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פוספטים

הם מורכבים  . פוספטים הינו אחד מחומרים החשובים בתעשייה כימית
מזרחן שהוא אחד מיסודות הבסיסיים במולקולות אורגניות

מזון

פארמה

כימיה

מתכותדשנים

חומרי ניקוי

תמרוקים

משתמשיםבפוספטים•
.רבותבתעשיות

בישראלהשימושרוב•
.הדשניםבתעשייתהוא



רקע על תעשיית פוספטים בישראל

צין,באורון(ICLמקבוצת)אמפרטרותםמפעליידיעלהיוםנעשהבישראלפוספטיםועיבודכרייהשלפעילות•
.ורותם

בעלי,מורכביםודשניםהמשךמוצריתעשייתעבורוחדשנייםייחודייםייצורתהליכיפיתחההחברה,שניםבמשך•
.עולמיותשיווקיותנישותשכבשו,טכנולוגיתחרותייתרון



כריית הפוספטים בישראלאסדרתסטטוס 

1950-70

תחילת כריית פוספטים 
והקמת מפעלים 

להשבחה

2021

קיבלה  אמפרטרותם 
הארכת זכייה על כריית  

פוספטים במכרות הקיימים  

2024

מסתיימת הארכת הכרייה  
ורזרבות של סלע פוספט

ללא מקורות נוספים לכריית פוספטים החברה 
תאלץ לסגור את המפעלים ולפטר את כל העבדים



סטטוס תכנון שדה בריר

1999

הגישה בקשה אמפרטרותם 
לוועדת התכנון לכריית  
פוספטים בשדה בריר

1999-2009

-ביןד"וחוותכנון 
משרדיות על שדה בריר

2009-2013

,  שפירא)סקירות השפעות בריאותיות 
והתנגדות של משרד הבריאות  ( סמט

למרות עמדה מקצועית  

למרות שנערכו מספר סקירות של השפעה  
משרד  , בריאותית מהכרייה בשדה בריר

הבריאות החליטו להקשיח את העמדה עד לקצה  
ולהתנגד לתוכנית הכרייה



מקום בעולם–תעשיית פוספטים בישראל 
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2020ייצוא עולמי של מוצרי סלע פוספט בשנת 

MINERAL COMMODITY SUMMARIES 2021,USGS: המקור

ישראל אחראית על 
של 1.3%-כייצוא של 

פוספטים בשוק העולמי 
(בעולם13מקום )



תוצר הכלכלי של סלע 
פוספט הוא תחמוצת זרחן  

P2O5

לאחר כרייה של 
סלע פוספט הוא  
עובר השבחה  

(סלע מועשר)

באמצעות חומצה  
גופרתית מיוצרים  

חומצה לבנה  
וחומצה ירוקה  

היתרונות של מקורות לכרייה פוספטים  
בישראל לעומת ייבוא

מקורות הפוספט  
בישראל נחשבים  

לאיכותיים

אי תלות בעליית 
מחירי הפוספט  

העולמי

פיתוח טכנולוגיות  
המאפשרות הגדלת  
ניצול של מכרה סלע 

פוספט

מוצרים  –תעשיית פוספטים בישראל 



תרומה ליצוא: תועלת משקית

ייצוא של מוצרי 
פוספטים בישראל  

2%-כ)$ מיליארד 1-כ
(מסך ייצוא הסחורות

ייצוא ישיר של רותם 
$  מיליון 600-הוא כ

הכנסות של 90%)
(החברה

אי וודאות לגבי עתידו של שדה בריר מאלץ את 
ל  "להעביר את ההשקעות לתעשייה בחול"כי

במקום לפתח תעשייה מקומית



ג"תרומה לתמ: תועלת משקית

ח"אש920-כערך מוסף לעובד 

מהמוצע במשק  3גבוהה פי
(  ח"אש331)

