכלוסיות בנגב המזרחיעופר, להקים מכרה פוספט 

משמעויות השונות של המושג על מורכבותו, תוך הבלטת ה התאגיד מולאת תהליך המאבק 

רוב, -פי-עד כה נתפסו מאבקים מסוג זה כמאבקים מקומיים, עלהטענה היא ש. 'קללת המשאב'

התהליך מידה: מקומי, אזורי ולאומי. -שלושה קניב יותוהשפע יבחנוואילו במאמר זה 

" צבירה מנשלת"מושג ה בו ליברלית-מתרחשים במסגרת מדיניות ניאו ומשמעויותיו

(accumulation by dispossession) שקול . במקרה של מכרה הפוספט בעל משמעות חשובה

 .מכךכתוצאה המנושלים  מאתר אתובזירת המאבק  בין השחקנים מתייצר דינאמי כוחות

 השחקןעם זאת,  סימטרי.-א בתהליךמחזק את התאגיד בישראל  שסוג המדיניות הנוהג נמצא,

 המאמר חושףאת שקול הכוחות. מעט ות שנצליח לעל העיר, מ המקומי שתובע את זכותו

 .והמגמות וניגודים ומתחים בתוך ובין השחקנים בין מוסדות המדינה לתאגידות ש גבולוטשט

 , הנגב, ערד, תאגיד, מאבק אזרחי, שקול כוחותצבירה מנשלתקללת המשאב, מילות מפתח: 

 מבוא

Connecting citizenship and the core geographical concern with sustainable development, through an 

investigation into the concept of “sustainable citizenship”. 

 בדוויםהיישובי ו ערד בשולימכרה פוספט  מתהק בהתחקות אחר מאבק בעד ונגבנו של מאמר זה יעני

אוויר, נוף  משאבילהמקומית  נגישותה תחסום את למשאב של חברת רותםנגישות ה השגת. ומשמעויותיו

 ""ניצול אימפריאליסטי של משאבי טבע מתכלים כלומר,. וחלופות כלכליות לתושבי האזור וסביבה

(Veltmeyer, 2013)  צבירה מנשלת" המייצר ליברלי מבנה שוק ניאושל במסגרת"(accumulation by 

dispossession ,) פיתח דיוויד שמושג( הרוויHarvey, 2007; 2009במאבק .)מול נישול ניתן  הריצב י

של תנועות מאבק לעומתיות. התנהלות מורכבת והן של כוחות השוק וצמיחתן הן להבחין בגידול בו זמני 

: איזה שקול כוחות מתייצר בין השחקנים בזירת המאבק ומיהם ותונפתלת זו תיבחן לאור השאל

 ?לתאגיד הצברכתוצאה מההמנושלים 

 מרחב:ב שקול כוחות דינאמי ומשתנה לאורך זמןמייצרים משתתפים במאבק ו שלושה שחקנים מרכזיים

סימטריים, -ק המתקיים ביחסי כוח אכדי להבין את טיבו של המאב. (עיר) מאבק-תתנועתאגיד, מדינה ו

האסטרטגיות והפרקטיקות שמגייס התאגיד כדי בניתוח  ירחיבהוא  .כל אחד מהשחקניםהמאמר  יציג

שחקנים רבים קיימים משתתפים. -שחקן רבכ מדינהל יאותרו הזיקות בין התאגיד .הכרייהלקדם את 

                                                           
תושבת ערד וחברה במאבק נגד המכרה.  ,גוריון-מחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בןב חוקרתבת הכות 1

 המאמר מוקדש לחברי למאבק שתבונתם, מסירותם ועוז רוחם נוטעים תקווה לעתיד טוב יותר.
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האוכלוסייה , שונים הוחבר סביבה , ראשי רשויות בנגב, ארגוניתאגידה עובדיהנהלה והנוספים, ביניהם 

 כל קניבשחקנים וזירות פעולה -רבשדה המאבק סבוך,  .זה שלא יימצא מקום לכולם במאמרהבדווית, 

 יאוגרפיים. המידה הג

פרשנות  באמצעותו (Hajer, 2003) משנייםראשוניים ומקורות מניתוח מדיניות  על ה מושתתתמתודולוגיה

דפי אתרי אינטרנט ו ;עיתונותבכתבות  . המקורות:(Key, 2009; Yanow, 2000) יםשל השיח הרמנויטית

מכתבים, דו"חות,  ,מחקריםהפקת מידע מ ;לאורך השנים קבוצת המאבקהתאגיד ושל  הפייסבוק

בריאותיות, ההשפעות הו י כריית פוספטבנושא פרוטוקולים והמלצות של מומחים ומוסדות הממשל

  . ת המאבקארכיון של עמותשימוש בוכן,  סביבתיות;ו חברתיות-כלכליותה

יתאר את הרקע האזורי ומשמעות מסגרת תיאורטית למקרה הנחקר; פרק שני  תווהראשון יהפרק ה

התאגיד של  והתנהלות מנגנוניוינתח את  יתאר ,השחקנים אתוי בו; פרק שלישי יציג הפוספט המצ

 . מסכםון ידב המאמר יסיים; למדינהו בזיקותי

 בסָפר  נגישות למשאביםבין נישול ל

מול עיר ליברלית -במסגרת מדיניות ניאו וקבוצות מאבק תדון בכוחם של תאגידים התיאורטית מסגרתה

 .אוצרות טבע עתירוואזור שוליים 

 . היאחלק מאורח החייםל כההפ 20-של המאה ה 70-ת שהואצה החל משנות הליברלי-ניאוהמדיניות ה

. (Harvey, 2007) מעמד בעלי ההון את ביתר שאתלהעצים  ההצליחומודע  כיסוד לאבתרבות  ההוטמע

 וי כללי המשחק.שינ תוךים שלל דרכב מעמד זה מתרחשתשל  ומהמדינות והציבור לידיההון הישאבות 

 Nagy, Nagy; 2014גוטווין, ) "יםותלותי נים"מפסידכערד והנגב מוגדרים  ,של יחסי כוח אלה נחיםובמ

and Timár, 2012.) חוזר של פיתוח מואץ ומיצוי מהיר ונרחב של אוצרות הטבע, חברתי זה-כלכלימבנה ב 

 "תפרימיטיבי הריצב" קסיסטיהמר מושגבלעסוק ( Glassman, 2006; Harvey, 2007; 2009הרווי )

לידיים  העברת אמצעי ייצור , כגוןצעדי הפרטה נכללים וז הריצבב. "צבירה מנשלת" ומפתחו למושג

; העברת צורות קניין מגוונות לזכויות טבע שהמדינה מופקדת עליהם למען אזרחיה משאבי, כולל פרטיות

כוי צורות תשומה ותשואה חלופיות; ניכוס הקניין הפרטי; דיכוי זכויות העם; מסחור כוח העבודה ודי

  .איכותם של התלויים בתאגידיםבקיצוץ ברמת החיים ו ,ממשאביה המדינהריקון קולוניאלי. בקצרה, ניאו/

ם מונעים מהציבור את תאגידירבים מה ,(Bebbington et al, 2008a; Dale, 2014)החוקרים לטענת 

 כלכליים במרחב-העמקת פערים חברתייםיצירת קונפליקטים ו, תוך העושר הטבעי ומדרדרים את הסביבה

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Allan+Dale%22
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מאחר מדינות עניות ללא מחצבים יציבה יותר כלכלתן של בהקשר זה,  .האזורי, המדינתי והגלובלי

-ת עוצמה ובעלות ומורידה תחרותיות פוליטיתמרכז ,תלות במחצביוצרת המכרות בכלכלה שליטת ש

התמונה עוד תנודות בתעסוקה ובהיקף הייצור. גורמת לבשוק העולמי  המשאבבנוסף, מחירי כלכלית. 

זיהום והגברת תחלואה  ,הפרת האיזון האקולוגי לא נלקחים בחשבוןעלויות הבתחשיב אם מתקדרת 

כך,  ., שקשריה הכלכליים באזור מועטים(enclave economy)כלכלת מובלעת  זובמקרים רבים ותמותה. 

  .יר במחצבים בישראל, והעני במדינהנגב הוא האזור העשהכמו באזור האפלצ'ים בארה"ב, 

. וכך נשחקת איכותו הדמוקרטית האזרחים טובתהאינטרסים של התאגיד על פני  מבקר את הממשל

"קללת המשאב" הכינוי  ., לא פעםשחיתותונגועה בשקיפות בניהול המשאב  ללאנוטה להתנהל הממשלה 

האיזון ביחסים בין . החברוהה כלכלקה, הסביבה, הפוליטיה מקיף את תחומידבק בניצול אוצרות הטבע ו

 הכרייה ,בהיבט הסביבתינשכרים.  ומעטים מהניצול מושפעים רביםכש, מופר השקעות, פיתוח וחיוניות

היבט ב .אזור מדברי חשוףב , בפרטוגי של הקרקעמלווה בזיהום, הרס הנוף ואובדן המרקם האקול

עוני, בעלי התחלואה וה עולים המכרה בקרבתשבעוד  .סימטרית-א העושר במרחב תחלוק ,כלכלי-החברתי

 נפגעותקרבת המכרה אם ב יושבים במרכז המדינה או העולם ונבנים מההון הנצבר לטובתם. התאגיד

למדיניות של  מנוגדכזה, כרייה ניהול משטר ש ,יוצא. ייםאתנמאבקים  מתעוררים זכויות ילידיות בקרקע

 . (Bebbington et al, 2008a and b; Escobar, 1992אחריות טריטוריאלית חברתית )

 עימם מושגיםו מלמטה שחקנים חברתיים חדשים העלו ,מצב של פיתוח מואץב קליינטליזםהפטרונות וה

נגד מכרות יוצרים מחלוקות בקרב תושבי העיר אלא שמאבקים לתפיסה הקיימת.  כ"פיתוח חלופי"

הם , מאבקים נגד מכרות לכן. (Stiglitz, 2007) על אף נזקי הכרייה מכרהב , חלקם תומכיםהנפגעת

