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הארכת את שר יבית המשפט העליון בקטלוניה א
 פעילות כיל איבריה במכרה בסאיינט

 
אותם הציעה כיל לטיפול במאגר המלח מאפשר את המשך הביניים  אישור בית המשפט לצעדי

 פעילותה של כיל אבריה במכרה בסאיינט 

 

כי בית מעדכנת  , יצרנית עולמית מובילה של מינרלים וכימיקלים מיוחדים,כיל – 2017ביולי  12תל אביב, 

להמשיך את המשפט העליון של קטלוניה )ספרד( אישר את בקשתה של חברת הבת של כיל, כיל איבריה, 

הממוקם לצד מתקני הפקת האשלג של החברה בעיר סאיינט שבמחוז  COGULLOהשימוש במאגר המלח 

 שבקטלוניה. ( BAGES)באג'ס 

כיל איבריה בקשה לאישור פתרונות נוספים הנוגעים לטיפול במאגר המלח ולקבלת הגישה כן, לעוד קודם 

בית המשפט מאפשרת לחברה פסיקת . 2017ביוני  30-תקופה נוספת לטיפול במתקן בסאיינט מעבר ל

, עם אפשרות להארכה בשנה 2018ביוני  30-שנה נוספת, עד הללהמשיך את פעילותה במכרה בסאיינט 

 ישור בית המשפט, בעוד כיל איבריה משלימה את בניית הרמפה במכרה שבקבנאסס, סוריהפוף לאכנוספת, ב

אימצו הרשויות הרגולטוריות  פסיקה,אפשר לה לאחד את פעילות הכרייה שלה במקום זה. בעקבות האשר ת –

 בקטלוניה את עמדת בית המשפט ועדכנו את התקנות בהתאם. 

יובילו לצמצום של כמות המלח אשר  –ואשר התקבלו על ידי בית המשפט  –צעדי הביניים אותם הציעה החברה 

  .נקבעו בעבראשר את דרישות הגובה והכמות המקסימלית , ולא יעברו COGULLOועבר למאגר ת

פעילותה של כיל איבריה בסאיינט, שמספקת כמחצית מתפוקת את המשך  מאפשרתהחלטת בית המשפט 

 ה תגביר את תפוקתה במכרה בקבנאסס. האשלג של כיל איבריה, עד שהחבר

קטלוני בחודש יוני, הקוראת לממשלת קטלוניה לתמוך הבאה בהמשך להחלטה שעברה בפרלמנט פסיקה ה

 10תומכים מול  124בתעשיית כריית המינרלים במחוז באג'ס. החלטת הפרלמנט, אשר עברה ברוב גדול של 

השימוש במאגר המלח המשך כולל  ,הוצעו על ידי כיל איבריהמתנגדים, קראה גם לאישור צעדי הביניים אשר 

COGULLO  בין צרכי מבטאות איזון למשך שנתיים נוספות. הן החלטת הפרלמנט והן פסיקת בית המשפט

 התעשייה, הממשלה, הקהילה והסביבה. 
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איבריה וימצבו תהליך סגירת הפעילות בסאיינט והרחבת הפעילות בקבנאסס לא רק יגדילו את יעילותה של כיל 

ויחזקו את  החברהאותה כיצרנית אשלג תחרותית, אלא גם ישפרו משמעותית את טביעת הרגל הסביבתית של 

 מאמציה להגיע לכרייה בת קיימא. 

 

 אודות כיל

 האנושות של החיוניים צרכיה את שמספקת ייחודיים מינרלים מבוססי מוצרים של גלובלית יצרנית היא כיל

 אביב-בתל בבורסה הנסחרת ציבורית חברה הינה כיל. המורכבים והחומרים, החקלאות, המזון בשוקי בעיקר

 מכירותיה. העולם ברחבי עובדים 13,000-כ כיום מעסיקה החברה(. TASE AND NYSE:ICL) יורק ובניו

  בכתובת החברה של האינטרנט באתר בקרו נוסף למידע. דולר מיליארד 5.4 -בכ הסתכמו 2016 בשנת

WWW.ICL-GROUP.COM. 

    

 

 

 

 

 

 

 


