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 התייחסות התאחדות הקבלנים בוני הארץ  -  המחסור הצפוי בחומרי הגלם לבניה

הארץ הינה הארגון היציג של הקבלנים והבונים בישראל, אשר מתוקף מעמדה, מייצגת, בין היתר, וני  הקבלנים ב  התאחדות

אף מאגדת בתוכה את    ההתאחדותאת הקבלנים החוזיים, הקבלנים הבונים וקבלני התשתיות, במגוון רחב של תחומי עיסוק.  

 לן התייחסותנו לעניין המחסור הצפוי בחומרי הגלם לבניה: לה .הארגונים המקומיים של הקבלנים והבונים בכל רחבי הארץ

מחצבות בבעלות ישראלית בשטחי   9,  מחצבות בישראל  20-כ ממ' טון חומרי חציבה    50-למעלה מישראל צורכים מדי שנה  ב •

מ' טון משמשים את ענף התשתיות אשר ממומן כולו מכספי משלם   30-כ  איו"ש וכן מחצבות רבות בבעלות פלסטינית.

 . מ' טון משמשים את ענף הבניה למגורים ולמבני ציבור 20-באמצעות השקעות ממשלתיות ועירוניות וכ המיסים

, תכנון ומכרוז עתודות אגרגטים לחציבה. מאז רמ"ילקחה על עצמה  ,1993-ב חובת מכרזים התקנת חוק ותקנות בעקבות  •

רד יליאמ  1.5-כ של  , וזאת לעומת ניצול כולל  תלא נוספו עתודות ממשלתיות מתוכננו ועד היום, לאחר השקעת ממון רב,  

 בתקופה זו וכן גריעה של מחצבות פעילות בהיקף עתודות של כחצי מיליארד טון. טון

מקרים אלו ודומים להם לאורך השנים מצביעים על התנהלות שגויה של רמ"י כאשר השלכות סיום ההתקשרות והוצאת  •

לא פועלות כיום מחצבות שהוחזרו לרמ"י והוצעו מחדש במכרז,  ומר כי  מכרז מחדש לא נלקחות בחשבון. ככלל, ניתן ל

חשוב לציין אף את העובדה שמחצבות חדשות לא נפתחו   עקב חוסר כדאיות כלכלית ליזמים או ליקויים בעריכת המכרזים.

וקביע של השוק  הבנה  חוסר  הנראה בשל  ככל  ירושלים,  נוסף בקדמה, במרחב  נכשל מכרז  לאחרונה  רק  ת מחירי  כלל. 

 מינימום מופקעים. 

היעדר גורם אחד בממשלה שאחראי   -על כך נוסף    ,ללא תכנון ארוך טווחו ללא מדיניות סדורה  בענף  התנהלות  עדים לאנו   •

והן  בחינת מכרזים והן מבחינת רגולציה ופיקוח  ומרכז את כל תחום המחצבות בישראל וממילא גם בעל הסמכות, הן מ

ת חלקי ולא מספק מבחינ באופן  בוצע    ,, ריכוז האחריות במשרד התשתיות1נקוב יהמלצות ועדת בל  חרף.  מבחינת התכנון  

שיתוף פעולה עם רמ"י. ליחידה במשרד התשתיות אין יותר מאשר סמכויות רגולטוריות ולמעשה אין לה תפקיד במכרזי  

לא בא לידי ביטוי בהכנת המכרזים ובתכנון   והדברצרכי השוק נמצא בידי משרד התשתיות    בדבררמ"י. הידע המקצועי  

  לטווח בינוני וארוך.

  יהיו  ש"יו  מחצבותחצבות באיו"ש. לאור בג"ץ "יש דין" והתחייבות מדינת ישראל כי  בנוסף, ישנה כוונה למכרז את המ •

מלהוות עתודת אבן נדרשת למרכזה של ישראל ולהמשך פיתוח משק הבנייה והסלילה. היינו משמעות המכרוז דה    מנועות

 מהם. פקטו הנה הקטנת ההיצע בשטחי יו"ש ובכלל באזורים בישראל המקבלים את אספקת האגרגנטים

ולכן כל מחצבה שנסגרת )לא משום סיום עתודות אלא משום    (NIMBY)  גורמים שונים מתנגדים לפעילות מחצבות לידם •

תושבים, הגופים הירוקים, משרד -תום תקופת הזיכיון(, לא תוכל להיפתח עם מפעיל אחר בשל התנגדויות של גורמים רבים

 הבריאות, משרד להגנת הסביבה ועוד. 

