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 צבא הגנה לישראל 

 ש "מנהל אזרחי איו
 פניות הציבור 
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, לכבוד
" יש דין" -נועה כהן 

 noa@yesh-din.org: ל"דואבאמצעות 
 

 
  

 פעילות מחצבות ישראליות בגדה המערבית -וק חופש המידע בקשה על פי ח: הנדון 
 

                                                               
 

  .הריני לאשר קבלת פנייתך בנושא שבנדון .1

 :נולהלן התייחסות, פנייתך נבדקה עם הגורמים הרלוונטיים במנהל האזרחי .2

. חדשות חצץבשנים האמורות לא הוגשו בקשות להקמת מחצבות : לפנייתך' ב+ ' א סעיפים .א

תחת  בקשות הוגשו להקמת מחצבות אבן 17 .ציבת קלציטבקשה אחת הוגשה לעניין ח

 .כולן בנפת חברון, בקשות 4אושרו מתוכן , (דונם 5עד )תקנות להקמת מחצבות אבן קטנות 

והן צפויות לפעול , לא עולה על חמישה דונם ל המחצבות שאושרוגודל כ: לפנייתך' סעיף ג .ב

 . לכל היותר ארבע שנים

 .מחצבות חדשות בשנים האמורותלא הוקמו : לפנייתך' סעיף ד .ג

 .אין מחצבות חדשות הנמצאות בהליכי תכנון: לפנייתך' סעיף ה .ד

 ,לפתיחת מוקדי חציבה חדשיםבשנים האמורות הוגשו שלוש בקשות : לפנייתך' סעיף ו .ה

 .עם תוכנית מתאר מפורטת ומאושרת ומאושרות בתוך מחצבות קיימות

 .ושתיים נמצאות בעבודת מטה, אושרהאחת , ל"מתוך הבקשות הנ: לפנייתך' סעיף ז .ו

דונם  152אושרו . 13/הבקשה שאושרה הינה עבור מחצבת דהריה ח: לפנייתך' סעיף ח .ז

 .194250/587500מ .צ.בנ, ע מאושרת"בתב

. דונם במחצבות חצץ קיימות הוגשו 100שלוש בקשות להרחבה של : לפנייתך' סעיף ט .ח

 .609/חבית חגי , 301/שפיר ר, 46/הנסון ט: המחצבות
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 .הבקשות אושרו 3 כל :לפנייתך' סעיף י .ט

 .שלעיל' ראה סעיף ח :לפנייתך' סעיף יא .י

 .טיפול במחצבותהנוהל קישור לב "מצ: סעיף יב לפנייתך .יא

. בשנה 2%-נשארו על כ 2009-2015שיעורי התשלומים בין השנים  :לפנייתך' סעיף יג .יב

המתעדכנת כל חצי שנה , לחומרי גלםלפי טבלת מחירון  תמלוגים על תוצרת הכרייה נקבעים

 .www.mmi.gov.il/Static/Start.asp :בכתובת 'רשות מקרקעי ישראל'לכלל באתר  ומפורסמת

להלן סך ההכנסות הכולל מדמי תמלוגים ומדמי הרשאה לשימוש : לפנייתך' סעיף יד .יג

 .לפי פילוח של שנים, מ"כולל מע, האחרונות השנים 7 -ב, בקרקע

. כתוצאה מפעולות כרייה וחציבה ביהודה ושומרון₪  28,857,881 -התקבלו כ 2009 בשנת

 .כתוצאה מפעולות כרייה וחציבה ביהודה ושומרון₪  34,611,301 -התקבלו כ 2010 בשנת

 .ביהודה ושומרוןכתוצאה מפעולות כרייה וחציבה ₪  41,578,872 -התקבלו כ 2011 בשנת

 .כתוצאה מפעולות כרייה וחציבה ביהודה ושומרון₪  51,060,550 -התקבלו כ 2012 בשנת

 .כתוצאה מפעולות כרייה וחציבה ביהודה ושומרון₪  56,416,671 -התקבלו כ 2013 בשנת

 .כתוצאה מפעולות כרייה וחציבה ביהודה ושומרון₪  73,266,316 -התקבלו כ 2014 בשנת

 .כתוצאה מפעולות כרייה וחציבה ביהודה ושומרון₪  74,102,235 -התקבלו כ 2015בשנת 

 .ש"באיונטושות בשבע השנים האחרונות לא שוקמו מחצבות : לפנייתך' סעיף טו .יד

לגיבוש תכנית מעמיקה בימים אלה מנהל המנהל האזרחי עבודת מטה : לפנייתך' סעיף טז .טו

 .תקנות ונוהל, בות תפעל מכוח צוהקרן לשיקום מחצ .עודית לקרן לשיקום מחצבותיי

 .לידיעתך .3

  

 

 

 

 ,בברכה        

 

 

 
 
 

http://www.mmi.gov.il/Static/Start.asp

