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Where
    needs take us

אנו מתכבדים להגיש לכם את דוח האחריות התאגידית של כיל )כימיקלים 

לישראל בע”מ( לשנת 2013. מסורת הדיווח של כיל, אשר החלה בשנת 2006, 

מתפתחת ומשתפרת בכל שנה ומביאה לידי ביטוי את אסטרטגיית העשייה 

זה,  דוח  והאחריות התאגידית שמנהיגה החברה.  הכוללת בתחום הקיימות 

הרביעי במספר, נכתב ומפורסם לציבור במתכונת גלובלית על פי העקרונות 

הבינלאומיים של ה-Global Reporting Initiative) GRI( ומביא לידי ביטוי 

להמשיך  כיל  של  בכוונתה   .2013 בשנת  בתחום  והעשייה  ההתקדמות  את 

אסטרטגית  מחשיבה  כחלק  הבאות  בשנים  ולהרחיבה  זו  במתכונת  בדיווח 

נרחבת בנושאי חברה וסביבה בחברה, הבאה לידי ביטוי בכל רובד עשייה.

יותר מעשור שהאסטרטגיה הסביבתית-חברתית של כיל שזורה במארג  זה 

מסורת  העולם.  ברחבי  העסקית  פעילותה  בכלל  ומיושמת  שלה  העסקי 

הדיווח השנתי מאפשרת לחברה לשפר באופן משמעותי את תהליכי איסוף 

אמינה  בצורה  שלה  העניין  מחזיקי  בפני  לשקפם  כדי  וטיובם,  הנתונים 

מייצגים זה  בדוח  המוצגים  כיל  של  הסביבתית  הפעילות  נתוני   ומדויקת. 

כ-95% מהיקף פעילותה של החברה במונחי הכנסה.

בהיותה חברה גלובלית, עוסקת  כיל בדרך קבע בצרכים ההולכים וגדלים של 

העולם הנובעים מגידול האוכלוסין המהיר. בין הבעיות העומדות על הפרק, 

שעל הפעילות לפתרונן ניתן לקרוא בהרחבה בדוח זה, נמנות מצוקת ענף 

החקלאות והצורך בהעלאת התפוקה החקלאית ללא הגדלת שטחי הקרקע 

הצורך  פתוחים;  שטחים  על  לשמור  מגמה  מתוך  לחקלאות,  המיועדים 

באבטחת מזון איכותי לאוכלוסיית העולם; והבטחת אספקתם של חומרים 

מורכבים לצרכים הבסיסיים ביותר של האנושות. פעילותה הענפה של כיל 

נפרסת לכל אורך מחזור החיים של המוצרים והחומרים אותם היא מייצרת, 

החל משלבי חומר הגלם והייצור ועד לשוקי הקצה. רוחב פעילותה מאפשר 

לה לספק מענה מתאים לצרכים המשתנים של החברה האנושית באמצעות 

שלושה שוקי קצה חיוניים: שוק החקלאות, המזון והחומרים המורכבים.

האתגרים הרבים הניצבים בפני החברה האנושית, מחייבים את כיל כחברה 

מקווים  אנו  הסביבתיים-חברתיים.  ביצועיה  את  בקביעות  לשפר  אחראית 

שהיא  היוזמות  ואת  החברה  פעילות  את  בבהירות  יתאר  שלפניכם  שהדוח 

הסביבה  בתחומי  להן,  מעבר  ואף  החוק  דרישות  פי  על  לפועל,  מוציאה 

העניין שלנו  כל מחזיקי  לרצונם של  ייתן מענה  הדוח  כי  והחברה. תקוותנו 

לקבל דיווח שוטף, מהימן ומקיף על פעילותנו.

קריאה מהנה!

פתח דבר

פרק 1. אודות כיל < פתח דבר
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להגדיל  החלה  שכיל  לכך  הסיבה  זו  יותר.   טובים  ביצוע  מאפייני  מפגינים 

באופן משמעותי את תקציבי המחקר והפיתוח שלה, לשם פיתוח הדור הבא 

של מוצרים.

במיוחד החלה כיל למקד את השקעותיה הכספיות בתחום המו”פ בתחומים 

הבאים: יישומי ברום נרחבים לפולימרים, יישומים סביבתיים, אחסון אנרגיה 

ושימושים חקלאיים; טכנולוגיות משופרות לדישון מאוזן; מרכיבי מזון חדשים 

ובריאים, לשיפור המרקם והיציבות של מזונות מעובדים; ועיבוד טכנולוגיות 

להפחתת טביעת הרגל הסביבתית של מבצעי כריה גדולים. פיתוחים חדשים 

ברום  תרכובת  כוללים:  כיל  של  האקולוגית  הרגל  טביעת  את  המשפרים 

ייחודית המפחיתה כמעט לחלוטין את פליטת הכספית הרעילה מתחנות כוח 

פחמיות; מוצרים המדכאים שריפות יער, שכבאי אש רואים בהם את האמצעי 

היעיל ביותר להצלת בני אדם, חיות, רכוש ויערות שנמצאים בהרמוניה עם 

האדמה והצמחים ביערות; ודשנים מיוחדים המעניקים לצמח את כל מרכיבי 

להשקיה,  הנדרשות  המים  כמויות  צמצום  עם  יחד  נדרש  הוא  לה  התזונה 

צמצום השימוש בחומרי הדברה ומניעת שטיפת הדשנים למקורות מים.

אנו חיים בעידן של תמורות גלובאליות מרתקות ומשמעותיות ביותר. מדינות 

רבות עולות על דרך הקדמה והפיתוח במאמץ לספק לאזרחים שלהן ולאזרחי 

העולם כולו את הצרכים הבסיסיים שלהם. מדינות כמו סין, אתיופיה ומדינות 

הזדמנות  מהוות  אמריקה  בדרום  אחרות  ומדינות  ברזיל  באפריקה,  אחרות 

ואת  ברשותה  הידע המתקדם המצוי  ולהציע את  לסייע  שיכולה  כיל,  עבור 

מגוון היכולות שלנו בשלושת השווקים בהם היא פועלת בעיקר: החקלאות, 

המזון וחומרים מורכבים.   

כיל מבינה שחלק מהצלחתה כולל גם נתינה חזרה לקהילה שבה היא פועלת 

החינוך,  לקידום  ותרומה  פעולה  שיתוף  שונות:  בדרכים  בקהילה  ותמיכה 

המחקר המדעי, לימודי הסביבה, והמצוינות בקרב ילדים, נוער וסטודנטים; 

וכן  מיעוטים;  ובני  נשים  ילדים,  ובעיקר  מאותגרות  באוכלוסיות  תמיכה 

בתמיכה בשירותי בריאות, תרבות וספורט.

בנוסף לכך, אנו מקיימים דיאלוג פתוח עד כמה שניתן עם הקהילות שלנו ועם 

הציבור המעוניין בכך, ומספקים מידע זמין ואמין על פעילות כיל ותרומתה 

כיל הינה יצרנית גלובלית של מוצרים מבוססי אשלג, פוספט, ברום, מגנזיום 

וגופרית, שאותם אנו כורים, ובאמצעות תהליכים מתוחכמים עשירי מחקר 

וידע, אנו מייצרים מהמינרלים הללו מוצרים שמספקים את צרכיה החיוניים 

של החברה האנושית, בעיקר בשוקי המזון, החקלאות והחומרים המורכבים. 

זהות כילית זו היא גם המטרה החברתית שלנו.

שכיל  המוסף  הערך  בעלי  ההמשך  ומוצרי  כורה  שכיל  והפוספט  האשלג 

להאכיל  מסייעים  ובכך  לדישון  החקלאות  בתחום  משמשים  מהם,  מייצרת 

את אוכלוסיית העולם הגדלה. הטכנולוגיות שלנו שואפות להפחית פסולת 

מהווים  אלה  מינרלים  החקלאים.  תפוקת  את  לשפר  בזמן  ובו  ודישון-יתר 

גם מרכיבים חיוניים בתעשיית המזון. תוספי המזון שאנו מייצרים משפרים 

את חיי המדף, האיכות והטעם של מזונות מעובדים ואוכל מוכן למשפחות. 

המוצרים שלנו לטיפול במים מספקים מים נקיים למיליוני אנשים ולתעשיות 

אנרגיה  ליצירת  מסייעים  ופוספטים  ברום  וחומרים מבוססי  העולם;  ברחבי 

יער,  שריפות  של  התפשטות  למניעת  לסביבה,  וידידותית  יותר  יעילה 

ומאפשרים שימוש נרחב ובטוח במגוון מוצרים וחומרים.

אנו שואפים להמשיך ולספק את הצרכים החיוניים של החברה האנושית גם 

בעתיד ושואפים להנהיג בעתיד בשווקים בהם אנו פועלים באמצעות פיתוח 

הסביבה  הצרכנים  צרכי  בין  האיזון  את  לשפר  שימשיכו  חדשים,  מוצרים 

ודרישות קובעי-המדיניות.

משתנים  האנושית  החברה  שצרכי  ההבנה  הוא  להצלחה  שלנו  המפתח 

ומתפתחים ללא הרף, ולכן על כיל להשתנות, להתפתח ולהתאים את עצמה 

לצרכיה המשתנים של האנושות.

אף על פי שאימוץ אסטרטגיה של קיימות מוביל בתחילה לעלויות גבוהות 

יותר ודורש השקעה בטכנולוגיה מתקדמת, ההפחתה המתמשכת של טביעת 

הרגל הסביבתית של כיל והקיימות הגוברת של מוצריה יביאו לבסוף לשיפור 

בערך הכללי של עסקי החברה. למשל, הדור החדש של מעכבי הבעירה של 

כיל משתלב בצורה טובה יותר עם מטריצת הפולימרים שבה הם משמשים, 

יותר לשימוש, הם גם  יותר לסביבה ובטוחים  ולכן לא רק שהינם ידידותיים 

ניר גלעד

יו”ר הדירקטוריון

סטפן בורגס

נשיא ומנכ”ל

סטפן בורגס ניר גלעד

לשווקים ולחברה. פתיחות, שיתוף פעולה ושקיפות הם העקרונות העומדים 

כולל  שלה,  העניין  בעלי  כל  כלפי  כיל  של  התקשורת  אסטרטגיית  בבסיס 

בעלי המניות. זהו גם העיקרון העומד מאחורי קמפיין התקשורת והפעילות 

המוגברת של החברה במדיות השונות ובכלל זה גם במדיה הדיגיטאלית.

אנו חיים בעולם דינאמי ומרתק המלווה בהתפתחויות טכנולוגיות, ובהרחבת 

ידע והפצתו בקרב יותר בני אדם מאי פעם. אנו בכיל מחויבים ונחושים לעמוד 

לנצל את הזדמנויות  ונכונים  ומוכנים  בפנינו,  ובדרישות שניצבים  באתגרים 

הצמיחה והשגשוג שתהליכי היסוד העוברים על העולם מציעים לנו. צרכיו 

של העולם ממשיכים להשתנות ללא הרף, וכך גם כיל.

בברכה,

דבר היו”ר והמנכ”ל

פרק 1. אודות כיל < דבר היו״ר והמנכ״ל

“

“

אנו שואפים להמשיך ולספק את 

הצרכים החיוניים של החברה האנושית 

גם בעתיד ושואפים להנהיג בעתיד 

בשווקים בהם אנו פועלים, באמצעות 

פיתוח מוצרים חדשים שימשיכו לשפר 

את האיזון בין צרכי הצרכנים, הסביבה 

ודרישות קובעי-המדיניות.
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אודות כיל -
פרופיל ארגוני  ופעילות עיקרית

פרק 1:

מענה על צרכים אנושיים בסיסיים:

צמיחה ושגשוגחוסןחומרים תעשייתייםבטיחותמניעת זיהוםבריאותביטחון תזונתי

פעילות כיל לאורך מחזור החיים:

מזון

חקלאות

חומרים 
מורכבים

שוקי הקצהשינוע ולוגיסטיקהייצור והפקהחומרי הגלם
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ביטחון תזונתי

בריאות

מניעת זיהום

בטיחות

חומרים תעשייתיים

חוסן

צמיחה ושגשוג

כיל הינה חברה גלובלית, הפועלת על מנת לספק צרכים חובקי 

בעולם  המורכבים.  והמוצרים  המזון  החקלאות,  בתחום  עולם 

גידול  קיצוני,  אוויר  מזג  ואירועי  אקלים  בשינויי  המתאפיין 

לעלייה  בשאיפה  וגם  למזון,  ובדרישה  באוכלוסייה  מתמשך 

מענה  יתנו  אשר  במוצרים  הצורך  וגובר  הולך  החיים,  ברמת 

לתת  שואפת  גלובלית,  כחברה  כיל,  אלה.  משתנים  לצרכים 

מענה לצרכים אלה וממקדת את פעילות הליבה שלה בצרכים 

היום לחברה האנושית, לשמירה על חוסנה החברתי  החיוניים 

בטיחות,  זיהום,  מניעת  בריאות,  תזונתי,  ביטחון  והסביבתי: 

חומרים תעשייתיים, צמיחה, ושגשוג.

כיל מסוגלת לתת מענה לצרכים חיוניים אלה, הודות לפעילותה 

הענפה, הנפרסת לאורך חיי המוצר: החל משלב הפקת חומר 

במוצרים  הסופי  לשימוש  ועד  הובלתו,  ייצורו,  דרך  הגלם, 

שמייצרים לקוחותינו בשוקי הקצה.

Where
     needs  take us
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פעילות כיל לאורך מחזור החיים

חומרי הגלם המשמשים את כיל   

מבוססים על משאבי הטבע: 

הפקת  אשלג מים המלח; 

כריית אשלג ומלח ממכרות תת 

קרקעיים בספרד ובאנגליה; כרייה 

ועיבוד של סלע פוספט.

חומרים אלה משמשים את  

כיל ליתר פעילויותיה ולהליכי 

הייצור השונים.

מעל 500 מומחים המפתחים   

תהליכי ייצור, יישומים חדשים, 

פורמולציות ומוצרים לשלושת 

שוקי הקצה.

בין תהליכי הייצור:   

ברום אלמנטארי מתוצר לוואי של 

ייצור האשלג ותרכובות מבוססות 

ברום לשימושים שונים;  מוצרי 

מלח, מגנזיה וכלור, מוצרים על 

בסיס כלור וזרחן.

עיבוד חומרי הגלם לתעשייה   

ולשימושי קצה עבור תוספי מזון, 

מוצרי הגיינה, מוצרים לטיהור 

מים, מוצרים למניעת התפשטות 

שריפות ולכיבויין ועוד.

רשת לוגיסטיקה ושיווק  

 גלובאלית ומתקני ייצור

בלמעלה מ- 30 מדינות.

כיל משקיעה משאבים רבים   

 בפיתוח לוגיסטיקה יעילה

ובעלת אפשרויות מתקדמות 

 לניטור ובקרה, לצמצום

השפעות שליליות על הסביבה 

ולחסכון בעלויות.

הגידול באוכלוסייה והעלייה באיכות  

החיים מעודדים צריכת מוצרי מזון 

מתוחכמים יותר. 

כיל היא ספקית עולמית מובילה של   

מוצרים ופורמולציות מתקדמות המשפרות 

את מוצרי המזון במגוון תעשיות.

השימושים העיקריים של פוספטים   

מיוחדים - תוספים למזון מעובד לשיפור 

מרקם, עמידות וחיי מדף.

השטח החקלאי הזמין לעיבוד הולך וקטן   

ואוכלוסיית העולם גדלה - צורך בייצור 

כמות גדולה של מזון על שטח קטן - צורך 

בשימוש הולך וגובר בדשנים.

כיל ספקית עולמית מובילה של אשלג,   

פוספט, דשנים ודשנים מיוחדים. 

תוצרי פעילותה הינם מרכיבים חיוניים עבור   

חקלאים בעולם לשיפור הכמות והאיכות 

של התוצרת שהם מפיקים מחלקות 

האדמה שלהם.

חומרים המשמשים לשמירת בטיחות   

מוצרים בשימוש צרכנים במגוון תעשיות.

מעכבי בעירה משולבים במוצרים רבים,   

כגון מארזי פלסטיק למוצרי אלקטרוניקה, 

מעגלים מודפסים, חומרי בידוד לבניה, 

רהיטים, מכוניות וטקסטיל. 

חומרים מורכבים על בסיס תרכובות ברום   

ואחרות, משמשים לטיהור מים ובמגוון 

שימושים תעשייתיים אחרים, התורמים 

 לעמידות, זמינות ובטיחות של אלפי

מוצרי קצה.

ביטחון תזונתי; בריאות; מניעת זיהום; 

בטיחות; חומרים תעשייתיים; צמיחה 

ושגשוג.

בטיחות; חומרים תעשייתיים; בריאות; 

מניעת זיהום; צמיחה ושגשוג

 חומרים תעשייתיים;

מניעת זיהום; צמיחה ושגשוג

מניעת זיהום; ביטחון תזונתי; צמיחה ביטחון תזונתי; צמיחה ושגשוג; בריאות

ושגשוג; חוסן

בטיחות; מניעת זיהום; חומרים 

תעשייתיים; צמיחה ושגשוג

צרכים

חומרי
הגלם

 ייצור
והפקה

 שינוע
ולוגיסטיקה

שווקי
הקצה

חומרים מורכביםחקלאותמזון

מוצרים 
ופעילות

פרק 1. אודות כיל < פעילות כיל לאורך מחזור החיים

Where needs
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ביטחון תזונתי
p  .בעולם חיים כיום יותר מ-7 מיליארד בני אדם

עד לשנת 2050, אוכלוסיית העולם צפויה 

 להגיע ל-9.1 מיליארד בני אדם. בשנת 2050,

7 מתוך 10 בני אדם יגורו בערים. 

p  חוסר יציבות והעדר חוסן חברתי ואקלימי

מגביר את חשיבות היציבות באספקת מזון 

ובביטחון תזונתי.

p  הקרן הבינלאומית של ,IFAD על פי הערכות

האו”ם לפיתוח חקלאי, ישנם כ-925 מיליון 

בני אדם רעבים בעולם. על מנת לספק מזון 

די הצורך במדינות המתפתחות, ייצור המזון 

יצטרך כמעט להכפיל את עצמו עד לשנת 

.2050

p  ,היקף השטחים החקלאיים הולך ופוחת

ועימו פוחתת היכולת לספק את כמות המזון 

הנדרשת. 

בכדי להצליח לספק יותר אוכל, ליותר אנשים, 

חקלאים משתמשים בדשנים. דשני האשלג 

והפוספט אותם מייצרת כיל מכילים חומרים 

להם זקוקים בני האדם והצמחים, בכדי לגדול 

ולהתפתח. 

שק אחד של דשן מבוסס אשלג מספיק כדי 

לדשן שדה שמניב  כ-2.5 טון אורז - השווה 

בערכו ל-20 אלף ארוחות.

בריאות
p  על פי הדוח השנתי של ארגון הבריאות

העולמי, לכמחצית מתושבי העולם ישנה 

נגישות חלקית בלבד לתרופות החיוניות 

הדרושות לטיפול רפואי בסיסי במגזר 

הציבורי.

p  ל-2.5 מיליארד בני אדם, המהווים למעלה

משליש מאוכלוסיית העולם, אין כיום גישה 

ישירה למקורות מים נקיים לשתיה ולמתקני 

סניטציה משופרים. ללא תנאים בסיסיים 

אלה, ישנו סיכוי להתפתחות מחלות ומגיפות 

כגון מלריה, כולרה וטיפוס המעיים. 

כיל מייצרת תרכובות המשמשות לתרופות 

רבות ולטיהור מי שתיה ומתקני סניטציה. 

הטבליות לחיטוי מי השתיה שהיא מפתחת 

ומייצרת, מכילות תרכובות ייחודיות, המסוגלות 

לחטא מ-1 ועד 2500 ליטר מים. תפקידן לסייע 

במניעת מחלות העוברות במים מזוהמים 

כדוגמת כולרה. בכל שנה נשלחות על ידי כיל 

מיליוני טבליות לאזורים מוכי אסון ומדינות 

עולם שלישי - שם הן עוזרות להציל את חייהם 

של מיליוני אנשים. 

נתרן הוא מינרל המצוי במלח והוא חיוני לגוף 

האדם. כמו מינרלים רבים, יש לצרוך אותו 

בכמות מדודה. בשל טעמו וזמינותו הפך המלח, 

הרווי בנתרן, לרכיב עיקרי בתעשיית המזון ועקב 

כך רבים חורגים מהצריכה היומית המומלצת. 

עודף נתרן מעלה את לחץ הדם ואתו את 

הסיכון לחלות במחלות לב. כיל מייצרת מלח 

ים מופחת נתרן טבעי, הראשון מסוגו בעולם. 

זהו גביש טבעי המכיל מינרלים חיוניים ורק 7% 

מכמות הנתרן הקיימת במלח רגיל.

מניעת זיהום
p  על מנת לאפשר קדמה ופיתוח של של המין 

האנושי, ולשמור על חוסן חברתי וסביבתי, 

מבלי לסכן את הסביבה הטבעית בה תלויים 

כלל היצורים החיים, ישנו הכרח לשלב בין 

נושאים סביבתיים, כלכליים וחברתיים. 

p  ICCA  )International Council of -ה

Chemical Associations(, אימץ תפיסה זו, 

לפיה יש לנהל באופן יעיל ובר קיימא משאבים 

נדירים, להמנע מעומסים שאינם נסבלים 

על המערכת הטבעית ולספק לכל בני האדם 

ובאופן שווה את צרכיהם החיוניים.

p  ,התעשייה הכימית הינה תעשיית מפתח

מכיוון שהיא מהווה גורם משמעותי בשרשרת 

האספקה, ומכיוון שמוצריה והשירותים אותם 

היא מספקת, נותנים מענה לצרכי החברה 

האנושית, כגון: מזון וביגוד, מגורים, תקשורת, 

תחבורה ואפילו פעילויות פנאי, וגם במגזרי 

תעשייה אחרים כגון: סקטור האנרגיה, 

מערכות מידע, תעשיות סביבתיות וטיפול 

בפסולת.  

 בתכנית ה-Responsible Care של התעשייה 

הכימית, אותה אימצה כיל, החברות מחוייבות 

לחפש אחר שיפורים מתמשכים בתחומי 

הבטיחות, הבריאות והסביבה, להדריך לקוחות 

וקהילות לגבי שימוש נכון במוצרים לצמצום 

השפעות סביבתיות שליליות, ולייצר מוצרים 

טובים יותר, שיסייעו ללקוחות פרטיים 

ולתעשיות ההמשך. בנוסף, כיל מפתחת 

ומייצרת דשנים מיוחדים בעלי תכונות ייחודיות 

המאפשרות צמצום השקיה ופליטות חומרים 

לקרקע.

בטיחות
p  בחיי היומיום אנו מוקפים במוצרים ובחפצים

שונים עליהם אנו נסמכים ובהם אנו עושים 

שימוש באופן יומיומי: מוצרי טקסטיל, כמו 

וילונות ושטיחים, ריהוט, מוצרי חשמל, 

פלסטיק ואלקטרוניקה. חלק מהמרכיבים של 

מוצרים אלה הינם דליקים ועלולים להוות 

סכנה במקרה של שריפה.

p  מעכבי בעירה הינם חומרים אורגניים

המשולבים בחלק ממוצרי הריהוט, הפלסטיק 

והאלקטרוניקה, בהם קיים חשש להתלקחות, 

ותפקידם להאט התפתחות האש ובמקרים 

רבים אף למנוע אותה לחלוטין. 

p  אירועי אקלים קיצוניים בעקבות שינויי

האקלים, גורמים לעיתים לשרפות ענק. 

מעכבי בעירה הנמצאים בשימוש בחלק ניכר 

ממוצרי האלקטרוניקה, במכוניות שלנו, 

רהיטים, שטיחים ועוד, מגדילים את זמן הפינוי 

פי 2 עד 3 - זמן המאפשר היחלצות. כיל מייצרת 

מעכבי הבעירה בתהליך ייצור ייחודי, במפעל 

שהינו אחד מיצרני מעכבי הבעירה הגדולים 

בעולם. בזכות המעכבים ניתן להשתמש 

במוצרים בלי חשש ולפתח מוצרים חדשים. 

בכיל מיוצרים גם חומרים המונעים ומעכבים 

התפשטות שריפות ענק. 

חומרים תעשייתיים
p  החברה האנושית ההולכת ומתפתחת זקוקה

לחומרים רבים לפיתוח, תעשייה, מניעת 

זיהומים ושמירה על הבטיחות, לשם המשך 

התפתחותה והשמירה על חוסנה החברתי 

והסביבתי. 

p  בתחילת שנת 2013 פרסם ארגון הבריאות

העולמי הצהרה, הקוראת לצמצום פליטות 

כספית מתכתית על ידי תחנות כוח פחמיות 

מסביב לעולם. הכספית הנפלטת כתוצאה 

משריפת הפחם בתחנות כוח, מחלחלת 

לאדמה ולמקורות המים באמצעות גשמים 

ובכך מזהמת חלק ממקורות המזון. הכספית 

המתכתית היא חומר רעיל ומסוכן העלול 

 לגרום לנזקים בריאותיים. 

כיל מייצרת מוצרים המשמשים לצמצום של עד 

91% מפליטות הכספית המתכתית בעת שריפת 

הפחם בתחנות הכוח. 

p  ,בכל שנה יותר ויותר אנשים רוכשים מכוניות

ומספר המכוניות הולך ועולה. כיום, בכל שנה 

נפלטים לסביבה 333 מיליון טון של פחמן 

דו חמצני וגזים נוספים. צמצום משקלן של 

המכוניות יביא לצריכת דלק מופחתת ובכך גם 

 לצמצום פליטות גזים רעילים לאטמוספירה.

