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 הנוסח המחייב הוא נוסח הדיווח באנגלית –תרגום נוחות 

 

 2018במאי  17

 הליכים משפטייםעל עדכון 

 

  -במפעל רותם בישראל  5-ו 4 הפוספוגבסמנהלית בקשר עם ההיתרים לבריכות  עתירה

, מבקשת החברה להודיע כי (2018-02-005131)מס' אסמכתא:  2018בינואר  14לדיווח החברה מיום בהמשך 
אתמול לבית המשפט המחוזי בבאר שבע "( הגישה אט"דאגודה ישראלית להגנת הסביבה )" –אדם טבע ודין 

 מחוז דרום -המחוזית לתכנון ולבניה הערר  תועד)בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים( עתירה מנהלית כנגד 
הועדה המקומית לתכנון שהגישה אט"ד על החלטת ערר את ה 2018במרץ  25שדחתה ביום "( ועדת הערר)"

אליהן מוזרמים מי  5-ו 4להפעלת בריכות היתר לבניה ותן לאפשר מ"( הועדה המקומיתתמר )" -ולבניה 
 "( . "החלטת ועדת העררפוספוגבס הנוצרים בהליכי ייצור במפעל רותם בישראל. )

( החלטת ועדת הערר בטלה וכן כל היתר שניתן לפיה 1מבית המשפט להורות כי: ) אט"ד בעתירה מבקשת
מהווה  נקבעה בהחלטת ועדת העררשנית החלה באזור כפי "ההקלה" ביישום הוראות התכ( 2; )5-ו 4לבריכות 

( הועדה המקומית תפעל לאכיפת החוק ותימנע מהליכי תכנון 3החלה באזור; ) הפרה של הוראות התכנית
 והיתרים עד לנקיטת הליכי אכיפה.

. להערכת החברה, סיכויי טענות עמדתה לבית המשפטותמסור את  השהוגש עתירההחברה בוחנת את ה
, בין היתר, הואיל וזהו ערעור שלישי על אותה החלטה של הועדה להתקבל, בחלקן או במלואן, נמוכים העותרת

חלק  לדומםרותם  יתכן ויהיה עלואולם, ככל שתתקבלנה באופן שיביא לפקיעת תוקף היתר הבניה,  המקומית
 . יםבניה חדש יוזאת עד לקבלת היתרבמפעל בנגב,  ייצורהמתקני או את כל 

 - בישראל רותם במפעל 3-1 הפוספוגבס בבריכות הסוללה קריסתלגילוי ועיון במסמכים בקשר עם  בקשה

 3( בענין קריסת הסוללה בבריכה 2017-02-05561)מס' אסמכתא:  2017ביולי  2בהמשך לדיווח החברה מיום 
הומצאה לה בקשה לגילוי ועיון במידע  אתמוללדווח, כי החברה מבקשת "(, רותם אירועבמפעל רותם )"

, "(המבקש)" אביב, על ידי בעל מניות של החברה-הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל"( שהבקשה)"ובמסמכים 
מרובה כנגד נושאי משרה  בקשה לאישור תביעה נגזרתה של הגשתקראת אפשרות וזאת כהליך מקדים ל

זקים שנגרמו ויגרמו לחברה כתוצאה מקרות אירוע בחברה וברותם אשר לטענת המבקש גרמו, לכאורה, לנ
  רותם.

 . עמדתה לבית המשפטותמסור את  השהוגשהבקשה החברה בוחנת את 

 

 שם מורשה חתימה על הדיווח ושם מורשה חתימה אלקטרונית: לייזה חיימוביץ
 תפקיד: סמנכ"ל בכיר, יועצת משפטית גלובלית ומזכירת החברה

 2018במאי  17תאריך החתימה: 
 

 קשרי משקיעים -איש קשר  תקשורת -אשת קשר 
 מיה אבישי

 מנהלת תקשורת גלובלית 
972-3-6844471+ 

group.com-Maya.Avishai@icl 

 לימור גרובר
 מנהלת קשרי משקיעים

972-3-6844448+ 
group.com-Limor.Gruber@icl 
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