ממאבקים דומים במקומות  קיימת השפעהבנוסף,  יצירתיות.דרכי חשיבה מתאפיינים בויותר  מורכבים

 יוצא, .זהראה מקרה יכפי ש ,(Bebbington et al, 2008a) של התאגידים םאחרים ומשינויים בהתנהגות

 הכלכלה הפוליטית והגיוס החברתי מייצרים זה את זה בתהליך של יחסי סביבה וחברה.ש

 Caroll, 1979; Caroll, 1999; Carrollמושג "אחריות תאגידית" )ה הצמיחו את ים נגד התאגידיםהמאבק

 and Shabana, 2010; Wood, 2010), המושג  .תמנשלה הריצבהתרחבות ה אתאו לחסום מתן ל שנועד

עקרונות, תהליכים  ו( מקפל בתוכCSR, Corporate Social Responsibility) "חברתית אחריות תאגידית"

 הוהחבר ההסביבהחוקיות, והאתיות של תאגיד על את ההשפעות הכלכליות,  יםמשקלל . הללוומדיניות

שקיפות, הטיה -איהימנע מתאגידים ל כדי להמריץזאת, העניין. מערכות היחסים שלו עם כלל מחזיקי ב

לגיטימציה לחזק עלויות וסיכונים;  להורידעל אסטרטגיה של רווח לשני הצדדים;  ולהתבסס ,ומניפולציות
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גורמים תומכים, לה זקוקזו כות אחרי (.Carroll and Shabana, 2010ת יתרון תחרותי )נובלושם טוב; ו

 לתית והנהגה מקומית בעלת חזון ונחישות. כגון מדיניות ממש

הוא נוקט בטקטיקות, כגון איסוף בסביבת העיר  להשיג נגישות לאוצר הטבע כשתאגיד בעל עוצמה מעוניין

 רוזיפ, מתנגדיםשני מחנות  שיסוי ,קואופטציהל קהל יעד ,כוחם של המתנגדים הערכתומידע על המקום 

חברה  ייצור תדמית שלובאמצעות תרומות לפיתוח המקום  דוחי, שהבטחות על תוספת מקומות עבודה

 (. Veltmeyer, 2013; 2013 ,קידר-סיטבון ודוניץ)אורתר,  ומוסרירישיון חברתי בעלת 

-המדיניות הניאו. מול תאגיד שולית ספר-עיירת ,זירת המאבקכוחות בבמאמר להמיוחסת חשיבות ה מכאן

 בהן "ערים מתכווצות"ל הפכה עריםו את הכלכלה העיכדהאו המקומית  הייחודיות ה אתליברלית מחק

יכולת מצב שפגע ב. מצב כרוני של חולי חברתי, התדרדרות סביבתית, ואובדן תחושת המקום והקהילה

 Besser, 2009; Knox and Mayer, 2013; Shetty and) על העיר וניהול השינויההתמודדות עם ההשפעות 

Reid, 2013.) יכולות  ודרך חיים חברתית מהנה לתושביהן ייחודית זהות מקומית תוערים קטנות בעל אך

)שם;  שניתן לגייס לפיתוח העתידינכסים ל הודותלפתח נישות כלכליות מקיימות,  אם השכילו להפתיע

ייחודית שהורבדה -מקומיתהצומחים מזהות  ארגוני החברה האזרחית. (Wuthnow, 2013; 2014מרקוזה, 

 נחלצים . הםאת המקום במשמעויות של פעולה קהילתית יםתחושת לכידות ומטעינים לאורך זמן, מגייס

 (. Massey, 2004) המקום מאיימים עלומנגנונים המייצרים את הגלובליזציה  תלשנו

, הרֹווח במיוחד במדינות צבירה מנשלתתאגידי של תהליך כהמקרה של מכרה הפוספט בערד  בהמשך ייבחן

 (. 2010)מזור,  הכלכלה המקיימתונות מנוגד לעקרוהעולם השלישי 

 הולמשאבי ריהתביעה לזכות לע -תאגיד ב מאבק

תושבי ערד והסביבה ופעילים סביבתיים הפגינו היום מול דיון המועצה הארצית לתכנון ולבניה. הפעילים "

", קראו סיסמאות, בהן "ערד רוצה אוויר נקי", "רוצים לחיות בלי מכרות" ו"לא ניתן את ערד לסרטן

מנכ"ל כיל דשנים, מנגד, אמר  [..."]ו"שיטת השקשוקה משתלטת  kill"ונשאו שלטים עליהם כתוב "כיל=

 30: "עתידה של רותם מוטל בספק. מתן כרייה בשדה בריר תבטיח את פעילות החברה למשך נסים אדר

של אלפי  לאובדן פרנסההשנים הבאות ואילו שלילת הכרייה בשדה בריר תביא לקץ תעשיית הפוספט ו

  .מאבקהסיפור  המקפל בתוכו את הוא פתיחציטוט זה  .(2014)מערכת "תשתיות",  "במשפחות בנג

  בבקעת ערד פוספטספריפריה מדולדלת ו

 מרחבית המשלבת שלוש מדיניותמ , כתוצאהליותשו מעמיקהמבנה כלכלי בנגב  יצרימבנה הכוח במדינה מ
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לאומית -אתניתהגישה המלמעלה;  המוסדרהמרחב הריק  תפיסתמודרניסטית הולמת את הגישה ה: גישות

 את דלדלמשהגיונה המרחבי ליברלית -ניאוהגישה ה; ועל חשבון המרחב הבדוויהמרחב  מייהדת את

טובת מ תוך התעלמותבעלי עניין עומדים תכניות שמאחוריהן  ,לא פעם ,משרתתזו  מדיניות .הפריפריה

 .(2012; 2010; רודד, 2012; צפדיה, 2008ה, יפתחאל וצפדי; 2014, גוטווין) םתושביה

בריאותם של סיכון נגב מול ב הכלכלטובת השל כביכול,  ,מכרה הפוספט דילמה מוסרית בתוך כך מעלה

אך  .תושבי ערד. לכאורה יש ניגוד עניינים בין תושבי ערד לבין תושבי הנגב התלויים בתאגיד לפרנסתם

זאת, כיוון  .בשלוש רמות: מקומית, אזורית ולאומית מנשלתתעשיית המחצבים בנגב מנצלת ו ,לטענתי

אינן נלקחות המידה,  בכל קנישל מבנה זה פוליטיות הוסביבתיות , הכלכליות-החברתיות השלכותהש

 . שוויון מובנה-ויוצרות אי בחשבון

 9%-ים כמעסיקו תמ"גמה 24% לנפת באר שבע שתורמים כי"ל דרוםמפעלי  מתבססת על נגבב כלכלהה

מבנה (. 54עמ'  ,2013)כי"ל בע"מ, דו"ח אחריות תאגידית,   שבע ודימונה-מבאר ועיקרמכוח העבודה, 

 ,Hogan)ראשוני ספר של מנצלת כלכלה כ מוגדרו שרובם חסרי השכלהמנציח הרכב עובדים  זהככלכלי 

מתרוקן  גבנה .והעולםלא נשאר בנגב, אלא יוצא למרכז הארץ  אוצרות הטבע יםההון שמניב בו ,(1987

התאגיד פוטר את המדינה כיוון ש (.2014דוד, -בן ,47;43, בעיקר עמ' 2011)לוי וכהן,  ממשאביו ונותר בעוניו

פטר עובדים מוהוא  המעניקה לו עוצמה מול המדינהתלות  , נוצר מצב שלנה כלכלי חלופימתכנון של מב

פורטוגלי, )בניגוד לתנאי מניית הזהב  ,מישראלאת המרכז הלוגיסטי  וציאמולצרכי "התייעלות וחיסכון" 

  ברמות האזורית והארצית. צבירה מנשלתצעדים אלה מצביעים על  .(2015

יובל בתוך  צפויהבעולם התכלותו  .תעשיית הדשניםבהמשמש  הוא משאב טבע המאבק, נשוא, הפוספט

 צימרבבסמוך לערד  וגלהת 70-בסוף שנות ה .מייקרת אותורנטת הנדירות ש כך בקצב הכרייה הנוכחי שנים

 ,מערד מ"ק  3.5של  הם מצויים במרחק (.1איור ראו ד' ) 27,500משתרעים על פני ה ,זהר ושדה בריר שדה

 יישובקילומטר מה כסיף, המתוכננת העירממ "ק  2.5 ,נבטים תעופהה שדהמ מ"ק 3.5 ,כסייפהמ מ"ק  2

  .(77, ע' 2014ג', 14תמ"א ) המוצע שטחה בתוך יושבתבדווית  ופזורה פורעה-אל מתוכנןה בדואיה

 , ניתנוהאחים עופר ידי-על 1999-ב ונקנתה ה הלאומית למחצביםחברההופרטה  1994-1992שנים בלאחר ש

 תוכניתל תיוהתנגדוה  .בבקעת ערד למכרה תוכניתהוגשה  2000ובשנת  2רישיונות חיפוש בלא מכרז לה

מסמך המדיניות עם סיום הכנתו של . (שםחציבה )כריה ולמתאר ארצית  תוכנית לביצוע דרישה ועלה

, כדי לקבל החלטה בעניין הקמתו 2014בדצמבר  2-ב המועצה הארצית לתכנון ובנייהבו דנה , ג'14תמ"א 

                                                           
 לפקודת המכרות זכויות על מכרה שייכות למדינה.  24פי סעיף -על 2
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הודיע כי לא יתקבלו החלטות: "...לאור הכרה בחשיבות הנושא יו"ר הוועדה  .של המכרה ששטחו הוכפל

בקש השלמת מידע ונתונים ברורים מהמשרד להגנת  ,של תחומים וההשלכות הגדולות שלו על מגוון רחב

דיון באימוץ מסמך  577הסביבה ומשרד הבריאות" )החלטות המועצה הארצית לתכנון ובניה ישיבה מס' 

  ג'(.14מדיניות תמ"א 

 : שטח המכרה המומלץ 1איור 

   

 זוהר(.שדה  - 66-שדה בריר ו - 65 חלקה) ג'14מקור: מסמך המדיניות, תמ"א 

 המרכזיים במאבק שבין עיר לתאגיד השחקנים

היא כוח המקומית הזהות  - מסרבים להיות מפסידנים עמותת "רוצים לחיות בלי מכרות" -ערד ותושביה 

 מאבק. ל המגייס את התושבים

 במדבר...ערד שייכת לדור צעיר של ערים חדשות בישראל. העיר תוכננה בקפדנות לפני 1962ערד נבנתה בשנת 

שהוחל בבנייתה ובאכלוסה, בניגוד לדור הקודם של ערים חדשות, אשר תוכננו ואוכלסו בחיפזון תחת לחץ גלי 

. ביצוע הבינוי והאכלוס בערד נעשו בקפדנות בהתאם לתכנית האב וכמעט שלא היו 50-העלייה ההמונית בשנות ה

 סטיות מתכנית זו.