 כיל מייצרת סגסוגת מגנזיום - מתכת קלה 

וחזקה המשמשת לייצור חלקי כלי רכב, 

מטוסים ומוצרי אלקטרוניקה גדולים וקטנים.

p  מוצריה של כיל משמשים כתוספי מזון, בסיס

לתרופות, שמירה על היגיינת מזון, רכיבים 

לנייר, ביגוד, בטיחות, מעכבי בעירה ושריפות 

ועוד. 

צמיחה ושגשוג
p  כיל מעסיקה אלפי אנשים ברחבי העולם תוך

הקפדה על תנאי העסקה הולמים והוגנים, 

ומהווה מקור פרנסה לאלפי משפחות. 

p  הצורך בפיתוח, חיי פנאי נוחים ושיפור איכות

החיים עולה ברחבי העולם. אנשים רבים 

מבקשים לשפר את תנאי המגורים שלהם, 

את איכות המזון אותו הם צורכים ואת כלי 

התחבורה בהם הם משתמשים. 

p  הדרישה למוצרים עמידים יותר שאינם

מתכלים ומתבלים בקלות, מוצרים קלים יותר 

לנשיאה, וחסינים ממפגעים שונים, הולכת 

 וגוברת.

מוצריה של כיל משמשים לבניה, לייצור מזון 

ותוספי מזון, למרכיבים המשפרים את עמידות 

המזון ואיכותו, לתרופות, למוצרי אלקטרוניקה 

ופלסטיק. החומרים המשמשים את תעשיות 

ההמשך מסייעים ליצירת מוצרים עמידים, 

לתזונה בריאה יותר, לשמירה על היגיינה בייצור 

המזון ועוד. 

הצרכים האנושיים הבסיסיים

פרק 1. אודות כיל < הצרכים האנושיים הבסיסיים
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פרופיל ארגוני

חומרי הגלם

המלח  מים  מופקים  ומלח  מגנזיום  ברום,  אשלג, 

זיכיונות  סמך  על  בנגב  נכרה  הפוספט  וסלע 

בספרד  במכרות  ישראל.  ממדינת  ורישיונות 

סמך  על  ומלח,  אשלג  מופקים  ובאנגליה 

המוסמכות מהרשויות  ורישיונות  חכירה   הסכמי 

במדינות אלה.

ייצור והפקה

מעובד  או  גולמי  באופן  נמכרים  אלה  מינרלים 

ומשווקים  מיוצרים  מפותחים,  וכן  תבל  ברחבי 

העיקריים של  הייצור  מוצרי המשך. מתקני  מהם 

כיל ממוקמים בישראל, בגרמניה, בארצות הברית, 

בהולנד, בספרד, באנגליה, בסין, בברזיל ובצרפת. 

בבלגיה,  באוסטריה,  נוספים  ייצור  מתקני  לכיל 

במקסיקו,  באירלנד,  בארגנטינה,  בטורקיה, 

הונגריה ובאוסטרליה. פעילות כיל מחוץ לישראל 

או  המשתלבים  מוצרים  ייצור  בעיקר  היא 

המתבססים על פעילות כיל בישראל או בתחומים 

המשיקים לה.

שינוע ולוגיסטיקה

לכיל מערכת לוגיסטית ענפה ומתקדמת הפועלת 

לבצע  מנת  על  ביותר  הגבוהים  בסטנדרטים 

פעילות זו ביעילות המירבית. 

השונים  הבסיס  חומרי  ממדיניותה,  כחלק 

ביעילות  מנוצלים  כיל,  של  במפעליה  המיוצרים 

מוסף  ערך  בעלי  המשך  למוצרי  הופכים  ואף 

גבוה. כך למשל, כיל דשנים, הכורה סלע פוספט 

ממכרות בנגב, מייצרת ממנו חומצה זרחתית. כיל 

זו  נוסף של חומצה  עיבוד  מוצרי תכלית מבצעת 

לחומצה זרחתית נקייה, המהווה חומר גלם בייצור 

הפוספט  ממלחי  היגיינה.  ומוצרי  פוספט  מלחי 

מייצרים גם תוספי מזון. 

שוקי הקצה

והחומרים  המזון  החקלאות,  הקצה  בשוקי 

בעקבות  חדשים,  צרכים  מתעוררים   - המורכבים 

מגמות גלובליות שונות. תחומי פעילותה השונים 

הללו,  הצרכים  על  מענה  לתת  באים  כיל  של 

החיוניים לחברה האנושית.

 כיל הינה חברה גלובלית המובילה בתחום המינרלים המיוחדים, המפיקה חומרי גלם ומעבדת אותם תוך שימוש

לקוחותינו שמייצרים  המוצרים  ערך  את  להשביח  מנת  על  מתוחכמים,  ופורמולציה  עיבוד  ויכולות   בתהליכים 

בשוקי הקצה )end-markets( בתחומי החקלאות, המזון והחומרים המורכבים. שלושת תחומים אלה מרכיבים 

מעל 90% מהכנסות החברה כיום. 

כיל פועלת באמצעות שלושה מגזרים – דשנים )בו מבוצעים תהליכי הייצור של הפקת חומרי הגלם וייצור ושיווק אשלג, פוספט, דשנים ודשנים מיוחדים(, 

מוצרים תעשייתיים )הפקת ברום מים המלח וייצור ושיווק תרכובות ברום וזרחן לתעשיות האלקטרוניקה, הבניה, קידוחי נפט וגז ותעשיית הרכב( ומוצרי תכלית 

)בעיקר ייצור, שיווק ומכירה של מגוון רחב של מוצרי המשך )downstream( על בסיס פוספט כתוספי מזון וכחומרי ביניים לתעשייה(.

היקף פעילותה של כיל נפרס לאורך מחזור החיים של מוצרים שונים, משלב הפקת חומר הגלם, דרך הייצור, ובמוצרים מסויימים גם עד לשלב השימוש במוצר, 

או הגעתו לשוקי הקצה )חקלאות, מזון וחומרים מורכבים( בהם מיוצר המוצר הסופי המגיע לצרכן. 

פרק 1. אודות כיל < פרופיל ארגוני פרק 1. אודות כיל < הצרכים האנושיים הבסיסיים

פעילות כיל ושוקי הקצה

חקלאות

מהגידול  בעיקרו  מושפע  אשר  לגרעינים  מהביקוש  מונע  לדשנים  הביקוש 

באוכלוסיית העולם והשינויים בהרגלי התזונה בעולם המתפתח. 

גידול באוכלוסייה ובהכנסה לנפש

העולם  אוכלוסיית  לסטטיסטיקה,  המרכזית  האמריקאית  הלשכה  פי  על 

צפויה לגדול במיליארד נפש לרמה של 8.3 מיליארד עד לשנת 2030. צמיחה 

ובהתאם  למזון  הביקוש  את  מגבירה  המתעוררים  השווקים  של  כלכלית 

בשווקים  לנפש  בהכנסה  מהגידול  כתוצאה  כן,  כמו  לדשנים.  הביקוש  את 

המתעוררים יש מעבר לצריכה של מזון עשיר יותר בחלבונים אשר גורר גידול 

המטבע  קרן  פי  על  חיים.   לבעלי  מזון  לשם  גרעינים  של  לצריכה  בביקוש 

לצמוח  צפויה  המתפתחות  במדינות  לנפש  ההכנסה   ,)IMF( הבינלאומית 

בשיעור של כ-6% עד לשנת 2018.

סינגריה בשרשרת הערך

מגזר

דשנים

מוצרי תכלית

מוצרים תעשייתיים

חומרי גלם

אשלג

פוספט

ברום

מגנזיום

שוקי קצה

חקלאות

מזון

חומרים מורכבים
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הראייה של כיל היום היא פיתוח החברה, תוך מתן מענה 

על צרכי החברה האנושית. לדוגמא - שוקי הקצה שבהם 

אנו פועלים נותנים מענה לצרכים חיוניים יומיומיים של 

מיליארדי אנשים. המגמות של מחסור במים ובקרקעות 

צפויות להתגבר, בד בבד עם גידול האוכלוסיה והביקוש 

למזון. הפתרון, במצב כזה, הוא הגדלת כמות הדשן  וכן  

שימוש בדישון יעיל יותר וחכם יותר. כיל הגדילה בשנים 

האחרונות את פעילותה בתחום הדשנים המיוחדים, 

המשלבים ידע וטכנולוגיה מתקדמת. שילוב זה מאפשר 

לנו לתת מענה לצרכים האלה ולמגדלים - להגדיל 

את היבול שלהם לכל חלקת אדמה. זאת, כמובן, תוך 

צמצום הגידול בכמות הדשן והמים ושיפור ההשפעה על 

הסביבה.

 מר אבי דויטשמן,

משנה למנכ”ל, CFO, פיתוח עסקים ואסטרטגיה

 

המחסור בקרקע חקלאית

במונחים  פוחתים  לנפש  החקלאים  השטחים  העיור,  מתהליכי  כתוצאה 

הקרקע  כמות   )FAO( והחקלאות  המזון  ארגון  נתוני  פי  על  אבסולוטיים. 

החקלאית לנפש צפויה לרדת עד לשנת 2030 מ-0.218 דונם לנפש ל-0.197 

דונם לנפש. לאור זאת, הדרך היחידה להגדיל את הייצור החקלאי היא על ידי 

הגדלת התפוקה בשווקים המתפתחים, בעיקר בסין, הודו, רוסיה, אפריקה 

ומרכז אמריקה וזאת על ידי הגברת השימוש בדשנים )בעיקר אשלג ופוספט(, 

גידול בזמינות מי השקיה שפירים וזרעים משופרים.

הביקוש הגובר למזון

בראייה  נמוכות  לרמות  להביא  להמשיך  צפויה  למזון  בביקוש  העליה 

 grain stock-to-use( היסטורית של יחס מלאי הגרעינים לצריכה השנתית

ratio(.  בהתאם מחירי הגרעינים צפויים להישאר גבוהים בהשוואה לממוצע 

את  להגדיל  ולתמריץ  לחקלאים  גבוהות  להכנסות  שמוביל  מה  ההיסטורי, 

תפוקת הגרעינים וכתוצאה מכך לצריכה גבוהה יותר של דשנים.

נוטריינטים   מספקים  שהם  בכך  החקלאות  בענף  חשוב  תפקיד  לדשנים 

חיוניים המסייעים להגדלת איכות וכמות התוצרת. כיל מייצרת אשלגן וזרחן, 

המהווים שניים משלושת הנוטריינטים העיקריים החיוניים להתפתחות הצמח 

- אשלגן, זרחן וחנקן )K, P ו-N(. שלושת הנוטריינטים הללו נמצאים בקרקע 

בריכוזים שונים באופן טבעי, אולם השימוש בקרקע לצרכי חקלאות מדלל 

היבול  בתפוקות  לירידה  מוביל  זה  שימוש  בקרקע.  אלה  יסודות  ריכוז  את 

ומעלה את הצורך להשלים מחסור זה ממקורות חיצוניים באמצעות דישון.

הדשנים  משוק  יותר  מהיר  גידול  קצב  בעל  הינו  המיוחדים  הדשנים  שוק 

על  והעונים  אישית  המותאמים  דשנים  מחפשים  חקלאים  הקונבנציונליים. 

התפוקה  את  למקסם  מנת  על  ספציפיים,  ואקלים  גידולים  של  הצרכים 

ואיכות היבולים. הדשנים המיוחדים מאפשרים לחקלאים לתת מענה לצרכים 

החדשים של ענף החקלאות, תוך הגנה מרבית על הקרקע והסביבה. הדשנים 

המיוחדים מאפשרים הזנה מדויקת יותר של היסודות החיוניים להתפתחות 

חשיפה  משמעותית  להפחית  מאפשרים  וחנקן(,  אשלגן  )זרחן,  הצמח 

לחומרים הפעילים וחוסכים זמן עבודה והשקיה. דשנים אלה כוללים דשנים 

בשחרור מבוקר )CRF( המאפשרים לנוטריינטים להשתחרר בצורה מדויקת 

)SRF( המאפשרים שחרור מאוד  על פני זמן, דשנים בשחרור מושהה/איטי 

במערכות  המשולבים  נוזליים  דשנים  בלבד(,   K-ו  N( הנוטריינטים  של  איטי 

הינו  בהם  הנפוץ  שהשימוש  במים  מלאה  מסיסות  בעלי  ודשנים  ההשקיה 

לדישון באמצעות מערכות השקיה בטפטוף וריסוסי עלווה. דשנים מיוחדים 

הם מתרחבים  אך  ומדשאות(  גננות  )חממות,  מיוחדים  לגידולים  משמשים 

במהירות לתוך גידולי השדה )ראה הרחבה בפרק אחריות בשרשרת הערך(.

פרק 1. אודות כיל < פרופיל ארגוני < מזוןפרק 1. אודות כיל < פרופיל ארגוני < חקלאות

הדשנים שכיל מייצרת מסייעים לייצור 

כמות גדולה יותר של מזון ביעילות 

רבה יותר. במציאות בה השטח 

החקלאי הזמין לעיבוד מצטמצם 

ואוכלוסיית העולם הולכת וגדלה, יש 

לכך חשיבות מכרעת.

הביקוש למוצרי מזון שונים ומגוונים 

במדינות המתפתחות השתנה 

באורח מרחיק לכת במהלך העשורים 

האחרונים.

מזון

ומגוונים במדינות המתפתחות השתנה באורח  הביקוש למוצרי מזון שונים 

מרחיק לכת במהלך העשורים האחרונים. שינויים אלו נתמכו במספר מגמות 

דמוגרפיים  שינויים  לנפש,  בהכנסה  הגידול  זה  ובכלל  גלובליים  ותהליכים 

ושינויים באורח החיים. תהליכים נוספים כגון מודעות גדלה לתזונה ובריאות, 

ושינויים  יותר  ארוכות  עבודה  שעות  מזון,  מוצרי  של  רחב  למגוון  הנגישות 

ואיכותיים  מתוחכמים  למוצרים  הביקוש  לעליית  הביאו  המשפחה,  במבנה 

יותר ובעלי חיי מדף ארוכים יותר כמו מזון מוכן ומוצרי מזון מעובדים. 

תהליכים אלה מניעים אימוץ של מוצרי מזון מתוחכמים יותר וגידול בביקוש 

ומראה  מרקם  טעם,  ובעלי  ומאוזן,  גבוה  תזונתי  ערך  בעל  מעובד  למזון 

משופרים. התארכות שרשרת אספקת המזון כמו גם מודעות צרכנית גוברת 

לבזבוז של מזון, מגדילים גם הם את הביקוש למוצרי מזון עמידים בעלי חיי 

בטווח  מזון  לתוספי  הביקוש  את  מגבירות  אלה  מגמות  יותר.  ארוכים  מדף 

הארוך ובכלל זה תוספי מזון על בסיס פוספט, פורמולציות המכילות פוספט 

ומוצרי היגיינה לתעשיית הבשר, מוצרי חלב והמשקאות. 

למזונות  גלם  חומרי  משמשים  סידן  ותרכובת  מיוחדים  מגנזיה  מוצרי  ייצור 

יתנו מענה  כן, נמצאים בתהליכי פיתוח מוצרים חדשים אשר  בריאות. כמו 

לצורך העולמי הגובר במוצרים דלי נתרן.
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ים המלח 
)ישראל(

הנגב )ישראל(

)ספרד(
)אנגליה(

IBerpotash
  CPL &  

אשלג

פוליסולפט

ברום

מגנזיום

מלח

פוספט

חומרים מורכבים

על  פתרונות  הכוללים  כיל,  מייצרת  אותם  מורכבים  לחומרים  הביקוש 

בפעילות  מהגידול  מונע  פוספט,  מבוססי  ומוצרים  זרחן  ברום,  בסיס 

ומוצרים  וכן הגידול בביקוש למים שפירים  הבניה, הביקוש הגדל לאנרגיה 

ובמודעות  ברגולציה  לעליה  גם  הביאה  החיים  ברמת  פרמצבטיים. העלייה 

לביוצידים  בעירה,  למעכבי  הביקוש  גדל  מכך  כתוצאה  הסביבה.  לאיכות 

מגנזיה  ברום,  בסיס  על  ולחומרים  וכלור  ברום  בסיס  על  במים  לטיפול 

והגז  הנפט  בקידוחי  הגידול  כן,  כמו  הפרמצבטיקה.  לתעשיית  ואשלג 

צלולות  ולתמיסות  קידוח  לנוזלי  בביקוש  לגידול  ולהביא  להימשך  צפויים 

מפצלים.  הגז  ייצור  לתעשיית  מים  לטיהור  לביוצידים  וכן  ברום  בסיס  על 

 המספר השנתי הממוצע בעולם של אסדות נפט גדל בקצב שנתי של 3.6%,

מ-2,395 בשנת 2004 ל-3,412 בשנת 2013.

השימוש המסחרי העיקרי של הברום הוא בתחום מעכבי הבעירה המהווה, 

נכון להיום כ-40% מהביקוש לברום. על מנת לעמוד בדרישות בטיחות באש, 

הסופיים,  ובמוצרים  הייצור  בתהליכי  כתוספים  הבעירה  מעכבי  משמשים 

חומרי  מודפסים,  מעגלים  אלקטרוניקה,  למוצרי  פלסטיק  מארזי  כגון: 

וטקסטיל. שוק מעכבי הבעירה קטן בשנים  בידוד לבניה, רהיטים, מכוניות 

הברום  כיום,  ניכרת.  במידה  גדלו  לברום  חלופיים  שימושים  אך  האחרונות 

משמש במספר יישומים חדשים, למשל לטיהור מים עבור תעשיות שונות, 

לתעשיית ייצור גז מפצלים, לקידוחי נפט וגז ולשימושים תעשייתיים אחרים.

ברום  תרכובות  בסיס  על  אנרגיה  לאגירת  מערכות  כיל  מפתחת  בנוסף, 

יותר.  ידידותית  ייחודיות, שמסייעות לספקי האנרגיה להתבסס על אנרגיה 

פיתוח נוסף הוא סדרת מוצרי  ה-®Merquel, המשמשת לטיפול בפליטות 

כספית מתחנות כוח פחמיות. 

כמו כן, עוסקת כיל באמצעות מגנזיום ים המלח, בשיווק ומכירה של מגנזיום 

טהור וסגסוגות מגנזיום. נוסף על כך, מייצרת החברה קרנליט יבש וכן מוצרי 

לוואי הכוללים כלור וסילווניט.

מגנזיום הינה מתכת הנחשבת למתכת מבנית מהקלות ביותר. אחד ממאפייניו 

העיקריים של המגנזיום הינו יחס חוזק למשקל טוב יותר בהשוואה למתכות 

אחרות וחלופיות, בעיקר פלדה ואלומיניום. עיקר שימושה של המתכת הינו 

בענפי התעשייה הבאים: ענף האלומיניום, שם משמשת המתכת כמסגסג 

ייצור הפלדה, שם משמשת המתכת כחומר  ענף  בייצור אלומיניום;  עיקרי 

עזר במיצוי גופרית מפלדה וענף היציקות מסגסוגות מגנזיום, בעיקר לייצור 

חלקים לענף הרכב.

בע”מ,  טכנולוגיות   I.D.E-מ ב-50%  כיל  מחזיקה  זו,  פעילותה  על  בנוסף 

הפועלת בתחומים הבאים: הקמה ומכירה של מתקנים להתפלת מים, מכירת 

וייצור  מים  להתפלת  במים,  לטיפול  מתקנים  של  ותחזוקה  הפעלה  מים, 

ופיתוח של מאיידים תעשייתיים ומשאבות חום, בישראל ובעולם. 

מזון  חקלאות,  הקצה:  שוקי  משלושת  נובעות  כיל  מהכנסות   90% מעל 

וחומרים מורכבים.

פרק 1. אודות כיל < פרופיל ארגוני < חומרים מורכבים

כיל הינה בין חברות הכימיקלים 

הבודדות בעולם הפועלות משלב 

חומר הגלם ועד לשלב שוקי הקצה. 

ייחודיות זו מסייעת לה להמשיך 

להתפתח ולספק מענה לצרכיה 

המשתנים של החברה האנושית.

מעכבי הבעירה שכיל מייצרת 

מאפשרים לתעשיות רבות לייצר 

מוצרים יעילים ובטוחים לשימוש 

הציבור. ביוצידים על בסיס כלור וברום 

משמשים לטיפול במים לסוגיהם 

השונים. מוצר ה-®Merquel משמש 

בפתרון בעיית פליטות הכספית 

המגיעות מתחנות כוח מונעות פחם 

ומשריפת חומרים מסוכנים, ומאפשר 

לשמור על אוויר נקי יותר.

מספר 1 בברום אלמנטרי, כשליש מכושר ייצור הברום העולמי.  

מספר 1 בעולם במעכבי בעירה על בסיס זרחן.  

מספר 1 בעולם בפוספטים מיוחדים.  

מספר 1 בעולם בייצור מוצרי דיכוי שריפות יער.  

מספר 1 באירופה בייצור דשני PK )דשנים מורכבים המכילים  

אשלג ופוספט(.

מספר 2 במערב אירופה ומספר 6 בעולם בייצור אשלג.  

מספר 2 בעולם המערבי ביצור מגנזיום.  

יצרן מרכזי של כימיקלים מיוחדים בשוקי נישה.  

כיל מובילה את השוק במרבית תחומי פעילותה

בזכות חיפוש מתמיד אחר הזדמנויות עסקיות חדשות וצרכים חדשים, מצליחה כיל לשמור לאורך השנים על מעמד 

מוביל בעולם בקבוצות מוצרים שונים, וביניהם הברום האלמנטרי, חומרים למניעת התפשטות שריפות, מעכבי בעירה 

על בסיס זרחן ועוד.

חומרי הגלם
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 ICL Fertilizers מגזר כיל דשניםICL Performance Products מגזר כיל מוצרי תכלית

מגנזיום ים המלח )IMI( תמ”י ICL Industrial Products מגזר כיל מוצרים תעשייתיים

לצורך אספקת מזון לאוכלוסיית העולם הגדלה מפיקה כיל דשנים אשלג מים המלח, וכורה ומפיקה אשלג ומלח ממכרות תת-קרקעיים בספרד ובאנגליה. 

כיל דשנים מעבדת את האשלג לסוגיו ומשווקת אותו ברחבי העולם. בשנת 2013 היווה האשלג כ-54% ממכירות המגזר. כמו כן, כיל דשנים כורה ומעבדת 

סלע פוספט במכרות פתוחים בנגב ומייצרת בישראל חומצה גופרתית, חומצה זרחתית חקלאית, דשני פוספט, דשנים מורכבים, המבוססים בעיקר על אשלג 

ופוספט, דשנים נוזליים ודשנים מסיסים. כיל דשנים מייצרת דשנים מורכבים גם בהולנד, בגרמניה ובבלגיה, דשנים נוזליים ודשנים מסיסים בספרד, דשנים 

בשחרור איטי ודשנים בשחרור מבוקר בהולנד ובארצות הברית ותוספי מזון לבעלי חיים, על בסיס פוספט, בטורקיה ובישראל. כיל דשנים משווקת את מוצריה 

ברחבי העולם ובעיקר באירופה, ברזיל, סין, הודו וישראל. פעילות כיל דשנים כוללת גם את פעילות מפעלי תובלה בע’’מ, העוסקת בהובלת מטענים בכלל 

ומטעני צובר בפרט, בעיקר עבור חברות כיל בישראל.

חדשות  מחקר  מעבדות  תמ”י  ברשות  כיל.  של  המרכזי  המחקר  מכון  הוא   )IMI( תמ”י 

מהטובות בישראל, מתקן מיני-פיילוט מודרני ומתוחכם, מתקני פיילוט גדולים ומעבדות 

ופיתוח,  אנליטיות המצוידות במיטב המכשור. תמ”י מספקת שירותים בתחומים: מחקר 

ייצור מגוון רחב של בדיקות ואנליזות למגוון לקוחות, לרבות תעשייה כימית, פרמצבטית, 

הוא המשאב  וכדומה. המשאב המרכזי של תמ”י  סביבה  איכות  שירותי  המזון,   תעשיית 

קורוזיה  מומחי  אנליטיים,  כימאים  מיקרוביולוגים,  מהנדסים,  כימאים,  הכולל:  האנושי, 

איכותיים  בצוותים  עבודה  מציעה  תמ”י  ומגוונים.  שונים  בתחומים  מנוסים  וטכנאים 

ומקצועיים כפי שמצופה ממכון מחקר ופיתוח מוביל.

מגנזיום  ומכירה של  שיווק  בייצור,  עוסקת  ים המלח  מגנזיום 

טהור וסגסוגות מגנזיום. נוסף על כך החברה מייצרת קרנליט 

הנמוך  משקלו  וסילווניט.  כלור  הכוללים  לוואי  מוצרי  וכן  יבש 

של המגנזיום ביחס למתכות אחרות וחוזקו מהווים את הבסיס 

העיקרי לשימוש בו בתעשיית היציקות של חלקים לתעשיית 

הרכב.

