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הנדון :רותם אמפרט נגב בע"מ  -זימון להשמיע טענותיכם
סימוכין  .1 :התראה מיום 105/034/17 – 2.7.2017
 .2התראה מיום 101/0291/17 – 2.7.2017

 .1מפעל רותם אמפרט נגב בע"מ (ח.פ( )520030883 .להלן" :המפעל") הינו עסק טעון רישוי עפ"י פריט מספר
 10.6א לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) ,התשע"ג  ,2013 -שמהותו דשנים  -ייצורם ,עיבודם ,אריזתם.
 .2ביום  17/11/2015הוציא המשרד להגנת הסביבה (להלן" :המשרד") למפעל תנאים נוספים ברישיון עסק
(סימוכין :מספר בקשה במשרד להגנת הסביבה( ,)750503 :להלן" :תנאי רישיון העסק").
 .3בתאריך  30.6.2017בשעה  11:45לערך התקבל דיווח במוקד הסביבה של המשרד ,על קריסת הקיר המזרחי
של "בריכת גבס מס'  "3במפעל (להלן" :הבריכה") ,והחלה גלישה מאסיבית של חומר נוזלי ,המכיל חומר
מסוכן וחומצי מאד ,מהבריכה לסביבה .תכולת הבריכה דלפה ופרצה ממנה בזרם אדיר במורד נחל אשלים,
לאורך כ –  20ק"מ ועד למאגר אשלים ,תוך גרימת נזק לחי ולצומח בנחל ותוך חשש ממשי לגרימת נזק
אקולוגי משמעותי וחשש לפגיעה בציבור ובסביבה ,לרבות ציבור הנוסעים על כביש  90החוצה את תוואי
הזרימה .ההערכה היא שזרמו לפחות כ –  100,000קו"ב של חומר נוזלי המכיל חומר מסוכן וחומצי מאד.
(להלן" :אירוע הדליפה").
 .4על פי המידע המצוי ברשותנו ,המפעל אינו ממלא אחר תנאי רישיון העסק שבידיו במלואם ,דבר המהווה
עבירה לכאורה על הוראות חוק רישוי עסקים ,התשכ"ח .1968
 .5על פי המידע המצוי ברשותנו ,בעת אירוע הדליפה זרמה תכולת הבריכה הכוללת חומר נוזלי המכיל חומר
מסוכן וחומצי מאד ,שמקורו בפעילות המפעל ,אל מחוץ לשטח המפעל ואל נחל אשלים ומאגר אשלים,
המהווים מקורות מים כמשמעותם בחוק המים ,דבר המהווה עבירה לכאורה על הוראות סעיף 20ב .לחוק
המים ,התשי"ט( 1959-להלן" :חוק המים").
 .6כמו כן ,על פי מידע המצוי ברשותנו ,לאחר אירוע הדליפה ,עולה כי המפעל ,אשר בבעלותכם ו/או בהחזקתכם
ו/או בניהולכם ו/או בפיקוחכם ,פועל תוך הפרה לכאורה של הוראות תקנות בריכות אידוי ואגירה ,מניעת
זיהום מים) (בריכות אידוי ואגירה) ,התשנ"ז ( 1997 -להלן" :תקנות בריכות אידוי ואגירה").
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 .7לפירוט ההפרות ,ראה התראה מיום  – 2.7.2017סימוכין.105/034/17 :
 .8למפעל ניתן היתר רעלים שמספרו  70001ותוקפו מיום  25/09/2016עד ליום  ,30/09/2017ובו תנאים של
המשרד להגנת הסביבה (להלן" :תנאי היתר הרעלים").
 .9היתר הרעלים כולל פרק "תנאים נוספים" ואלו מהווים חלק בלתי נפרד מהיתר הרעלים על כל תנאיו.
 .10ממידע המצוי ברשותנו ,עולה יסוד סביר להניח כי המפעל מפר את הוראות תנאי היתר הרעלים שבידיו ,דבר
המהווה עבירה על הוראות חוק החומרים המסוכנים ,התשנ"ג( 1993-להלן" :חוק החומרים המסוכנים").