העיר ערד היא מקרה של 'תיקון' סה העיר בציבור. ( במאמרם וכך נתפ572, 1979כך כותבים שנער ומר )

בעוד שערי פיתוח שהוקמו עד אז התבססו על יישובם הכפוי של  .משנות החמישים המיישבתמדיניות ל

. ההחלטה תוכננו בקפדנות רבהכלכלית שלא תכננה כראוי, הרי שערד וכרמיאל -מהגרים ותשתית חברתית

עמוס עוז מיטיב להעביר את . 1960ה על ידי הממשלה ב על הקמתה כעיר בחבל ערד שיקום, התקבל

 (: 353תחושת השליחות בספרו "על אהבה וחושך" )עמ' 
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"עשרות חלוצים, בהם יחידים אוהבי מדבר או שוחרי בדידות וגם כמה זוגות צעירים, באו והתיישבו בתחילת 

בע ועובדי מפעלי הפיתוח. לובה בעיירה המדברית הזאת: עובדי מכרות, חוצבים, קציני צבא הק 60-שנות ה

אליאב ועמו עוד קומץ בוני עיר אחוזי התלהבות ציונית, הגו ותיכננו ושירטטו על הנייר ומיד הקימו את העיירה 

-הזאת, רחובות וכיכרות, שדרות וגנים, לא רחוק מים המלח, במקום נידח שבאותם הימים, בתחילת שנות ה

לא הגיעו אליו, שום עץ לא צמח בו, שום תוואי, לא בניין ולא אוהל ולא , שום כביש ושום קו מים וקו חשמל 60

נלהבים היו החלוצים שהקימו את העיר, קצרי רוח, שופעי מליצות, רעשניים. בלי לחשוב 'נשבעו [ ... ]אות חיים

 לכבוש את השממה ולהדביר את המדבר'".

ני העיקרי היה נעוץ בתוכנית לאכלס את מעבר לתכנון הפיסי המדוקדק בעל האופי העירוני, השוכלומר, 

(. 575, 1979חלוצי...מוותיקי הארץ ומעולי אירופה" )שנער ומר, -העיירה "בגרעין מתיישבים ישראלי

עירים צ, גרעין של אנשים בראשיתו ידרוששהקמת יישוב מרוחק בתנאי חיים חלוציים  ההייתהתפיסה 

צב הגידול במשך עשרים שנות קיומה הראשונות היה מן הארץ, בעלי אוריינטציה חלוצית. ואכן, ק ילידי

 . 121%-גדלה ערד ב 1972-1983הגבוהים בארץ, בין השנים 

-מאז האשכול החברתישאלא דומה היה שהתכנון לא השאיר דבר ליד המקרה והעיר תמריא בבטחה. 

עשור היא למעלה מ (. מזה10מתוך  3והיא מדורגת "פריפריאלית מאוד" ) (10)מתוך  4-ל 7-מכלכלי ירד 

; תוצאות 2014פרופיל מקומי, למ"ס, )חרדים  רבעיוצאי חבר העמים וכ : כשלישתושבים 28,000-כ מונה

גורם למאזן הגירה שלילי ה מחסור חמור במקורות תעסוקה קיים. (2015הבחירות המקומיות בערד, 

מדיניות הנוהגת כלפי הנגב את ה הלא שרדאוטופי, ניסיון של תכנון כאם כן  ערד שהוקמה. והיחלשות

  (.2012בוכלצב, -והפכה לעיר פיתוח מוחלשת )פיסטרוב

אופיים אך . כפי שיפורט בהמשך ,של קיימות עתיד תמנע פוספטההקמת מכרה לטענת עמותת המאבק 

)רודד,  למאפיין שלה ךהפעד שמסורת ארוכה בערד  אקטיביזםל .מפתיע חוסןמשקף  של תושביה ייחודיה

האוויר  :אני מרגישה שהאושר שלי תלוי בערד" :מבוטאת בציטוט הבא צמת הזהות המקומיתעו (.2015

 ,הנוף שמשקיף מהחלון שמשרה אווירה אינסופית של זמן החינוך הדמוקרטי, ,הבית שלי ,שאני נושמת

 .[20.9.14, "ל]א "על כל אלה אני אצטרך לוותר .אנשים חמים ונפלאים ,האנשים בערד

זירת החיים כתודעה תרבותית על מלווה את התושבים תחושת אובדן השליטה  ,ת השוקבעטיים של כוחו

על  אבקהיליצאו לכן  ,(Habermas, 1987)יורגן הברמס , כהגדרתו של (lifeworld) "חייעולם", משותפת

 כגון ,מציעה חשיבה שונה וביקורתית על הפיתוח ומעלה חזונות חלופייםכזו מקום. תנועה חברתית ה

אסטרטגיות וטקטיקות,  תתחמפ, כלכלה מקיימת. הקבוצה מתגבשת בחיי היומיום, דיוניתרטיה דמוק

 ,Escobar)ומייצרת משמעות ברשתות כישות אוטונומית  עולמהובתפיסת  המחדירה שינויים בזהות
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בעתות משבר היא . רבים םמיתחו יםמקיפ ,שהיא משיגהוהמידע רשת קשריה  ,המאפייניש כך. (1992

לשינויים ולתפניות כתגובה  "רשת ריגול"מעין תחה ופ ;מחויבותלגייס קבוצות תושבים  משכילה

. תנועת גרילה אפייניםמהמעטים,  םעלות נמוכה וחיילי גמישות, זריזות,ב ; מתאפיינתסתרההמתקבלים ב

  .המכר כטריז בפניעיר תיירות ונופש  ,ית כלכלית חלופיתוכנת תמנפמהיא  בנוסף,

אי ": של העיר ומשאביה בנכסיהפגיעה עוסקים גם ב , אךבריאותיהיזק טיעון לבוגן מעמוקד המאבק 

אפשר להתעלם מהאוויר של ערד. יבש ונקי, כזה שמפתה לגמוע בנשימות עמוקות. אוויר שמשך אל העיר 

המכרה ידרדר  .(2014)עמית,  "תושבים עם בעיות נשימה. גם אין הרבה ערים שהמדבר נוכח בהן כמו בערד

ומכמנים  ירדהנכסים רך ע .תיירותנופש ו מי הכלכלה המקיימת, כגוןתחוויחסום את  זו התאיכות א

 . "תמורת מתנה לטייקון", כפי שהם מכנים זאת יהרסו סביבתיים

לחליפין מקשים על הבנה מלאה בקרב  חירוםשקט ותקופות מורכבות המאבק והתמשכותו ב"פעימות" של 

התנגדו והמועצות כל ראשי העיר אך  ,אויב לסיכויי תעסוקה במכרה"" בקמאים ברואתושבי העיר שחלקם 

זכות, -ליאון )טל, בישראלמאבקים סביבתיים ההצלחות של  (.2014במאי,  7)פרוטוקול ישיבת מועצה,  ול

את קבוצת המאבק בשקול  יםזקמח 2014בשלהי ( Feitelson, 1997; 2011 ,גרינשפן, ועקוב אושרי, -פרנקל

 לעצירתבג"צ פסיקת ; בשפלת יהודה שמן-ילהפיק נפט מפצל תוכניתדחיית ה :ין השחקניםהכוחות ב

 ,זמניותה למרות. נופש-יכפר מולא יוקובחוף נחשולים  חוף פלמחיםבהגולן; -רמתמסחריים בנפט -קידוחי

 .לשורת הצלחות זומצטרפת  ,בעניין המכרה שלא להחליטהחלטה ה גם

 כן-את קו המדיניות של המדינה. לפני פויצי, התאגידבהן נוקט פרקטיקות של ה ניתוחהו תיאורה - המדינה

הזכות לסביבה נאותה אינה מהווה זכות חוקתית מוגנת בהכללה, . של עמדת המדינה ה קצרההצגובא ת

(. 2014צבי, -כך שהזכות לצדק סביבתי היא יחסית )רוזו ,"סביבה ראויה"בישראל לכן אין הגדרה ל

בלא פיקוח ראוי תאגידים מיטיבה עם ו תומכת בתהליכי הפרטהומרחיבה  ישראל המדיניות שמובילה

"אימפריאליזם של ניצול משאבים" ה. (2010; שפירא, 2012פרידמן, ; 2013פוקס, -וקמיל גלנור)

(extractive imperialism( )Ayelazuno, 2014 p. 80),  את התכנון שהתהווה משמיט מתחשיבי

צעת ההוסרה כלכליים ו-תסקירי השפעה חברתיים ואין ב .הרחוקלטווח  מיתהאזורית והלאו ותהשפעה

 (. 2011)חנין ואדטו, בחוק התכנון והבנייה תסקיר בריאותי להוספת  חוק

ראש הממשלה, משרדי הממשלה הקשורים בנושא, מנהל  :שחקנים-הוא רבהשחקן הקרוי "מדינה" 

. לא ניתן במסגרת זו לעסוק בכולם. הכנסת וועדות ונים, יועצי גופים שמבקר המדינה, חברי כנסתהתכנון, 

התמוהה מכולם היא תמיכתו (. 2014ג', 14תמ"א ) בהקמת מכרה הפוספטהמשרדים תומכים רוב ככלל, 

 .(א2014)רינת,  סמסת את "חוק אוויר נקי"מלשם כך בפרשנות המ, המסתייע של המשרד להגנת הסביבה
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שבי תולשל המכרה שהובררה מסוכנותו  מאזי, כמעט, הבלעדהעקבי ותנגד מה משרד הבריאות

 ,Shapira) אש הממשלהדו"ח שפירא בהתערבות ר :אילצו אותו לבחינות חוזרותכבדים לחצים  הסביבה.

