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נקודת מבט

ישראל עומדת בפתחו של מהלך נרחב ומבורך לפינוי שדות
המוקשים שאינם מבצעיים עוד ,במטרה למנוע פגיעה מיותרת
בחיי אדם ולהשיב קרקעות רבות לשימוש אזרחי .רגע לפני תחילת
המהלך ,בטרם יהיה מאוחר ,ראוי שנשים את ִלבנו למשמעויות
הסביבתיות הנכבדות של שדות המוקשים ושל תהליך פינויָ ם
המתוכנן.

בשטחי ישראל טמונים יותר ממיליון מוקשים על פני למעלה
מ– 196אלף דונם .שדות המוקשים משתרעים סמוך לשטחים
פתוחים ,ליישובים ולשטחי חקלאות .ריכוזם גבוה לאורך גבולות
המדינה ,במיוחד ברמת הגולן ובערבה .מוקשים הוטמנו בישראל
החל במלחמת העולם הראשונה ועד ימינו אנו.
לאורך השנים התנהל פינוי שדות המוקשים בישראל
בעצלתיים ,אך לאחרונה נראה כי חלה תפנית חיובית בעניין זה.
בשנת  2011הוקמה הרשות לפינוי מוקשים (רלפ"מ) שתפקידה
להביא לפינוי שדות מוקשים שאינם חיוניים לביטחון המדינה .כבר
בעתיד הקרוב צפויות קרקעות נרחבות להיות מפונות ממוקשים.
תהליך פינוי המוקשים המתוכנן יתחלק לשלושה שלבים:
תחילה יעבור אדם בשדה המוקשים ויוציאם באופן ידני; לאחריו
יסרקו כלבים את השטח; לבסוף תעבור מכונה בשדה ,תהפוך את
רגבי הקרקע ותגרוס את המוקשים הנותרים .אם תהיה צמחייה
שרפה כדי לסלקה
בשטח שתקשה על פעולת הפינוי ,לרוב תוצת ֵ
עוד בטרם יתחיל פינויָ ם הפיזי של המוקשים .מוקשים שיפונו
ירוכזו בשטח ייעודי בקרבת השטח המפונה ,שם ייערך פיצוץ יזום
של המוקשים [.]1
מספר מחקרים מצביעים על כך כי מוקשים מזהמים את
הקרקע ואת מקורות המים שסביבם בשלל חומרים רעילים
ומסרטנים ,ובהם ,2,6-DNT ,2,4-DNT ,2A-DNT ,4A-DNT ,TNT
כרום ,אבץ ,קדמיום ,ניקל ,עופרת וכספית .חומרים נוספים
הנפלטים ממוקשים ,כגון נחושת ,ברזל ומנגן ,גורמים בחשיפה
לכמויות גדולות ,בהתאמה ,לפגיעה בכליות ובכבד ,בשריר
הלב ובמערכת העצבים( ,מידע בע"פ ,תמר ברמן.)29.12.2011 ,
מחקר הראה כי פיצוץ מוקש מפזר שלל מתכות כבדות במינונים
מסוכנים לקרקע (בהשוואה לערכי הסף למזהמים בקרקעות
שקבע המשרד להגנת הסביבה) למרחק של עד שישה קילומטרים
ממרכז הפיצוץ [ .]2מחקרים נוספים מצאו ריכוזים חריגים של TNT
ושל תוצריו בקרקעות שהוטמנו בהן מוקשים [.]5 ,3
אמתי כי שדות המוקשים
לאור ממצאים אלה ישנו חשש ִ
בישראל כבר גרמו לזיהומם של קרקעות ומי תהום .יתרה מכך,
תהליך הפינוי המתוכנן אף צפוי להגביר את הזיהום ,בשל חשיפת
החומרים הרעילים שבמוקשים בעת ביקוע מעטפות המוקשים,
שרפה לסילוק צמחייה ,גריסה
בתהליכים שפורטו לעיל :הצתת ֵ