פעילות התאגיד נחלקת בין שלושה מגזרי פעילות:

התאגיד

לאור הצורך הגובר בייצור מים נקיים יותר ובמוצרים מוגנים ובטיחותיים יותר, כיל מוצרים תעשייתיים עוסקת בפיתוח, ייצור, שיווק ומכירה של ברום וכימיקלים 

תעשייתיים, המבוססים ברובם על ברום, מגנזיה, כלור ומלחים שמקורם בים המלח, וכמו כן על זרחן וכלור הנרכשים מחברות שאינן שייכות לתאגיד. בשנת 

2013, הייתה כיל מוצרים תעשייתיים היצרנית המובילה בעולם של ברום אלמנטארי כשייצרה כשליש מהתוצרת העולמית של מוצר זה. מוצרי החברה נחלקים 

ביוצידים משמשים את  והרהיטים.  והאלקטרוניקה, הבניה, הרכב  רבות. מעכבי הבעירה משמשים את תעשיות החשמל  ומשמשים תעשיות  לפי שימושים 

תעשיות המים התעשייתיים, מי השתייה ובריכות השחייה. תמיסות צלולות משמשות בתעשיית קידוחי הנפט, סדרת מוצרי ה -®Merquel  משמשת לטיפול 

בפליטות כספית מתחנות כוח פחמיות. מוצרים על בסיס מגנזיה משמשים את תעשיות המזון והפארמה וכן את תעשיית השנאים. מוצרי מלח שונים משמשים 

לשיכוך אבק והפשרת שלגים. כיל מוצרים תעשייתיים משווקת את מוצריה בעולם כולו.

לצורך העלאת רמת החיים של אוכלוסיית העולם, אספקת מוצרים בטוחים ושמירה על היערות כיל מוצרי תכלית עוסקת בפיתוח, ייצור, שיווק ומכירה של מגוון 

רחב של מוצרים מבוססי פוספט, המשמשים בין היתר כחומר גלם לייצור תוספי מזון, לייצור מוצרי היגיינה ולייצור מוצרים למניעת התפשטות שריפות ולכיבוין. 

זאת במסגרת מדיניות כיל להגדיל ייצור מוצרי המשך מחזיקי ערך מוסף גבוה יותר, וכן בפיתוח, ייצור, שיווק ומכירה של מוצרים מבוססי אלומינה ומוצרים 

אחרים. כיל מוצרי תכלית מנקה חלק מהחומצה הזרחתית החקלאית, המיוצרת בכיל דשנים, רוכשת חומצה זרחתית נקייה ממקורות אחרים ומייצרת חומצה 

זרחתית תרמית ההכרחית עבור תעשיית האלקטרוניקה והתעשייה הסולארית. הייצור של כיל מוצרי תכלית נעשה באתרי ייצור באירופה, בייחוד בגרמניה, 

בארצות הברית, בברזיל, בישראל, בסין, במקסיקו ובמדינות נוספות.  מוצרים מבוססי זרחן היוו כ -76% ממכירות כיל מוצרי תכלית בשנת 2013.

פרק 1. אודות כיל < פרופיל ארגוני < התאגיד
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מפעלי ים המלח
החברה מייצרת אשלג וכן מגוון רחב של מוצרים 

אמבט,  מלחי  תעשייתיים,  מלחים  כימיים, 

הממוקם  ייצור  אתר  לחברה  ועוד.  בישול  מלח 

בסדום, אתר שינוע )צפע( במישור רותם, מסוף 

מטה  ומשרדי  אשדוד  בנמל  מסוף  אילת,  בנמל 

הממוקמים בבאר שבע.

דשנים וחומרים כימיים
לחקלאות  דשנים  ייצור  בתחום  פועלת  החברה 

השוק  עבור  בעיקר  תעשייתיים,  וכימיקלים 

נוזליים  דשנים  מייצרת  החברה  הישראלי. 

כמו  וחנקן.  זרחן  אשלגן,  מבוססי  לחקלאות, 

מסיסים   NPK דשני  ומייצאת  מייצרת  היא  כן 

למספר מדינות. לחברה מערך שיווק הכולל ייעוץ 

ממוחשבת,  לוגיסטית  ומערכת  שוטף  אגרונומי 

לכל  דרישה  פי  על  דשן  אספקת  המאפשרת 

חקלאי ברחבי הארץ.

ICL Fertilizers Europe C.V
החברה ממוקמת באמסטרדם, הולנד ומייצרת, 

מפיצה ומשווקת דשנים מסוג, P, PK, NP ו- 

NPK בכל רחבי אירופה.

Cleveland Potash Limited 
(CPL)

יצרנית  והינה  אנגליה  בצפון  ממוקמת  החברה 

ומשווקת של אשלג, פוליסולפט ומלח.

ICL Fertilizers Germany
החברה ממוקמת בלודוויגשפן, גרמניה ומייצרת, 

 NPK -ו P, PK, NP ,מפיצה ומשווקת דשנים מסוג

בכל רחבי אירופה.

רותם אמפרט נגב בע״מ
פועלת בשלושה אתרים עיקריים: באתר צין ואורון 

פוספטים  והעשרת  כרייה  פעילות  מתבצעת 

מתבצע  והעשרה,  כרייה  על  נוסף  רותם,  ובאתר 

מסוף  לחברה  כן,  כמו  ההמשך.  מוצרי  ייצור 

משתמשת  והיא  אשדוד  נמל  בעורף  גופרית 

אילת  נמל  וחברת  אשדוד  נמל  חברת  בשירותי 

המוצרים  שלושת  מוצרים.  ולשינוע  לאחסון 

העיקריים שמייצרת החברה הם חומצה זרחתית, 

גם  מיוצרת  בחברה  גופרתית.  וחומצה  דשנים 

מגזר  מפעילות  כחלק  נקייה  זרחתית  חומצה 

מוצרי תכלית.

מפעלי תובלה
ולוגיסטיקה.  אחסנה  הובלה,  שירותי  מספקת 

החברה מחולקת לשלוש חטיבות: נוזלים, תפזורות 

של צי  בממוצע  מפעילה  החברה  כללי.   ומטען 

משנה  במובילי  גם  ונעזרת  ביום  משאיות  כ-350 

לשם כך. כמו כן, היא מפעילה את מסוף המכולות 

במסוף צפע.

IBerpotash
החברה ממוקמת בחבל קטלוניה שבספרד 

ומייצרת ומשווקת אשלג ומלח.

Rotem Turkey
ומייצרת  טורקיה  בבנדירמה,  ממוקמת  החברה 

תוספים למזון לבעלי חיים. 

חברות עיקריות במגזר הדשנים

Everris
לחברה ארבעה מפעלי ייצור הממוקמים בהולנד, 

אנגליה ושניים בארה״ב. כמו כן החברה מפעילה 

למצעי  המשמש  כבול  נכרה  בהן  מכרות  מספר 

גידול באנגליה. החברה פעילה בשלושה תחומים: 

הגידול ובתי  המסחריות  המשתלות   תחום 

)ornamental horticulture(, תחום המדשאות, 

ספורט ומשטחי  ציבוריים  דשא  משטחי   הכולל 

)turf(, ותחום החקלאות האינטנסיבית/מתקדמת 

)specialty agriculture(. החברה עוסקת בייצור 

דשנים  מושהה,  בשחרור  דשנים  של  ובמכירה 

גידול,  מצעי  מסיסים,  דשנים  איטי,  בשחרור 

מוצרים להגנת הצומח וזרעי דשא.

פרק 1. אודות כיל < חברות עיקריות במגזר הדשנים

דשנים לדשא
אצטדיונים ומגרשי גולף ברחבי 

העולם מתגאים בדשא ירוק 

ובריא, שגדל מזרעים משולבי 

דשנים תוצרת מפעלי כיל. 

הדשא עמיד בפני שחיקה וצבעו 

הכהה מאפשר לשחקנים לזהות 

את מיקומם במגרש. הדשן 

הוא ללא תוספים, טבעי ובריא 

לדורכים עליו.

Fuentes
החברה ממוקמת בספרד ועוסקת בעיקר בייצור 

ושיווק מוצרי דישון המותאמים להשקיה בטפטוף 

ובריסוסי עלווה. החברה מייצרת דשנים בהתאמה 

ודשנים  נוזליים   NPK דשני  ומשווקת  אישית 

מפעלי  מתקדמים,  מתקנים  לחברה  מוצקים. 

קרטחנה,  )טוטנה,  אתרים  במספר  ואריזה  ייצור 

נמל קרטחנה ונמל אלמרייה( וכן צי משאיות.

Nu3 NV
ייצור  מתקן  בעלת  בבלגיה,  ממוקמת  החברה 

 NPK מתקדם מסוגו ועוסקת בעיקר בייצור דשני

 .)WSNPK( מסיסים
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ICL-IP Terneuzen
ומייצרת  שבהולנד  בטרנויזן  ממוקמת  החברה 

בעיקר תרכובות על בסיס ברום לתעשיות שונות, 

בניין,  הדברה,  חומרי  התרופות,  תעשיית  כגון 

מעכבי בעירה ופלסטיק.

תרכובות ברום
מפעל החברה ממוקם במועצה תעשייתית נאות 

חובב. מטה החברה ממוקם בבאר שבע. החברה 

מייצרת תרכובות על בסיס ברום לטובת שווקים 

בעיקר  בעירה,  מעכבי  שונות:  ותעשיות  שונים 

קרקע  חיטוי  והפלסטיק,  האלקטרוניקה  בשוק 

והדברה, קידוחי נפט, מניעת פליטות של כספית 

טקסטיל,  במים,  וטיפול  חיטוי  כוח,  בתחנות 

פלסטיקה ובניין.

ברום ים המלח
מפעלי החברה ממוקמים בשני אתרים:

אתר פריקלאס

חומרים  ומייצר  רותם  במישור  ממוקם  המפעל 

בעיקר  שמשמשים  מגנזיום,  בסיס  על  שונים 

שנאים,  פלדת  ותרופות,  מזון  תוספי  לתעשיית 

גומי, רכב ודשנים. 

Sino-Brom Compounds Co. Ltd
החברה ממוקמת בשנגונג שבסין. החברה מייצרת 

מונעי  לתחום  בעיקר  ברום,  בסיס  על  מוצרים 

והפלסטיקה  האלקטרוניקה  בתעשיות  הבעירה 

וכן מוצרים לטיפול במים. 

Jiaxing ICL Chemical Co. Ltd
החברה ממוקמת בנמל ג’יקסינג שבסין. המפעל 

משמש  הוא  הקצר  בטווח   .2012 בשנת  נחנך 

לייצור ביוציד על בסיס ברום, המשמש בתעשיית 

נוסף  ביוציד  של  ייצור  צפוי  בהמשך  מים.  חיטוי 

ומעכבי בעירה על בסיס זרחן.

Clearon
שבארצות  וירג’יניה  במערב  ממוקמת  החברה 

בסיס  על  מים  לחיטוי  חומרים  ומייצרת  הברית 

 TCCA הם   החברה  של  העיקרים  מוצריה  כלור. 

לחיטוי  בעיקר  משמש   TCCA המוצר   .DCCA-ו

בריכות שחייה וספא ואילו המוצר DCCA משמש 

)כגון  ציבוריים  במבנים  משטחים  לחיטוי  בעיקר 

בתי חולים ומחלבות(. 

 Lianyungang Dead Sea
Bromine Co. Ltd

ומייצרת  שבסין  בג’אנגסו  ממוקמת  החברה 

נפח וחיטוי  קרקע  חיטוי  לתעשיית  אחד   מוצר 

וביוציד אחד. 

חברות עיקריות במגזר מוצרים תעשייתיים

אתר ברום-כלור

יצרן הברום הגדול  והוא  המפעל ממוקם בסדום 

בעולם. הברום המיוצר במפעל משמש הן כחומר 

והן כברום אלמנטרי,  בייצור תרכובות ברום  גלם 

התרופות,  בתעשיות  בעיקר  שונות,  לתעשיות 

חומרי הדברה וחיטוי, מעכבי בעירה וצמיגים.

ICL IP-America
מפעל החברה ממוקם במערב וירג’יניה ארה”ב ובו 

מיוצרים מעכבי בעירה מבוססי זרחן שמשמשים 

אלקטרוניקה,  וביניהן:  תעשיות  של  רחב  במגוון 

רהיטים, רכב, בניין ועוד.

הידראולים  נוזלים  במפעל  מיוצרים  בנוסף, 

לבוכנות בתחנות כח, לייצור אלומיניום ולתעשיית 

המטוסים.

Scora
ומייצרת  צרפת,  בקפייר,  ממוקמת  החברה 

שמשמשים  מגנזיום,  בסיס  על  שונים  חומרים 

בעיקר לתעשיית המזון. כמו כן, מיוצרים במפעל 

עבור הפלדה  המשמשים  נוספים   חומרים 

שנאים ותרופות.

Medentech
החברה ממוקמת בווקספורד שבאירלנד ומייצרת 

האדם  בריאות  על  לשמירה  המסייעים  חומרים 

 aqua המוצר  מים.  חיטוי  של  בתחום  והחי 

ביותר בשוק  tabs הוא אחד המוצרים הנמכרים 

הטבליות לחיטוי ולטיהור מי שתייה.

 ICL-IP Bitterfeld GmbH
החברה ממוקמת בביטרפלד שבגרמניה ומייצרת 

לתעשיות  בעיקר  זרחן  בסיס  על  בעירה  מעכבי 

מוקצף  ופוליאוריתן  והבניין,  הרכב  הרהיטים, 

לאיטום.

פרק 1. אודות כיל < חברות עיקריות במגזר מוצרים תעשייתיים

המסת שלגים
מלחים מתוצרת מפעלי כיל 

משמשים להפשרת קרח 

המצטבר בכבישים ומסכן את חיי 

הנוסעים ומקלים על חיינו במגוון 

דרכים נוספות, כמו שיכוך אבק, 

טבליות ריכוך למדיחי כלים ועוד.
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BKG Jiangyin
ומייצרת  שבסין  בג’יאנקסינג  ממוקמת  החברה 

במים,  טיפול  הנייר,  תעשיית  עבור  מוצרים 

קוסמטיקה והנעלה.

Yunnan BK Giulini Tianchuang
ומייצרת  שבסין  בקונמינג  ממוקמת  החברה 

ולתעשיות  המזון  לתעשיית  מיוחדים  פוספטים 

נוספות.

 

ICL Performace Product LP
)מיזורי,  הברית  בארצות  אתרים  כמה  לחברה 

בקנדה.  וכן  וקליפורניה(  אינדיאנה  קנזס, 

ופוספטים  זרחתיות  חומצות  מייצרת  החברה 

לתעשיית המזון, טיפול במים, מתכות, קרמיקה, 

החברה  כן,  כמו  ועוד.  אספלט  אלקטרוניקה, 

מייצרת מוצרים לבטיחות אש ולמניעת חלודה.

Performance Products 
Europe/Asia Pacific

לודוויגשפן,  בגרמניה:  אתרים  שלושה  לחברה 

מוצרים  מייצרת  החברה  וקנפסאק.  לדנבורג 

המזון,  תעשיית  עבור  ואלומינה  פוספט  מבוססי 

קוסמטיקה,  בניה,  חומרי  במים,  טיפול  הנייר, 

פארמה, היגיינה, ביגוד והנעלה.

Fibrisol-Muscalla
החברה ממוקמת בוויירנהיים שבגרמניה ומייצרת 

תוספי מזון.

ICL PP Brazil
חוזה  בסאו  ואתר  פאולו  בסאו  אתר  לחברה 

פוספטים  מייצרת  החברה  ברזיל.  קמפוס,  דוס 

ולשימושים  המזון  לתעשיית  ומרכיבים 

תעשייתיים נוספים.

Fibrisol Service London
ומייצרת  בריטניה,  בלונדון,  ממוקמת  החברה 

תוספי מזון.

Fibrisol Sevice Australia
החברה ממוקמת במלבורן, אוסטרליה, ומייצרת 

תוספי מזון.

Shanghai Tari International
החברה ממוקמת בשנגחאי, סין, ומייצרת תוספי 

מזון.

ICL France
ומייצרת  שבצרפת  בוואס  ממוקמת  החברה 

מוצרי היגיינה, חומרים לטיהור מים וחומרי ניקוי 

לתעשייה ולחקלאות.

Anti-Germ Germany
ומייצרת  שבגרמניה  בממינגן  ממוקמת  החברה 

מוצרי היגיינה, חומרים לטיהור מים וחומרי ניקוי 

לתעשייה ולחקלאות.

Anti-Germ Austria
שבאוסטריה  בניאומרקט  ממוקמת  החברה 

מים  לטיהור  חומרים  היגיינה,  מוצרי  ומייצרת 

וחומרי ניקוי לתעשייה ולחקלאות.

Anti-Germ Hungary
ומייצרת  הונגריה,  בנירגיהזה,  ממוקמת  החברה 

מוצרי היגיינה וחומרי ניקוי לתעשיה.

Puriphos
חטיבת הייצור ממוקמת במישור רותם שבישראל 

ומייצרת חומצה זרחתית באיכות מזון.

חברות עיקריות במגזר מוצרי תכלית

פרק 1. אודות כיל < חברות עיקריות במגזר מוצרי תכלית

משפרי אפייה
משפריי האפייה, המכילים 

מינרלים מתוצרת כיל, 

משפרים את תכונות הבצק, 

מאפשרים התפחה מלאה 

ואחידה ומונעים התפתחות של 

עובש וחיידקים במוצר.

 ICL Fosfatos y Additivos
Mexico

החברה ממוקמת במונטריי שבמקסיקו. החברה 

מייצרת פוספטים ותוספים לתעשיית המזון.
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הזרחתית  החומצה  הברום,  האשלג,  בשווקי  בעולם  מרכזי  מעמד  לכיל 

וזרחן  ברום  בסיס  על  הבעירה  מעכבי  המיוחדים,  הפוספטים  הנקייה, 

יסוד  אבני  הינם  ופוספט  אשלג  שריפות.  התפשטות  למניעת  והכימיקלים 

יישומים,  של  רחב  למגוון  משמש  הברום  הדשנים.  בתעשיית  מרכזיים 

בעיקר  משמשים  החברה  מוצרי  בעירה.  במעכבי  בסיסי  כרכיב  בעיקר 

והגז, בתחום טיהור  בענפי החקלאות, המזון, האלקטרוניקה, קידוחי הנפט 

 והתפלת המים ובתחום הפחתת פליטת כספית מארובות תחנות הכח, וכן

האלומיניום  הרכב,  התרופות,  הקוסמטיקה,  הנייר,  הדטרגנטים,  בתעשיות 

פעילותה. תחומי  ברב  שנים  עשרות  של  מצטבר  ניסיון  לכיל   ועוד. 

מתוצרת  מסוימים  מוצרים  במכירת  בישראל.  נמכרת  כיל  מתוצרת  כ-5%  

כיל, הוכרזו כיל וחלק מהחברות הבנות שלה כמונופול בישראל. בשנת 2013 

כ-51% ממחזור המכירות של כיל נבעו מייצור המתבצע מחוץ לישראל. סה”כ, 

נמכרו בשנת 2013 5,035 אלף טון אשלג )מכירות פנימיות וחיצוניות(, 1,695 

המכירות  עלות  מסך  כ-11%  פוספט.  סלע  טון  אלף  ו-879  דשנים  טון  אלף 

פעילות גלובלית

לכיל מעמד מרכזי בעולם 

בשווקי האשלג, הברום, החומצה 

הזרחתית הנקייה, הפוספטים 

המיוחדים, מעכבי הבעירה על 

בסיס ברום וזרחן והכימיקלים 

למניעת התפשטות שריפות. 

המסופקים  גלם  לחומרי  מיוחסים  לישראל  מחוץ  המיוצרים  המוצרים  של 

מישראל. 

בשנת  כיל  מכירות  של  הגיאוגרפית  ההתפלגות  את  המתאר  תרשים  להלן 

2013 ותיאור מיקום האתרים העיקריים של החברה:

פרק 1. אודות כיל < פעילות גלובלית

דרום אמריקה

12%

שאר העולם

3%

אירופה

38%

ישראל

5%

אסיה

23%

צפון אמריקה

19%

אתר ייצור

מרכז לוגיסטי

משרד שיווק

משרדים ראשיים

מכירות 2013
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חברת כיל, כימיקלים לישראל בע”מ, הוקמה כחברה ממשלתית בשנת 1968. משנת 1992 החלה בתהליכי הפרטה עת הונפקה באופן חלקי בבורסה לניירות 

ערך בתל אביב. כיל נמכרה לחברה לישראל, שנשלטה באותה העת על ידי משפחת אייזנברג. בשנת 1999 רכשה קבוצת עופר את מניות משפחת אייזנברג 

בחברה לישראל. כיל היא חברה ציבורית רב-לאומית הנסחרת בבורסה בתל אביב. החברה מחולקת לשלושה מגזרי פעילות: כיל דשנים, כיל מוצרים תעשייתיים 

וכיל מוצרי תכלית בחלוקה על בסיס ניהולי-פונקציונלי. 

להלן פירוט המגזרים הניהוליים של כיל נכון לתקופת הדיווח )סוף שנת 2013(:  

שינויים בניהול עסקי התאגיד
ביום 22 באוקטובר 2013 החליט דירקטוריון כיל לאחר שבחן לעומק, בסיוע 

ואת  שנים  מזה  נהוגה  שהייתה  כפי  עבודתו  מתכונת  את  חיצונים,  יועצים 

מידת התאמתה לאסטרטגיה החדשה ולנורמות הממשל התאגידי המשתנות 

החתירה  המשך  שיבטיח  כך  עבודתו  נוהל  את  לעדכן  לעת,  מעת  בעולם 

ליעדם העיסקיים תוך הקפדה על נורמות של מצוינות ושקיפות. בין היתר, 

החליט דירקטוריון כיל על שינוי מתכונת העבודה של ועדות הדירקטוריון וכן 

בנוהל  הוסדר  השינויים  ומכלול  המגזרים  של  והועדות  הדירקטוריונים  של 

עבודת דירקטוריון חדש שאומץ ביום 11 בפברואר 2014 )ראה הרחבה בפרק 

הינו שעיקרם  חדשים  ניהוליים  פורומים  הוקמו  בבד,  בד  תאגידי(.   ממשל 

הנהלת  מחברי  מורכב  אשר   )Global Executive Committee( ה-״GEC״ 

לדיונים מגזר  כל  ולהנהלת  החברה  להנהלת  משותף  ופורום   החברה 

שוטפים אודות הפעילות העסקית והתוצאות הכספיות של המגזרים.  

כל מגזר מרכז תחתיו מספר חברות ואתרי ייצור, אשר להם מכנה משותף, ואולם זהו מבנה ניהולי בלבד שאינו מהווה גוף משפטי. 

לצד המבנה הניהולי מגזרי, הוקמו בכיל מטות ארגוניים על בסיס גיאוגרפי שנועדו לתאם בין החברות השונות הפעילות באותו איזור גיאוגרפי, על מנת לייעל 

ולמנוע כפילויות ובכדי למצות את הסינרגיות בין המגזרים באותו איזור, והכל מבלי לגרוע מהאחריות הכוללת של המגזרים לחברות וליחידות העסקיות עליהן 

הם מופקדים.

מבנה החברה ובעלותה

כיל מוצרים תעשיייתים

מעכבי בעירה

על בסיס ברום, זרחן ומגנזיה  

ברום אלמנטארי

מלחי ים המלח

כימיקלים אחרים

תרכובות אורגניות ואנאורגניות  

מבוססות ברום  

ביוצידים לטיפול במים מבוססי ברום וכלור  

נוזלים פונקציונאליים על בסיס זרחן  

מוצרי מגנזיה  

מוצרי זרחן אנאורגניים  

כיל מוצרי תכלית

פוספטים מיוחדים

חומצה זרחתית באיכות מזון, טכנית   

ואלקטרונית

מלחי פוספט  

תוספי מזון  

כימיקלים ושירותים לטיפול במים  

מוצרים אחרים

מבוססי זרחן, פוספט, אלומינה  

וכימיקלים אחרים

כיל דשנים

אשלג

סטנדרט, מגורען ודק  

אדום ולבן מ-3 מקורות  

מלח  

פוליהלייט  

פוספטים

סלע פוספט  

חומצה זרחתית חקלאית  

דשני פוספט, דשנים מורכבים  

ודשנים מיוחדים

תוספי מזון לבעלי חיים  

דשנים

דשני פוספט  

דשנים מורכבים  

דשנים מיוחדים  

דשנים מסיסים  

דשנים נוזליים  

דשנים בשחרור מבוקר  

מרכזי מצויינות 

ופורומים 

מקצועיים

אנרגיה

בטיחות וגיהות

לוגיסטיקה

קניין רוחני

אריזה

ביטחון

מימון

רגולציה ובטיחות 
המוצר

תקשורת

איכות סביבה 
ואקולוגיה

גזי חממה

מו”פ

רעידות אדמה

ניהול פרויקטים

אחזקה וצמצום 
מלאים

הגבלים עסקיים

מערכות מידע

רכב

רכש מחשוב תהליכי

איכות ומצויינות

בניה ירוקה

ניהול ידע

PR
וקשרי משקיעים

מרכז הדרכה כילי

ביטוח

רכש המזרח הרחוק

ניהול סיכונים
ERM

דירקטוריון

מנכ”ל

יועץ משפטי 
ומזכיר החברה

ראש מחלקת
ביקורת פנים

עוזר מנכ”ל

אכיפה

שרשרת אספקה

משאבי אנוש

כספים

שיווק

דשנים מיוחדים

כיל דשנים אירופה

מפעל רותם

מפעלי ים המלח

קיימות

פיתוח עסקי

משאבי אנוש

שרשרת אספקה

כספים

מגנזיה

ביוצידים

מעכבי בעירה

מוצרי ברום 
תעשייתיים

מו”פ

מלחי ים המלח

IMI

משנה למנכ”ל
COO -ו

כלכלה

משאבי אנוש

כספים

מיסוי

חשבות

קשרי משקיעים

ביקורת פנים

הרמוניזציה

IT

מרכזי שרות משותפים

פיתוח עסקי 
ואסטרטגיה

מנכ”ל כיל 
מוצרי תכלית

מנכ”ל כילמנכ”ל כיל דשנים
מוצרים תעשייתיים

משנה למנכ”ל
ויחסי החוץ של התאגיד

סמנכ”ל בכיר לתהליכים 
גלובליים

סמנכ”ל בכיר לטכנולוגיה

 ,CFO ,משנה למנכ”ל
פיתוח עסקי ואסטרטגיה

כספים

תפעול

משאבי אנוש

תוספים מתקדמים

חומרים

מזון

משפטית/אכיפה

פיתוח עסקי

פרק 1. אודות כיל < מבנה החברה ובעלותה

המבנה הארגוני

מדיניות  את  מתווה  כיל  דירקטוריון 

החברה ומפקח על ביצוע מדיניותו בידי 

ההנהלה. בראש קבוצת כיל עומד מנכ”ל 

ולצידו מטה ניהולי, הכולל גם את מנכ”לי 

כיל דשנים וכיל מוצרים תעשייתיים. לכל 

מגזר מטה הנהלה ודירקטוריון נפרדים. 