תמותה בשיעורים שאינם מקובלים  יעלהקבע, כי המכרה הדו"ח  .(Samet, 2014) ודו"ח סאמט (2010

הודיעה שרת חזרה ולאור ממצאיו  מנהל התכנון. זמה ראשלכן פסל כריית ניסוי, תהליך שי ,מערבב

(. 2014במרץ,  31למכרה )מכתב שרת הבריאות לראש מנהל התכנון, כי היא מתנגדת  , יעל גרמן,הבריאות

 :כפוסק האולטימטיבי בנושאי בריאות הציבור והחלשתמעלה חשש של המשרד אחר מעמדו של ות חקהת

חוסר תלוי" רומזת ל-הבאת מומחה "בלתילואף כפייה לחץ ; (2012מילנר, -שורץ) ותיוהחלטעקיפת 

; רינת, 2014בן נון, והתשתיות )במשרדי הכלכלה  ה המנוגדת לחוות דעתוהפצת פרשנות מטע; ומקצועיות

 . 3(386, ע' 2014)דו"ח מבקר המדינה,  כי אינו עקבי על ף נזיפה ממבקר המדינהאו ;(ב2014

תאגיד ב תמיכה(, המבוטא בצעדי 2014צבי, -צדק הליכי )רוזן-אים על מהלכים אלה של המדינה מצביעי

  .כדלהלן, סיון לקדם את ענייניויונ

בססת על כרייה של מתה ,ל נחשבת לאחת החברות הגדולות והמשגשגות בישראל"כי - התאגיד כי"ל

ל "י אשלג כים. במוצרהשלאשלג, פוספטים, מגנזיום וברום, ועל פיתוח מוצרי המשך  :בנגב המינרלים

מהווה עוגן מרכזי בקבוצת החברה  היאמקום ראשון. בשישי בעולם, ובמוצרי הברום המקום מחזיקה ב

גיע ה 2015-במיליון דולר.  330מידי משפחת אייזנברג תמורת  1999-ב ונרכשהלישראל שבשליטת עידן עופר 

מתוכם הועברו בחזרה  צי דולרסיימה ברווח נקי של מיליארד וח 2011את שנת ₪. מיליארד  33-שוויה ל

(. 2012מיליון דולר לבעלי המניות )חובל,  963דיבידנד במזומן בסך  חלוקת לעומת ,דולר מיליון 90 למדינה

 4.2למדינה היה  ששולמוהיקף התמלוגים ומיליון דולר  220-הרווח התפעולי בתחום הפוספטים היה כ

 ברמה הלאומית. תצבירה מנשלהמעידים על  4בלבד! 2% ,מיליון דולר

 מצהירה(  2013,תאגידית אחריות דוח בע״מ, כיל) 2013לשנת  כי"ל שלהאחריות התאגידית בדו"ח 

על שקיפות ושיח עם בעלי עניין, כיבוד זכויות אדם לעובדים, מחויבות לאיכות סביבה, כבוד החברה 

, ניתן להתרשם כי (SAGE Brief Guide to CSR, 2012לזולת, אחריות, הוגנות בעסקים, מיסוי הוגן )

 . שהחברה נוקטתהפרקטיקות הרושם נטול סימוכין לאור  כי"ל היא סוכן מוסר, אך

והשבחת פוספטים, ייצור דשנים, חומצות זרחתיות וכימיקלים  חברת בת של כי"ל לכרייה ,רותם אמפרט

. בתחומהבעולם בין יצרניות הדשנים הגדולות מהיא  ,אחרים בנגב, שיווקם ומכירתם בארץ ובעולם
                                                           

3
. טרם נערך מחקר שייתן קיימא-אינו בר הנ"ל ם בתחומי הסעת אבק ומטאורולוגיה, אף אחד מהמחקריםלדבריהם של חוקרי 

תשובות על הסע אבק עם חלקיקי אורניום באזור מדברי בעוצמת הרוחות השכיחות המאפיינת את האיזור, עקב התנגדותם של 
 (.2014תאגידי תעשיית המחצבים )מכתב המדענים, 

 [http://10tv.nana10.co.il/Category/?CategoryID=600338:  10"המקור", ערוץ  523.6.1דרוקר, ר.  4
 .http://www.shelly.org.il/node/8376?page=14שאילתא של שלי יחימוביץ' בכנסת: 

http://10tv.nana10.co.il/Category/?CategoryID=600338
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 1991-מפעליה במישור רותם, באורון, בצין ובחו"ל תלויים באספקה סדירה של פוספט. החברה נוצרה ב

  האירופאית. קבוצת אמפרטו רותם דשנים, פוספטים בנגבממיזוג של 

רת שדמ הגלויהת על התנהלות כפולה. ומתבסס קשריו עם המדינהבתאגיד ה לאסטרטגיות ופרקטיקות ש

 נוהגת בשקיפות ואחריותיות ,עובדיהבו נגבשקיעה בהמנראות "ירוקה", יצרנית, ציונית ובעלת יושרה, 

 מתנהלתקשה יותר להוכחה, ו הסמויה. הותברווחי הפוגעת יתר של המדינה-תובענותלקורבן  וטוענת שהיא

. כדי לממש את מטרות הרווח שלה ,שלטוןהוומרשתת עצמה במוסדות התכנון  הציבורי"מתחת לרדאר" 

  פרקטיקות שלהלן.מתוך ניתוח ה יובהרואסטרטגיות אלה 

 קרבה למקבלי ההחלטות וחדירה למערכות מוסדיות  - ונתונים הסתרה ושיבוש מידעשקיפות, -אי

ערפל סביב טיבם של ה מונעים את פיזורפחד העיתונאים להפיק כתבות תחקיר,  .בהסתר ככל שניתן ותנעש

למרות  ,עובדיםלהציג את דו"חות התחלואה והתמותה של ה החברה מסרבת. כשרים-הלאהקשרים 

היה מבהיר אחת ולתמיד את הטיעון של כי"ל כי "אין סכנה בריאותית במכרה" ואף משרד דו"ח כזה ש

 מספר המועסקים:דוגמה לערפול נתונים ניתן להביא מ. ממשלתי אינו תובע זאת כתנאי לאישור הכרייה

)צליק,  עובדים" 113 ופוטרר שלאח ]...[ 15%-מציטוט של מנכ"ל כי"ל, סטפן בורגס: "הקטנו את הצוות בכ

: ובמקום אחר במסמך המדיניות,כמצוין  1187 ולא, עובדים 800-כ(. יוצא שלפני הפיטורים היו 2014

משפחות יאבדו את  9,000"בכי"ל מדגישים, כי ללא הקמת מכרה הפוספטים המתוכנן בשדה בריר...

ל בישראל ופגיעה קשה "מצום פעילות כיצ ,: "המשמעות2. נגד וועדת ששינסקי (2014קליאן, ) פרנסתן"

  פרימן,  ורוזנבוים ,מלולשל השנוי במחלוקת (. החישוב 2013" )בינדר, אלף משפחות בנגב 30בתעסוקתן של 

לפי חישוב המכפיל  המתפרנסים מתעשיית המחצבים נוספים 15,600-עובדי כי"ל בנגב ו 3970 מציין 5(2012)

   .מאזמצם צטה מספר העובדיםו 2007-ב האזורי

 והתאגיד מתאמץבמאבק ציר מרכזי הוא הבריאותי  הסיכוןכאמור,  - ו של הנושא הבריאותיאיונ 

הובילה לעמדת משרד  (2013; 2008)דובנוב, יהונתן ברחנא ומיכה המומחים חוות הדעת של . אותו לשלול

ת הסביבה חוות הדעת מטעם המשרד להגנ כך גם. מסוכנת ואין להקימו המכרה שהקמתהבריאות 

; ריבק, 2008; כראל, 2001)גיאופרוספקט,  כזו סכנה וללש רותם אמפרט דוחות מטעם (.2008)קרסנטי, 

שתי חוות דעת הוזמנו בלחצה של ונשא פרי ש תלוי"-"בלתילחץ להביא מומחה  הפעיל תאגידהלכן,  .(2008

, האלוף יוחנן הממשלהבמשרד ראש המזכיר הצבאי  2010-ב. 1רותם אמפרט על ידי משרד הבריאות: 

 ,שפיראשמואל את פרופ' בתפקידו כשר הבריאות מינה  שלהממהש לוקר, הודיע למשרד הבריאות שרא

                                                           
5

תפוקה עכשוויים, -כך שאינו משקף את מצב יחסי תשומה 1995-ונתונים מ 1973-ל מהמחקר הוזמן ומומן על ידי כי"ל. המוד 
יש לקחת (. http://m.calcalist.co.il/article.aspx?guid=3518623ולא נלקחו בחשבון עלויות הנזקים הסביבתיים )כלכליסט, 

 .של החברהמסתכמים במאות עובדים  2014-הפיטורים בן שבחשבו

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%A0%D7%92%D7%91
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%9D_%D7%93%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%AA_%D7%90%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98&action=edit&redlink=1
http://m.calcalist.co.il/article.aspx?guid=3518623
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המתריעים על סכנה  אלה אתפרופ' שפירא פסל השונים  ין הדו"חותמב כדי לפסוק בסוגיה. רופא מרדים

, כי לא ניתן שפסק סאמטונתן ג'פרופ' , ""מומחה עולמי משרד הבריאות ןיהזמ 2014-ב. 2בריאותית. 