ות  ו ועדה נוספת שמתכנסת לדון בנושא. דוחספציפי א  למהלךאינן חדשות ולמעשה מועלות מעת לעת בהמשך    בענףהבעיות   •

ובפרט דוח המבקר  2מבקר המדינה ובהוצאת מכרזים    2014משנת  ,  עיכובים בשיווק מחצבות שהוחזרו לרמ"י  הלין על 

היעדר תיאום וביזור  כי    צויןלהפעלתן עלולים להקדים את מועד היווצרות המחסור בחומרי חציבה ואף להחמירו. כמו כן  

יעיל על אספקתם, הסמכויות לנ יהול משאבי הטבע בין המשרדים השונים פוגעים ביכולתה של הממשלה לפקח באופן 

  הטבע. הקצאתם השוויונית וניצולם של משאבי

 
 . 31.12.2013מיום  1309, שהוקמה מוקף החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 2017הוועדה לבחינת מדיניות המקרקעין בתחום המחצבות )ועדת בלניקוב(, יולי  1
היבטים   - 2021ג,71תי קידום תחום הכרייה והחציבה בישראל, דוח שנ -  2020א, 70הבטחת אספקתם של חומרי כרייה וחציבה, דוח שנתי   - 2014א,  65דוח שנתי   2

 סביבתיים בשיקום מחצבות.
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 המחסור אל  מול צרכים

אגרגטים בהינתן צורך    מיליארד טון  2צרכים מצטברים של  , נמצא כי ישנם  2017משנת    TACKלפי העבודה של חברת   •

וכן צמצום מסוים בפערי תשתית הקיימים במשק הישראלי. העבודה גם מצביעה   2040מ' דירות חדשות עד  1.3-מצטבר ב

מאז אותה עבודה חלו מספר   ב'.14הנגזרים מהתחזית שלה מול הנחות תמ"א    , 2025מ' טון אגרגטים עד    139פער של  על  

בשנה   58,000- או כ  2.4%ת בשנים האחרונות עומד על  יעור הגידול במספר משקי הבישינויים בנתוני היסוד ומשמעותם; ש

מ' דירות    2- נדרש לכ  2040ויהיה צורך בבנייתן מחדש נקבל שעד    50-דירות שנבנו לפני שנות ה  300,000-ואם נוסיף לכך כ

 מהנחות העבודה של משרד התשתיות. יותר 50%-כאו 

הכוללת רשימה של פרויקטי תשתית  צר ורוה"מ  " של משרדי האו2019התפתחות נוספת היא תכנית "תשתית לצמיחה   •

מיליארדי ש"ח כולל חלק מקווי הרכבת הקלה.    200-ומסתכמים בכ  2023שכבר החלו או שהם מאושרים לתחילת ביצוע עד  

בשנה בתשתיות בעשור    5%- הוספת החלק הרלוונטי מפרויקטים אלו לבסיס ההשקעות בתשתית מצביע על גידול של כ

  הקרוב.

בשנה בעשור    2.5%מיליארד טון אגרגטים מניחים קצב גידול של   2ום, הצרכים שמופו בעבודה לעיל בהיקף של  סופו של י •

בעשור האחרון( ואילו הנתונים העדכניים בתחום הדמוגרפיה ותכניות התשתית של    2.3%הקרוב )מעט יותר מהגידול של  

בשנה, גידול קשיח בביקוש שאין לו למעשה מענה    3.3%-המדינה מצביעים על גידול צפוי בצרכי הבניה של ישראל בהיקף כ

 . סביר בצד ההיצע

 הצעות לפיתרון  

, הבקרה והחוזים  קביעת גורם ממשלתי אחד שיהיה אמון על תחום המחצבות ויהיה בעל הסמכות על הוצאת המכרזים •

 והפיקוח, גביית התשלומים ושאר טיפול בענף. 

פתרונות לבעיית המחסור בחומרי חציבה על ידי תכנון רב   לבחינה, המלצה ויישום של בין משרדי צוות  ת הקמבד בבד עם  •

 שנתי בראיית הצרכים העתידיים של מחצבות חדשות נוספות, לרבות קביעת תנאי סף ראויים למפעילים וכמות מינימום

 לכרייה במחצבה. 

. לאור ניסיון העבר, מוצע לערוך מספר פיילוטים, הן יש לפעול לאלתר, לתכנן ולהוציא לשיווק מכרזים למחצבות חדשות •

על מנת לבחון את סוג המכרז, מידת הצלחתו ומניעת נזקים משמעותיים לאספקת החומרים והן על מנת שלא לתת יתרון  

 .דיל את התחרות בענף זהלספקים הקיימים הפועלים בשוק ולהג

 ומתוך הבנה כי מדובר בהליכים ארוכי טווח, מוצע לאפשר למחצבות הקיימות לפעול ואף להרחיב את פעילותיהן. במקביל   •

יש להקפיא את המכרזים על המחצבות הקיימות באיו"ש עד להבטחת רציפות אספקת חומרים במידה המספקת את צרכי   •

 השוק

לסוגית הובלת אגרגנטים ברחבי הארץ, תוך התחשבות בעלויות השינוע וזמינות חומרי החציבה  יש לייצר תכנון ארוך טווח   •

 במיקומים מסוימים 

מומלץ לאפשר להקים את מפעלי תעשיית הבטון והאספלט בשטח המחצבה ולחסוך   הקיימות  כחלק מפעילות מחצבות   •

 . בכך הובלה מיותרת של חומרי גלם למפעלים אלו 

, נושא שהועלה גם הוא בדוח כתחליף לאגרגטים טבעייםה חיובית ושימוש בחומרים ממוחזרים  בנוסף יש לקדם תקינ •

יקטין   ,. טיפול נכון ברמה הארצית בנושא זה כולל השלמת בדיקות התקינה לחומרים ממוחזרים2014-מבקר המדינה מ

 . עם הזמן את הביקוש לחומר טבעי

 