משרדי מטה כיל ממוקמים בתל-אביב.

להלן תרשים עיקרי המבנה הארגוני של 

כיל:
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מבנה אחזקות מהותיות של חברת כיל*

כיל מחפשת הזדמנויות לרכישות עסקיות כדי להרחיב ולבסס את פעילויות 

הליבה, באמצעות רכישת טכנולוגיות משלימות ועסקים נלווים.

מרחיבה  היא  שבאמצעותן  חברות  כמה  כיל  רכשה  האחרונות  בשנים 

החברה  של  המרכזיים  העיסוק  תחומי  שהוגדרו  בתחומים  העשייה  את 

ומוצרים  מזון  חקלאות,  העולם:  לאוכלוסיית  תורמת  היא  ובאמצעותם 

מורכבים.

בשנת 2011 השלימה כיל רכישה של היחידה העסקית לייצור דשנים מיוחדים 

בתחום  היא  אף  העוסקת   Fuentes הספרדית  החברה  ואת   Scotts של 

הדשנים המיוחדים וזאת במטרה להרחיב ולפתח תחום פעילות זה. בחודש 

דצמבר 2011 מימשה כיל אופציה לרכישת 50% ממניות חברת טטראברום 

טכנולוגיות בע”מ ולאחר מימוש האופציה מחזיקה כיל 100% מהון המניות 

של החברה. 

פוספט  מלחי  יצרן   ,Cosmocel Quimica את  כיל  רכשה   2011 בשנת 

במקסיקו, כחלק מהרחבת שרשרת הערך של הפוספט.

חברת ממניות   100% לרכישת  אופציה  כיל  מימשה   2012  באוגוסט 

את  כיל  השלימה   2013 שנת  בראשית   .Fuentes מקבוצת   Agrocallejas

מיזוגה של חברת Nu3 NV הבלגית, וזאת במסגרת פירוק הפרויקט המשותף 

של כיל עם חברת YARA לעניין חברות Nu3 בהולנד ובבלגיה.

את תכלית  מוצרי  כיל  ממגזר  חברה-בת  רכשה   2013 פברואר   בחודש 

הנכסים ופעילות הייצור של מפעל KNAPSACK שבגרמניה, המשמש לשיווק 

.P2S5 ולייצור של הפוספט

בינואר 2014 הושלמה עסקת רכישת קבוצת האגסוד )HAGESUD(, יצרנית 

גרמנית מובילה של תערובות תבלינים מובחרות ותוספי מזון לעיבוד בשר. 

בעקבות הרכישה, האגסוד תמוזג לכיל תוספי מזון, ממגזר כיל מוצרי תכלית. 

עסקת הרכישה כוללת את כל הנכסים התפעוליים, אתרי הייצור של החברה, 

העסקים הקיימים שלה, טכנולוגיית ייצור מתקדמות, ומחסנים הממוקמים 

בהמיגן, דורטמונד ואוטנסוס, גרמניה.

כמו כן, בוחנת כיל הרחבת אחיזתה בחומרי גלם אסטרטגיים על מנת לשפר 

את כושר התחרות שלה. משנת 1998 ואילך השקיעה כיל ברכישות, מיזוגים 

מעוניינת  כיל  דולר.  מיליארד   1.8 כ-  של  כולל  סכום  משותפים  ופרויקטים 

להמשיך ולממש את הידע הטכנולוגי, התפעולי ומיומנויות אחרות שנצברו 

בקבוצה לרכישת עסקים, כדי למקסם יתרונות תחרותיים, סינרגיה וצמיחה 

פוטנציאלית.

רכישות ומיזוגים משמעותיים 
בשנים האחרונות 

פרק 1. אודות כיל < מבנה החברה ובעלותה

משנת 1998 ואילך, השקיעה 

כיל ברכישות, מיזוגים ומיזמים 

משותפים סכום כולל של כ-1.8 

מיליארד דולר.

1.8
מיליארד $

* לרשימת החברות המלאה, ראה באור 30 לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2013.

כיל דשנים

כיל מוצרים תעשייתיים

כיל מוצרי תכלית

מגזרים אחרים

חברות פיננסיות ושירותים

TAMI

ICL (Shanghai) 
Investment 

Co.Ltd

ICL IP Europe B.V
(Netherlands)

ICL Finance 
B.V

(Netherlands)

Tetrabrom

ICL IP 
Terneuzen B.V

Sinoborm 
(China)

Rotem Amfert 
Negev

Mifalei Tovala 
(Logistics)

Dead Sea 
Magnesium

Bromine 
Compounds

IDE 
(Desalination 
Engineering)

ICL Finance INc.
Inc. (USA)

Twincap 
Forsakings AB

(Sweden)

Fertilizers &
Chemicals

ICL Fertilizers 
Europe CV (NL)

ICL Fertilizers 
Deutschland

Cleveland 
Potash (UK)

Everris 
International

B.V (NL)

Iberpotash
(Spain)

Fuentes
(Spain)

ICL Iberia SCS 
(Spain)

ICL North America Inc.
(USA)

BK Giulini
(Germany)

Eurocil
Luxembourg

ICL Holdings 
The Netherlands 
Cooperatief U.A

Amsterdam 
Fertilizers B.V
(Netherlands) 

ICL Brazil

ICL France

PM

EverrisICL IP 
America

Scora
France

ICL Performance 
Product Inc

Pekafert B.V
(Netherlands)

ICL Asia Ltd.

BKG Puriphos 
B.V

Rotem 
Holdings

ICL

Dead Sea 
Works

Dead Sea
Bromine

Company Ltd.

ICL Holdings Germany 
beschränkt 

Haftende OHG

ICL IP
Japan
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המניות,  מחזיקי  כלפי  לה  שיש  והחברתית  הארגונית  באחריות  מכירה  כיל 

העניין  מחזיקי  ושאר  הסביבה  הקהילה,  העובדים,  הספקים,  הלקוחות, 

לצמיחה  שתביא  בצורה  עסקיה  את  מנהלת  כיל  זו,  מחוייבות  מתוך  שלה. 

בת-קיימא ולמאזן בין צורכי הדור הנוכחי והדורות הבאים, תוך מילוי החובות 

החוקיים והמוסריים. במקרה של העדר חקיקה, חותרת כיל לאימוץ וולונטרי 

של התקנים המקובלים והמובילים בתעשייה בעולם. כיל שמה דגש רב על 

זיהוי ומדידת ההשפעות הכלכליות,  יעדים כמותיים תקופתיים, תוך  הצבת 

אותם  את  להשיג  ושואפת  שלה,  הפעילות  של  והסביבתיות  החברתיות 

היעדים בצורה אחראית .

חברתית ולאחריות  בר-קיימא  לפיתוח  כיל  של   מחויבותה 

התאגידית החברתית  האחריות  עקרונות  באימוץ  ביטוי  לידי   באה 

עקרונות באימוץ  גם  כמו   )CSR - Corporate Social Responsibility( 

 Responsible Care Global Charter ה-  פי  על   ”Responsible Care”-ה

בשרשרת  אחריות  בפרק  הרחבה  )ראה  העולמית  הכימית  התעשייה  של   -

הערך(.

כחברה ציבורית, כיל פועלת למקסם את היתרון התחרותי והעסקי שלה אל 

של  בנושאים  סטדנרטים  על  התפשרות  ללא  זאת  וכל  רבות  מתחרות  מול 

איכות סביבה בכל מוקדי הפעילות של החברה ברחבי העולם.

ליישום  פועלים  הקבוצה,  הנהלת  גם  כמו  ומגזריה,  כיל  של  הדירקטוריונים 

המגזרים  דירקטוריוני  של  ועדות  הוקמו  כך  לצורך  המדיניות.  עקרונות 

לאיכות  הקשורים  התחומים  בכל  ולדון  לבקר  לעקוב,  שתפקידן  בישראל 

הסביבה, לבטיחות וגהות ולביטחון. הוועדות מלוות על ידי יועצים חיצוניים 

בתחום ההתמחות הרלוונטי. כמו כן, מתקיימות מטעם הנהלת כיל תכניות 

אכיפה ובקרה שנועדו להבטיח קיום כל המחויבויות של חברות הקבוצה לפי 

דין. דירקטוריון כיל מינה את המשנה למנכ”ל כיל ואת מנהל התפעול הראשי 

)COO(, מר אשר גרינבאום, המשמש גם מנהל הסיכונים הראשי של התאגיד, 

התעסוקתית  הגהות  הבטיחות,  הסביבה,  איכות  תחומי  כל  על  לממונה 

והביטחון בחברה. מר גרינבאום כפוף למנכ”ל כיל ומדווח מטעמו מעת לעת 

לדירקטוריון כיל על הפעילות בתחומים אלו.

 מדיניות האחריות התאגידית
של כיל- עקרונות מנחים

שמירה על הסביבה

חתירה למובילות בתחום של צמצום פליטות והפחתת גזי חממה  

הקפדה על עקרונות הניהול הסביבתי בתחומים של פסולת, משאבי טבע וצריכת אנרגיה  

עמידה בחוקים ובתקנות הנדרשים בכל אזורי הפעילות  

 BAT מזעור ההשפעה על הסביבה בעזרת הטמעת הטכניקות הזמינות הטובות ביותר  

)Best Available Technology(

שאיפה לשימור ושיקום הנוף והמגוון הביולוגי באזורי הפעילות של החברה  

כלכלה

פיתוח הפעילות העסקית - אסטרטגית של הארגון תוך שמירה על הסביבה והחברה  

שקיפות ודיווח במסירת מידע כלכלי וסביבתי  

אימוץ מערכת לזיהוי, להערכה ולבקרת סיכונים בפעילות הארגון ולאורך כל חיי המוצר   

)Product Stewardship(

העמדת משאבים ניהוליים וכספיים הנדרשים ליישום והטמעת מדיניות אחריות תאגידית  

מעורבות חברתית

עידוד תוכניות תמיכה בקהילה ומעורבות חברתית וסביבתית  

שיתוף פעולה עם הרשויות והקהילה בפרויקטים סביבתיים  

שמירה על שרשרת אספקה בת-קיימא  

טיפוח שיח רציף אל מול כלל מחזיקי העניין  

סביבת עבודה

ניהול הייצור תוך שמירה על הגינות בתנאי העסקה ועל תנאי בטיחות וגיהות נאותים  

הדרכות ופיתוח מיומנויות בקרב העובדים בתחומים של בטיחות ואיכות הסביבה   

והתמקצעות בתחומם

שמירה על הקוד האתי והטמעתו כחלק מהתרבות הארגונית   

הגברת הביטחון באזורי פעילות החברה, על ידי יישום חוקים ותקנות לאומיים ובינלאומיים,   

תוך תיאום עם גורמי הביטחון המקומיים

עקרונות מנחים 
באחריות תאגידית

פרק 1. אודות כיל < מדיניות האחריות התאגידית של כיל - עקרונות מנחים
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החוקים,  המדיניות,  המנהגים,  התהליכים,  מכלול  הוא  תאגידי  ממשל 

המוסדות ומבני הבקרה שלפיהם מתנהל ומבוקר התאגיד או הארגון. ממשל 

תאגידי מגדיר את היחסים בין נושאי הסיכון השונים ואת יעדי המשילות של 

הארגון.

מחזיקי העניין העיקריים הם מחזיקי המניות, הדירקטוריון וההנהלה. ממשל 

ושל  עקרונות  של  רחב  אוסף  הכולל  ניהולי  כלי  היתר,  בין  משמש,  תאגידי 

כללים החיוניים לניהולם הזהיר של תאגידים בהיבטי בקרה ופיקוח ומתייחס 

על  ומפקח  החברה  מדיניות  את  מתווה  הדירקטוריון  שבו  לאופן  בעיקר 

של  האסטרטגיה  את  מתווה  זה  ובכלל  ופעולותיו,  הכללי  המנהל  תפקידי 

החברה וממלא את תפקידי הפיקוח והבקרה על ניהול החברה.

גישת הממשל התאגידי מתייחסת למכלול המנגנונים שנועדו להבטיח ניהול 

תקין והוגן של חברות לטובת כלל מחזיקי המניות. יישום אפקטיבי של מנגנוני 

ממשל תאגידי עשוי לתרום להתפתחותם של שווקים פיננסיים בהיבטים של 

עקרונות  לפי  פועלת  כיל  בינלאומיים.  לשווקים  ופתיחות  יעילות  שקיפות, 

מתקדמים של ממשל תאגידי ולפיכך אימצה גם כללים וולנטריים שיבטיחו 

שקיפות מירבית כלפי מחזיקי המניות ויתר מחזיקי העניין וכן אימצה, ותאמץ 

והקפדה  ציות  המבטיחות  מתקדמות  אכיפה  תכניות  בעתיד,  שיידרש  ככל 

להוראות החוק ולנהלים הפנימיים המתקדמים שלה.

דירקטוריון החברה וועדותיו

בכיל קיימת הפרדה בין זהות ותפקידי יו”ר הדירקטוריון לבין זהות ותפקידי 

המשרה  נושאי  יתר  תפקידי  לבין  הדירקטוריון  תפקידי  בין  וכן  המנכ”ל, 

החיצוניים  הדירקטורים  )למעט  הדירקטורים  דירקטורים.  שאינם  בחברה, 

שמינוים נקבע על פי חוק לתקופת כהונה של שלוש שנים( נבחרים מדי שנה 

על ידי האסיפה הכללית. 

חשבונאית  מיומנות  מחזיקי  הדירקטורים  מספר  כי  קבע  כיל  דירקטוריון 

ופיננסית יהיה לכל הפחות שלושה. נכון למועד כתיבת הדוח, 9 מבין 11 חברי 

הדירקטוריון הם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית. כיל לא אימצה הוראה 

בתקנונה בדבר שיעור מזערי של דירקטורים בלתי תלויים. עם זאת, למיטב 

ידיעת הדירקטוריון נכון למועד הדוח, 5 מקרב 11 חברי דירקטוריון כיל הם 

דירקטורים “בלתי תלויים” כאמור בחוק החברות.

ממשל תאגידי

של  והדירקטוריונים  ישיבות,   20 ל-  כיל  דירקטוריון  התכנס   2013 בשנת 

המגזרים התכנסו ל- 13 ישיבות. בהתאם למדיניות כיל, פעולות של החברה 

סכום  על  העולות  בהשקעות  הכרוכות  פעולות  כגון  שלה,  חברות-בנות  או 

שנקבע, שינויים ארגוניים, מיזוגים ורכישות – טעונות אישור של הדירקטוריון.

מדי שנה מקיים דירקטוריון כיל דיונים מפורטים בנושאי תקציב שנתי, תכנית 

כספיים  ודוחות  תקופתיים  דוחות  אישור  חומש,  תכניות  שנתית,  עבודה 

שנתיים ורבעוניים. במהלך השנה מתכנס הדירקטוריון מעת לעת, לדיון עם 

חברי  נוהגים  וכן  מהותיים  בנושאים  פעילותה  את  המציגה  החברה  הנהלת 

הדירקטוריון לסייר במפעלי החברה. אחת לשנה מתכנס דירקטוריון כיל לדיון 

ללא חברי הנהלת החברה, בהשתתפות רואה החשבון המבקר ומבקר הפנים.

לנושאי  וייחודי  ייעודי  דיון  החברה  דירקטוריון  מקיים  לשנה  אחת  לפחות 

עובדים,  בטיחות  לנושאי  בהתייחסות  היתר  בין  וקיימות,  תאגידית  אחריות 

הוצגה  ובה  אפריל  בחודש  זו  ישיבה  התכנסה   2013 בשנת  ועוד.  אקולוגיה 

גם  ובטיחות, כמו  בנושאי איכות סביבה, אקולוגיה  ונידונה מדיניות החברה 

יישומה במגוון הרחב של רובדי הפעילות העסקית. חברי דירקטוריון חדשים 

מקבלים עם מינוים הכשרה מתאימה בקשר לפעילות כיל, וכלל הדירקטורים 

מקבלים הכשרה מעת לעת בנושאים שחלים בהם שינויים מהותיים.

ועדות הדירקטוריון

בהחלטתו מיום 11 בפברואר 2014, אישר דירקטוריון כיל נוהל חדש לעבודת 

בין  במסגרתו,  אשר  הדירקטוריון”(,  עבודת  )“נוהל  וועדותיו  הדירקטוריון 

ביקורת  ועדת  קבועות:  דירקטוריון  ועדות  ארבע  הדירקטוריון  כונן  היתר, 

בטיחות  הסביבה,  איכות  ועדת  ותגמול,  אדם  כח  ועדת  כספיים,  ודוחות 

וקשרי קהילה וועדת תפעול )“הועדות הקבועות”(. עוד נקבע בנוהל עבודת 

הדירקטוריון, כי הדירקטוריון רשאי למנות, מעת לעת, ועדות אד-הוק לטיפול 

בעניינים מיוחדים, וכן ועדות קבועות או ועדות אד-הוק שתפקידן לייעץ או 

הרכבי  יפורט  להלן  ייעוץ”(.  )“ועדות  פרטניים  או  כלליים  בנושאים  להמליץ 

הועדות וסמכויותיהן, כפי שנקבעו בנוהל עבודת הדירקטוריון: 

ועדת ביקורת ודוחות כספיים )“ועדת הביקורת 
והכספים”(

הרכב ועדת הביקורת והכספים: ועדת הביקורת והכספים תמנה לכל הפחות 

ימונו על-ידי הדירקטוריון. כל הדירקטורים החיצוניים  שלושה חברים, אשר 

יהיו חברים בה ויחולו עליה כל הוראות חוק החברות, התשנ”ט - 1999 )“חוק 

לאישור  ובועדה  הביקורת  בועדת  והחברים  ההרכב  עם  בקשר  החברות”( 

 2013 בשנת  חברים.   5 מונה  והכספים  הביקורת  ועדת  הכספיים.  הדוחות 

קיימה ועדת הביקורת והכספים 15 ישיבות.

להלן יפורטו עיקרי תפקידי וסמכויות ועדת הביקורת והכספים, כפי שנקבעו 

בנוהל עבודת הדירקטוריון: 

כפוף לאישור האסיפה הכללית של החברה, לבחור ולהציע את מינויים  א. 

את  לבחון  החברה;  של  המבקרים  החשבון  רואי  של  פיטוריהם  או 

)לפי העניין( ולאסיפה  ולהמליץ לדירקטוריון  וכן לבחון   היקף עבודתם 

לגבי שכרם.

על  המבקרים  החשבון  ורואי  החברה  הנהלת  עם  ביחד  ולדון  לבחון  ב. 

בדוחות  והצגתם  חשבונאיים  לעניינים  הנוגעות  מרכזיות  סוגיות 

הכספיים, לבחון ולדון בנושאי המדיניות החשבונאית שאומצה והטיפול 

חשיפה  מדיניות  החברה,  של  המהותיים  בעניינים  שייושם  החשבונאי 

פנימיות  בקרות  חשבונאיים,  אומדנים  המיסוי,  מדיניות  פיננסית, 

הכספיים  בדוחות  הגילוי  ונאותות  שלמות  הכספי,  והדיווח  הגילוי  על 

כגון הערכות שווי,  וחשבונאיים  ונושאים אחרים בעלי היבטים כספיים 

לדון  הועדה  מוסמכת  בנוסף,  שבבסיסן.  והאומדנים  ההנחות  לרבות 

בהתקשרויות של החברה בתחומי המימון, המיסוי והביטוח, וכן להמליץ 

לדירקטוריון בדבר אישור הדוחות הכספיים, כנדרש על-פי דין, ולדווח 

על כל בעיה, בין היתר בקשר לבקרת הפנים של החברה, שהתעוררה 

אגב הדיון בדוחות כספיים.

החברה,  של  הפנים  מבקר  של  פיטוריו  או  מינויו  את  ולהציע  לבחור  ג. 

לבחון את מערך ביקורת הפנים בחברה ואת תפקודו של מבקר הפנים 

ולאשר את תכנית העבודה התקופתית של מבקר הפנים של החברה.

לדון במדיניות החברה ביחס להערכת סיכונים וניהול סיכונים, ובכלל זה  ד. 

לבצע סקירה שנתית של מדיניות הערכת סיכונים של החברה בהקשר 

של הביקורת הפנימית.

לוודא עמידה של החברה בדיני חברות וניירות ערך, לרבות בדרך של  ה. 

ניטור פעולות ההנהלה, בחינת תוצאות מופעי אי ציות ופיקוח על יישום 

הרלוונטיים  אחרים  ובנושאים  האמורים  בנושאים  אכיפה  תכניות  של 

לחברה.

לקיים, אחת לשנה לכל הפחות, ישיבה בנוכחות המבקר הפנימי ורואה  ו. 

החשבון המבקר, ובלא נוכחות של נושאי משרה בתאגיד שאינם חברי 

הוועדה, לעניין ליקויים בניהול העסקי של התאגיד.

פרק 1. אודות כיל < ממשל תאגידי
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ועדת כח אדם ותגמול )“ועדת כ”א ותגמול”(
בתאריך 14 בנובמבר 2012 מינה דירקטוריון כיל ועדת תגמול בהתאם לתיקון 

20 לחוק החברות. במסגרת נוהל עבודת הדירקטוריון אוחדו ועדות כח אדם 

ותגמול  כ”א  ועדת  להלן.  יפורטו  שתפקידיה  אחת,  לוועדה  התגמול  וועדת 

כל  הדירקטוריון.  על-ידי  ימונו  אשר  חברים,  שלושה  הפחות  לכל  תמנה 

הדירקטורים החיצוניים יהיו חברים בה ויחולו עליה כל הוראות חוק החברות 

בקשר עם ההרכב והחברים בועדת תגמול. 

בשנת 2013 קיימה ועדת כח אדם 5 ישיבות וועדת תגמול קיימה 8 ישיבות.

תפקידיה העיקריים של ועדת כח אדם ותגמול הינם:

ובסיכונים החברה  של  האדם  כח  באסטרטגיית  ולדון  לבחון   א. 

הכרוכים בנושא.

לוודא קיום תכניות פיתוח הנהלה מובילות בחברה, לרבות קיום ויישום  ב. 

של תכניות הערכת עובדים ופיתוח מנהיגות בחברה.

והמשכיות  עתודה  בתכניות  הדירקטוריון,  ביו”ר  היוועצות  תוך  לבחון,  ג. 

ניהולית לתפקיד מנכ”ל החברה.

להמליץ לדירקטוריון על מדיניות התגמול לנושאי משרה, אחת לשלוש  ד. 

מדיניות  של  לעת,  מעת  עדכונה,  על  לדירקטוריון  להמליץ  וכן  שנים, 

התגמול ולבחון את יישומה.

לאשר עסקאות באשר לתנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה הטעונות  ה. 

אישור של ועדת התגמול לפי חוק החברות.

להנהלת ותקופתיים  שנתיים  יעדים  לקבוע  לדירקטוריון  להמליץ   ו. 

החברה הבכירה.

לבחון, אחת לשנה, את התגמול שניתן לדירקטורים בחברה. ז. 

במסגרת  לעובדים  אופציות  או  מניות  להעניק  לדירקטוריון  להמליץ  ח. 

תכנית מניות או אופציות והטבות לעובדים רוחבית כפי שיגובשו ויאושרו 

על-ידי דירקטוריון החברה.

תגמול נושאי משרה

שכר  של  קבוע  רכיב  רכיבים:  משלושה  מורכב  המשרה  לנושאי  התגמול 

ונלוות, רכיבים משתנים של מענקים שנתיים ותשלומים הוניים. 

רכיב השכר
רכיב השכר לנושאי משרה נבחן בידי הדירקטוריון וועדת התגמול בהתאם 

לקריטריונים הבאים: 

קידום מטרות החברה, תכנית העבודה שלה ומדיניותה בראייה ארוכת   .1

טווח.

יצירת תמריצים ראויים לנושאי המשרה, בהתחשב, בין השאר,   .2

במדיניות ניהול הסיכונים של החברה.

גודל החברה ואופי פעילותה ובין היתר בהשוואה לקבוצת חברות   .3

מישראל ומחו”ל.

כלל רכיבי התגמול של נושא המשרה ותנאי העסקתו.  .4

השכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי, תפקידו, תחומי   .5

אחריותו והישגיו של נושא המשרה, תוך בחינת ביצועיו האישיים 

והישגיו בקידום יעדים שונים של תחומי הניהול עליהם הוא מופקד 

ובהשגת יעדי החברה.

היחס בין הרכיבים המשתנים והרכיבים הקבועים בתגמול הכולל של   .6

נושא המשרה.

