
 

 

 

 2016בדצמבר  15

 חברים יקרים,

יוענק השנה  2015 לשנת הירוקה של החברה הישראלית לכימיההכימית פרס התעשייה ברצוני לבשר לכם כי 
 ועל המסייעים לשמירה על הסביבה ,מוצרים של ייצורו , פיתוחמחקר על (ל נאות חובב״כי) מפעל תרכובות ברוםל
 ביעת הרגל הסביבתית של המפעל.טשל  משמעותימצום יצ

פיתוח בתחום ולאורך השנים הוא הוביל תהליכי מחקר ו 1978מפעל תרכובות ברום בנאות חובב הוקם בשנת 
ייצור של מוצרים  אורגנית. מחקרים אלה היוו את הבסיס והתשתית המדעית לתהליכי-יהכימיה האורגנית והא

מעכבי בעירה, קידוחי  כגון ,מוביל במספר תחומים לאומיי ברום, שהעניקו למפעל מעמד בינמתקדמים מבוסס
לאור עליית המודעות הסביבתית והחשיבות של השמירה  נפט וגז בעומק הים, טיפול במים, נייר טקסטיל ועוד.

 לתעדוףם, פותח  בחברה "אינדקס הקיימות" על הסביבה, שמאפיינת את העולם בשני העשורים האחרוני
תוח המוצר את ההשפעה יבאמצעותו מעריכים כבר בשלבים הראשונים של פ .מחקרים ופיתוח מוצרים חדשים

 ,העתידית של המוצר על הסביבה. האינדקס כולל לא רק הערכה לגבי ההשפעה הישירה של המוצר על הסביבה
יתרמו לעולם ירוק יותר ובטוח יותר, ויסייעו לעולם להתמודד עם אלא גם מעניק עדיפות לייצור מוצרים ש

פעל שני מוצרים פותחו במ זאתאחרים. לדוגמא, במסגרת כתוצאה מתהליכים תעשייתיים  ,ביבההפגיעה בס
פחמיות הכוח המפליטות הכספית מתחנות  90%-ברום )מרקוול(, שמונעת כ תת מבוססתרכוב. 1פורצי דרך: 

ת אנרגיה ממקורות אנרגיה סוללה מבוססת ברום לאגיר .2 .ליטות כספית לאוויר()המקור המרכזי לפ
 מצום פליטות גזי חממה לאוויר.י, שתסייע בשימוש נרחב יותר באנרגיות ירוקות ותביא לצמתחדשות
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תוך התבססות על  ,ביעת הרגל הסביבתית שלוטמצום ישל צלצד כל אלה, אימץ המפעל מדיניות קפדנית 
שנים בהשקעה של מאות מיליוני שקלים  מדיניות שחייבה, האירופאי האיחודשל הדרישות המחמירות 

המנוטרות ומבוקרות באופן שוטף. במפעל  ,האחרונות. תהליכי הייצור במפעל מיוצרים במערכות אטומות
 מרילי של חמנת לקבל ניצול אופטימעל  ,גון עיבוי, זיקוק, ספיחה וכיחושכ ,חזורימיושמים תהליכי השבה ומ

הפליטות בהתאם  תהתקין מערכות קצה מתקדמות להפחת . המפעללסוגיהןהפליטות כל הגלם והפחתה של 
כגון מחמצנים קטליטיים לטיפול בפליטות גזים, מתקן לשריפת פסולות והשבת מימן האירופאיות, לדרישות 

בגז טבעי כדלק עבור מתקני  לשימוש המפעל עבר, 2013לטיפול בשפכים. החל משנת  ייחודי ומתקן ,וחוםברומי 
 . יותרהבעירה, שהינו דלק נקי 

ביעת הרגל הסביבתית וכן טמצום יימוץ מדיניות וולונטארית לצל נאות חובב מהווה דוגמה לא"מפעל כי
 VECAPהבינלאומית בתוכניתהמפעל משתתף  ת,זאלשקיפות, שיתוף מידע ואחריות תאגידית. במסגרת 

(Voluntary Emission Control Action Program) ביעת הרגל שלו גם טל מיטבי ואחראי של המוצר והפחתת לניהו
פחמנית הרגל הביעת טל עוכן דיווח וולונטרי  שנתי לאחר שהוא נרכש ע"י הלקוח; הפקת דוח אחריות תאגידית

ומשתתף   Responsible Care אומיתבינלל. כמו כן, המפעל חבר בתוכנית ה"של כיבמסגרת הדיווח הגלובלי 
 ."מפעל  ירוק"לעמידה במדיניות  בינוית ותוכניהמפעל בנוסף, מיישם  .בפורומים של תעשיה וקהילה

במסגרת הכנס השנתי של החברה , ניצן משהומר  שלי סלעגב' , ל נאות חובב"מפעל כיהפרס יוענק לנציגי 
 .2016לפברואר,  9-הישראלית לכימיה במלון דוד אינטרקונטיננטל בתל אביב ב

 על הישגיהם! ל נאות חובב"כיברכות לכל עובדי 
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