 .11לפירוט ראה התראה מיום .101/0291/17 – 2.7.2017
 .12אשר על כן ,משרדנו שוקל הפעלת הסמכויות המשפטיות שבידו ,לרבות הוצאת צו סגירה מנהלי מכוח
סעיף  20לחוק רישוי עסקים ,הטלת עיצום כספי מכוח סעיף 14ב' לחוק החומרים המסוכנים ,לרבות ביטול
היתר הרעלים מכוח סעיף (3ו) לפיו הממונה ראשי לבטל ,בכל עת ,היתר רעלים מהטעמים המנויים בסעיף
(3ה) לחוק לרבות על מנת להגן על הסביבה או על בריאות הציבור ,ולרבות פתיחה בחקירה פלילית ,על כל
המשתמע מכך.
 .13לאור האמור לעיל ,הנכם מוזמנים בזאת למשרדי מחוז דרום של המשרד להגנת הסביבה ,רח' התקווה ,4
קריית הממשלה (קומה  ,)4באר שבע ,ביום  3.7.2017בשעה  15:00כדי להשמיע טענותיכם ,טרם קבלת
החלטה בעניין.
 .14יצוין ,כי באם ברצונכם לתמוך טענותיכם במסמכים רלוונטיים המצויים ברשותכם ,הנכם מתבקשים
להציגם במשרדינו ,קודם למועד השימוע.
 .15למען הסדר הטוב ,יוסבר כי מטרתו של הליך השימוע הינה מתן רשות לפרט להשמיע טענותיו בעניין ,קודם
לקבלת החלטה בעניינו.
 .16לפיכך ,באם תיבחרו להיעדר מהשימוע במועדו ,ייחשב הדבר כוויתורכם על הזכות שניתנה לכם להשמיע
טענותיכם וההחלטה בעניינכם תתקבל שלא בפניכם.
 .17יצוין כי פרטי החברה לרבות פרטי בעלי הסמכות מטעמה ,הינם כאמור ברישא של מכתב זה .במקרה
וקיימים אי התאמה ו/או שינוי בפרטי החברה או בפרטי בעלי הסמכות מטעמה לעומת הרשום לעיל ,עליכם
להודיענו על כך בחוזר ובכתב ,קודם למועד השימוע.
ב ב ר כ ה,
ברוך ובר
מנהל המחוז
העתקים פנימיים:
מר יצחק בן דוד  -סמנכ"ל בכיר ,אשכול אכיפה והסברה.
גב' שולי נזר -סמנכ"לית בכירה ,אשכול תעשיות.
מר אבי חיים -ראש אגף שפכי תעשייה ,קרקעות מזוהמות ודלקים ,תל אביב.
גב' רומי אבן דנן  -ראש אגף חומרים מסוכנים ,המשרד להגנת הסביבה ,ירושלים.
מר יוסי בר  -מנהל המשטרה הירוקה ,רמלה.
עו"ד קרלוס פייצ'וטקה -ראש אגף תיאום אכיפה.
ד"ר גילי צימנד  -רא"ג רישוי עסקים ,המשרד להגנת הסביבה ,ירושלים.
תיק ,107 ,ש  123 ,127, 118, 113 ,105 -תיק התראות אכיפה.
העתקים חיצוניים:
מר דב ליטבינוף  -ראש המועצה האזורית תמר.
מר נדב טורנר  -סמנכ"ל חומצות ואנרגיה רותם.
מר אורי יסעור  -מנהל אקולוגיה ותשתיות ,רותם אמפרט נגב בע"מ.
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מר גלעד גבאי -מנהל מחוז דרום ,רשות הטבע והגנים.
גב' איילה גובר אברהמי  -מנהלת יחידה סביבתית נגב מזרחי.

עמוד  3מתוך 3
התקווה  ,4ת.ד 230.באר שבע  | 84102טל' | 08-6264000 :פקס08-6264111 :
www.sviva.gov.il