רכיב המענק
התגמול,  וועדת  הדירקטוריון  ידי  על  שאושר  המענקים  לנוהל  בהתאם 

)כולל  החברה  במטה  המועסקים  המשרה  לנושאי  הניתנים  המענקים 

המנכ”ל( נקבעים על פי נוסחה המבוססת על ממוצע משוקלל של עליית 

או ירידת הרווח התפעולי והנקי של כיל )ו\או של חברות בנות לפי העניין(  

על  וכן  מהתגמול(,   60%( האחרונות  השנים  שלוש  של  לממוצע  בהשוואה 

יעדים אישיים )30% מהתגמול( ויעדי פיתוח אישיים )10%(.

יעדים  היתר,  בין  כוללים,  בארגון  הבכירה  ההנהלה  של  האישיים  היעדים 

יעדי בטיחות, שיפור מתמיד בערכי  של צמצום הצריכה של חומרי הגלם, 

פליטות לאוויר ושפכים. 

רכיב התגמול ההוני
רכיב התגמול ההוני מוענק על ידי הדירקטוריון וועדת התגמול, וזאת בהתאם 

להערכת נושא המשרה, תרומתו לחברה, הישגיו בקידום יעדים שונים של 

החברה, וותק העסקתו בחברה ורצונו של הדירקטוריון לשמר את השדרה 

ועדת איכות סביבה, בטיחות וקשרי קהילה
הוועדה תמנה לכל הפחות שלושה חברים, אשר ימונו על-ידי הדירקטוריון. 

תפקידיה העיקריים של הוועדה הינם:

לבחון ולדון במדיניות ובתכניות החברה בנושאי איכות הסביבה ובטיחות. א. 

לבחון ולדון בתרומת החברה לקהילה ובמדיניות ההסברה של החברה  ב. 

בנושאים אלה.

בישיבות  נדונו  קהילה,  וקשרי  בטיחות  סביבה,  איכות  דיוני   ,2013 בשנת 

דירקטוריון כיל.

ועדת תפעול
הוועדה תמנה לכל הפחות שלושה חברים, אשר ימונו על-ידי הדירקטוריון. 

תפקידיה העיקריים של הוועדה הינם:

לדון בהרחבה ולגבש המלצות לדירקטוריון החברה בתחומים הבאים:  א. 

השקעות  השקעה,  מדיניות  וחוב,  הון  ניהול  אסטרטגיים,  פרויקטים 

ועסקאות, מיזוגים ורכישות, אסטרטגיית ומדיניות מו”פ. 

בהתאם  ספציפיות,  ורכישות  מיזוגים  עסקאות  או  השקעות  לאשר  ב. 

להחלטת דירקטוריון מוקדמת שהסמיכה את הוועדה לאשר השקעה 

או עסקה בגדר תנאים שאושרו מראש בדירקטוריון.

 

בשנת 2013 קיימה הוועדה שתי ישיבות. 

איתור מועמדים לתפקידי הנהלה

מועמדים פוטנציאליים לתפקידי הנהלה בכירה בכיל עוברים תהליך בדיקה 

מתוך  ניסיון  מחזיקי  מועמדים  לאתר  ניסיון  נערך  הראשון  בשלב  מקצועי. 

סביבת  בפרק  הרחבה  )ראה  בתאגיד  רלוונטיים  אנשים  בקרב  או  החברה 

מתאימים,  אנשים  נמצאו  לא  אם  הניהוליות(.  הכשירויות  מודל  העבודה, 

על  המלצות  קבלת  כולל  התהליך  לתאגיד.  מחוץ  אל  מורחב  החיפוש 

המועמדים, מבדקים וראיונות עם מנכ”ל החברה ועם הגורם האחראי בכיל.

הניהולית של החברה לאורך שנים. התגמול ההוני נועד לחזק את הקשר בין 

תגמול המנהלים לביצועי החברה לטווח ארוך.

לאור תיקון מס’ 20 לחוק החברות, כיל אישרה באסיפה הכללית של מחזיקי 

מניותיה תכנית לתגמול לנושאי המשרה בחברה בחודש אוגוסט 2013.

 נוהל עסקאות בעלי עניין או
צדדים קשורים

במסגרת אישור תכנית אכיפה כוללת שעניינה חוק ניירות ערך וחוק החברות, 

נוהל   ,2013 22 בדצמבר  כיל בתאריך  והכספים של  ועדת הביקורת  אישרה 

או  או בעלי שליטה  נושאי משרה,  ואישור עסקאות עם  זיהוי  חדש לאיתור, 

בעל  )“עסקת  בהן  אישי  עניין  יש  מאלה  אחד  שלכל  אחרים  עם  עסקאות 

שליטה”(. הנוהל קובע, בין היתר, הוראות והנחיות לעניין אופן האיתור, הזיהוי 

מידע  איסוף  באמצעות  היתר  בין  וזאת  עניין,  בעלי  עסקאות  של  והאישור 

הדיווח  אופן  לעניין  כללים  וכן  המתקשרים  הצדדים  לזהות  בנוגע  רלוונטי 

והגילוי על עסקאות בעלי עניין.

נוהל לסיווג עסקאות כאמור לעיל כחריגות  ועדת הביקורת  בנוסף, אישרה 

או כבלתי חריגות ופעולות, כאמור בסעיף 255 לחוק החברות, אם הן פעולות 

מהותיות או פעולות שאינן מהותיות.

נהלים אלו נועדו כאמור להוסיף על כל חובה הקיימת על פי דין בקשר עם 

אישור עסקאות ולא לגרוע מהן. לצורך ביצוע נוהל זה פיתחה כיל מערכת 

קשורים  עניין/צדדים  בעלי  עסקאות  ובאיתור  בזיהוי  המסייעת  ממוחשבת 

המחייבות גילוי ואישור על פי הנוהל.

נושאי המשרה ומחזיקי השליטה נדרשים להשיב פעמיים בשנה על שאלון 

זיהוי ולפרט את כל הגופים שיש להם עניין אישי בהם ואשר עסקה עמם עשויה 

להיות נגועה בעניין אישי. רשימת מחזיקי העניין שנאספת מהשאלונים מוזנת 

למערכת ממוחשבת ומועברת לאגף החשבות בכיל לעדכון ולסימון הספקים 

והלקוחות המוגדרים מחזיקי עניין. מסכום מסוים, המערכת מוציאה התראה 

בזמן אמת טרם ביצוע עסקה עם ספק בעל עניין, ומאפשרת לכיל לוודא כי 

העסקה מאושרת בהתאם להוראות הדין ולמדיניות כיל. 

נוסף על כך, המדיניות התאגידית היא כי כיל אינה תורמת כסף או כל תרומה 

אחרת לפוליטיקאים ולגופים פוליטיים.
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מנגנוני משוב ובקרה

ביקורת חיצונית
בחינה  הליכי  מקיימת  החברה  ערך,  לניירות  החוק  לדרישות  בהתאם 

תקופתיים של מידת האפקטיביות של הבקרות הפנימיות בחברה הנוגעות 

ורואה  החברה  הנהלת  נדרשים  לחוק  בהתאם  שלה.  הכספי  לדיווח  בעיקר 

החשבון המבקר לחתום על הצהרות בדבר אפקטיביות הבקרות.

המתבצע  בקרה  של  נדבך  קיים  ההנהלה,  ברמת  הבקרה  מנגנוני  על  נוסף 

בשטח. במסגרת הטמעת הקוד האתי מופעל בחברות כיל בישראל ובעולם 

למבקרים  לפנות  לעובדים  המאפשר  אמצעי  הוא  החם  הקו  חם”.  “קו 

או מקרה  עניין  כל  על  לדווח  כדי  על הקוד האתי,  ו/או לממונים  הפנימיים 

הקוד  או  הנהלים  החוק,  מהוראות  חריגה  תקינה,  לא  פעולה  להם  הנראה 

האתי, או כל דבר אחר שנראה בעיניהם בעייתי.

הקו החם הוא באחריות מערך ביקורת הפנים ומופעל כיום בכל חברות כיל 

מאמץ  נעשה   .)50% )בערך  ובישראל  הרחוק  במזרח  באירופה,  באמריקה, 

כיל  של  והחברות  האתרים  לכל  החם  הקו  של  זמינותו  את  להרחיב  שוטף 

ברחבי העולם.

אכיפה פנימית
עובדי  של  ציות  להבטיח  שמטרתן  פנימיות  אכיפה  תכניות  מקיימת  כיל 

בתחומי  קיימות  אלה  תכניות  החברה.  ולנוהלי  הדין  להוראות  החברה 

ניירות ערך, אקולוגיה, בטיחות וגהות תעסוקתית,  ההגבלים העסקיים, דיני 

ואיסור  סחר  בחוקי  עמידה  אתי,  קוד  מינית,  הטרדה  מניעת  עבודה,  דיני 

על סחר עם מדינות וגורמים שסווגו על ידי מדינות או ארגונים בינלאומיים 

כגורמים עוינים, איסור על מתן שוחד ושחיתות ואיסור הלבנת הון. תוכניות 

כיל של  הפעילות  באזורי  ובתקנות  בחוקים  עמידה  להבטיח  נועדו   אלה 

ברחבי העולם.

ולגבי  והעובדים  המנהלים  בקרב  שוטף  באופן  מוטמעות  האכיפה  תכניות 

ופנימיים  חיצוניים  גורמים  ידי  על  תקופתיות  בדיקות  נעשות  מהן  חלק 

אחראי  ממונה  תכנית  לכל  בפועל.  התכניות  יישום  את  להבטיח  שמטרתן 

יישום התכניות בכל מגזרי הפעילות.  ודירקטוריון כיל מקבל דיווח על אופן 

ביום 4 ביוני 2013, מונתה עורכת הדין Heather Luther לממונה על האכיפה 

בכלל חברות כיל.

נוהל מורשי חתימה בחשבונות החברה
לכיל נוהל שימוש בזכויות ובהרשאות חתימה. בהתאם למדיניות החברה, כדי 

לחייב את החברה בכל פעולה משפטית נדרשים לפחות שני מורשי חתימה 

זכויות  בעל  תפקיד  דירוג  פי  על  נקבעות  כשההרשאות  מוגדרים,  שונים 

החתימה ועל פי היקפה הכספי של הפעולה. לחלק ממורשי החתימה זכויות 

חתימה מוגבלות.

תקני איכות וולונטריים חיצוניים

ניהול איכות בתחומים  כיל מטמיעה בחברות הבנות שלה מספר מערכות 

השונים, מתוך הבנה כי יישום מערכות אלו תורם לייעול תהליכים, לשיפור 

הביצועים ולהפחתת סיכונים. מערכות הניהול המיושמות בכיל הן: מערכת 

 ,ISO 14001 – מערכת לניהול איכות סביבה , ISO 9001 — ניהול לאיכות

לבטיחות  תקנים   ,OHSAS 18001  – וגהות  בטיחות  לניהול  מערכת 

HACCP, ISO-22000  — המזון  לתעשיית  המיועדים  המוצרים  של   המזון 

לניהול  ותקן   GMP )מזון(  נאותים  ייצור  לתנאי  תקן   ,FSSC-22000 ו- 

ולפריקלאס  בע”מ  ברום  )בתרכובות    10000 ת”י   — חברתית  אחריות 

למצוינות  מתודולוגיות  מטמיעה  כיל  כך,  על  נוסף  בע”מ(.  המלח  ים 

לקחים.  והפקת  סיכונים  ניהול  שיפור,  צוותי  סיגמא,  שש  כגון  תפעולית 

התקנים לשלושת  מוסמכות  בישראל  התעשייתיות  הבנות  החברות   כל 

ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001 )למעט מפעלי תובלה שמוסמכת 

החברות  של  המכריע  רובן  בתעבורה(.  בטיחות    9301 ות”י   ISO 9001-ל

בטיחות  ולתקני   ISO 14001-ו  OHSAS 18001 לתקני  מוסמכות  בחו”ל 

ברום  תרכובות  חברת  הוסמכה  לאחרונה  המוצרים.  לאופי  בהתאם  המזון 

בהיערכות  המסייע  ישראלי  תקן  זהו  ביטחוני.  חוסן  לניהול   24001 לתקן 

את  סיימה  החברה  חריגים.  חירום/מצבים  מצבי  עם  להתמודדות  ארגונים 

ההסמכה לחלקים א׳ ו- ב’ לתקן נכון למועד פרסום הדוח. רוב מפעלי כיל 

בצפון אמריקה מוסמכים לתקן RC14001 ואלה שעדיין לא צפויים לסיים 

את תהליך הסמכתם לתקן זה במהלך החודשים הקרובים.

חברות באיגודים מקצועיים 

ובעולם.  בארץ  השוק  ובהובלת  מתמדת  בלמידה  רבה  חשיבות  רואה  כיל 

לשם כך עובדי החברה ומנהליה שותפים פעילים באיגודים מקצועיים שונים 

בישראל ובעולם. 

בכמה  ומשתתפת  התעשיינים  התאחדות  בפעילות  מעורבת  כיל  בישראל, 

אוויר,  זיהום  מסוכנים,  חומרים  סיכונים,  הערכת  כגון:  האיגוד  של  ועדות 

מהמגזרים  כיל  נציגי  כך,  על  נוסף  סביבתי.  וניהול  אקלים  שינויי  שפכים, 

מכון  של  התקינה  ועדות  דוגמת  ציבוריות  ועדות  במגוון  פועלים  השונים 

התקנים. בארץ, משנה למנכ”ל כיל ומנהל קשרי החוץ של התאגיד משמש 

בהתאחדות  הסביבה  ואיכות  הפרמצבטיקה  הכימיה,  איגוד  יו”ר  כיום 

כיל,  למנכ”ל  משנה  את  בתפקידו  החליף   2012 ביולי  במינויו  התעשיינים. 

מנהל תפעול ראשי שכיהן בתפקיד בארבע השנים האחרונות.

כמו כן, מנהל אבטחת איכות בענף מו”פ בכיל מוצרים תעשייתיים הוא יו”ר 

ייצג את מכון  Responsible Care. נציג ממגזר מוצרים תעשייתיים  פורום 

התקנים בועדה של איגוד ה-ISO העולמי לתקן ISO 26000, תקן לאחריות 

עמידה בדרישות החוקים והתקנות

התקנות,  ההנחיות,  החוקים,  הדין,  הוראות  בכל  לעמוד  היא  כיל  מדיניות 

האמנות והתקנים התקפים בכל אזורי פעילותה.

תקנות  בסדרת  לעמוד  כיל  נדרשת  הכימיקלים  בתחום  הפועלת  כחברה 

וחוקים החלים לאורך כל מחזור חיי המוצר, כולל שלבי הייצור והשימוש, הן 

בארצות שבהן מיוצרים המוצרים והן בארצות שבהן הם נמכרים.

חוקים  למצוא  אפשר  בטריטוריה,  או  במדינה  החלים  השונים  החוקים  בין 

להגנת העובדים והציבור, תקנות ייצור, תקני סיווג וסימון לשימוש ולהובלה, 

רישום  תוויות,   ,)MSDS( המוצר  בטיחות  על  מידע  אספקת  אריזה,  תקנות 

)לדוגמה ספציפיות  וטריטוריות  במדינות  ובפיתוח(  )קיימים  כימיקלים   של 

 REACH )Registration, Evaluation, Authorization and Restriction -ה

לשימושים  בקשר  ספציפיים  וכללים  הנחיות  באירופה(,   of Chemicals

חוקי  קוסמטיקה(,  או  מזון  )לדוגמה  כיל  שמייצרת  החומרים  של  ייעודיים 

על  ולהשפעתו  בו  לשימוש  או  המוצר  לייצור  הנוגעים  הסביבה  הגנת 

וחשמלי, ציוד אלקטרוני   ( חייו  לעניין מחזור המוצר בסוף  וחוקים   הסביבה 

פלסטיק וכו’(. 

במהלך השנים 2008-2012 חל גידול משמעותי בדרישות הרגולטוריות בתחום 

הסביבתי בישראל. החוקים המרכזיים שנחקקו מבוססים על חקיקה אירופית 

 2008  – תשס”ח  נקי,  אוויר  חוק  הם:  כיל  של  לפעילותה  במישרין  ונוגעים 

)“חוק אוויר נקי”(, החוק להסדרת הטיפול באריזות התשע”א – 2011 )“חוק 

האריזות”( וחוק הגנת הסביבה – פליטות והעברות לסביבה – חובות דיווח 

ומרשם, התשע”ב – 2012 )“חוק המרשם/PRTR“(. בהמשך הדוח מפורטים 

המאמצים שמשקיעה כיל לטובת התאמת פעילותה לרגולציה חדשה דרך 

קבע, תוך שימוש בטכנולוגיות הטובות ביותר והישימות מבחינה כלכלית.

בדרישה  מזמן, מתמקדים  לא  לתוקף  ה-PRTR שנכנסו  וחוק  חוק האריזות 

בשנים  הסביבה.  על  התעשייה  של  ההשפעות  על  ולדיווח  שקיפות  ליתר 

האחרונות כיל השקיעה מאמצים לייעול תהליכי האיסוף של נתוני הסביבה 

להטמעת  יותר  טוב  כיום  ערוכה  כיל  יוצא  כפועל  וולונטרי.  באופן  בחברה 

תהליכי הדיווח שנדרשים על פי חוק.

בשנת 2013 נקנסה כיל על ידי המשרד להגנת הסביבה על סך של 1 מיליון 

ש”ח, בגין אי דיווח על פליטת  מתילן כלוריד משנת  2004 במפעל תרכובות 

מתמיד  שיפור  של  ארוכה  דרך  עבר  והמפעל  הנהלים,  שונו  מאז  ברום. 

בביצועים הסביבתיים. 

ההליכים  פירוט  את  משפטיים.  בהליכים  מעורבות  כיל  מחברות  מספר 

31 ליום  הכספיים  לדוחות  ג’   23 בבאור  למצוא  אפשר   המשפטיים 

בדצמבר 2013.

ישראל  כיל  אנוש  משאבי  מנהל  מאושר.  לתקן  להפיכתו  עד  חברתית, 

משמש חבר בוועדת העבודה של התאחדות התעשיינים וחבר הנהלת סניף 

ההתאחדות בדרום נציגת כיל מוצרים תעשייתיים מטעם ההתאחדות חברה 

כיל  נציגי  גם  בישראל.  חדש  כימיקלים  חוק  לחקיקת  הבינמשרדית  בועדה 

לתחום  השייכים  מקצועיים  ואיגודים  בארגונים  משתתפים  העולם  ברחבי 

עיסוקם. לדוגמה:

For example, Mr. Roberto Wurst, Head of Business Unit Advanced 

Additives, and Wolfgang Schneider, Head of Global R&D Food 

Specialties, are members of the sub-group “P-Saure Salze” 

of the German Chemical Industry Association. In Spain, Mr. 

Vicente Gutierrez, COO of  IBerpotash, is Chairman of the AENOR 

)Spanish Standardization Agency) Group “Sustainable Mining” 
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תרבות ארגונית טובה מושתתת על מכלול ערכים והתנהגויות המאפיינות את 

החברה, ביניהם: איכות ומצוינות, בטיחות וגהות, שמירה על איכות הסביבה, 

הגינות, שקיפות, שמירה על החוק, אחריות, כבוד לזולת, אמון ויושרה. ערכים 

לידי ביטוי בתרבות הארגונית של החברה, מושרשים בליבת  אלה,  הבאים 

העשייה העסקית שלה ומאפשרים שגשוג וצמיחה בני קיימא. תרבות החברה 

היא הבסיס שעל פיו היא מתנהלת.

אימוץ ערכים וקוד אתי המותאמים לתרבות הארגונית של כיל מהווים מרכיב 

האפקטיביות  לשיפור  שלו  והאסטרטגיות  הארגון  שליחות  למימוש  מפתח 

הארגונית ולניהול השינוי. הטמעתה ויישומה של התרבות הארגונית נעשות 

הסברה,  מנגנוני  ובאמצעות  אישית  דוגמה  של  בדרך  שעה  ומדי  יום  מדי 

אכיפה, הדרכה, הטמעה ובקרה שונים – פנימיים וחיצוניים.

הקוד האתי

תורגם  הקוד  ומעודכן.  גלובלי חדש  אתי  קוד  ופורסם  אושר   2011 באוגוסט 

ברחבי  כיל  חברות  בכל  ומוטמע  באנגלית  המקור  על  נוסף  שפות  ל-17 

העולם. על מנת להבטיח הטמעה ויישום של ערכי הקוד,  בכמה מן החברות 

גובשו מנגנונים, כגון: מינוי ממוני אכיפה או הקמת ועדות אתיקה חברתיות, 

זאת  הקוד,  ערכי  את  התואמת  אתית,  תרבות  והטמעת  ביישום  שמיקודן 

ידי  על  המועלות  אתיות,  בדילמות  ודיון  פנימיים  נהלים  קביעת  של  בדרך 

ונערך  גובש  הוא  ואחיד.  גלובלי  הוא  כיל  של  האתי  הקוד  מסמך  העובדים. 

על פי פרקטיקות מקובלות ומתקדמות והוא החליף כמה גרסאות על בסיס 

מקומי, שאומצו על ידי החברות-הבנות בחו”ל קודם להפצתו.

הקוד האתי מכיל את ערכי הליבה של החברה ומתווה קווים להתנהגות אתית 

ונאותה עבור עובדי החברה בכל דרג ותפקיד.

תוכן הקוד האתי של כיל מתייחס לשמירה על זכויות העובדים ועל פרטיותם, 

שימוש נאות ושמירה על רכוש החברה, הגינות ויושרה בניהול עסקים, לרבות 

איסור על מתן/קבלת שוחד וטובת הנאה, מחויבות לקהילות שבהן פועלת 

כיל וכדומה.

תקופתיות,  הדרכות  באמצעות:  כיל  עובדי  כל  בקרב  מוטמע  האתי  הקוד 

ודיון  הדרכה  שילוב  מיוחדות,  לאוכלוסיות  האתי  הקוד  לומדת  על  הדרכות 

הרלוונטיים  החברה  לעובדי  דילמות  הפצת  מקצועיים,  בקורסים  בדילמות 

בעלון החברה בכדי שיגיעו גם לאלה שאין להם נגישות למחשבים, שימוש 

באתר האינטרא נט ככלי עבודה של כלל ועדות האתיקה החברתיות, קבוצות 

מיקוד אחת לחצי שנה, ישיבות אחת לרבעון בנושא ועוד.

הקוד האתי מהווה את הבסיס הערכי שעליו מושתת עיצוב התרבות הארגונית 

כיום  בחברה  הקיימות  האכיפה  לתכניות  מרכזי  ונדבך  מסגרת  גם  ומשמש 

הסביבה  הגנת  וגיהות,  בטיחות  העסקיים,  ההגבלים  הערך,  ניירות  בתחומי 

ויצירת סביבת עבודה בטוחה. 

במהלך שנת 2013 למעלה מ-1,800 מעובדי כיל ברחבי העולם עברו הדרכות 

האתי  בקוד  עמידה  סקר  על  השיבו  ו/או  ועקרונותיו  האתי  הקוד  בנושא 

והצהירו על מחוייבותם אליו. חלקן בוצעו באמצעות הדרכה ממוחשבת וחלקן 

בהדרכות פרונטליות, לרבות עובדים ללא נגישות למחשבים. בכיל קיים יעד 

לחשוף את כלל העובדים לקוד האתי בשל חשיבותו הרבה ומרכזיותו בחיי 

העובדים בחברה.

 הקוד האתי מבוסס על שישה ערכי ליבה ועל
עקרון-על אחד:

בכל  ובהגינות  בשקיפות  בכנות,  בישירּות,  נוהגים  אנו  בעסקים.  הוגנות 

התנהלותנו העסקית.

עמידה  ועל  ביצועינו  ועל  על מעשינו  אנו מקבלים אחריות מלאה  אחריות. 

בציפיותיהם של מחזיקי העניין שלנו.

מצוינות ושיפור מתמיד. אנו שואפים תמיד לטוב ביותר. אנו מעודדים את כל 

מי שעובד אתנו - עובדינו, לקוחותינו, ספקינו ושותפינו העסקיים - להצטיין. 

אנו דואגים לכך שבעבודה שאנו עושים, התהליכים שאנו מקיימים והשירותים 

שאנו מעניקים יהיו תמיד באיכות הגבוהה ביותר.

אנו דורשים מעצמנו ומאחרים ושומרים על פתיחות לביקורת בונה ולהצעות 

שיפור.

חילוקי  מעריכים  ובכבוד,  באדיבות  אדם  לכל  מתייחסים  אנו  לזולת.  כבוד 

ומעניקים לאנשים את מרחב הפעולה להביע  דעות, מאמינים בגיוון אנושי 

ומכבדים את הצורך בחיים מחוץ  את עצמם, דואגים לרווחתם של אנשים 

לעבודה.

תרבות ארגונית
הסיכון ועסקית שרמת  מפותחות  במדינות  ממוקמים  כיל  של  הכרייה  אתרי  שבעת 

לפגיעה בזכויות אדם בהן נמוכה.

ובברזיל. גם במדינות אלו, כמו בשאר  ולוגיסטיקה בסין  ייצור  לכיל פעילות 

על  לשמירה  מחויבות  של  מידה  אמות  פי  על  פועלת  כיל  הפעילות,  אזורי 

זכויות האדם.

כמו כן, בכל מקום שבו כיל פועלת היא באה במגע עם הקהילה ועם מחזיקי 

העניין בכדי להבין את ההשפעות הסביבתיות, החברתיות והכלכליות שלה 

תורמת  שפעילותה  מאמינה  כיל  שליליות.  השפעות  לצמצם  וכדי  עליהם, 

לכלכלה ולקהילות שבהן היא פועלת ובכך מסייעת למימושן של זכויות אדם.

בתחילת שנת 2014 אימצה כיל הצהרה בדבר עקרונות מנחים המגינים על 

זכויות האדם הבסיסיות של עובדיה ומבטאים את מחויבותה למלחמה נגד 

הרחבה  ראה  זכויות.  שוויון  ובעד  ואפליה  ילדים  העסקת  בכפיה,  העסקה 

בפרק העסקה הוגנת. 