מכנית של המוקשים ויצירת פיצוץ יזום להשמדת המוקשים
ָ
בשדה המפונה.
נכון לאוגוסט  ,2012המשרד להגנת הסביבה ורשות המים
טרם ביצעו תסקיר לבדיקת זיהומים בקרקעות של שדות מוקשים
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או במי התהום שבקרבתם ,והדבר מתמיה .הרי יש לבחון את מידת
הזיהום בשדות המוקשים בטרם שטחים לא נגישים ומזוהמים
יהפכו לאזורים מזוהמים המיועדים למגורים ולחקלאות ,זיהום
שאף יגבר עקב תהליך הפינוי המתוכנן.
מספר משתנים משפיעים על מידת הזיהום בשדה המוקשים:
א	.סוג המעטפת של המוקש –  TNTדולף ביתר קלות ממעטפת
העשויה מפלסטיק לעומת זו העשויה ממתכת [.]6
ב	.סוג המוקשים וגודלם – מוקשים נגד טנקים מכילים יותר
חומר נפץ ומתכות כבדות ממוקשים נגד אדם.
ג	.מידת צפיפות המוקשים בקרקע – צפיפות גבוהה מגבירה
את הסיכוי לזיהום הקרקע (מידע בע"פ ,דניאל לוי)22.1.2012 ,
ד	.כמות הגשמים באזור – מים שוחקים את המוקש ,מגדילים
את הסיכוי לפגיעה במעטפת ,וכן מאפשרים מעבר טוב יותר
של  TNTממעטפת הפלסטיק לקרקע.
שרפות רבות יותר מעלות
השרפות שהתחוללו בשטח – ֵ
ֵ
ה	.כמות
את הסיכוי לביקוע מעטפת המוקש.
ו	.גיל המוקשים – ככל שהמוקש ישן יותר ,כך גדל הסיכוי כי
המעטפת נשחקה וחומרים רעילים השתחררו לקרקע ולמים
[.]4
שקלול המשתנים השונים על–ידי הרשות לפינוי מוקשים יאפשר
לערוך תסקיר קרקע מושכל לבדיקת מידת הזיהום בקרקע ,וכן
לקבוע סדר עדיפויות לפינוי שדות מוקשים בעלי פוטנציאל זיהום
גבוה על פני שדות מוקשים אחרים.
בכך לא תמה המלאכה .רצוי כי טיהור הקרקע מחומרים
מזהמים ,כתלות בתסקיר ,יהיה חלק בלתי נפרד מתהליך פינוי
שדה מוקשים .נוסף על כך ,מוטב כי הרשות לפינוי מוקשים
תבכר תהליך של נטרול מוקשים על–ידי בעירה (חשיפה ממושכת
ומבוקרת לחום גבוה) על פני פיצוץ המוקשים שהוצאו מהקרקע.
תהליך זה מוגדר על–ידי הרשות לפינוי מוקשים כיעיל וכנעדר
השפעות סביבתיות ,אם כי ,לטענתם ,הוא יקר ִ
ואטי [ .]1ספק אם
החיסכון האמור בכסף ובזמן משתווה אל מול הסיכונים הגלומים
בפיצוץ מוקשים ובעלות הטיפול במפגעים שייווצרו.
עין הציבור והרשויות הייתה נתונה במהלך השנים לפגיעתם
הרעה של מוקשים באדם ובבעלי החיים ,בעוד הנושא הסביבתי
כמעט שלא נדון .כולי תקווה כי רשויות המדינה ישימו ִל ָּבן לידע
המדעי הקיים בנושא כדי שנוכל לדעת לבטח כי לציבור לא נשקפת
סכנה שאופיה שונה ,אך חומרתה אינה פחותה.
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טובת
התקציביים–כלכליים
השיקולים
הציבוריים את
טובת
ואתואת
התקציביים–כלכליים
השיקולים
הציבוריים את

