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 1122לשנת  פרס התעשיה הכימית הירוקה
 

 ,ל שלום רב"לחברי החי
 

 לתעשיה הכימית הירוקה יוענק השנה לחברת לכימיה הישראלית החברה פרסברצוני לבשר לכם כי 
ה תתרומעל , ושמירה על איכותה בהגנה על הסביבה העל הצטיינות יתייםתעש מוצרים ל"כי

 . ומים צימצום צריכת אנרגיהלו ,מיחזורהלו יתיתלת תעשלצימצום פסו

המבוססים , יתייםתעש כימיקלים של ומכירה שיווק, ייצור, בפיתוח עוסקת יתייםתעש מוצרים ל"כי
 וחקלאי יתיתעש לשימוש ותרכובותיו ברום מייצרת החברה. ומלחים כלור, מגנזיה, ברום על ברובם

רום לב .כולו משווקים בעולם מוצריה. וגז נפט קידוחי יתעשלת ברום בסיס על צלולות תמיסות וכן
 הבולט שבהם הוא שימוש בתרכובות ברום כמעכבי ,בתחומים רבים שימושים רבים המקבלים ביטוי

ית גם תעש. הטקסטיל והבניה, ת הרכבתעשיובומצויים לרוב במכשירים אלקטרוניים ה, בעירה
 .ביניים ביצור תרופות רבות יחומרברום כתרכובות ב נרחב התרופות עושה שימוש

 היותה מתוקף המוטלת עליה ,הכבדה והסביבתית החברתית האחריות הבנת מתוך פועלת החברה
יסה ירוקה כחלק מהטמעת תפ. ועל כך היא ראויה לציון לשבח, הישראלי במשק ומרכזי חיוני גורם

מעבר , ריוולונטדרט פנימי על בניית סטנ יתייםל מוצרים תעש"כיה טיחלה, קיימא-ומדיניות ברת
 ". אידיאלימפעל ירוק " המגדיר, לדרישות החוק

, ואשר אומצו באופן רוחבי" על ירוקמפ"מתוך חשיבה של בחברה אשר נולדו  ,יוזמותמתוך מגוון של 
צריכת ל הבניית מערכת בקרו אנרגיהמערכות מתקדמות לחיסכון בשל  ההכנסה ראוי לציין את

 והתקנתמים במגדלי הקירור חיסכון ב ,בצריכת החשמל 01%לחיסכון של  הובילו אשר, חשמל
סכון יחהוביל לששינוי נהלים , הובילו לצריכה מופחתת של מיםש ,מערכות להשבת מי עיבוי מקיטור

 . הקטין את כמויות הפסולתש מסוגים שוניםפסולת מיחזור יעיל של , בצריכת הנייר 57%של  בשיעור

לבניין המשופץ  הפך, ירוקהבנייה  בהתאם לכלליאשר שופץ לאחרונה , "לףבית מק", החברהמטה 
" אינדקס ירוק" פותח, בנוסף. מטעם מכון התקנים בישראל הראשון בישראל הנושא תו תקן ירוק

המעניק ציון על בסיס פרמטרים הקשורים להשפעת המוצר על  ,כמדד לפיתוח מוצרים חדשים
לניהול  ,לקוחותאצל הת והתנדבותי ותפעוללעידוד כנית ת פותחה .הסביבה ועל הקיימות בכלל

המפחיתים את , MerquelTMכגון  ,מוצרים ירוקים פותחו ,לסביבה מזהמים וצמצום פליטות
המסוגלים לספק מי שתייה  ,מוצרים לטיפול במיםפותחו , פליטות הכספית מתחנות כח פחמיות

המייעלים , מעכבי בעירה לחומרי בידודתחו ופ, במקומות להם אין גישה בדרך אחרת למים נקיים
 .ועוד, את שמירת החום במערכות

 ,מר יאן וולפסוןומר גדי ארליך  ,מר שמואל דניאל, יתייםתעש מוצרים ל"לנציגי כי הפרס יוענק
בפברואר  5בתאריך  ,לכימיה הישראלית החברהשל  55-במסגרת ארוחת הערב החגיגית של הכנס ה

 .מת גןון כפר המכביה ברבמל
 

 ,בברכה
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