עמידה בחוקי סחר ומניעת שוחד 
ושחיתות  

כארגון בינלאומי, כיל שואפת לשמש דוגמא ולהוביל בתחום העמידה בחוקי 

ולמניעת שוחד  הסחר, הכוללים מאמצים להבטחת העמידה בחוקי הסחר 

סיכונים  מזעור  שמטרתם  בקרה  מנגנוני  מספר  קיימים  בכיל  ושחיתות. 

טרור  מימון  מניעת  הון,  הלבנת  מניעת  )כגון  שחיתות  ומניעת  רגולטוריים 

ולהבטיח עמידה בחוקי  כדי למנוע מימון טרור  ומניעת מתן/קבלת שוחד(. 

ובעזרת מערכת ממוחשבת  גלובלי,  כיל תהליך  הסחר העולמיים, הטמיעה 

הסורקת את כל העסקאות הפוטנציאליות של החברה בודקת האם הלקוחות 

האמריקניות,  הסנקציות  ברשימות  נכללים  הפוטנציאליים  והספקים 

האירופאיות, של האו”ם ועוד. 

גופים  עם  בעסקאות  כשמדובר  עסקאות  חוסמת  ואף  מתריאה  המערכת 

החשודים כגופים תחת סנקציות לפי הרשימות הנ”ל. כל העסקאות שמבצעת 

כיל רשימה של  יצרה  בנוסף,  ידי המערכת.  על  נבדקות  כיל ברחבי העולם 

פוטנציאליים  סיכונים  לזהות  לעובדיה  לסייע  מנת  על  אדומים”  “דגלים 

בביצוע עסקאות.

יושר, הגינות ומניעת שוחד ושחיתות הם ערכים מרכזיים בתרבות הארגונית 

בכיל. החובה להימנע משחיתות והאיסור על מתן שוחד או קבלתו מעוגנים 

באופן ברור בקוד האתי של החברה.  

חדשות:  אכיפה  תכניות  שתי  כיל  דירקטוריון  אישר   ,2014 פברואר  בחודש 

לאיסור הלבנת  ותכנית אכיפה  ושחיתות  לאיסור מתן שוחד  תכנית אכיפה 

סטנדרט  תצבנה  אלו  תכניות  גם  בכיל,  האכיפה  תחומי  יתר  בכל  כמו  הון. 

זהירות גבוה, תוך אימוץ הכללים האירופאים והאמריקניים בנושאים אלה.

הוגנות
בעסקים

אחריות

מחויבות 
לסביבה

מצוינות 
ושיפור 
מתמיד

כבוד
לזולת

מחויבות 
לבטיחות

עקרון על:
עמידה 

בדרישות 
החוק

פרק 1. אודות כיל < תרבות ארגונית ועסקית

עסקינו  את  ננהל  פועלים,  אנו  שבו  מקום  בכל  הסביבה.  לאיכות  מחויבות 

סיכונים  וננהל  והעולמית,  המקומית  הסביבה  כלפי  ואכפתיות  כבוד  מתוך 

באופן שיטתי מתוך מטרה להביא לצמיחה עסקית בת-קיימא.

כתוצאה  סביבתי  נזק  של  תקריות  למנוע  שנצליח  עד  דעתנו  תנוח  לא 

של  הסביבתיים  הביצועים  את  בהתמדה  לשפר  חותרים  אנו  מפעילותנו. 

מוצרינו ושל פעילותנו.

כל  של  והבטיחות  הבריאות  על  להגנה  מחויבת  כיל  לבטיחות.  מחויבות 

האנשים הנוטלים חלק בפעילותנו או חיים בקהילות שבהן אנו פועלים. לא 

התעסוקתיות  המחלות  הפציעות,  כל  את  למנוע  שנצליח  עד  דעתנו  תנוח 

והתנאים הבלתי בטוחים.

המקצועיים,  לכללים  לתקנות,  החוק,  בדרישות  עמידה  מחייב  העל  עקרון 

לנהלים ולתכניות אכיפה – כדי לשרת את עניינה של החברה ושל עובדיה 

באופן הטוב והרצוי ביותר.

 

שמירה על זכויות אדם 

כפי  האדם  זכויות  על  בשמירה  תומכת  ותחומיה  כיל  פעילותה  אזורי  בכל 

 Universal Declaration of -שהוגדרו בהצהרה האוניברסלית של האו”ם, ה

.Human Rights

החברה,  עובדי  של  זכויותיהם  ועל  כבודם  על  לשמירה  פועלת  כיל 

משפחותיהם, הקהילות המקומיות שבהן היא פועלת וכל בני האדם שאתם 

היא באה במגע. כיל מחויבת להמנע מפגיעה בזכויות אדם המעוגנות בחוק 

בכל מדינה ואתר של פעילותה.

רמת החשיפה לפגיעה בזכויות אדם באזורי הפעילות של כיל נמוכה.
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פרק 1. אודות כיל < מידע כספי

מידע כספי

תוך  מניותיה,  בעלי  לתועלת  רווחיה  את  ארוך,  לטווח  למקסם,  פועלת  כיל 

שהיא מביאה בחשבון את תועלתם של מחזיקי עניין נוספים, כדוגמת עובדי 

החברה, ספקיה, לקוחותיה, נושיה וכו’. 

וההנחיות  התקנות  החוקים,  למכלול  בהתאם  כיל  פועלת  ציבורית  כחברה 

הרלוונטיים, תוך שקיפות מלאה בהיבטים הכלכליים, החברתיים והסביבתיים. 

- הדין  הוראות  תוך עמידה בכל   כיל פועלת לשיפור מתמיד של פעילותה, 

מתפיסתה  כחלק  שלה,  המזומנים  תזרים  לשיפור  בהתמדה  פועלת  כיל 

האסטרטגית העסקית של החברה. לאור זאת מהווה תזרים המזומנים מדד 

מרכזי בבחינת ביצועי הנהלות כיל והמגזרים. תזרימי המזומנים הגבוהים של 

כיל מאפשרים לתחזק בצורה נאותה את מתקני הייצור ולהרחיבם, להשקיע 

לנצל  חדשים,  מפעלים  להקים  הסביבה,  באיכות  להשקיע  בתשתיות, 

הזדמנויות לרכישות ולחלק דיבידנדים למחזיקי המניות.   

תזרים המזומנים של התאגיד
2008-2013

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת לתקופת הדוח הסתכם בכ- 1,127 מליון 

עיקר  אשתקד.  המקבילה  בתקופה  דולר  מיליון  לכ-1,727  בהשוואה  דולר 

הירידה בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת נובעת מהירידה ברווח ומשינוי 

במכירות  הגידול  בעקבות  בלקוחות  מהגידול  כתוצאה  בעיקר  החוזר  בהון 

ברבעון הרביעי ביחס לרבעון המקביל אשתקד. התזרים מפעילות שוטפת, 

תשלום  למימון  המקור  את  היוו  הפיננסיות,  בהתחייבויות  הגידול  עם  יחד 

הדיבידנד בסך של כ-634 מיליון דולר, מימון השקעות נטו ברכוש קבוע בסך 

827 מליון דולר ורכישת פעילויות בסך כ- 63 מיליון דולר.

להלן תיאור התפלגות הכנסות כיל בשנת 2013 לפי מגזרים: 

*כתוצאה מיישום לראשונה של תקן דיווח בינ”ל IFRS 11, חברות בשליטה משותפת אשר נכללו בעבר לפי שליטת האיחוד היחסי, מוצגות לפי שיטת השווי המאזני. התקן חל לתקופות דיווח המתחילות 
ביום 1 בינואר 2013 בדרך של יישום למפרע. בהתאם הוצגו מחדש הדוח על המצב הכספי, דוח רווח והפסד, דוח על הרווח הכולל, דוח על השינויים בהון, דוח תזרים מזומנים והביאורים הרלוונטיים. 

מידע כספי לכלל התאגיד 2008-2013 )באלפי דולרים(* :

2010201120122013אלפי דולרים

5,691,5376,868,5506,471,4336,271,542הכנסות

3,259,4613,767,9623,760,2353,861,572עלות המכירות

1,346,1271,878,0751,553,6321,101,366רווח תפעולי

240,449415,192220,179333,794תשלומים לממשלה )מיסים על הכנסה(

דיבידנד שהוכרז בתקופת הדיווח למחזיקי 
המניות של החברה

 1,167,954961,3301,019,222634,388
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תזרים המזומנים מפעילות שוטפת של 
התאגיד  2008-2013

במיליוני דולרים

 ובמקרה של העדר חקיקה, חותרת לאימוץ התקנים המקובלים והמובילים 

בתעשייה ובעולם. כיל מיישמת מדיניות של שימוש יעיל ואפקטיבי במשאבים 

 תוך מזעור, ככל הניתן, יצירת פסולת ושפכים. החברה מאמינה כי פעילות

זו עולה בקנה אחד עם מטרותיה הכלכליות ומפעילה מערך הדרכות ונהלים 

זו. בנוסף, פועלת כיל לשימוש בטכנולוגיות הטובות ביותר  ליישום מדיניות 

Best Available Economical Technology  - כלכלית  מבחינה   והישימות 

על מנת לעמוד בדרישות רגולטוריות. 

כיל דשנים

כיל מוצרי תכלית

כיל מוצרים תעשייתיים

אחר

54%

24%

20%

2%
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כדיבידנד ונשארו בחברה, במסגרת ההטבות שמעניק חוק עידוד השקעות 

הון למפעלים ישראליים. בנובמבר 2013 הודיעה כיל על החלטת הדירקטוריון 

להחיל את הוראת השעה ולשחרר חלק מהרווחים הפטורים. כתוצאה מכך 

הכירה  בהתאם,  הופשר  הפטורים  מהרווחים  ש”ח  מיליארד   3.8 של  סכום 

בסכום  בגין תשלום מס החברות המוטב  שוטפים  בהוצאות מסים  החברה 

של כ-377 מיליון ש”ח. 

פרק 1. אודות כיל < השקעות והוצאות כיל באיכות הסביבה

 השקעות והוצאות כיל
באיכות הסביבה

כיל אימצה מדיניות של אחריות חברתית תאגידית והתאימה את האסטרטגיה 

שלה למדיניות זו. כיל מאמינה כי יישום מדיניות זו יוביל לפעילות ופיתוח בר-

קיימא, למען הדורות הבאים. הקו המנחה שעומד מאחורי תוכנית ההשקעות 

שימוש  של  בדרך  לרבות  וחברתיים,  סביבתיים  יתרונות  יצירת  הוא  כיל  של 

מופחת  שימוש  המחייבים  ייצור  תהליכי  אימוץ  טבעיים;  במשאבים  אחראי 

והשקעה  הייצור;  תהליך  של  פסולות  מתוך  גלם  חומרי  השבת  באנרגיה; 

ולנהל את  נוקטת באמצעים לצמצם, לבקר  בפרויקט של שינוע בטוח. כיל 

בשיתוף  מבוצעת  זו  פעילות  בפעילותה.  הכרוכים  הסביבתיים  הסיכונים 

פעולה עם הרשויות, העובדים, הספקים והלקוחות, וכוללת זיהוי ההשפעות 

הסביבתיות של פרויקטים שונים, השקעות בטכנולוגיות חדשות ואת החקיקה 

הקריטריונים  את  קובעת  כיל  זה,  בסיס  על  ומקרה.  מקרה  בכל  הרלוונטית 

להערכת ההשפעות הללו ואת האמצעים הדרושים כדי לאמוד את הדרישות 

והיעדים שנקבעו. 

כיל הוציאה בשנת 2013 
כ- 132 מיליון דולר בנושאים 
הקשורים לאיכות הסביבה 

ולשמירה על הסביבה.

$132
מיליון

תשתיות  ובשיפור  השוטף  הסביבתי  בניהול  רבים  משאבים  משקיעה  כיל 

הייצור, תוך צמצום מתמיד בפליטות לסביבה והתייעלות בשימוש בחומרי 

הגלם והאנרגיה. 

בשנת 2013 הוציאה כיל בנושאים הקשורים לאיכות הסביבה ולשמירה על 

החברה השקיעה  זה  סכום  מתוך  דולר.  מיליון   132 כ-  של  סכום   הסביבה, 

כ- 44 מיליון דולר ברכוש קבוע למניעת מפגעים סביבתיים וכ- 88 מיליון דולר 

כהוצאה שוטפת בתחום.

בשנת 2014 צפויה כיל להוציא בתחומים אלה סכום של כ- 156 מיליון דולר, 

מתוכו כ- 63 מיליון דולר להשקעה ברכוש קבוע וכ- 93 מיליון דולר כהוצאה 

שוטפת לאותן מטרות. לאורך השנים, כיל הגדילה בהתמדה את השקעותיה 

הסביבה  על  השפעותיה  והפחתת  דרמטי  שיפור  תוך  הסביבתי  בתחום 

הקשורות העלויות  בהיקף  ירידה  תהיה  לא  הבאות  בשנים  כי  הוא   והצפי 

לנושאים אלו. 
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סה”כ הוצאות והשקעות באיכות הסביבה
במיליוני דולרים

הוצאות שוטפות

השקעות הוניות

שחרור הרווחים הכלואים

בשנת 2012 נחקק חוק “הרווחים הכלואים” )תיקון מס’ 69 והוראת שעה לחוק 

עידוד השקעות הון, התשי”ט-1959, “הוראת השעה”(, המציע הסדר לתשלום 

מס מופחת לחברות שקיבלו פטור ממס חברות מכוח החוק האמור. החברות 

“הפשרת”  בגין  במס  מהנחה  להנות  יזכו  זו,  שעה  הוראת  להחיל  שיבחרו 

תהיה  מוטב,  חברות  מס  לשלם  שבחרה  חברה  כן,  כמו  הפטורים.  הרווחים 

חייבת להשקיע במפעל תעשייתי עד 50% מחסכון המס שנבע לה, בתקופה 

של 5 שנים שתחילתן בשעת ההודעה. רווחים כלואים הם רווחים שלא חולקו 

* *תשואת דיבידנד- סך כל הדיבידנד למניה בש”ח שחולק בגין רווחי השנה הרלוונטית, חלקי המחיר הממוצע של המניה בבורסה באותה שנה.

מדיניות חלוקת דיבידנד

כי החברה תחלק דיבידנד  ביום 27 במרס 2007 החליט דירקטוריון החברה 

מדי רבעון בשיעור של עד 70% מהרווח הנקי של החברה. סכום הדיבידנד 

שישולם בפועל יהיה תלוי, בין היתר, ברווחי החברה, בתוכנית ההשקעות של 

החברה, במצבה הפיננסי של החברה ובגורמים נוספים.

מדיניות  לגבי  מחודש  דיון  החברה  דירקטוריון  קיים   2010 במאי   24 ביום 

הדיבידנד של החברה בעתיד. במסגרת הדיון אישר הדירקטוריון מחדש את 

מדיניות חלוקת הדיבידנד שנקבעה בשנת 2007. לפרטים נוספים ראה דיווח 

מיידי מיום 25 במאי, 2010.

2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20122003 2004 2013

4.80%
4.50% 4.50%

3.60%

6.40% 6.40%

3.50%

5.90% 5.90%

3.90%

7.00%

8.00%

שיעור חלוקת הדיבידנדים למחזיקי המניות מ-2002*
באחוזים

ביום 6 באוגוסט 2013, בחן דירקטוריון החברה את מדיניות חלוקת הדיבידנד, 

במסגרת בחינה מחודשת של האסטרטגיה של החברה, בהתייחס לתרחישים 

חלוקת  מדיניות  את  מחדש  הדירקטוריון  אישר  זו  בחינה  לאחר  שונים. 

הדיבידנד וקבע כי החברה תחלק דיבידנד מדי רבעון בשיעור של עד 70% 

בכפוף  יהיה  בפועל  שישולם  הדיבידנד  סכום  החברה.  של  הנקי  מהרווח 

להתקדמות הפרויקטים הקשורים בתכנית האסטרטגית ולתנאי השוק.

ביום 11 בפברואר 2014 החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד חד 

פעמי בסך של 500 מיליון דולר. הדיבידנד שולם ביום 26 למרץ 2014. לפרטים 

נוספים ראה דיווח מיידי מיום 12 בפברואר, 2014.
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שקיפות ושיח עם 
מחזיקי העניין

פתרונות מעשיים וארוכי טווח לאתגרים העומדים בפני פיתוח בר-קיימא הם 

בהכרח תוצר של שיח עם כלל מחזיקי העניין - מעובדים, ספקים, מפיצים 

ולקוחות ועד לגורמי ממשל ובקרה, אקדמיה, קהילות שכנות, ארגוני סביבה, 

את  לבחון  מנת  על  קהילתיים.  וארגונים  חברתיים  ארגונים  צרכנות,  ארגוני 

מקפידה  העניין,  מחזיקי  של  השונים  האינטרסים  בין  ולאזן  העניין  תחומי 

באזורי  שונות,  בפלטפורמות  העניין  מחזיקי  עם  מתמיד  שיח  קיום  על  כיל 

הפעילות השונים בארץ ובעולם.

ואקטיבית  עיקרון בסיסי של תקשורת פתוחה, משתפת  פי  על  כיל פועלת 

גם בנושאים שנויים במחלוקת או במקרים של תקלות. בעבור כיל, שיח עם 

מחזיקי עניין הוא מרכיב חשוב והכרחי בתפיסת החברה הן את חובתה  כלפי 

בעלי העניין והציבור הרחב, והן את האופן שבו חברה צריכה להתנהל בעידן 

המודרני. מעבר לכך, דיאלוג עם בעלי העניין  מהווה הזדמנות לזיהוי מוקדם 

להגדיר את  ומאפשר  המגוונים שלנו,  והצרכים של השווקים  הדרישות  של 

יזומה מצידנו. נוסף על חיזוק התקשורת  התחומים שבהם נדרשת פעילות 

וההבנה בין כיל לבין מחזיקי העניין, השיח תורם משמעותית לניהול הסיכונים 

של החברה. אנו שואפים להתמודד עם הספקנות והציניות הנהוגה לעתים 

קרובות בשיח הציבורי בנוגע לתעשייה בכלל ובנוגע לתעשייה הכימית בפרט, 

ובניית אמון עם לקוחות, ארגונים חברתיים וסביבתיים,  באמצעות שקיפות 

מעצבי מדיניות ומנהיגים בקהילות המקומיות. מדיניות השקיפות והפתיחות  

של כיל נוגעת לפעילותנו היצרנית ולפן הכלכלי שלה, למוצרים שלנו, לאופן 

להשפעות  וכן  מהם,  להימנע  שיש  ולסיכונים  בהם  והבטוח  היעיל  השימוש 

תקשורת  ערוצי  מגוון  מפתחת  כיל  כך,  לשם  לפעילותנו.  שיש  הסביבתיות 

העברת  גם  הכולל  פורה  דיאלוג  מתאפשר  שבהם  אמצעית  ובלתי  ישירה 

גם מפגשים תדירים  כוללים  ערוצי תקשורת אלה  ותשובה לשאלות.  מידע 

חברתית,  מדיה  וכלי  אינטרנטיים  כלים  פיתוח  עניין,  מחזיקי  עם  וקבועים 

שימוש באמצעים שונים להנגשת מידע לציבור ועוד.

במהלך שבע השנים האחרונות נערך מעקב של מחזיקי העניין שעמם היו לכיל 

ולחברות הבנות שיח משמעותי. במסגרת ניהול הדיאלוג עם מחזיקי העניין, 

מחזיקי  והוגדרו  השונים  העניין  מחזיקי  עם  שנערכו  האינטראקציות  רוכזו 

העניין. כמו כן, תועדו תחומי העניין של הקבוצות השונות וכן אפיקי התקשורת 

הרלוונטיים לשיח זה. ששת הנושאים שזכו לדיון הציבורי המשמעותי ביותר 

פעילות,  להמשך  היתרים  קבלת  בו;  התעשייתית  והפעילות  המלח  ים  היו: 

וצמצום טביעת הרגל הסביבתית  זיכיונות כרייה; שמירה על הסביבה  כולל 

של כיל; העברת תקבולים הוגנים על שימוש במשאבי טבע; פיתוח וייצור דור 

חדש של מוצרים ידידותיים יותר לסביבה ומעקב אחר  השפעתם בעת ובתום 

השימוש בהם; הטמעה וביסוס הפתיחות והשקיפות של החברה, כולל פיתוח 

בדוח  אלו  בנושאים  העוסקים  הפרקים  העניין.  מחזיקי  עם  תקשורת  ערוצי 

הנוכחי הם מענה ישיר לעניין שנוצר במסגרות השיח השונות.

ריכוז הנתונים הנוגע למחזיקי עניין ותחומי העניין מסייע לכיל באפיון אמצעי 

התקשורת לשיח עם מחזיקי העניין, תדירותם ותוכנם.

בקמפיין  כיל  יצאה   2014 שנת  בתחילת  העניין,  מחזיקי  עם  מהשיח  כחלק 

ציבורי, בטלוויזיה ובאינטרנט, שנועד לבסס דיאלוג ישיר עם הציבור הישראלי 

הקמפיין,  במסגרת  פעילותה.  ועל  כיל  על  ומקיף  אמין  מידע  לו  ולספק 

כיל  מוצרי  על  המספרים  ופרסומת  הסברה  סרטוני  בטלוויזיה  משודרים 

ומתארים את תרומתם החיונית לחיי היום יום של כל אדם, בישראל ובעולם.

לצד זאת, ועל מנת לתת מענה לנושאים שהועלו בקרב מחזיקי העניין מתוך 

עקרון השקיפות שאליו היא מחויבת, השיקה כיל אתר אינטרנט ייעודי ונגיש 

בכל  ולהעלות שאלות  פומבי  באופן  אליה  לפנות  הציבור  והיא מזמינה את 

כ-48 שעות.  ישירות לכל שואל,  בתוך  כיל מתחייבת לענות תשובות  עניין. 

http://www.iclanswers.co.il :כתובת האתר

כיל בתחום השיח עם  גרפית את פעילות  בצורה  התרשים שלהלן ממחיש 

לדיון  הנושאים  הגדרת  מתהליך  שעלו  התובנות  את  ומרכז  העניין  מחזיקי 

עם מחזיקי העניין וניתוח הדיאלוג. המספרים בתרשים מציינים את הכלים 

העומדים לרשותה של כיל לשיח עם מחזיקי העניין שלה )ראה מקרא להלן(. 

אף על פי שחלק ניכר מהנושאים  הקשורים בקיימות הם גלובליים באופיים, 

ישנן גישות מקומיות שונות לסדרי עדיפות ולנושאים שמעסיקים את מחזיקי 

מקומית  בראייה  ובראשונה  בראש  מנוהל  השיח  לכן,  המקומיים.  העניין 

מענה  פועלים.  אנו  שבהן  המקומיות  הקהילות  מתוך  גורמים  עם  ואזורית 

לסוגיות ולאתגרים המקומיים ניתן באופן פרטני בהתאם לדרישות המקום, 

או  ולעוצמתו  השיח  למשך  לדיון,  שעולה  לנושא  אחיד  מרשם  אין  ולפיכך 

להרכב המשתתפים – השיח מותאם לתנאים המקומיים הספציפיים.

פרק 1. אודות כיל < שקיפות ושיח עם מחזיקי העניין
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כלים יישומיים לשיח ישיר:

פורומים קהילתיים משותפים  .1

ביקור באתרי החברה  .2

תקשורת פנים ארגונית  .3

איגודים מקצועיים  .4

ארגונים חברתיים וסביבתיים -  .5 

נציגות חברה

כנסים ואירועים  .6

הדרכות למשתמשי קצה ומפיצים  .7 

לגבי שימוש אחראי במוצרים

אתרי אינטרנט ומדיה חברתית; קמפיין   .8

פרסומי במדיות שונות

כיל מקיימת שיח ישיר עם מחזיקי העניין שלה באמצעות מספר מסגרות. 

בין הכלים היישומיים לשיח הישיר בהם פועלת כיל, ניתן למצוא את פורומי 

ה- CAP - Community Advisory Panel )ר’ פירוט בהמשך פרק זה(; תכנית 

ה- VECAP- Voluntary Emmission Control Action Program  )ר’ פירוט 

 IFA- International בפרק אמצעים לפיתוח בר קיימא(; פעילות במסגרת

תכניות  ותמיכות,  תרומות  תקציב   ,Fertilizer Industry Association

התנדבות עובדים וחברות בארגונים מקצועיים. פרסומים ודוחות משמשים 

פיננסיים,  דוחות  הארגון:  של  העניין  מחזיקי  עם  לשיח  החברה  בידי  כלים 

 CDP – Carbon Disclosure,  -דוח ברנע, דוחות אחריות תאגידית, דיווח ל

Project דיווחים וולונטריים ופרסומים מקצועיים- מדווחים באופן שוטף.

כמו כן, מתקשרת כיל לעובדיה את הפעילויות השונות, באמצעות עיתונים 

מגזריים ו/או של חברות מסויימות, המופצים בקרב עובדי החברות השונות.

לפתח  במטרה  רווח,  מטרת  ללא  הפועל  מקצועי  ארגון-גג  הוא  מעלה 

סטנדרטים של אחריות תאגידית בישראל. בארגון מעלה חברות 110 החברות 

הגדולות בישראל, והוא  מפרסם מדי שנה את דירוג מעלה ואת מדד מעלה 

בבורסה לניירות ערך. 

