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 וע דליפת מי גבס במפעל הדשנים רותם אמפרטלגבי איר  עדכון

- - 

יצרנית גלובלית  (TASE: ICL-ו NYSEכיל ) - 2017 יולי 2 ראשון תל אביב, ישראל  יום

ביוני ארעה קריסה  30 -ב כישל מוצרים מבוססי מינרלים וכימיקלים ייחודיים, דיווחה היום 

 )ם בתהליכי הייצור במפעלהמשמשת לאגירת מי גבס הנוצרי( 3חלקית של סוללה בברכה 

חברה נקטה ה .של החברה הבת רותם אמפרט העוסקת בייצור דשני פוספט בישראל

בפעולות מיידיות לעצור את זרימת מי הגבס מן הבריכה בתיאום מלא עם המשרד להגנת 

 הסביבה.

בדיקה של  וכן עורכת החברה עדכנה את חברות הביטוח שלה בדבר הדליפה ברותם

בות שהובילו לתקרית על מנת למנוע את הישנותו בעתיד. בשלב זה, אין הנסיבות הנסי

ביכולת החברה להעריך באופן מלא את השלכות התקרית שאירעה במתקן, לרבות 

נושא חשיפת החברה להליכי אכיפה שעשויים  אתההשלכות הסביבתיות והכלכליות, או 

 להינקת בעקבות לאירוע.

למפעל רותם להפסיק את השימוש בשלוש בריכות  יבההמשרד להגנת הסבביולי הורה  1 -ב

שנוצרו  ( ולהגיש תכנית חלופית לצבירת השפכים )מי גבס(1-3הגבס הפעילות )בריכות 

החברה הגישה בקשה להתרת השימוש הזמני בבריכה  .לוואי מייצור דשני פוספט כתוצר

לפעול, בשיתוף פעולה עם מומחים חיצוניים, למציאת וממשיכה  – 4בריכה מס'  –חלופית 

פתרונות להמשך הפעלת המפעל ברותם ולשיקום הבריכות בטווח הקצר והארוך, בתיאום 

המהווה פחות עם הרשויות. בינתיים, החברה הפסיקה חלקית את הייצור במתקן המדובר, 

חידוש הפעילות, תוך בחינת חלופות שונות לממחצית ייצור בחומצה הזרחתית במפעל, 

 בתיאום מלא עם רשויות המדינה.

  .הציבור אודות התפתחויות הקשורות לאירועהחברה תעדכן את 
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## 

 אודות כיל 

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

הינה חברה ציבורית  של האנושות בעיקר בשוקי המזון, החקלאות, והחומרים המורכבים. כיל

 (. TASE and NYSE:ICLאביב ובניו יורק )-הנסחרת בבורסה בתל

 5.4 -הסתכמו בכ 2016ת בשנעובדים ברחבי העולם. מכירותיה  13,000-החברה מעסיקה כ

clwww.i-באתר האינטרנט של החברה בכתובת  מיליארד דולר. למידע נוסף בקרו

group.com 
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