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עדכון על הליכים משפטיים
עתירה מנהלית בקשר עם ההיתרים לבריכות הפוספוגבס  4ו 5-במפעל רותם בישראל -
בהמשך לדיווח החברה מיום  14בינואר ( 2018מס' אסמכתא ,)2018-02-005131 :מבקשת החברה להודיע כי
אדם טבע ודין – אגודה ישראלית להגנת הסביבה ("אט"ד") הגישה אתמול לבית המשפט המחוזי בבאר שבע
(בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים) עתירה מנהלית כנגד ועדת הערר המחוזית לתכנון ולבניה  -מחוז דרום
("ועדת הערר") שדחתה ביום  25במרץ  2018את הערר שהגישה אט"ד על החלטת הועדה המקומית לתכנון
ולבניה  -תמר ("הועדה המקומית") לאפשר מתן היתר לבניה ולהפעלת בריכות  4ו 5-אליהן מוזרמים מי
פוספוגבס הנוצרים בהליכי ייצור במפעל רותם בישראל"( .החלטת ועדת הערר") .
בעתירה מבקשת אט"ד מבית המשפט להורות כי )1( :החלטת ועדת הערר בטלה וכן כל היתר שניתן לפיה
לבריכות  4ו" )2( ;5-ההקלה" ביישום הוראות התכנית החלה באזור כפי שנקבעה בהחלטת ועדת הערר מהווה
הפרה של הוראות התכנית החלה באזור; ( )3הועדה המקומית תפעל לאכיפת החוק ותימנע מהליכי תכנון
והיתרים עד לנקיטת הליכי אכיפה.
החברה בוחנת את העתירה שהוגשה ותמסור את עמדתה לבית המשפט .להערכת החברה ,סיכויי טענות
העותרת להתקבל ,בחלקן או במלואן ,נמוכים ,בין היתר ,הואיל וזהו ערעור שלישי על אותה החלטה של הועדה
המקומית ואולם ,ככל שתתקבלנה באופן שיביא לפקיעת תוקף היתר הבניה ,יתכן ויהיה על רותם לדומם חלק
או את כל מתקני הייצור במפעל בנגב ,וזאת עד לקבלת היתרי בניה חדשים.
בקשה לגילוי ועיון במסמכים בקשר עם קריסת הסוללה בבריכות הפוספוגבס  1-3במפעל רותם בישראל -
בהמשך לדיווח החברה מיום  2ביולי ( 2017מס' אסמכתא )2017-02-05561 :בענין קריסת הסוללה בבריכה 3
במפעל רותם ("אירוע רותם") ,מבקשת החברה לדווח ,כי אתמול הומצאה לה בקשה לגילוי ועיון במידע
ובמסמכים ("הבקשה") שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב ,על ידי בעל מניות של החברה ("המבקש"),
וזאת כהליך מקדים לקראת אפשרות הגשתה של בקשה לאישור תביעה נגזרת מרובה כנגד נושאי משרה
בחברה וברותם אשר לטענת המבקש גרמו ,לכאורה ,לנזקים שנגרמו ויגרמו לחברה כתוצאה מקרות אירוע
רותם.
החברה בוחנת את הבקשה שהוגשה ותמסור את עמדתה לבית המשפט.
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