על  עסקים  של  השפעה  מוקדי  עשרה  הארגון  הגדיר  פעולתו,  במסגרת 

לעסקים  מאפשרים  הללו  ההשפעה  מוקדי  בישראל.  הסביבה  ועל  החברה 

לפעול להשאת ערך חברתי וכלכלי משותף.

לפי הגדרות ארגון מעלה, כיל פעילה בשבעה מתוך עשרת מוקדי ההשפעה שיש לעסקים על החברה והסביבה בישראל:
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ועדת ששינסקי 2
במהלך השנים 2013-2014 נדון עניינה של כיל במסגרת ועדת ששינסקי 2, 

האוצר  שר  ידי  על  שהוקמה  ששינסקי  איתן  פרופ’  בראשות  ציבורית  ועדה 

במטרה לבחון את המדיניות בנוגע לחלק המדינה המתקבל בעד השימוש 

של גורמים פרטיים, ובהם כיל, במשאבי טבע לאומיים כגון אשלג ופוספט. 

בהתאם לכתב המינוי של הוועדה, היא נדרשה, בין היתר, לבחון את המדיניות 

הפיסקאלית במבט רחב, תוך התייחסות להשלכות של הסכמים קיימים בין 

הגורמים השונים הפועלים בנושאים אלה לבין המדינה.

ביום 4 בנובמבר 2013 הגישה החברה את עמדתה בכתב לוועדה, וביום 16 

בפני  לה  בעל-פה שנערך  שימוע  זו במסגרת  הציגה עמדה   2013 בדצמבר 

הוועדה.

ביום 18 במאי 2014 פרסמה הועדה את טיוטת מסקנותיה להערות ובימים 

17 ו-23 ביולי 2014 הגישה כיל את עמדתה בכתב לטיוטת המסקנות ונציגיה 

הופיעו בפני חברי הודעה, בהתאמה.

 כיל ציינה בעמדתה כי היא סבורה שהמדינה כבר הגדילה את חלקה ברווחי 

המדינה  של  חלקה  וכי  האחרונות,  השנים  במהלך  ניכר  בשיעור  החברה 

בעולם.  האשלג  יצרניות  כל  בקרב  ביותר  הגבוה  הוא  היום  כבר  ברווחיה 

שמקבלת התקבולים  של  נוספת  להגדלה  הצדקה  אין  כיל,  טענה   לכן, 

המדינה מכיל.

 כיל הציגה בפני הוועדה את הצעדים שהביאו להגדלת חלק המדינה ברווחי 

החברה:

את  המדינה  החריגה   2011 בשנת  הון:  השקעות  לעידוד  החוק  תיקון   .1

פעילות הכרייה והחציבה מתחולת החוק לעידוד השקעות הון. בהתאם, 

הוגדל שיעור מס החברות שמשלמת כיל ל-26.5%.

הסכם הקציר והעלאת שיעור התמלוגים: בשנת 2012 נחתם בין המדינה   .2

כיל את החלק הארי של הפרויקט הלאומי  פיו תממן  לכיל הסכם על 

להגנה על בתי המלון בים המלח, שעלותו, בהתאם להערכות החברה 

הממשלתית להגנת ים המלח )חל”י(, מסתכמת ב-7 מיליארד שקלים 

הסכם,  אותו  במסגרת  בנוסף,  סביבתיות”(.  “סוגיות  בפרק  פירוט  )ר’ 

הוכפל שיעור התמלוגים על הפקת אשלג מ-5% ל-10% בעד כל כמות 

אשלג שתמכור כיל בשנה מעבר ל-1.5 טון.

המלח  ים  מפעלי  נגד  בבוררות  תביעה  המדינה  הגישה   ,2010 בשנת   .3

בע”מ, על פי זיכיון ים המלח. בסיום השלב הראשון של הבוררות נפסק 

כי על כיל חלה חובת תשלום תמלוגים גם על מוצרי המשך.

כיל טענה בפני הוועדה כי אם מביאים צעדים אלה בחשבון, בשנים הבאות 

יגיע חלקה של המדינה מרווחי כיל הנובעים מפעילותה בים המלח לכ-45% 

מרווחיה ללא המס על הדיבידנד, ולמעל 50% כולל המס על הדיבידנד.

 

טעות  המדינה  תקבולי  את  משמעותית  בצורה  להגדיל  בניסיון  רואה  כיל 

כלכלית וחברתית שעלולה לפגוע בסופו של דבר באינטרס הציבורי בכלל, 

ובאינטרס הציבור בנגב בפרט. כיל סברה כי מחובתה להציג בצורה ברורה 

המשמעויות  את  העניין  מחזיקי  כל  ובפני  ששינסקי  ועדת  בפני  ומבוססת 

והתוצאות הצפויות לנבוע מהמלצות הוועדה מבעוד מועד.

גבוהה  מס  סביבת  ליצירת  תביא  מכיל  המדינה  בתקבולי  ניכרת  עלייה 

למקומות  בהשוואה  בישראל  להשקיע  שלילי  תמריץ  תיצור  אשר  במיוחד, 

אחרים בעולם.

כן עמדה כיל על כך שבמצב המשפטי והחוקי הקיים, ונוכח ההסכמים עליהם 

חתמה המדינה עם כיל, המדינה אינה רשאית לבצע באופן חד-צדדי שינויים 

הצדדים.  בין  בהסכמה  להיעשות  צריכים  והדברים  הפיסקאלי,  בהסדר 

בהתאם, דרשה כיל להחריג את עניינה מסמכות הוועדה.

יהוו  חד-צדדי  באופן  חדשים  מסים  הטלת  או  התמלוגים  העלאת  בנוסף, 

שיעור  והעלאת  הקציר  הסכם  של  והן  הזיכיון  הסכם  של  הן  יסודית  הפרה 

התמלוגים, ובכוונת כיל למצות את כל זכויותיה המשפטיות בעניין זה, לרבות 

באמצעות הגשת תביעה במסגרת הליך בוררות. לפרטים נוספים ולהרחבה 

ראו ביאור 23 לדוחות הכספיים לשנת 2013.

הוועדה צפויה להמשיך את עבודתה במהלך שנת 2014 ולפרסם דוח סופי 

עם המלצותיה לממשלת ישראל.

שיח ישיר עם מחזיקי עניין

הוא  מהם  שאחד  אפיקים,  בכמה  מתנהל  העניין  מחזיקי  עם  הישיר  השיח 

פורומים משותפים )CAP )Community Advisory Panel שבהם משתתפים 

העולם.   בכל  כיל  באתרי  ירוקים  וארגונים  הקהילה  נציגי  המפעלים,  נציגי 

תכניות  פיתוח  הסביבה,  איכות  של  בשאלות  דיון  היא  הפורומים  מטרת 

יצירת יחסי גומלין בין התעשייה לבין  משותפות לטובת הסביבה והקהילה, 

מידע אמין  על  ופורה המבוסס  ופיתוח שיח מושכל  העניין השונים  מחזיקי 

ומקצועי. מפעלי כיל בישראל ובחו”ל פעילים בפורומים משותפים זה שנים.

במהלך שנת 2013 התקיימו מפגשי פורום CAP של מפעלי ים המלח ומגנזיום 

ים המלח, בדרך כלל אחת לחודשיים. בין הנושאים שנדונו במהלך השנה עם 

מחזיקי העניין המקומיים היו: תחנת השאיבה P-88, קציר המלח בבריכה 5, 

תעלת הימים, תחנת כוח חדשה, גז טבעי, חוק אוויר נקי, ניטור רציף בארובות 

ומתקן טיהור שפכים. כמו כן, נדונו במשותף דרכים לשיתוף ושיווק התיירות 

המקומית של היישובים הסמוכים למפעלים למבקרים המגיעים למפעלי ים 

זה, מתקיימים סיורים משותפים למפעלים  המלח. בעקבות שיתוף פעולה 

וליישובים. במהלך השנה קיבלו התושבים עדכון נרחב על הערכות המפעלים 

שנעשתה בשנת 2013 לקראת הגשת בקשת היתר הפליטה לפי חוק אוויר 

נקי במרץ 2015. עוד נדונו השנה חוק קרקעות מזהמות ומשמעויותיו, תאגיד 

המחזור, משמעויות חוק ה-PRTR, תכנית האב לטיפול והנגשה למטיילים של 

נחל  באזור  היתר  בין  כיל,  הזיכיון של  היסטוריים הנמצאים בתחום  שטחים 

אדמון ואשת לוט.

ותוכניות בטיחות  נדונו סוגיות בטיחות, הערכות  כן, במהלך המפגשים  כמו 

מיוחדות במפעלים, צוות חילוץ מתקדם שהוקם במפעלי ים המלח והערכות 

לתרחישי קיצון כגון רעידות אדמה. בנוסף, בעקבות בקשת התושבים הוקם 

ערוץ תקשורת שמטרתו לפתוח בפני בני ובנות היישובים אפשרויות תעסוקה 

במפעלים, מתוך רצון לעודד את שובו של הדור הצעיר ליישוב ואת הרחבתו. 

 .CAP בחברת תרכובות ברום התקיימו במהלך שנת 2013 שישה מפגשי פורום

כמו כן, התקיים סיור במפעל, סיור במו”פ ומפגש עם חוקרי אחריות תאגידית 

מהאוניברסיטה הפתוחה. בין השאר, נדונו בפורומים אלו הנושאים הבאים: 

דיווח על ביצועים סביבתיים, תכנית ההסבה לשימוש בגז טבעי, ההערכות 

ליישום חוק אוויר נקי, השקעות חדשות בתחומי איכות הסביבה ועוד.

זה  הפועלים   CAP פורומים  מתקיימים  הברית  בארצות  כיל  במפעלי  גם 

עשרות שנים. במפעל Lawrence למשל, התקיימו במהלך שנת 2013 שישה 

מפגשי פורום CAP. כל מפגש נפתח בעדכון מצד המפעל בנושאי בטיחות, 

סביבה, קהילה וייצור, ולאחר מכן עוסק בנושא שהוגדר מראש. בין הנושאים 

שנדונו בשנה זו היו סיכום שנת 2012, תוכנית ה-Responsible Care )ראה 

פירוט בפרק אחריות בשרשרת הערך( וטכניקות לפתרון בעיות. 

ובעולם. במהלך   ביקורים של כלל הציבור במפעליה בישראל  כיל מעודדת 

ומזמינה  יוזמת  כיל  בישראל.  כיל  במפעלי  מבקרים  כ-33,700  ביקרו   2013

את ציבור מחזיקי העניין, בעלי מקצוע וסטודנטים בתחומי הטבע, הסביבה, 

מלאה  שקיפות  תוך  בארץ,  הייצור  באתרי  לסיור  והקיימות  האקולוגיה 

לתהליכי הייצור על כל שלביהם, כדי לקדם שיח חברתי, סביבתי, תעשייתי, 

ליצירת מצב של תעשייה וסביבה הפועלות בשיתוף פעולה מלא.
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פיתוח הון אנושי   .1

בראייה משקית: 

כיל תורמת לביטחון 

התעסוקתי בנגב 

ומקדמת שיח בין 

המעסיק לעובדים 

)ר’ פרק השפעת 

כיל על הכלכלה 

בישראל ופרק 

העסקה הוגנת 

בהתאמה(.

חיזוק שרשרת   .2

האספקה על ידי 

שילוב עסקים 

קטנים ובינוניים: 

כיל מסייעת לפיתוח 

כלכלי מקומי 

וקהילתי )ר’ הרחבה 

בפרק זה במסגרת 

פורומי CAP  ובפרק 

השפעת כיל על 

הכלכלה בישראל(.

ממשל תאגידי תקין ומלחמה בשחיתות ובשוחד: כיל מקדמת   .3

מסחר הוגן, מפעילה מערכות מתקדמות למניעת שוחד 

ושחיתות, מקדמת את מודעות עובדיה לקוד האתי ואינה 

תורמת לאנשי ציבור או לגופים פוליטיים )ר’ הרחבה בפרק 

ממשל תאגידי ותרבות ארגונית(. 

פיתוח חדשנות טכנולוגית כיתרון תחרותי: מערך המחקר   .4

והפיתוח של כיל מקדם ומפתח מערכות, טכנולוגיות 

מתקדמות ומוצרים בעלי יעילות מוגברת והשפעה מצומצמת 

על הסביבה. כמו כן, כיל משקיעה ומקדמת שיתופי פעולה עם 

גופים חיצוניים לקידום המחקר והחדשנות )ר’ הרחבה בפרק 

אמצעים לפיתוח בר קיימא(.

התייעלות ופיתוח עסקי באמצעות מזעור השפעות סביבתיות;   .5

גיוון מקורות אנרגיה והטמעת תפיסה של מחזור חיים מלא: 

כיל הטמיעה בליבת האסטרטגיה שלה את הצורך בהתייעלות 

סביבתית וצמצום פליטות וצריכת אנרגיה. לשם כך, כיל משקיעה 

מאות מיליוני שקלים בכל שנה ופועלת להטמעה של אסטרטגיית 

הקיימות והאחריות הסביבתית בקרב עובדיה. מתקנים רבים 

עברו לשימוש בגז טבעי ואחרים נמצאים בתהליכים עמוקים 

של התייעלות צריכת האנרגיה. כל מתקניה עומדים בתקנים 

וסטנדרטים לניהול סביבתי, ובפיתוח מוצריה מובאים בחשבון 

שיקולים סביבתיים )ר’ הרחבה בפרק אמצעים לפיתוח בר קיימא 

ובפרק אחריות סביבתית(.

טיפוח המשאב האנושי העתידי על ידי השקעה   .6

בשיפור איכות החינוך: כיל מחזקת את החינוך 

הטכנולוגי, המדעי והסביבתי באמצעות פיתוח 

ומימון תכניות לעידוד לימודי הכימיה, המדע 

והסביבה בבתי ספר, במכללות ובאוניברסיטאות, 

ובשילוב התנסויות של תלמידים וסטודנטים 

במפעליה באמצעות מיזמים שונים לשימור 

המגוון הביולוגי, לשיקום מכרות ולהקמת מרכזי 

הסברה, תורמת כיל להגברת המודעות הציבורית 

למדע ולנושאי קיימות ושמירה על הסביבה )ר’ 

הרחבה בפרק שימור המגוון הביולוגי ובפרק 

אחריות חברתית(.

צמיחה עסקית על ידי פיתוח כלכלי חברתי   .7

בפריפריה: כיל מעסיקה אלפי בתי אב בנגב 

ותורמת לכלכלת האזור. בזכות פעילותה, חל 

שיפור מתמיד ברווחתם של תושבי הנגב בכל 

תחומי החיים וגדלה המוביליות החברתית של 

תושבי היישובים המוחלשים בפריפריה. גם 

פעילותה של כיל בקרב הקהילות המקומיות, 

בעיקר בנגב, מסייעת בהתפתחות חברה אזרחית 

ומעניקה לקהילות בנגב כלים חברתיים וכלכליים 

מסייעים ותומכים )ר’ הרחבה בפרק אחריות 

חברתית(. 

הקשר היומיומי שלנו עם הקהילה באזורי הפעילות של 

החברות שלנו, מאפשר לנו לקבל את המידע ישירות מהשטח, 

להבין טוב יותר את צרכי הקהילה שלנו ולהוביל לפתרונות עוד 

לפני שהבעיות נוצרו. השקיפות מסייעת לדיאלוג אמיתי ופורה 

ומאפשרת למחזיקי העניין לקבל מידע עדכני ומהימן בנוגע 

לפעילות שלנו והזדמנות להשפיע עליה.

מר דני חן, משנה למנכ”ל כיל, יחסי החוץ של התאגיד

מבין עשרת מוקדי ההשפעה, כיל פעילה בשבעה תחומים ומשיאה בכך ערך משותף לה ולחברה הישראלית:

פארק אקולוגי שהוקם בתמיכת 
חברת IBerpotash בספרד

לשימור  לקואליציה   2011 בשנת  הצטרפה  שבספרד   IBerpotash חברת 

מרשת  חלק  הוא  הפארק  החברה.  מכרה  בקרבת  הנמצא  אקולוגי  פארק 

האקולוגית  הסביבה  שימור  שמטרתה  אירופה  ברחבי  מרכזית  פארקים 

מקואליציה  חלק  היא   IBerpotash חברת  השונות.  בקהילות  האותנטית 

ומחזיקי  המקומית  הרשות  את  הכוללת  שבספרד  קטלוניה  בחבל  מקומית 

והאקולוגית.  הגיאולוגית  הסביבה  שימור  לטובת  שמשקיעים  נוספים  עניין 

במקום מתבצע שימור ההיסטוריה הסביבתית ומתקיימות פעילויות לשימור 

וחציבה. הפארק פתוח לטיולים לקהל הרחב  כרייה  הסביבה בה מתבצעת 

ארגון  ידי  על  הוכר הפארק   2012 ימות השנה. בשנת  כל  עלות במשך  ללא 

UNESCO כפארק אקולוגי.
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השפעת מפעלי כיל על 
הכלכלה הישראלית

כיל היא אחת החברות הגדולות והמרכזיות בישראל, והשפעתה על הכלכלה 

הישראלית באה לידי ביטוי במגוון היבטים: כיל משקיעה בכל שנה בישראל 

כמיליארד וחצי שקלים, היא המעסיק הגדול ביותר בנגב ואחראית לפרנסתן 

ו-1%  )כ-9% מהמועסקים בנגב  של מעל ל-30,000 משפחות ברחבי הארץ 

ממכירותיה  ש-95%  מצטיינת  יצואנית  והיא  כולה(,  בישראל  מהמועסקים 

שרואה  גלובלית  כחברה  התשלומים.   למאזן  ותורמות  לייצוא  מיועדות 

כיל פועלת מתוך מחויבות לעתיד הכלכלה  בישראל את בסיס-האם שלה, 

את  מרחיבות  השוטפת,  הענפה  פעילותה  על  נוסף  השקעותיה,  בישראל. 

היקף הפעילות הכלכלית בישראל כולה ותורמות לצמיחתה. 

פרק 1. אודות כיל < השפעת מפעלי כיל על הכלכלה הישראלית

השפעות כלכליות ישירות ועקיפות על הנגב:

גודל התרומה של מפעלי כיל בדרום ישראל עומד על כ- 19% מהיקף   

התמ”ג של נפת באר-שבע )כחמישית מסך הפעילות הכלכלית בנגב( 

- 1.5% מהתמ”ג של מדינת ישראל. תרומתה לתמ”ג עומדת על כ-  ו 

מיליארד   10 מתוכם  בשנה,  דולר(  מיליארד  )כ-3.4  ש״ח  מיליארד   12

ש״ח בנגב. המחקר מפרט את תרומתה של כיל לנגב בשלוש רמות של 

השפעה:

כיל  של  הכלכלית  מהפעילות  הנובעת  זו   - ישירה  כלכלית  השפעה   .1

חומרים,  לה  המספקים  מקומיים  ספקים  לכיל  השונים.  ספקיה  מול 

מוצרים ושירותים – ציוד וחומרי גלם עבור פעילותה, וכן שירותי הובלה, 

אדריכלות, בנייה, תחזוקה, שמירה, הסעדה וייעוץ. פעילותה הכלכלית 

הענפה מייצרת עוד פעילות, עוד יזמות, ועוד מקומות עבודה.

השפעה כלכלית עקיפה – זו הנובעת מהפעילות הכלכלית שמבצעים   .2

הספקים עצמם כדי לספק את המוצרים והשירותים הנדרשים לכיל. כל 

השפעה עקיפה מניעה ייצור נוסף של תמ”ג )התוצר המקומי( במשק.

השפעה כלכלית נוספת – זו הנובעת מרכישות של מוצרים ושירותים   .3

המועסקים  לעובדים  הן  המשולם  מהשכר  הנעשות  פרטית  לצריכה 

כתוצאה  הנוצרים  התעסוקה  במעגלי  לעובדים  והן  ישיר  באופן  בכיל 

מפעילותה. הפעילות הכלכלית שמניעים העובדים הישירים והעקיפים 

עבודה  מקומות  ליצירת  בעצמה  מובילה  הפרטית  לצריכתם  כיל  של 

נוספים בכל תחומי החיים – מחינוך ועד בריאות, מבנקאות ועד תרבות 

ופנאי.

39%

דרום אחר14%

באר שבע

התפלגות עובדי כיל לפי אזורי מגורים

באר שבע

דימונה24%

דימונה

דרום אחר

ערד

ישובי הצפון

ישובי המרכז ישובי המרכז2%
ישובי הצפון6%

ערד7%

ירוחם1%
ישובי בני מיעוטים

ירוחם
ישובי בני מיעוטים1%

השפעת מפעלי כיל
על הנגב

איכות  ועל  הנגב  כלכלת  על  רבות  משפיעה  כיל 

החיים בו. כמי שאחראית לפרנסתן של כ-30,000 

כל  מסך  ולכחמישית  מהנגב,  רובן  משפחות, 

הפעילות הכלכלית בו - בהיקף של כ-10 מיליארד 

הנגב  של  הכלכלי  לחוסנו  חיונית  כיל   - ש״ח 

פעילותה  שלו.  המתמשך  הצמיחה  ולתהליך 

והשקעותיה בנגב מחלחלות אל מעגלים נרחבים 

ומשפיעות על כל יישובי הנגב המזרחי בתחומים 

רבים, לרבות הרפואה, הרווחה, החינוך והתרבות.

 

דניאל  ד”ר  רוזנבוים,  מוסי  ד”ר  שערכו  במחקר 

בן־גוריון,  מאוניברסיטת  מלול  מיקי  וד”ר  פרימן 

נבחן היקף ההשפעה הכלכלית של כיל דרום על 

המשק הישראלי בכלל ועל נפת באר שבע בפרט. 

המחקר בדק שתי השפעות מרכזיות: ההשפעה 

המחקר  התעסוקה.  על  וההשפעה  התמ”ג  על 

נתוני  על  והתבסס   2012 יוני  בחודש  התפרסם 

שנת 2010. ממצאי המחקר מעידים על מיקומה 

המרכזי של כיל בכלכלה המקומית הישראלית.

השפעות על התעסוקה בנגב: 

תרומתה של כיל לתעסוקה עומדת על כ- 9% מכלל התעסוקה בנפת   

באר שבע ועל כ-1% מכלל התעסוקה בישראל.

השקעותיה ופעילותה משפיעות לא רק על עובדיה הישירים של החברה,   

ייצורם של כ-20,000 מקומות  כ-5,000 במספר, אלא אחראיות גם על 

שירותי  האדריכלות,  ההנדסה,  הבינוי,  בתחום  בנגב  נוספים  עבודה 

כיל  הכל אחראית  ובסך  ועוד,  המחשוב, ההסעה, ההסעדה, השמירה 

לפרנסתן של כ-30 אלף משפחות בישראל. משמע, כל מקום עבודה 

בכיל מייצר עוד כשש משרות במשק הישראלי.  

המלח  בים  התיירות  לפיתוח  כיל  תורמת  הנגב,  על  להשפעתה  בנוסף 

ומאפשרת יצירת אלפי מקומות עבודה נוספים. בלי תרומתה לקיום התיירות 

בים המלח, היה האגן הדרומי של ים המלח מתייבש כליל והתיירות באזור 

הייתה סופגת מכה אנושה. לכך יש להוסיף את השתתפותה במימון הפרויקט 

 5.5 של  בעלות  המלח  בים  המלון  בתי  להצלת  המלח,  קציר   – הלאומי 

מיליארד ש״ח עד לשנת  2030 )ראה הרחבה בפרק סוגיות סביבתיות ודרכים 

לפתרון(. עלותו הכוללת של פרויקט זה הינה של כ-7 מיליארד, כאשר כיל 

מממנת 80% מהם. 
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השפעת מפעלי כיל על
הכנסות המדינה

כיל משלמת את שיעור תקבולי המדינה הגבוה ביותר בהשוואה לכל מדינה 

התשלומים  כל  סך  הם  מדינה  תקבולי  אשלג.  מיוצר  שבה  בעולם  אחרת 

השונים,  המסים  ובהם  החברה,  מפעילות  כתוצאה  למדינה  המועברים 

בזכות  החברה.  מפעילות  המדינה  שמקבלת  נוספים  וסכומים  התמלוגים 

השקעות אדירות שנעשו בכיל לאורך השנים, זינק חלקה של המדינה מרווחי 

כיל על הפקת אשלג מים המלח מ-200 מיליון ש״ח לכמיליארד ש״ח בשנה. 

בשנת 2013 העבירה כיל מעל למיליארד ש״ח כתקבולי מדינה.

יש להוסיף את השתתפותה במימון הפרויקט הלאומי  על תקבולי המדינה 

“קציר המלח”, להצלת בתי המלון בים המלח בעלות של 5.3 מיליארד ש״ח 

עד לשנת  2030 )ר’ הרחבה בפרק סוגיות סביבתיות ודרכים לפתרון(. 

 השפעת מפעלי כיל על ההון
המצוי בידי הציבור

ממניות  מ-70%  בלמעלה  ומחזיק  בכיל  ביותר  הגדול  השותף  הוא  הציבור 

החברה. רוב אזרחי ישראל מחזיקים במניית כיל באופן ישיר ועקיף באמצעות 

קרנות פנסיה, קופות גמל ואפיקי חיסכון והשקעה נוספים. כאחת מעמודי 

התווך של הבורסה הישראלית, מניית כיל מהווה עוגן בתיקי המניות ומחזור 

פרק 1. אודות כיל < השפעת מפעלי כיל על הכלכלה הישראלית

פעילות כיל והתעסוקה בדרום

עובדים מועסקים
ישירות על ידי

כיל בנגב

משרות נוספות 
במשק, שמייצר 

בממוצע כל מקום 
עבודה בכיל

עובדים בישראל
5,00030,000

סה”כ כיל מספקת 
תעסוקה

 לכ-20,000 
עובדים בנגב ול-

פעילות כיל אחראית ל- 9% מהתעסוקה בדרום

הנדסה

מחשוב הסעה

הסעדה

בינוישמירה

6

ייצוא 
טקסטיל

2.75
מיליארד ש״ח

יצוא בשנת
2013

ייצוא 
חקלאי

5.4
מיליארד ש״ח

יצוא בשנת
2013

כיל

11.2
מיליארד ש״ח
יצוא בשנת 

2013

מיליארד ש״ח  11.2

*תקבולי המדינה בשנת 2013 מורכבים ממס חברות, דמי זיכיון ותמלוגים על שימוש במשאבי טבע, וכן תשלום על רווחים כלואים.