מהממוצע  2.5גבוהה פי 
(ח"אש371)בנפת באר שבע 

אמפרטג תרומה כוללת של מפעלי רותם "לפי מכפיל תמ

בכלל $ מיליארד 3.4-כ
הארץ

בשנה$ מיליארד 2.2-כ
בנפת באר שבע



תעסוקה  : תועלת משקית

היאאמפרטלפי מכפיל תעסוקה תרומה כוללת של מפעלי רותם 

מועסקים  אלפי 8.1-כ
בכלל הארץ

מועסקים  אלפי 4.9-כ
בנפת באר שבע  

עובדים ישירים  1400-כרותם מעסיקה 

ח"אש36-כשכר ממוצע של 



תעסוקת בדואים  : תועלת משקית

מועסקים ברותם מכלל  

אוכלוסייה

תרומת לתקבולי  

שכר עובדים ממוצעשכר

6%11%11,200דימונה

2%5%10,300ירוחם

2%3%9,500ערד

7,000*9%בדואים

11,500כלל הארץ

אמפרטשכר ממוצע ברותם 
ח"אלף ש36-כ

אוכלוסייה בדואית מועסקת כעובדי קבלן* 



תהליכי ייצור וקשר לתעשייה מקומית

פעילות  :אמפרטרותם 
בתחום ייצור דשנים  

,  המבוססים על פוספטים
ופוספט , חומצה זרחתית
מעושר  

:  דשנים וחומרים כימיים
מייצרים ומייצאים דשנים  

בהם יש גם רכיב , מורכבים
זרחן שהגיע מהפוספטים של  

אמפרטרותם 

מייצרת  : חיפה כימיקלים
וכן , דשנים מורכבים

,  מייצאת חומצה לבנה
המבוססת פוספטים

תעשיית פוספטים התפתחה בישראל 

. סלע פוספט מועשרכתעשייה לייצור 

עם השנים היא המשיכה כתעשיית ייצור  
.מוצרי המשך



סקירה בינלאומית

התנגדויותהתגלולאבעולםהיוםהקיימתפוספטיםתעשייתשלהסקירהלפי•

.ומפעליםהמחצבותלפתיחתבעולםהממשלותמצד

בגללפוספטיםעיבודאוהכרייהפתיחתאפשרולאבהםמקריםהתגלולא•

מחלקיקיםאווירזיהום

ולרצפטוריםליישוביםהסמוכיםהמערביבעולםכרייהאתרימספרנבדקו•

ציבוריים

ופתוחיםפעיליםמהם9כיום.פוספטיםשלמכרות27קיימיםפלורידהבמדינת•

אווירזיהוםולאמיםמקורותבזיהוםהואהרשויותשלהחששעיקרכאשר

/https://thecounter.org/earth-day-mosaic-phosphate-fertilizer-louisiana-mississippi.ואבק



Mosaic South Fort Meade Phosphate Mine, Florida-סקירה 

Mosaic South Fort Meade Phosphate Mine, Florida .

Bowling Green. מ"ק2.3-כBowling Greenכרייה ומפעל פוספטים ממוקמים במרחק מהעיר הקרובה 



Mosaic South Pasture, Florida-סקירה 

Mosaic South Pasture, Florida . מרחק מהעיר הקרובהWauchula מ מרצפטור ציבורי הקרוב בעיר"ק3.2-מ ו"ק12-כ .

Wauchula



Pcs Phosphate, Aurora, North Carolina-סקירה 

Pcs Phosphate, Aurora, North Carolina.

מ מרצפטור ציבורי הקרוב  "ק3-מ ו"ק20-מרחק מהעיר הקרובה כ



Foskor Phosphate Mine in Phalaborwa, South Africa-סקירה 

Foskor Phosphate Mine in Phalaborwa, South Africa .מ מהעיר "ק0.5-ממוקם כPhalaborwa .



J.R. Simplot Smoky Canyon Phosphate Mine, Caribou County, Idaho, 

J.R. Simplot Smoky Canyon Phosphate Mine, Idaho,  מ מעיר הקרובה "ק10נמצא במרחק שלFairview, Wyoming

מ"ק10


