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זיהום אוויר. מדינות רבות לא עומדות בהתחייבויות שלקחו על עצמן

צילום: איי-פי ושיעור הפליטות הגלובלי ממשיך לטפס

 חברות הסכימו לדווח על פליטת גזי החממה הנובעת מפעילותן. פליטות כיל21
 מיליון2.4 מיליון טונות פחמן דו-חמצני לכ-3.8ירדו מכ-

 זיהום אוויר,פליטות גזי חממה תגיות:
 לפליטתן של2010פעילות כימיקלים לישראל גרמה ב- 

 מיליון טונות1.8 מיליון טונות פחמן דו-חמצני לאטמוספרה; בתי הזיקוק בחיפה פלטו 2.4כמעט 
את הנתונים הללו דיווחופחמן דו-חמצני, שנחשב לגורם העיקרי להתחממות כדור הארץ. 

.לאחרונה התאגידים למשרד להגנת הסביבה

 ירוק גם בפייסבוקnrgבואו להיות חברים של ◄

 חברות21כיל ובזן הן שתיים מ-
מהגדולות במשק שהשתתפו

בפרויקט ראשוני מסוגו בישראל
ודיווחו באופן וולונטרי על פליטת גזי

את הנובעת מפעילותן. החממה
מערך הדיווח פיתחו המשרד להגנת
,הסביבה ומכון שמואל נאמן בטכניון

מתוך הנחה שבשנים הקרובות
פליטות גזי החממה יהפכו לנושא
מרכזי בכלכלה העולמית והניטור

שלהן והדיווח עליהן יהפכו לחובה.

הערכה זו גוברת לאור הנתונים
המדאיגים שפרסם לאחרונה משרד

האנרגיה האמריקאי, ולפיהם מדינות
רבות לא עומדות בהתחייבויות

שלקחו על עצמן ושיעור הפליטות
הגלובלי ממשיך לטפס.

מי,בין החברות שהתנדבו לדווח על פליטותיהן: אינדיגו, אגד, בטר פלייס, בנק הפועלים, בנק לאו
חברת החשמל, אינטל, מפעל המלט נשר, שטראוס וחוגלה קימברלי. מחר (ג') יתקיים בבית

התאחדות התעשיינים טקס שבו יעניק השר להגנת הסביבה גלעד ארדן תעודות הוקרה לחברות
שבחרו להשתתף בפרויקט ולחשוף בפני הציבור את ההשלכות הסביבתיות של פעילותן.

אמצעי השוואה

פעילות תעשייתית כבדה כרוכה בפליטות משמעותיות יותר מאשר זו של בנק או של מוסד
אקדמי, ולכן אין טעם בהשוואה בין נתוני הפליטות של ארגונים מסוגים שונים. לעומת זאת,

הנתונים מאפשרים לבדוק התפתחות לאורך השנים ולהשוות את הביצועים של חברות ישראליות
למקבילות בחו"ל. כך, למשל, הדוח של בזן קובע כי על כל טונה של נפט גולמי נפלט לאטמוספרה

כרבע טונה פחמן דוחמצני, וכי מדובר בנתון ממוצע ביחס לבתי זיקוק באירופה.

על-פי הדוח של כימיקלים לישראל, בתוך שנתיים הצליחה החברה לצמצם את היקף הפליטות של
 מיליון . הצמצום2.4 מיליון טונות פחמן דו-חמצני לכ-3.8, מכ-37%מפעליה ב-

הושג, בין השאר, בזכות החלפת הגזים המשמשים לייצור במפעל המגנזיום בים המלח והסבת
המתקנים באזור סדום ממזוט ומסולר לגז טבעי.

ומה אומרים אנשי הסביבה? ד"ר אריה ונגר, מומחה האוויר של עמותת אדם, טבע ודין, סבור
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ש"הדוח הוא צעד חשוב ונכון מבחינה ציבורית וסביבתית. עם זאת, יש לזכור כי לצד הדיווח על
הפחתת גזי החממה, המפעלים פולטים לאוויר גם מזהמים רבים בעלי השלכות בריאותיות על
תושבי ישראל". ונגר מזכיר גם שעיקר הפליטות לא נובעות מהתעשייה, אלא מתמהיל האנרגיה
הלאומי ומהשימוש הניכר ברכבים פרטיים, ואלה תלויים במדיניות הממשלה ולא במפעל כזה או

אחר.

aviv67@gmail.com

nrg - הדפסה http://www.nrg.co.il/Scripts/artPrint/artPrintNew.php?channel=1&channel...

2 of 2 08/11/2011 08:24