ל ידתגמהכרייה  .לתמותה בעיר ערד תוספת הסיכון להבטיח שלא יהיה סיכון לבריאות מכרייה מלאה וכי

למרות שרותם  6.מהסף השנתי המינימלי המקובל בעולם המערבי לאוכלוסייה הכללית 6פי את הסיכון 

ט, שדה בריר לא יגדיל סאמ פרופסור"לפי  :מטעה אמפרט התחייבו לכבד פסיקה זו הם ערכו לה פרשנות

שנה והעובדים שלנו  60רות לא הגיוני שאנחנו עובדים בשטח המכ" .(2014)פלד,  "באזור את התחלואה

 (.2013גינץ, -והפעלה של מכרה במרחק קילומטרים מהעיר מהווה סכנה בריאותית" )לינדר...בריאים

הוכרו על ידי ווע הפוספט בנמל אשדוד חלו בסרטן , שכן עובדי מסמוטלת בספק ההצהרהשל  המהימנות

 . (2011ביטוח לאומי כנפגעי עבודה )הרוש, 

 ג' נכח נציג של מפעל רותם 14תמ"א  בעת הכנת מסמך המדיניות - השתלטות על התהליך התכנוני

 קבוצת המאבקות כזו של ציגה לנפנייש בעוד ,ואושר בדיעבד כ"נציג התאחדות התעשיינים" אמפרט

זוהר דרום, בשדה ווהמלצתו המועדפת היא לכרות באתר בריר  2014ה ביולי נשלממסמך הכנת ה. תהנדח

ג', 14מסמך המדיניות תמ"א )לא נבדקו  במסמךשאחרות החלופות ה .(1)איור  במקורוצע מהמשטח כפול 

כרייה ב קצ(. אושר 68, עמ' שם) נדרשת למצות את הפוספט באתרי הכרייה הקיימיםלא החברה ו (36עמ' 

דורות הבאים. המסמך אינו מה תנוצלנה במהירות ותימנענהעתודות הפוספט ש כך ,3%-מידי שנה ב שיעלה

וסביבה  קיימות ינושא כולל מעמד מחייב להעדפת מוצרי המשך על פני יצוא פוספט כחומר גלם )שם(.

צר הצבר המנשל את המדינה כל זה מיי(. 2014, בפרט בנוגע ליישובים הסמוכים )פייטלזון, דיוןמה נעדרים

 מתגמול הוגן על משאביה.

 ,(102תיקון ) חוק התכנון והבנייהבלתיקון תוספת קטנה כ 2009-בתאגיד הופיעה לרצון הנוספת  הכפפה

סעיף מכליל גם כריה וחציבה במסלול ה)חוק הפרגולות(. , במסגרת הות"ל 7(1210-11)עמ'  (2)ב 25סעיף 

זירוז נוסף  .ריאות והציבורשל משרד הב םא ייצוגלל החיפזון בנושא כה כבד משקל ומתמיה 8המהיר

התערבות של ל דחש עולה .לכריה וחציבה של חומרי בניה ב'14תמ"א בג' 14תמ"א  משילוב לתהליך הושג

 ת המועצה הארצית בנושאושיבהמידע על י וכן הוסתרהתאגיד בהליכי התכנון והחקיקה התכנונית. 

  .והחומרים הנלווים

 "לא מתייחס לנתוני המשרד להגנת הסביבה )מדד  ל כי"לדו"ח התאגידי שה - יצירת תדמית "ירוקה

                                                           
6

אין התייחסות להשפעת הקרינה הרדיואקטיבית מפאת מחסור בנתונים. בדיעבד התברר שהמודל של גיאופרוספקט עליו נשען  
 (.2014מתאר מצב מטאורולוגי קייצי ונתוני אבק פחם באקלים רטוב ) מכתב המדענים, 

7  http://62.219.16.145/GemelWeb/Images/UploadFiles/90 
 מועצה הארציתלוועדה לתשתיות לאומיות יש פחות ייצוג לציבור ולגורמים הנחשבים "מעכבי פיתוח", הפועלת לצידה של ה 8

 . האוצר החליטו שהם תשתיות לאומיותועוסקת רק בנושאים שראש הממשלה, שר הפנים ושר 

http://62.219.16.145/GemelWeb/Images/UploadFiles/90_%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%94%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F%D7%95%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-102.pdf
http://www.mifam.org.il/?CategoryID=1377&ArticleID=1487
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אחריות תוך השתמטות ממכחישות וכוזבות הצהרות חברה ל(. 2013; כהן ואח', 2014ההשפעה הסביבתי, 

 .םנחלקה בתיקו ומילויסביבה שגרמה על נזקי 

ותם אמפרט חברת ר הפנימי ובדירוג 2014: כי"ל נחשבת לחברה השישית ברמת הזיהום לשנת והרס זיהום

התנהלות )מדד ההשפעה הסביבתי, צורת מדדי השפעה על הסביבה ו המשלבתעומדת בראש הרשימה 

מיליון טון בשנה של  3 וריצ ,פליטות אבק, מזהמים וגזי חממהנוספים:  ,פרט להרס הקרקע(. 25, עמ' 2014

וזיהום מי תהום  שיבוש מערכות אקולוגיות ואפיקי זרימה ,פסולת פוספוגבס עשירה במתכות כבדות

והופרו עד היום נכרו  .9אינו מדויק ן של החברההמופיע  בסרטו שיקום הקרקע לאחר כרייה ומעיינות.

עד -1,000-מדי שנה נגרעים כ מהם עברו שיקום או הסדרה. 30%-רק כודונם,  60,000-כשטחים בהיקף של 

ג', דו"ח 14)תמ"א  חומר טפל 3-4 ופי ון טון סלע פוספטמילי 7.5 תכריי בעטיה של דונמים נוספים 2,000

 ולא ננקטו צעדי אכיפה של המדינה. (77, 75, עמ' 2014ג', 14; תמ"א 50, עמ' 2011היבטים סביבתיים, 

 בצע קציר מלחתכי"ל  , כיהמלח קבע-המדינה ומפעלי ים: ההסכם שנחתם בין השתמטות מאחריות

עד  המפעללהמשך הפעולה התקינה של ו י המלוןכפתרון לסכנת ההצפה של בת ,(הפסולת שמייצר המפעל)

 ,אחריות המפעלהנזקים בש למרות (.2013התוכנית )קורן,  עקב אחור של המפעל בהגשתנדחה  2017

 מאחריות להשתמט ן של רותם אמפרטניסיו(. 2014)פורטוגלי, ₪ במימון בסך מיליארד משתתפת המדינה 

אילוח  ה ישירה שלשהזיהום הוא תוצא המשפט למים בית בוקק הסתיים בקביעתו של-לזיהומו של עין

צומח בחי והפגיעה ב גם. (2002)אדם טבע ודין,  במישור רותם החברהמפעלי מ 13קידוח המים אפעה 

למרות הלקויות  (.2009)גוטליב ווידן,  טרם מצאו את פתרונם ,70-מאז שנות הנחל צין זיהומו של ו

 סביבתיות תומך המשרד להגנת הסביבה בהקמת המכרה.החמורות הללו ואי עמידה במחויבויות ה

 הון ותאגידים שבבעלותם כלי -: האיום הגדול ביותר על חופש הביטוי הם בעליהשתלטות תקשורתית

רנת סרטם של מיקי למנוע את הקניסו כך   .השניערוץ בזכייני רשת כאחים עופר בעלות חלקית לתקשורת. 

  (. 2008, ן)דהאשעסקה בסרט זה  Ynet-מירב יודלביץ' מ הכך הודחו רוזנטל ואילן עבודי "מבצע שקשוקה"

 המלח-יםקמפיין מפעלי לרשות השנייה בדרישה להסיר את  "אדם טבע ודין"מפנו  2011-בפרסום כוזב: 

מכלול על עלים מהציבור מידע מהותי שהציג תמונה חלקית ה, הקמפיין טענתם. ל10ובערוץ  בהשמשודר 

"רוצים לחיות  העמותה תלאחר פניי ,מאותם מניעים טעה את הציבור.וההמלח -ההשפעות של מפעלי ים

 .10ן שלהבמימו ,ירוקכגוף  תאגידב העסקש 2"האיש הירוק" בערוץ  תוכנית הורדה משידור ,בלי מכרות"

                                                           
9

 https://www.youtube.com/watch?v=SJh1phX2s8g 
10

 http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/255/344.html ; :סרטון התדמית של מפעלי ים המלח
https://www.youtube.com/watch?v=JVSTHXhxCGw :האיש הירוק בעין השביעית ;

http://www.the7eye.org.il/10120. 

http://e.walla.co.il/?w=/6/1332166
http://e.walla.co.il/?w=/6/1332166
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/252/918.html
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/255/344.html
https://www.youtube.com/watch?v=JVSTHXhxCGw
https://www.youtube.com/watch?v=JVSTHXhxCGw
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  :אחרי מרגלים, "שיוזמת העמותה פגנותלה נשלחיםאופטציה -קו ועברשעובדי החברה הפרד ומשול "

מהעיתונות: ) ויכוחים מרים מעל דפי הפייסבוק של ערד ובזירה הציבורית יםנהלמפעולות מתנגדי המכרה ו

אל מול מורכבות במספר.  80-כ הם עובדי רותם אמפרט,בהקמת המכרה (. עיקר התומכים 2014דרסלר, 

 יםערכנ ., המשכנעים את התושבים, קליטים ומטעיםיםניהסברים פשטיחצ"ני החברה  יםהמאבק, מספק

 .11מתפרסולצרכי  משתכנעים מתועדיםהשל תושבי ערד ואת דעתם  במטרה להטותסיורים למכרה ולמפעל 

 ה.עמותהפעילות למנוע את  לחץ על העירייה ומופעל כך נוצר קרע בעיר

משה חדד, יו"ר ועד עובדי רותם אמפרט, אמר תושבי ערד: "במשסה את עובדיה מדימונה  רותם אמפרט