תגובה

הסביבה והציבור ,ניתן למצוא מחד גיסא את הצורך בפינוי

רונן אלקלעי

כמה שיותר מוקשים במסגרת התקציב ומאידך גיסא את

מנהל תחום פיקוח ואכיפה (על מערכת הביטחון),

האפשרות לפנות פחות מוקשים אולם ברמה מיטבית של

המשרד להגנת הסביבה

שמירה על הסביבה.
אין ספק שהערך הסביבתי חשוב מאין כמותו ,וייתכן

פינוי המוקשים שנותרו פזורים על פני שטחים נרחבים הוא

שחשוב שיהיה מאבק ציבורי על הרחבת תקציב שתאפשר

מהלך מבורך מאין כמותו הן בהיבט של הצלת חיים הן

גם פינוי מקיף וגם שמירה על הסביבה .עם זאת ,צריך להכיר

בהיבט הסביבתי של מניעת זיהומים .לשם כך הקימה המדינה

במגבלות התקציב הנוכחי ובכך שבמסגרתו לא ניתן יהיה

רשות לפינוי מוקשים המטפלת בהיבטים השונים של תהליך

גם לפנות את ַמרבית המוקשים מהשטח וגם לדאוג להשמדה

הפינוי ,לרבות היבטים סביבתיים שלו ושימוש בשיטות

מבוקרת שתצמצם למינימום האפשרי את הזיהום הסביבתי.

השונות לפינוי ,לפירוק ולהשמדה של מוקשים .נתונים אלה

ראוי ורצוי שייעשה כל מאמץ לפינוי המזהמים בד בבד

מרוכזים במפרט הלאומי לפינוי שדות מוקשים (מפברואר

עם פינוי המוקשים .עצם פינוי המוקשים יאפשר סקר מזהמים

 )2012המתייחס למגוון האפשרויות לפירוק ולהשמדה,

בקרקע ומיפוי של מידת הזיהום בשדות המוקשים המפונים,

על ההיבטים התקציביים והסביבתיים שלהן.

ויאפשר למשרד להגנת הסביבה לבחון את הצעדים הבאים

כמו במקרים רבים ,כאשר מניחים על המאזניים

"מדינת הסטארט–אפ" -
כחול לבן ...וירוק?
רונן מונוסביץ
שביט בר–און גלאון צין יגור ושות' ,עורכי דין
rmonosevich@sbilaw.com

שיש לנקוט להגנה על הסביבה.
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תחום הקלינטק בולט בייחודו ביחס לתחומי הייטק אחרים .כדי
לאפשר את המשך הצמיחה של התחום בישראל ,חשוב שהתמיכה
הממשלתית בתחום תתמקד דווקא בחברות ֶהזנק העוסקות
בפיתוח חדשני בתחום הקלינטק ,ולא בחברות המשווקות
טכנולוגיות שקיימות מזה שנים רבות בתחום הקלינטק.
בתחום הקלינטק מפתחים מוצרים ושירותים ידידותיים
יותר לסביבה (בהשוואה למוצרים ולשירותים "קונבנציונליים"
מקבילים) וטכנולוגיות שייעודן חיזוק הגנת הסביבה (ולו באופן
הגדלים של האנושות ,התכלות מקורות האנרגיה,
ֵ
חלקי) .צרכיה
צמצום היקף המשאבים הטבעיים ,התחממות כדור הארץ ,דאגה
כנה לגורל כדור הארץ ואף תקינות פוליטית – כל אלה הם מנועי
הצמיחה העיקריים של תחום הקלינטק .מגמות אלה צפויות
להימשך ואף להתעצם בשנים הקרובות ,ולכן יש מקום להניח כי
השווקים העולמיים לאנרגיה מתחדשת ולטכנולוגיות מתפתחות,
למשל בתחום המים והאוויר ,יגדלו בהתמדה ,וכי פוטנציאל
הצמיחה של התחום גדול מאוד .היקפו של שוק הקלינטק העולמי
נאמד כיום במאות מיליארדי דולרים ,ואנו מצויים בתחילתה
של מהפכת הקלינטק עולמית .העניין הגובר בקרב צרכנים,
תעשיות ומשקיעים ,בא לידי ביטוי במיזמים בתחומי קלינטק

