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הצעה לתיקון פרק  9לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל
מינוי צוות לבחינת צעדי מדיניות בתחום הכרייה והחציבה
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיף  3לחוק רשות מקרקעי ישראל ,התש"ך ,1960-החליטה
מועצת מקרקעי ישראל ביום ________ לתקן את קובץ החלטות מועצת מקרקעי
ישראל כלהלן:

.2

אחרי סעיף  9.17יבוא:
המועצה מחליטה על מינוי צוות לבחינת צעדי מדיניות בתחום
"( 9.18א)
הכרייה והחציבה.
הצוות יבחן את חסמי התכנון והשיווק של אתרי כרייה וחציבה
(ב)
לרבות גיבוש המלצות בעניין צעדי מדיניות נדרשים לקידום אספקה
סדירה של חומרי גלם בהתאם לצרכי המשק.
מינוי הצוות לא יעכב את עדכון התמלוג אשר הוטל על הרשות
(ג)
בהתייעצות עם אגף תקציבים במסגרת החלטת המועצה מיום
 4.3.2020בעניין תיקון פרק משנה  7.9לקובץ החלטות המועצה בעניין
מדיניות מתן הרשאות לכריית וחציבת חומרי גלם למשק הבנייה
והסלילה.
הצוות יגיש את מסקנותיו למועצה בתוך  120ימים ויעקב אחר
(ד)
יישום המלצותיו.
(ה)

חברי הצוות יהיו:
()1

מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון  -יו"ר;

()2

מנהל הרשות או מי מטעמו;

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (אזרחי) או מי
()3
מטעמו;

.3

()4

הממונה על ההגבלים העסקיים או מי מטעמו;

()5

מנכ"ל משרד האנרגיה או מי מטעמו;

()6

מנכ"לית מינהל התכנון או מי מטעמה;

()7

מנכ"ל משרד להגנת הסביבה או מי מטעמו;

()8

החשב הכללי או מי מטעמו;

()9

ראש אגף התקציבים או מי מטעמו;"

נוסח ההחלטה כפוף לתיקוני נוסח שיאושרו על ידי היועץ המשפטי של מועצת
מקרקעי ישראל.
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דברי הסבר
בהתאם לדו" ח מבקר המדינה בנושא קידום תחום הכרייה והחציבה בישראל ,דו"ח שנתי 70א מיום ,23.3.2020
בשנים  2007ו 2009 -נעשו סקרי ביקושים לחומרי גלם ומאזן עתודות ,ועליהם הושתתה תמ"א 14ב .לאחר כעשור,
בשנת  ,2017ערך משרד האנרגיה תחזית ביקושים מעודכנת .בתחזית הביקושים המעודכנת נבחנו שני תרחישים:
תרחיש בסיס ועל פיו מניחים האטה בקצב הגידול של האוכלוסייה ,ותרחיש צמיחה ועל פיו מניחים המשך צמיחה
של האוכלוסייה בקצב של  1.9%לשנה .על פי תרחיש הבסיס ,בשנת  2025צפוי מחסור של  87מיליון טון ואילו על
פי תרחיש הצמיחה צפוי מחסור של  139מיליון טון .יצוין ,כי בהתאם לאותה תחזית עד  2040צפוי מחסור של 70
מיליוני טונות על פי תרחיש הבסיס ,ומחסור של  371מיליוני טונות ,על פי תרחיש הצמיחה.
נוכח המחסור הצפוי בחומרי הגלם והשפעתם על ענפי הבנייה והסלילה מוצע כי תוקם ועדה אשר תבחן את
דרכי ההתמודדות עם המחסור הצפוי בחומרי הגלם ואת החסמים בתכנון ושיווק מחצבות ותגבש את המלצותיה
בעניין צעדי מדיניות נדרשים לצורך אספקה סדירה של חומרי גלם בהתאם לצרכי המשק.
יודגש ,כי מינוי הצוות לא יעכב את עדכון התמלוג אשר הוטל על רשות מקרקעי ישראל בהתייעצות עם אגף
תקציבים במסגרת החלטת המועצה מיום  4.3.2020על תיקון פרק משנה  7.9לקובץ החלטות המועצה בעניין
מדיניות מתן הרשאות לכריית וחציבת חומרי גלם למשק הבנייה והסלילה.
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