)קורן  "עובדים תושבי הנגב, המתפרנסים מהמפעל יזרקו לרחוב 10,000 [...] כי ,בתגובה להפגנת תושבי ערד

ר הסכנה לאבטלה שתכה שמשתלח בערד כמקודימונה, (. אליהם מצטרף ראש העיר 2013 גינץ,-ולינדר

 . התאגיד מתושביה מועסקים במפעלי 40%-, שבעירו

  מהן בנגב. בערד  80%בישראל, ₪ מ'  20תרמה כי"ל  2013בשנת  - להתנגדותתרומות כי"ל בעיר כחסם

לאגודה במלחמה בסרטן; רוכש מתיכון "צור ערד" מוצרים ומתקיים  םמפעיל התאגיד מועדוניות; תור

את המאבק נגד המכרה בעיר  מכשילמהלך ה. נתרמים כספים למערכת החינוךשיתוף עובדים ותלמידים; 

תעסוקה. אך כיוון שהוא עושה זאת המשאבים ומקורות השל "מושיע" בעיר חסרת ציבורית ויוצר תדמית 

בתוך: אורתר  ;2014ארזי, -אנטיתזה לאחריות תאגידית )קלייזוהי  ,ציבור כספיבמימון אמצעות בלמעשה 

 (. 14, ע' 2010סביר, 

 המתוכנן לשטח המכרה באזורים הסמוכים  :ובשוליו בשטח המכרההחיים  הבדווים של םשקיפות

דו"ח ב מתעלם מקיומםמבקר המדינה  עניינם.בקיים מעין קשר של שתיקה ו תושבים 25,000-כמתגוררים 

 דיון יןאך א כ"חסם", ישנם אזכורים על נוכחותםג' 14ובתמ"א תכנון ה. בוועדות על שדה ברירשכתב 

-ב .19.2.2006-באושרה בממשלה  היישוב אלפורעה החלטה על הקמת. ואין מידע על תהליכי תכנון פתרוןב

הבדואית  לפזורה קבע שובייי 59 'מס שינוי דרום מחוזית מתאר תוכניתב הוחל תהליך התכנון 2007

בלא הסבר והועבר לרשות להסדרת ההתיישבות הבדווית  2011-תכנוני הופסק בההליך ה .4/14בתמ"מ 

חלק מאוכלוסיית הכפר.  תהם יושבבהאזור המיועד לכרייה וחציבה עולה על שטחים  .מעטה סודיותתחת 

 "פליטים סביבתיים". כמהאזור  בכפייה יפונהבמידה ותאושר הכרייה באזור, חלק גדול מכפר זה 

 אלא  , כך מפזרים אנשי החברה שמועות."הפסד תעסוקתי לערד" :יצירת לחץ באמצעות איומים

במכרות מועסקים למעשה, . עובדים קיימיםמכרה יועברו לשנודע, מרותם אמפרט עם עובדים שיחה מש

                                                           
http://www.sdebarir.co.il/%D7%A9%D7%93%D7%94-אתר "הכל ברור", רותם אמפרט  11

.%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%90-%D7%94%D7%A1%D7%A8%D7%98-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%A8/. 

http://www.sdebarir.co.il/%D7%A9%D7%93%D7%94-.%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%A8-%D7%94%D7%A1%D7%A8%D7%98-%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%90/
http://www.sdebarir.co.il/%D7%A9%D7%93%D7%94-.%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%A8-%D7%94%D7%A1%D7%A8%D7%98-%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%90/
http://www.sdebarir.co.il/%D7%A9%D7%93%D7%94-.%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%A8-%D7%94%D7%A1%D7%A8%D7%98-%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%90/
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 .דבר הלא ישנ עובדים נוספיםמספר ואיש,  150לכל היותר 

ם, פיטורי איומיבעת מכי"ל למלא התחייבות, מיד מתמלאים מוספי הכלכלה בבכל פעם שהמדינה תו

ות וועדת מסקנהערכות לסגירתו של מפעל. כך במקרה של ו מעבר לים ומכרות רכישות של מפעלים

דחיית האישור ובמקרה של  ;בנושא קציר המלח ;יתר-על רווחי שיעור התמלוגיםב הדן( 2014)  2ששינסקי 

את הפוספט  מצותלאו  ביכול אין אפשרות לייבא למפעלי הדשנים פוספט זול ממרוקוכ .הפוספט מכרהל

במקביל  ,נלוות הצהרות על רווחיות גבולית, או הפסד . לצעדים אלהובאתרים נוספים במכרות הקיימים

צעדים אלה נדמה כי  .(2015)עמית,  דרג הבכירלדיווידנדים נדיבים ומשכורות עתק למנכ"לים ו לחלוקת

משאב שבאשר לאמינותו של התאגיד  בממשלהונו להעלאת ערך המניה והיו אמורים להדליק אור אדום כו

 בידיו.יופקד הפוספט 

תנאיה מחייבים  .כלל מניית זהב של המדינה בחברה 1992-ב בנגב תהליך ההפרטה של תעשיית המחצבים

ליטה במחצבים ובאוצרות פקח על השת; המדינה בישראלה עסקיה וניהול לקיים את מרכזאת החברה 

המחקר  ,הטבע, לשם פיתוחם וניצולם היעיל, לרבות יישום מירבי בישראל של תוצאות ההשקעות

לאחרונה עולות טענות, שכי"ל  .למנוע רכישה של עמדת השפעה בחברות על ידי גורמים עוינים; והפיתוח

 (.2015, ברקתאינה עומדת בתנאי המנייה והמדינה אינה תובעת זאת ממנה )

 "12איון "היום שאחרי
 

ֶרה ֵהם ִגילּו ֶאת ִליבֹו ֶשל ֵביִתי  ִמקְּ  בְּ

ָפט ֵשם פֹוסְּ אּו לֹו בְּ ָקרְּ  וְּ

ֵביִתי ָפט בְּ ֶשָכרּו ֶאת ָכל ַהפֹוסְּ  כְּ

ִחי ושומם ַפָשט  נוף ַירְּ

לֹות מֵביִתי  ֹלא נוָתר ִלי ֶאָלא ִלגְּ

 ַאֲחַרי ָעָנן ָאָבק

 .ובריטניה זילנד-אוסטרליה, ניו , בעת שהיה בבעלותן שלאנוס השקטבאי נאורו שבאוקישיר זה נכתב 

נותר הרוס ומרוקן. מקרה זה  1968-את עצמאותו בהאי וכשקיבל  עד תומו בו נכרההתגלה ש מרבץ פוספט

בעקבות ההצבר  .תוך הרס סביבתיאתר כרייה מתרחב עד למיצוי המשאב של  ,בנגבמגלם תרחיש אפשרי 

מצב השטח  ;"הנגב שלאחר עידן הפוספט" ידיון מקצועי בנושאינה, לא נערך כל המנשל את הנגב והמד

אתר הכרייה לא יחזור  ,קםושיגם אם  והשפעתן לטווח הרחוק. אזורבכלכליות הת התוצאו באזור הכרייה;

 unintended by-product of“) הריהמרחב יסבול ממוצר לוואי לא מתוכנן של הצבולקדמותו 

                                                           
12

 http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=1&case=80 
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accumulation” )( באופן בלתי הפיךPerreault, 2013, P. 15כשייסגר המכרה .)  תתברר משמעות הנישול

  .במלואה

, שהכוח מגדיר מה נחשב לידע ואיזה סוג של (Flyvbjerg, 1998) בנט פלייברג ו שלהגותפרק זה מאשר את 

 מייצר מדינהל דתאגיה ביןש והזיקותהקשרים מערך . האוחז בכוח של נועניי לאור ידע זהפרשנות ניתנת ל

ומעקר יסודות דמוקרטיים של אכיפת חוק, אחריותיות, שיתוף  צדק הליכי-אי ,סימטרי-שקול כוחות א

 אחריות, של ראייה מתוך ,צמיחה טווח של ארוכת אסטרטגיה יש ל"לכי"ההצהרה:   .ציבור ושקיפות

 בה אנו והקהילה ספקיה דיה,עוב לקוחותיה, ובהם ,שלה העניין מחזיקי כלל כלפי מרבית הגינות ושקיפות

 ביקורתההפרקטיקות שתוארו לעיל ו נוכח חסרת בסיס, (17, ע' 2010בתוך סביר, אשר גרינבאום חיים" )

לבקרה  לא נחשפו ונתוני ;בסטנדרטים העולמיים על שאינו עומד (2014)קליאן, ח התאגידי "דוה שספג

מי ההשפעה על הקהילה והסביבה; הנתונים מערך ברור לשיפור בתחוויעדים  גדרתין בו הא חיצונית;

בנתוני ההשפעה החברתית יש חוסר שקיפות מספקת; התרומות בשיעור נמוך  ;הסביבתיים חלקיים

 . דרכי הפיקוח על התרומות ובדיקת יעילותןואין פירוט של  מהממוצע

 דיון מסכם

תהליך מת קדליברלית מ-אתנית והניאו-המודרניסטית, הלאומית הגישות המשלבת אתמדיניות נמצא ש

 מייצר ומשעתקניצול הפוספט בישראל . , כפי שפורט במאמרמידה-בשלושה קנינישול -ניצול מרחבי של

מנשל את אזרחי המדינה מזכותם למשאב ולרווחים  ;קרקע, פוספט והון לבעלי התאגידשל עוצמה,  הריצב

חברתי מקדם -הנגב ממבנה כלכליאת תושבי מנשל (; 2014, 2)מסקנות וועדת ששינסקי  ממנוסבירים 

הצבר אבק רווי  מולאת תושבי ערד והאזור ממשאבי קרקע, אוויר נקי, סביבה ראויה ונוף ייחודי ומפתח; 

הכלכלי )לפי  ונישול מהזכות על המקום והנאה ממנו ומהזכות לקבוע את עתידובחלקיקים רדיואקטיביים 

Perreault, 2013.) 

