הערכות :הנזק העקיף מדליפת האמוניה במפעל הוד חפר  -עד  01מיליון שקלים
ביטוח חקלאי היא המבטחת של הוד חפר ,הראל היא המבטחת של החברה הקבלנית 'ארז קירור והנדסה' ,שעבדה
בשטח המפעל בזמן האירוע

מאת מערכת עדיף 0/10011/01
ביטוח חקלאי היא המבטחת של פרויקט הבנייה במפעל הוד חפר ,הנמצא בבעלות תנובה ואמבר ,בו
התרחשה ביום חמישי האחרון דליפת אמוניה .החברה מינתה את השמאי דן שולמן ,מחברת שמביט,
לביצוע פעולות שונות לצורך קבלת הערכות ראשוניות על היקף הנזקים .המפעל מושבת מפעילות מאז
יום חמישי ועל פי הערכות הוא צפוי להיפתח לפעילות במהלך השבוע הקרוב.
כתוצאה מדליפת הגז נהרג הכבאי רב סמל סאמר עסלי ונפצעו  21בני אדם ,אחד באורח בינוני ו20-
באורח קל .הפצועים פונו לבתי החולים .במשך שעות ארוכות הושבתה העבודה במפעלים סמוכים ,בשני
סניפי סופרמרקטים גדולים ובשני גני אירועים באזור בוטלו חתונות שתוכננו להתקיים .כוחות גדולים של
מכבי אש ,משטרה ,מגן דוד אדום ,פיקוד העורף והמשרד להגנת הסביבה הצליחו להשתלט על הדליפה
לאחר כשש שעות.
דליפת האמוניה התרחשה בזמן עבודות שיפוץ שנערכו בשטח המפעל .דובר הוד חפר מסר כי החברה
הקבלנית שעבדה בשטח המפעל בזמן האירוע היא ארז קירור והנדסה ,מקבוצת אפקון .לדבריו ,במפעל
מתבצעות במהלך השנה האחרונה עבודות שיפוץ נרחבות ,אשר אושרו על ידי כל גורמי התכנון
והבטיחות ,אשר קיבלו תוכניות מפורטות לפני תחילת העבודות במפעל .על פי הערכות ,במהלך עבודות
השיפוצים חתכו העובדים בטעות חור קטן בצינור פעיל המוביל אמוניה למפעל ,במקום בצינור אותו היו
אמורים להחליף .כתוצאה מחיתוך הצינור החלה דליפה של הגז בשטח המפעל.
ארז קירור היא אחת מהחברות המובילות בתחום הקירור ,ומתמחה בהקמת פרויקטים תעשייתיים
בקירור ,מזוג אויר ,וייצור מתקנים לטמפרטורות נמוכות למפעלי מזון ומפעלי תעשייה .בין לקוחותיה של
החברה נמצאות רוב יצרניות המזון המובילות בישראל .אפקון נמצאת בבעלות קבוצת שלמה.
חברת הביטוח המבטחת את קבוצת אפקון היא הראל .נודע כי מיד לאחר שהחלו להתברר מימדי הארוע,
מינתה הראל מטעמה את שמאי הביטוח אלון ששונקין ואת משרד עורכי הדין מ .תגר ,אחד המובילים
בתחומי ביטוח ונזיקין.
"תביעות הנזק העקיפות עשויות להגיע לסכומים של  5-0/מיליון שקלים" ,העריך גורם בכיר בענף
הביטוח" ,תביעות אלה יהיו מעבר לתביעות שיוגשו על נזקי גוף ותביעות של המפעל על הנזקים הישירים
של השבתת הפעילות .הגורמים שנפגעו כתוצאה מהפסקת הפעילות שלהם ,כמו מפעלי תעשייה ,רשתות
הסופרמרקטים ואולמות האירועים צפויים להגיש תביעות כספיות על הנזקים שנגרמו להם ,אולם עדיין
מוקדם להעריך מה ההיקף המדויק של התביעות שיוגשו ,כיוון שעדיין לא ידוע על כלל הגורמים שנפגעו".
על פי הערכות של גורמים בענף הביטוח ,הטיפול בתביעות הנזק של הגורמים השונים לא צפוי להסתיים
בין חברות הביטוח וסביר מאוד להניח כי יוכרע בבית המשפט .תביעה ראשונה של נפגעים אמורה להיות
מוגשת בימים הקרובים באמצעות משרד עורכי הדין דוד מנע ושות' ,שמייצג מספר בעלי עסקים באזור
שנפגעו כתוצאה מהפינוי והפסקת העבודה ביום חמישי.
בחברת אפקון סירבו להגיב לידיעה.

