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המהפכה הירוקה של כיל:
מספר אחת בהשקעה בשמירה על הסביבה
אשר גרינבאום ,המשנה למנכל כיל אמר היום בכנס סביבה :0202
"אימוץ הקיימות והשמירה על הסביבה הם אסטרטגיה של כיל
שהתקבלה באופן מודע ותוך קבלת העיקרון כי יש לפעול מתוך
אחריות מרבית לאוכלוסיה ולסביבה .ההחלטה של כיל קיבלה ביטוי
מעשי :כיל השקיעה מעל מיליארד  ₪בשלוש השנים האחרונות
בשמירה על הסביבה ומתכוונת להשקיע כ 1 -מיליארד  ₪בחמש-שש
שנים הבאות"
מפעלי כיל בים המלח ,ברמת חובב ,במישור רותם ובחיפה
יצטרפו למהלך החינוכי ויכבו את האור ב"שעת כדור הארץ"
במטרה לעורר מודעות לצורך בשמירה על הסביבה
אשר גרינבאום משנה למנכ"ל כיל השתתף היום בכנס סביבה  0202והרחיב על
המהפכה הירוקה של כיל" :חזרתי עכשיו מביקור בגרמניה בחברת הכימיה הגדולה
בעולם  ,BASFשהמפעל שלהם נמצא בשכנות לאוכלוסיה .החברה התפתחה ביחד
עם העיר .זה צריך להיות המודל וצריך לשאוף לכך שאזרחים ותעשיה יוכלו לחיות
ביחד .התעשייה הכימית צריכה להגיע למצב בו נוכל לחיות עם הסביבה ללא סיכון או
פגיעה – ואנחנו בכיוון הזה".
בהתייחסו לאחריות ושקיפות אמר גרינבאום" :אימוץ הקיימות והשמירה על הסביבה
הם אסטרטגיה של כיל שהתקבלה באופן מודע ותוך קבלת העיקרון כי יש לפעול
מתוך אחריות מרבית לאוכלוסיה ולסביבה .ההחלטה של כיל קיבלה ביטוי מעשי :כיל
השקיעה מעל מיליארד  ₪בשלוש השנים האחרונות בשמירה על הסביבה
ומתכוונת להשקיע כ 0 -מיליארד  ₪בחמש-שש שנים הבאות .התוצאה של
המהלך הזה היא מהפכה ירוקה בכיל:

כל הפעילות מתבצעת בהתאם למדדים המחמירים ביותר ואף מעבר לזה .אנחנו
מסתכלים כל הזמן קדימה ואם יש טכנולוגיה טובה יותר -מיישמים אותה .אנחנו
קבענו לעצמנו לפני כמה שנים כללים שחוק אוויר נקי רק עכשיו מגדיר".
" בתחום השקיפות והאחריות לקחנו את הנושא צעד קדימה :אנו מפרסמים דוחות
אחריות תאגידית וסביבתית בהתאם למתכונת  .GRIבמסגרת מדיניות השקיפות אנו
גם מקיימים דיאלוג קבוע ומתמיד עם המשרד להגנת הסביבה ועם הארגונים
הירוקים".
גרינבאום הוסיף כי "אנחנו חברה בילנאומית .היום הלקוחות יודעים להבחין בין
הספקים השונים ולא מוכנים לקנות מחברה שהאספקה שלה מוטלת בספק בגלל
בעיות רגולציה או סביבה .ההשקעה בסביבה זה חלק מכושר התחרות של חברה :מי
שיהיו לו מוצרים שהעלות הסביבתית שלהם נמוכה יותר -ינצח בשוק התחרותי".
"התעשיה בישראל יכולה להיות גאה ואופטימית באשר להישגים שלה בתחומי
הסביבה שכרוכים בהשקעות רבות .הוכחה לכך היא כניסתה של ישראל ל."OECD -
עוד הוסיף גרינבאום כי "צריך לזכור שאין חיים ללא כימיה .כל דבר הוא כימיה".
במטרה לעורר מודעות לצורך בשמירה על הסביבה ,מפעלי ים המלח ומפעל
המגנזיו ם בסדום ,מפעל רותם אמפרט נגב ומפעל פריקאלאס שבמישור רותם,
תרכובות הברום שברמת חובב ודשנים וחומרים כימיים ותמי שבחיפה ,מצטרפים
זו השנה השלישית ברציפות לפעילות הסביבתית חובקת העולם במסגרת פרויקט
" שעת כדור הארץ".
ביום חמישי 12 ,מרס  ,1122בין השעות  11:11ל 12:11-למשך שעה אחת ,תוחשך
כל תאורת השטח במפעלי הייצור של החברות באתרי הייצור בסדום ,במישור רותם,
ברמת חובב ובחיפה ותופעל רק תאורת חירום.
בכיל אומרים כי המטרה בהשתתפות בפרויקט זה המתקיים באופן סימולטני במדינות
רבות בעולם ,היא הקטנה בצריכת אנרגיה ופליטת גזי חממה.