 נגדתושביה נלחמים  ןלכ ,באופן בלתי הפיך הפוטנציאליים של ערד יהנכסמשאביה ואת  וםיחס המכרה

. בכורח הנסיבות של גוף דל משאבים אל מול צבא יחצ"נים ושתדלנים של גוף עתיר ממון ותאב הקמתו

חזית את  תסודק המאבקקבוצת . כה-עדהתהליך לעצור את  שהצליחורילה גפוספט, נוצרו טקטיקות 

 יםצנעותהליך שורשי ה. מקוםה לטובת את שקול הכוחות מעט ומטהמדינה ב הנתמךהעוצמה של התאגיד 

 יה. הצלחות, ערנית ותובענית יותרמתמקצעתמרושתת ו חברה אזרחיתהתחזקות של בהתרחבות וב

אחריות  םקידולותם לריסון עוצמ הגלובלי המאבקמ כחלק ,את "המציאות" שבראו התאגידים מאתגרות

  .תומוסרי תתאגידית חברתי
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מעצימים את  ,ממשללטשטוש הגבולות בין התאגיד ולמשאבים  שוויונית-נגישות לא לעתחרות ה מנגד,

למרות  ומאיים על עתידו.מקום ה בתהליך הלוכד את נחלשהמרחב תלותי  ושעתוק של תוך ייצור התאגיד

והדורות ערד, הנגב ית על העתידהשפעתו בריר המדינה בוחרת להתעלם מ-קיומן של חלופות לשדה זהר

י לנגב לטווח הרחוק גם חלופמבנה כלכלי  לפתח ת אותה מהצורךטרופ כניעתה של המדינה לתאגיד. הבאים

 .כשחלה שחיקה באמינותו

  ."ניצול אימפריאליסטי של משאבי טבע מתכלים"כמהלכי התאגיד  הולם אתהמכרה המאבק נגד סיפור 

סימטריה בין כוחם -הא. יםדמוקרטיה יהותמיסוד משילותה ואת המדינה ממשאביהמרוקנים את ללו ה

. יתפקדוושיתופו ריבון כלפי ה מחויבותשה כדידמוקרטיזציה  חייבמשל תאגידים לכוחם של האזרחים 

הזדמנות  תןמו במאבק על מכרה הפוספט טמונה הזדמנות לשינוי עמוק בחשיבה ובפרקטיקה הפוליטית

 חיוניות שהנגב טרם זכה להם. שיביא לשגשוג ופוליטי -כלכלי-מבנה חברתילפיתוח 

 מקורות:

: 2014בדצמבר  22-נמצא באתר האינטרנט ב. ynet, הודעה לעיתונות(. 2002אדם טבע ודין )
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 עבור הוכן .שדה בריר – פוספט לכריית אתר  140/03/24– תוכניתל הסביבה על השפעה תסקיר .2001 ,גיאופרוספקט

 .מ"בע נגב אמפרט רותם

פוקס -קמיל מיראגלנור ו צחקיבתוך:  "סיכום: מדיניות ההפרטה בישראל". .2013מיר, פוקס, א-וקמיל צחקגלנור, י
אוחזר . ירושלים: מכון ון ליר ,מדיניות ההפרטה בישראל: אחריות המדינה והגבולות בין הציבורי לפרטי  ,)עורכים(

-http://hazan.kibbutz.org.il/cgi: 2015בינואר  3-ב אתר אינטרנטמ

webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=969775_hazan& t=show&dbid=categories&dataid=4 . 

: 2008באוגוסט,  20 -ב נטאתר אינטראוחזר מ ,העוקץ"". ניסיונות הסיכול של "מבצע שקשוקה. "2008 וסי,דהאן, י
http://www.haokets.org/2008/08/20/%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-

%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C-%D7%A9%D7%9C-

%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2-%D7%A9%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A7%D7%94/ 

http://hazan.kibbutz.org.il/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=969775_hazan&
http://hazan.kibbutz.org.il/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=969775_hazan&
http://hazan.kibbutz.org.il/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=969775_hazan&
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: 2014בנובמבר,  12 , אוחזר מהאינטרנט345-386. פרק שני, עמ' 2014. א'65 דו"ח מבקר המדינה
http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_266/9614a785-f299-422b-817b-9718459851c4/206-ver-

4.pdf. 

 אתר אינטרנטאוחזר מ, rgN ". המאבק נגד האחים עופר, שקורע את ערד לשניים, מגיע לקו הסיום(. "2014דרסלר, ש. )
 http://www.maariv.co.il/455501: 2014ר בדצמב 3-ב

בדצמבר  29-ב אתר אינטרנטאוחזר מ ,netY "למה רבים כ"כ מעובדי מתקן התפזורת חלו בסרטן?. "2011, אירהרוש, י
2011 :http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-4168506,00.html. 

: 2012בספטמבר  14 -ב באתר אינטרנטאוחזר מ ,דהמרקר. "מצעד התירוצים של כיל", 2012ויטל, ר חובל,

http://www.haaretz.co.il/magazine/1.1824338.  

, 2011–תסקירי השפעה על הסביבה ועל הבריאות(, התשע"א –צעת חוק התכנון והבניה )תיקון ה. 2011 חל,ואדטו, ר בחנין, ד
: 2015בינואר  20-ב אתר אינטרנטאוחזר מ. 18-ת ה, הכנס3163/18פ/

http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A

%2F%2Fwww.knesset.gov.il%2Fprivatelaw%2Fdata%2F18%2F3163.rtf&ei=UFu_VLL_MYLlUoPYg7AF&

usg=AFQjCNFOIeKfMegkhIDj6mFmEP_sLpJtAw&sig2=sK_n8tlXiRu5tsInHgQYyg&bvm=bv.83829542,d.

d24. 

בישראל מגמות, התנועה הסביבתית . 2011 ירה,, שעקובויתי, , אגרינשפן ,יאת, לאושרי-פרנקל ,ירה, שזכות-ליאון לון,טל, א
 .גוריון בנגב-אוניברסיטת בןשבע: -באר. צרכים ופוטנציאל

 .1-6, 8, כתב העת בלוק .ערי הפיתוח והמקום המזרחי –יֶפריה . סָפִר 2008 רז,וצפדיה, א ורן,יפתחאל, א

החצנות סביבתיות של כרייה וחציבה והשימוש בכלים פיסקאליים להפנמתן  .2013 ובל,ולסטר, י והד,, קרני, אליתג כהן,
ימוש הוועדה לבחינת המדיניות לגבי חלק המדינה המתקבל בעד הש. המשרד להגנת הסביבה בפני ולהשגת התייעלות

: 2013באוקטובר,  30-ב אתר אינטרנטאוחזר מ 6 ,5ישיבה מס'  -של גורמים פרטיים במשאבי טבע לאומיים

www.mof.gov.il/.../NatureResourcesCommittee_Meeting5_Sviva.ppt. 

http://repo.icl-:2014בספטמבר  20-ב אתר אינטרנטאוחזר מ ).2013( תאגידית אחריות דוח בע״מ, כיל

group.com/Lists/ReportsManagement%202013תאגידית%20אחריות%20/אחר/דוח.pdf.  

: 2008מאי ב 20-ב אתר אינטרנטאוחזר מ, , מטעם רותם אמפרטחוות דעת מומחה. 2008 פאל,כראל, ר
http://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/Barir/Documents/bs170.pdf. 

 .עצמת האזרחהמרכז לה ?פרי נשאו המרכז לפריפריה בין הפערים לצמצום המאמצים האם. 2011 לון,כהן, או ועי,לוי, ר
 .http://www.ceci.org.il/Eng/_Uploads/dbsAttachedFiles/periferya.pdf: 2014בספטמבר  20-ב אתר אינטרנטאוחזר מ

אוחזר  דהמרקר,חדשות רעות לכיל: גרמן החליטה לא לאשר כל סוג של כריית פוספטים בשדה בריר".  . "2013 וני,גינץ, ר-לינדר
 http://www.themarker.com/news/health/1.2287549 :2013באפריל  3-ב אתר האינטרנטמ

 "סיכום .2014 , הסביבה, דרוג חברות התעשייה הציבוריות והממשלתיות בישראל להגנת המשרד של הסביבתי ההשפעה מדד
: 2014ר ינואב 20-ב אתר אינטרנטאוחזר מ.. המשרד להגנת הסביבה41-48עמ'  "בע"מ לישראל כימיקלים חברת על מידע

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/BusinessLicensingIndustry/EnvironmentalRatingPublicCompanies/Env.I

mpactIndex2014/Documents/Env-Index-Full.pdf#page=67. 

. החלטת ממשלה לשימור מחצבי הארץ המצומצמים והפסקת היצוא שלהם המתבצע תוך הרס הסביבה. 2008ימנואל, מזור, ע
 .מכון ויצמן למדערחובות: 

 ארכיון עמותת רוצים לחיות בלי מכרות. .2014, מכתב המדענים לחברי המועצה הארצית לתכנון ובניה

-היקף ההשפעה הכלכלית של כי"ל דרום על המשק הישראלי בכלל ועל נפת באר. 2012 וסי,ורוזנבוים, מ ני,, פרימן, דיקימלול, מ
 גוריון בנגב, מרכז הנגב לפיתוח אזורי.-ניברסיטת בןושבע: א-באר. שבע בפרט

 .ת חלק המדינה המתקבל בעד השימוש של גורמים פרטיים במשאבי טבע לאומייםהוועדה לבחינ -2עדת ששינסקי ומסקנות ו
: 2014מבר דצב 20-ב אתר אינטרנטאוחזר מ .2014

http://mof.gov.il/Committees/NatureResourcesCommittee/Maskanot_FinalReport.pdf.  

 2 -אתר האינטרנט באוחזר מ ."המועצה הארצית החליטה לקיים דיון נוסף על הכרייה בערד(. "2014) "תשתיות"מערכת 
-http://www.tashtiot.co.il/2014/12/02/%d7%90%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%aa: 2014בדצמבר 

%d7%94%d7%a1%d7%91%d7%99%d7%91%d7%94-139./ 

 2-ב אתר אינטרנטאוחזר מ. 57, עיתון איגוד החברות הציבוריות : (. "אחריות לכל החיים". אוחזר מאתר2010) .סביר, ב
 .http://www.b-yond.biz/images/pages/file/101019%20Responsibility%20for%20all%20life..pdf: 2014מבר נובב

-באוחזר מאתר האינטרנט . דהמרקר  "?"הפריפריה של הפריפריה: היכן ומתי איבדה מדינת ישראל את ערד. 2014גי, עמית, ח
 .http://www.themarker.com/markerweek/1.2466568: 2014באוקטובר,  24

 6-ב אתר אינטרנטאוחזר מ ."שכל ההנהלה שלה טסה במחלקת עסקים לאמסטרדםאי אפשר לייעל חברה ". 2015, -----
 .Markerweek :http://www.themarker.com/markerweek/1.2558553 :5201ר פברואב

http://www.maariv.co.il/455501
http://www.mof.gov.il/.../NatureResourcesCommittee_Meeting5_Sviva.ppt
http://www.mof.gov.il/.../NatureResourcesCommittee_Meeting5_Sviva.ppt
http://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/Barir/Documents/bs170.pdf
http://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/Barir/Documents/bs170.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/BusinessLicensingIndustry/EnvironmentalRatingPublicCompanies/Env.ImpactIndex2014/Documents/Env-Index-Full.pdf#page=67
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/BusinessLicensingIndustry/EnvironmentalRatingPublicCompanies/Env.ImpactIndex2014/Documents/Env-Index-Full.pdf#page=67
http://www.tashtiot.co.il/2014/12/02/%d7%90%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a1%d7%91%d7%99%d7%91%d7%94-139/
http://www.themarker.com/markerweek/1.2466568
http://www.themarker.com/markerweek
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אוחזר מאתר , עבודה שחורהתה זכאית להם". שלא היי₪ . "כי"ל הצליחה לקחת מאיתנו מיליארד 2014 מנון,פורטוגלי, א
 .http://www.blacklabor.org/?p=55501: 2014באוקטובר  27-ב האינטרנט

: 2015במרץ  29יום ראשון, ", "כלכלה אמיתיתבלוג  "האם כי"ל מעבירה מתחת לרדאר את פעילותה לחו"ל?. "2015 ,----
http://kalkala-amitit.blogspot.co.il/2015/03/blog-post_29.html 

ערי )עורכים(.  שלמה ורןואפנסטר  טוביבתוך: . " כלכלה וקיימות בערי המחר: כיוונים וצעדים תכנוניים". 2014 רן,פייטלזון, ע
 .אביב: קו אדום-. תל(61-79)עמ'  המחר: תכנון, צדק וקיימות היום

המחלקה לפוליטיקה באר שבע:  ,חיבור לשם קבלת תואר שני  .בין אוטופיה להטרוטופיה -ערד  .2012 יוון,צב, סבוכל-פיסטרוב
 גוריון בנגב.-וממשל, אוניברסיטת בן

באפריל  3-ב נמצא באתר האינטרנט, כלכליסט". אם לא תאושר הכרייה: מנכ"ל כיל הורה להיערך לסגירת רותם אמפרט" .2012יקי, פלד, מ
2014 :www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3628266,00.html l . 

: 2012יוני ב 30-אתר האינטרנט באוחזר מאביב, -. תלשלטון בישראל-דו"ח הוועדה לבחינת יחסי הון. 2012 ,יו"ר מיפרידמן, ר
http://progdemocracy.files.wordpress.com/2012/07/d793d795d797-d7a1d795d7a4d799-d795d79ed795d793d7a4d7a1-

d7a9d79c-d794d795d795d7a2d793d794-d799d795d7a0d799-2012.pdf. 

מבר דצב 30-אתר האינטרנט באוחזר מ  ,כלכליסט ".עובדי מפעל הברום 144-"החל הליך הפיטורים בכיל: זימון לשימוע ל. 2014 יר,צליק, נ

2014: http://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3645083,00.html. 

 .4-1 , 57,ךוחינו חברה ,לתרבות עת כתב :פנים .ופריפריה מרכז בין גבולות על. 2012 רז,, אצפדיה

 :2014בדצמבר  4-אתר האינטרנט ב, אוחזר מ כלכליסט. החורים בדיווח האחריות של כי"ל. 2014 יל,קליאן, ג
http://m.calcalist.co.il/article.aspx?guid=3646606 

: 2015 בינואר 7 -ב  האינטרנטאתר , אוחזר מכלכליסט החברה הסביבה והציבור יחכו עוד שנה". . "2015 -----
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3649318,00.html 

אתר אוחזר מ. המכון לאחריות תאגידית ?מדד מעלה הוא ללא ספק בדיחת השבוע: פלטינה לכיל. 2014 .ארזי, א-קלייר
 . rediculous-is-index-news/maala-y.org.il/home/csrttp://www.sustainabilith-0614: 2014 ביוני 14-האינטרנט ב

 30-אתר האינטרנט באוחזר מ ,דהמרקר, עתירה לבג"ץ: "לעצור את הגבהת הסוללות סביב מלונות ים המלח". "2013 .קורן, א
 .  http://www.themarker.com/news/macro/1.2173472: 2013נובמבר, ב

אתר אוחזר מ דהמרקר,". "המאבק על שדה בריר: תושבי ערד התעמתו עם עובדי כיל. 2013 וני,גינץ, ר-ולינדר ----

 .http://www.themarker.com/news/1.2011907: 2013במאי  5-האינטרנט ב

בריר  בשדה פוספטים מכרת הקמת על הבריאות משרד של דעת לחוות התייחסות חוות דעת מומחה,. 2008 ריק,, אקרסנטי
-אתר האינטרנט באוחזר מ. הוגש למשרד להגנת הסביבה .דער באזור עדינים נשימים לחלקיקים כלוסייההאו חשיפת בנושא

 .http://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/Barir/Documents/bs210.pdf: 2014בדצמבר  20

 –מדינה מפקירה , ך: א. צפדיה, וח. כץ )עורכים( ממשליות של שליטה מזניחה". בתו –"ערד בין כסיף לבריר  .2010 תיה,רודד, ב
 .אביב: הוצאת רסלינג-תל .(143-164עמ' ) מדינה משגיחה / המקום האחר של המדינה

 .141-164  :1, תכנוןהכרעה: המקרה של הנגב. -. תכנון במצב של אי2012 ,-----

 .119-139: 2 ט"ז סוציולוגיה ישראלית. ערד של דמותה על "מלמטה" מאבקים :המקום לנופי הזכות .2015 ,-----

 ערי המחר: תכנון, צדק וקיימות היוםשלמה )עורכים(. א. פנסטר וט. . "צדק סביבתי בעיר המחר". בתוך: 2014 יסי,צבי, א-רוזן
 .אביב: קו אדום-תל(. 41-60עמ' )

באוגוסט,  21-אוחזר מאתר האינטרנט ב, סגלוב  ".תקוות נתניהו לחיסול הבירוקרטיה בנדל"ן -"בינת שוורץ . 2011 יתי,רום, א
2011: http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000674270. 

 מאיב 30-אתר האינטרנט של משרד הבריאות באוחזר מ .אמפרט" "רותם לחברת  הוגש מומחה, דעת חוות. 2008 וסף,י  ,ריבק
:2008 http://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/Barir/Documents/bs150.pdf. 

אתר האינטרנט אוחזר מ, הארץ". משרד הבריאות: חוק "אוויר נקי" מנוצל לצורך הכשרת זיהום האוויר. "2014 פריר,רינת, צ
 .http://www.haaretz.co.il/news/science/.premium-1.2502864: 2014בדצמבר, 3-ב

אוחזר מאתר  ,הארץת משרד הבריאות כלפי כרייה תעכב הקמת עשרות אלפי דירות". . "משרד התשתיות: עמדא2014 ,-----
 .http://www.haaretz.co.il/news/science/.premium-1.2519566 :2014בדצמבר,  23 -האינטרנט ב

 .2012בדצמבר,  31 ,ארכיון עמותת רוצים לחיות בלי מכרות. משרד הבריאותב. מכתב אל פרופ' גרוטו 2012 ינת,מילנר, ב-שוורץ

, ארץ הנגב, אדם ומדבר"ערד: חזון ומציאות", בתוך: שמואלי, א. וי. גרדוס )עורכים(,  .1979 דבורה,ומר,  מנוןשנער, א
 .572-587אוניברסיטת תל אביב, באר שבע, שדה בוקר: ההוצאה לאור של משרד הביטחון: 

: 2014בדצמבר  12-אתר האינטרנט באוחזר מ. 64, פרלמנט. תהליכי הפרטה מרכזיים בישראל.2010 סף,שפירא, א
http://www.idi.org.ilוהיסטורית/-תאורטית-סקירה-–-/הפרטה64-ומאמרים/פרלמנט/גיליון -/ספרים. 

 .5201, ינואר. מנהל התכנון, 5201 41.4.4 ע"לולנת הסבר דברי -וחציבה לכרייה ארצית מתאר תוכנית' ב14 א"תמ

http://www.blacklabor.org/?p=55501
http://progdemocracy.files.wordpress.com/2012/07/d793d795d797-d7a1d795d7a4d799-d795d79ed795d793d7a4d7a1-d7a9d79c-d794d795d795d7a2d793d794-d799d795d7a0d799-2012.pdf
http://progdemocracy.files.wordpress.com/2012/07/d793d795d797-d7a1d795d7a4d799-d795d79ed795d793d7a4d7a1-d7a9d79c-d794d795d795d7a2d793d794-d799d795d7a0d799-2012.pdf
http://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3645083,00.html
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3649318,00.html
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3649318,00.html
http://www.sustainability.org.il/home/csr-news/maala-index-is-rediculous-0614
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