 השפעת מפעלי כיל על
מאזן התשלומים

כיל היא אחת משלוש היצואניות הגדולות בישראל, ואחראית לכ-6% מסך 

כל הייצוא של ישראל )ללא יהלומים(. ערך הייצוא של מוצרי החברה, בסך 

למאזן התשלומים של המדינה  תורם   ,)2013 )לשנת  מיליארד ש״ח  כ-11.2 

ומסייע בהפחתת הגירעון המסחרי שלה. תרומתה של כיל לבדה גבוהה מסך 

הייצוא של המגזר החקלאי ותעשיית הטקסטיל גם יחד.

כיל  חיונית ברמה הלאומית. כאשר  היא משימה  הגירעון המסחרי  הפחתת 

לקופת  חוץ  מטבע  מזרימה  היא  ש״ח,  מיליארד  כ-11.2  של  בערך  מייצאת 

ובעקיפין גם תורמת  המדינה, תורמת לחוסנה הפיננסי של ישראל בעולם, 

לרווחתם הפרטית של אזרחי המדינה. 

כתקבולי  ש”ח  מיליארד  כ-1.6  ישראל  למדינת  כיל  העבירה   ,2013 בשנת 

מדינה*.

האחרון  העשור  במהלך  בישראל.  ביותר  מהגדולים  הוא  במנייתה  המסחר 

השתתף כל אזרח בישראל ברווחיה של החברה, ובסך הכל הרוויח הציבור 

בישראל עשרות מיליארדי שקלים מההשקעה במניית כיל.

תרומת כיל לייצוא גבוהה יותר מסך תרומתם של הייצוא 
החקלאי וייצוא הטקסטיל ביחד.

1

2
3 4

5

6
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אחריות סביבתית

פרק 2:

מענה על צרכים אנושיים בסיסיים:

חוסןחומרים תעשייתייםביטחון תזונתיבריאות מניעת זיהום

פעילות כיל לאורך מחזור החיים:

מזון

חקלאות

חומרים 
מורכבים

שוקי הקצהשינוע ולוגיסטיקהייצור והפקהחומרי הגלם
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מטרות ויעדים 
בתחום הקיימות

בר- פיתוח  של  מדיניות  בארגון  ומטמיעה  גיבשה  כיל 

במשאבים  אחראי  שימוש  בתוכה  הכוללת  קיימא 

לקיימות  מוסף  ערך  בעלי  מוצרים  פיתוח  טבעיים, 

ניסיון לצמצום השפעותיהם הסביבתיות, צמצום  תוך 

שינוע  במתקניה,  הנוצרת  הפסולת  כמות  של  במקור 

בטוח ובניה ירוקה במפעלים ובמשרדים. 

בתחום  החוק  בדרישות  לעמוד  מאמצים  עושה  כיל 

פליטות האוויר ולהיות בין החברות המובילות בישראל 

בהפחתת גזי חממה. צמצום הפליטות בתהליכי הייצור, 

המעבר לשימוש בגז טבעי ופיתוח מוצרים חדשים אשר 

באותם  פליטות אצל המשתמשים  תורמים להפחתת 

מוצרים, הינם יעדים מרכזיים של החברה. 

ניהול  של  מדיניות  מיישמת  כיל  כך,  על  נוסף 

חייהם מחזור  כל  לאורך  מוצרים  של   אחראי 

בתחום  כיל  של  מדיניותה   .)Product Stewardship(

בנוסף  הכוללת  פרו-אקטיבית  פעילות  היא  הסביבה 

וולונטרי  אימוץ  המחמירות,  החוק  בדרישות  לעמידה 

של עקרונות ניהול סביבתי בינלאומיים מתקדמים.

לקוחות  לאלפי  המשּווקים  יבשות  בארבע  במפעלים  מוצרים  מייצרת  כיל 

המשתנים  לצרכים  מענה  בכך  ומספקת  בעולם,  מדינות   180 מ-  בלמעלה 

של מיליוני אנשים ברחבי העולם. פעילותה של כיל נפרשת על פני השלבים 

שברצף חיי מוצרים - החל משלב הפקת חומר הגלם וכלה בשימוש שנעשה 

כימיקלים  לייצור הם בחלקם  חומרי הגלם המשמשים  בהם בשוקי הקצה. 

העלולים להיות מסוכנים. תהליכי הייצור מחייבים השקעת אנרגיה הכרוכה 

בשריפת דלקים. לתהליכים ולחלק ממוצרים אלה קיים פוטנציאל להשפעה 

במהלך  ופסולת  לאוויר  פליטות  שפכים,  מהיווצרות  כתוצאה  הסביבה  על 

הייצור.  

שקיפות  שונה,  סביבתית  התנהלות  כיום  דורשות  הגלובליות  העל  מגמות 

לצרכים  מענה  לתת  למטרה  לה  שמה  כיל  עניין.   מחזיקי  עם  ודיאלוג 

המשתנים באמצעות חדשנות, מצוינות, חתירה לשימוש בטכניקות הזמינות 

השקעות  ידי  ועל   )BAT- Best Available Technology( ביותר  הטובות 

במחקר ופיתוח, להערכת הצרכים החיוניים של החברה- היום ומחר.

עיקרון  שמירת  תוך  פעילותה  את  ולפתח  להמשיך  כיל  שואפת  כך,  לשם 

פיתוח בר קיימא. 

עבור חברת כיל, פיתוח בר קיימא משמעו הצלחה ארוכת טווח תוך שילוב של 

אוריינטציה כלכלית עם שמירה על איכות הסביבה ואחריות חברתית. כחברת 

כימיקלים בינלאומית, עומדת כיל מול אתגר זה בכל תחומי פעילותה. שילוב 

עקרונות האחריות התאגידית באסטרטגיה הארגונית הקיימת, מסייע לחברה 

לזהות את הסיכונים בשלב מוקדם ככל האפשר ובמקביל לנצל הזדמנויות 

עסקיות חדשות. 

כיל נוקטת באמצעים רבים לניהול הסיכונים הסביבתיים הכרוכים בפעילותה, 

ודואגת לצמצום ובקרה של סיכונים אלה. פעילות זו מחייבת טיפוח דו שיח 

רציף עם מחזיקי העניין הרבים של חברת כיל, ביניהם העובדים, הלקוחות, 

הספקים והרשויות.

כמדיניות, פועלת כיל  כעניין שבשגרה לזיהוי, פיתוח ויישום אמצעי מדידה 

ומשאבים  זמן  כיל  משקיעה  זו  במסגרת  סביבתיות.  השפעות  של  וניטור 

זאת  קבוע,  בסיס  על   - וחדשים  קיימים   - ובעיות  צרכים  והערכת  בפיקוח 

את  ולבחור  החברה,  עבור  ביותר  החשובים  הנושאים  מהם  לזהות  במטרה 

הרלוונטיים ביותר עבור כיל. כך מפתחת כיל פתרונות אשר יענו על הצרכים 

החברתיים בעתיד. באופן זה, לדוגמא, מפתחת כיל מוצרים לטיהור וטיפול 

במים, לטיפול בפליטות כספית לאוויר מתחנות כח מונעות פחם ולהגדלת 

היצע התוצרת החקלאית ברחבי העולם באמצעות ייצור דשנים.

נוסף על כך, משקיעה כיל מאמצים בפעילויות של טיפול בשפכים ובפליטות 

הדורש  נקי  אויר  בחוק  בישראל  כיל  מפעלי  כלל  עמידת  זה  )ובכלל  לאוויר 

BAT(, בהתייעלות אנרגטית וצמצום צריכת האנרגיה, צמצום טביעת הרגל 

הפחמנית, טיפול בפסולת, שימוש אחראי במשאבים, שימור ותמיכה בשימור 

וצרכנים.  שירותים  נותני  עובדים,  ובהדרכת  יעיל  שינוע  הביולוגי,  המגוון 

הסביבה  להגנת  המשרד  עם  ובתיאום  פעולה  בשיתוף  פועלות  כיל  חברות 

וההנהלה  הדירקטוריון  הנחיית  וחברתיים.  סביבתיים  ארגונים  מספר  ועם 

ניתן  לא  ואשר  הרלוונטים,  מהתקנים  החורגת  פעילות  כי  היא  לחברות 

למצוא לה פתרון המקובל על הרשויות – תסגר. כיל דורשת עמידה בתקנים 

והכלכליים הטכנולוגיים  באמצעים  להשתמש  שאיפה  מתוך   מחייבים, 

הטובים ביותר, הישימים מבחינה טכנולוגית וכלכלית.  

והגיהות  הבטיחות  הסביבה,  איכות  בתקני  מלאה  עמידה  מקודמת  כן,  כמו 

בתקנים,  לעמוד  מנת  על  ובעולם.  בארץ  הקבוצה  במפעלי  התעסוקתית 

גם  זה  בכלל  הייצור,  בזמן  מופעלות תכניות אב להקטנת פליטות לסביבה 

בפיתוח  כיל  עוסקת  אלו  עקרונות  יישום  לצורך  מוקדיים.  בלתי  ממקורות 

מוצרים חדשים, קווי ייצור ותהליכים, תוך התייחסות להשפעתם על האדם 

שייקחו  כך  מתוכננים  והפיתוח  המחקר  המוצר.  חיי  כל  לאורך  והסביבה 

הייצור,  שלבי  כל  את  אלו,  ראשוניים  בשלבים  שניתן  כמה  עד  בחשבון, 

האחסנה, השינוע, השימוש והסילוק בסיום חיי המוצר. בתהליך הייצור נעשה 

שימוש, ככל הניתן, בחומרים ידידותיים לסביבה ונלקחים בחשבון שיקולים 

למוצרים  עדיפות  ניתנת  ככלל,  ובמים.  באנרגיה  חיסכון  כמו  סביבתיים, 

שהשפכים בייצורם פריקים ביולוגית, תוך נקיטת מדיניות של הקטנה בכמות 

השפכים. לשם יישום עקרונות אלה פיתחה החברה אינדקס קיימות לפיתוח 

סקרי  השאר,  בין  עורכת,  כיל  קיימים.  מוצרים  ולשיפור  קיימא  ברי  מוצרים 

סיכונים ליישום מדיניות תהליכית להקטנת ההשפעה על הסביבה. 

בנוסף, כיל מקדמת מיזמים לצמצום השפעותיה על הסביבה במטרה לשמר 

משאבי טבע, להפחית פליטות של גזי חממה וכן לחסוך באנרגיה.  

מיזמים אלה כוללים:

מעבר לשימוש בגז טבעי כמקור אנרגיה ככל שניתן והתייעלות אנרגטית   .1

במתקני כיל השונים. במהלך שנת 2013 פתחה כיל בתהליך התייעלות 

אנרגטית כלל ארגוני )ראה הרחבה בפרק צריכת אנרגיה(. 

מים  בצריכת  חיסכון  זה  ובכלל  טבעיים;  במשאבים  אחראי  שימוש   .2

ושימוש חוזר במי תהליך לתהליכי הייצור, החזרת תמלחות לים המלח, 

אזורי  ושימור  ואדיות, שיקום  שימוש אחראי במשאבי הקרקע, שיקום 

כרייה וחציבה, והחזרתם למדינה בתום הפעילות לטובת יעודי הקרקע 

שהמדינה קבעה להם ובהתאם להוראות הדין הנוגעות לעניין. 

תהליכי  של  לוואי  ובתוצרי  בפסולת  השימוש  והגברת  הכמות  הקטנת   .3

הייצור כדי להביא לידי השבה מרבית של המשאבים והתשומות שנצרכו 

כגון  זה, שימוש בטכנולוגיות מחזור מתקדמות  בתהליך הייצור; בכלל 

מחזור קטליטי ואחר, שימוש חוזר במים, מחזור ושימוש חוזר בחומרי 

גלם ופסולות, שימוש בתוצרי לוואי כחומרי גלם בתהליכי ייצור אחרים 

וטיפול נאות בפסולות. 

לקוחות  מחקר,  מכוני  ספקים,  יצרנים,  עם  מתמיד  פעולה  שיתוף   .4

במוצרים  ושימוש  לייצור  שיטות  ויישום  בפיתוח  אחרים  ומשתמשים 

באופן בטיחותי תוך הפחתה ומניעת הפגיעה במשתמשים ובסביבה.

במערך  שימוש  והדרכתם,  אחראיים  מובילים  בחירת   – בטוח  שינוע   .5

ותקנית  בטוחה  אריזה  על  הקפדה  בשינוע,  בתקלות  לטיפול  חירום 

והקפדה על אמצעי הובלה תקניים ונאותים. נוסף על כך, קיים מערך 

בקרה בנמלים ברחבי העולם העוקב אחר שינוע איזוטנקים.

והגברת  כיל  בחברות  הנוצרות  הפסולות  כמות  של  במקור  צמצום   .6

המחזור של פסולת בת מחזור; ובכלל זה נייר, קרטון, משטחי עץ, מכלי 

משקה, גומי, מתכות, שמנים, מצברים, ראשי מדפסות, ציוד מחשוב, 

ברזל, פלסטיק, זכוכית ועוד.

אחריות תאגידית וקיימות משולבות היום בכל 

הרבדים של העשייה היומיומית בכיל. כאשר 

מקפידים כבר בשלב התכנון לשלב שיקולים 

סביבתיים, מקבלים מוצר שהוא יעיל הן מבחינה 

כלכלית והן מבחינה סביבתית, לכל אורך מחזור 

החיים שלו- החל מתשומות מופחתות של אנרגיה 

וחומרים בשלב הייצור, וכלה בסוף החיים של המוצר 

אצל לקוחותינו. השיקולים הסביבתיים והכלכליים 

הולכים היום יד ביד: כאשר חוסכים באנרגיה 

ובחומרים, חוסכים גם בכסף ובהשפעות סביבתיות.

 מר אשר גרינבאום,

)COO( משנה למנכ"ל ומנהל תפעול ראשי
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פרק 2. אחריות סביבתית < מטרות ויעדים בתחום הקיימות

הדרךהיעד

בשנת 2012 החל תהליך מקיף לקביעת יעדים תאגידיים לטווח ארוך, על בסיס אמות מידה בינלאומיות קביעת יעדים תאגידיים בנושאי קיימות

מתקדמות בנושאי זיהום אויר, מדיניות מים ופסולת, חיסכון באנרגיה, בטיחות, תרומה לקהילה ועוד. 

המשך קידום אסטרטגיה עסקית בדגש 

קיימות

המרחיבות חברות  לרכישת  העדפה  חדשים,  מוצרים  בפיתוח  סביבתיים  בסטנדרטים  עמידה   המשך 

לסביבה, התורמים  מוצרים  פיתוח  סביבתיים;  בסטנדרטים  העומדים  מוצרים  של  ההיצע   את 

כגון: ©Merquel - מוצר המונע פליטות כספית לאוויר, מוצרים לחיטוי ולהתפלת מים.

ניהול אחראי של המוצרים לכל אורך מחזור 

)Product Stewardship( חייהם

השימוש  בשלב  סביבתיות  השפעות  לצמצום  לקוחותיהן  עם  בשיתוף  פועלות  כיל  חברות 

חקלאים עם  העבודה  ותכנית  הבעירה  מעכבי  בתחום   VECAP ה-   כגון  תכניות  במסגרת   במוצריהן,  

לתקן בהצטיינות  הוסמכו   2011 במהלך  הדוח.  בהמשך  שיפורט  כפי  בדשנים  נכון   לשימוש 

ה-Product Stewardship חברות רותם אמפרט נגב )בציון 95( ומפעלי ים המלח )בציון 99(.

.)IFA( International Fertilizers Association-את ההסמכה מעניק ארגון יצרני הדשנים הבינלאומי ה

לקידום  הכימית  התעשיה  חברות  של  הבינלאומית  בתכנית  כיל  משתתפת   2008 משנת  החל  כן,  כמו 

התכנית, של  העקרונות  מסמך  על  חתומה  כיל   .Responsible Care  - והסביבה  הבטיחות   הבריאות, 

ה-Responsible Care Global Charter, המסדיר את פעילות התעשייה הכימית בשנים הקרובות.

מחקר ופיתוח טכנולוגי ליצירת חדשנות 

לצורך מתן מענה לצרכים המשתנים

כיל משקיעה משאבים עצומים במחקר ופיתוח במטרה לייעל ולשפר את פעילותה ולספק מענים לצרכים 

של מחר, תוך הפחתת טביעת הרגל שלה והשימוש שלה במשאבים.

בשנת 2012 הקימה כיל חממה לחדשנות בשיטת “open innovation” שמטרתה להביא חדשנות לכיל 

בתחומי פעילותה תוך דיאלוג עם מחזיקי העניין השונים של החברה ושיתופי פעולה.  כמו כן, השקיעה כיל 

מעל ל-83 מיליון דולר במחקר ובפיתוח במהלך 2013, שמתבצעים במרכז הפיתוח של החברה,

תמ״י - IMI  כמו גם במגזרים השונים.

כל מפעלי הייצור של כיל בישראל מוסמכים לשלושת התקנים הבינלאומיים המרכזיים לסביבה, איכות, עמידה בתקינה והסמכה בינלאומית

כיל  מפעלי  כל  )בטיחות(.   OHSAS18001-ו )איכות(   ISO9001 )סביבה(,   ISO14001 וגיהות:  בטיחות 

ברחבי העולם צפויים להטמיע תקנים אלה או את מקביליהם עד לשנת 2015. נכון לסוף שנת 2013, מרבית  

.ISO14001 ממפעלי כיל בעולם מוסמכים לתקן

מדיניות ארוכת טווח בתחום מרבצי הפוספט הכוללת ביצוע סקרים גיאולוגיים לטווח ארוך, הגדרת שימוש במשאבים טבעיים באופן אחראי  

יעדי כרייה לטווח ארוך, קיום כרייה בת-קיימא ותכנון מקיף של השיקום עוד לפני הכרייה בשטח חדש.

ייעול מתמיד של תהליכי ההפקה בים המלח. כתוצאה מתהליך זה, ב- 20 השנים האחרונות גדל ייצור   

האשלג, מבלי שעלתה הזרמת התמיסות )נטו(  מהאגן הצפוני לאגן הדרומי בים המלח )ראה פירוט 

בהמשך הדוח(.

בשיתוף פעולה מלא של חברת רותם עם רשות הטבע והגנים ובתהליך מקצועי ומתקדם של שיקום   

תוך כדי כרייה, שהוטמע בכל מכרות החברה - מכרה הפוספטים שדה חצבה ב’ חזר להיות שמורת 

טבע. חצבה ב’ הוא אחד המכרות הראשונים שבו התבצע תהליך הכרייה והשיקום הסימולטני - תהליך 

שבו כריית סלעי הפוספט מתקיימת לצד שיקום מקצועי ומתקדם של המכרה.  התהליך כולו התבצע 

 ,2013 בינואר  ב-2  והגנים.  אנשי מקצוע מרשות הטבע  ובהנחיה של  שנים בהתייעצות  כמה  לאורך 

התקיים טקס חנוכת הבור הגיאולוגי ואזור השיקום של חצבה ב’.

הדרךהיעד

החל משנת 2010 תמהיל הדלקים של כיל מבוסס בעיקר על גז טבעי, שהינו דלק נקי יותר שהשפעתו התייעלות אנרגטית ומעבר לגז טבעי  

כתוצאה   2011-2012 השנים  במהלך  הטבעי  הגז  בקליטת  האטה  )להוציא  יותר  נמוכה  הסביבה  על 

משיבושים באספקת הגז ממצריים לישראל(. ההסבה לגז טבעי בוצעה במרבית ממפעלי כיל בישראל. 

באפריל 2013 חודשה אספקת הגז המלאה וזאת עם התחלת הזרמת גז ‘כחול-לבן׳ ממאגר “תמר”. 

האנרגיה,  ובעלויות  בצריכה  צמצום משמעותי  אנרגטית שמטרתה  להתייעלות  כילית  תכנית  ביצוע   

בישראל  כיל  ממפעלי  בכמה   2013 בשנת  החל  התהליך  בינלאומיים.  חיצוניים  מומחים  בסיוע 

הסתכם  2013 בשנת  אנרגטית  התייעלות  בעקבות  אנרגיה  על  בהוצאות  החיסכון  היקף   ובעולם. 

בכ-14 מיליוני דולרים.

עומד צמצום משמעותי של זיהום האויר שאינו  מתקן  כי  הקובעת  ברורה  ומדיניות  לאוויר,  המתקנים  פליטות  להפחתת  גדולות  השקעות 

בתקנים הנדרשים ייסגר. 

פליטות  צומצמו   2008-2013 בשנים  לדוגמה,  ניכר:  באופן  הפליטות  את  החברה  צמצמה  השנים  לאורך 

מאז צומצמו  החברה  של  החלקיקים  ופליטות  בכ-82%  החנקן  תחמוצות  בכ-38%,  הגופרית   תחמוצות 

שנת 2005 בכ-99%.

עד לשנת 2013 הופחתו פליטות גזי החממה הגלובליות של  מפעלי כיל בכ-28% ביחס לשנת 2008. הפחתת פליטות גזי חממה

קיוטו, אמנת  מתוקף  הפועל  האו”ם  של  הנקי  הפיתוח  מנגנון  במסגרת   

חממה  גזי  צמצום  של  פרויקטים  שני  כיל  ביצעה   )CDM) Clean Development Mechanism-ה

מתהליכי הייצור.

חישוב טביעת הרגל הפחמנית )Carbon Footprint( בעבור יותר מ-60 ממוצרי החברה.  

CDP-ה חממה  גזי  על  הבינלאומי  הדיווח  למנגנון  החממה  גזי  מאזן  על  הרביעית  בפעם  דיווח   

 100 מתוך   98 של  שיא  בציון  כיל  זכתה   2013 לשנת  הדיווח  עבור   .)Carbon Disclosure Project)

בעולם,  הגבוהים  הציונים   50 בין  הוא  זה  ציון   .CDP ה-  של   )Disclosure Index( השקיפות  במדד 

ומהווה את הציון הגבוה ביותר שניתן אי פעם לחברה ישראלית. בעקבות הדיווח לשנת 2011 זכתה כיל 

 להיכלל באינדקס המצומצם של החברות המצטיינות בדיווח ובשקיפות לגבי נושא שינוי האקלים -

למנגנון  החממה  גזי  פליטות  על  כיל  מדווחת  כן,  כמו   .Carbon Disclosure Leadership Index

הדיווח הוולנטרי הישראלי.

כל שיפוץ ובניה המתבצעים במבני כיל נערכים על פי תקני בניה ירוקה. עד כה שופצו והוקמו כמה מבנים מעבר לבניה ירוקה

ירוקים בכיל. במהלך שנת 2012 הסתיימה בנייתם של מבנה משרדים ירוק במפעלי ים המלח ומבנה נוסף 

במפעל רותם אמפרט נגב.

סדנת קיימות לבכירי כיל
סדנת קיימות למנהלים הבכירים מחברות כיל השונות נפתחה במרץ 2014. הסדנא, בהובלתו של "מרכז השל לקיימות", תעסוק במגמות בפיתוח 

הנגב, קיימות ועסקים, ניתוח פוטנציאל הפיתוח של "תעשייה ירוקה" בנגב באמצעות מודלים חדשניים, היכרות עם נושא האנרגיה בכיל ומגמות 

לחסכון, עבודה עם ארגונים סביבתיים, שיתוף הציבור ועוד. בסיום הסדנא יורכב חזון ארגוני וייצא מסמך המלצות להרחבת הפעילות המקיימת בכיל. 
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אמצעים לפיתוחהזדמנויות ואתגרים
בר קיימא

פרק 2. אחריות סביבתית < אמצעים לפיתוח בר קיימאפרק 2. אחריות סביבתית < הזדמנויות ואתגרים

לצמיחה  תרומה  כגון  חיוביים  בהיבטים  הן  קיימות  על  השפעות  לתעשייה 

כגון שימוש  בהיבטים שליליים  והן  וכדומה  צרכי התושבים  סיפוק  כלכלית, 

באופן  פועלת  כיל  לסביבה.  לוואי  תוצרי  ופליטת  מתכלים  טבע  במשאבי 

בכלל  קיימות  על  פעילותה  של  החיובית  ההשפעה  להגדלת  ואקטיבי  יזום 

באופן  השליליות.  ההשפעות  וצמצום  לניהול  פועלת  וכן  בפרט  והסביבה 

דומה, יש לנדבכים השונים של הקיימות השפעה על התעשייה.

 

לפיתוח  התעשייה  את  להניע  יכולות  מסויימות  ורגולציות  בביקושים  עלייה 

הפוכה  השפעה  ולרגולציה  לציבור  להיות  יכולה  אופן  באותו  אך  וקידמה, 

ההשפעות  לצמצום  שונים  מהלכים  לקידום  פועלת  כיל  התעשייה.  על 

מחזיקי  שיח  כגון  שונים  כלים  בעזרת  התאגיד,  על  קיימות  של  השליליות 

 עניין, פיתוח שווקים שתורמים לסביבה ולכלכלה ובעזרת אימוץ מקדים של

תקנים וולונטריים. 

אתגריםהזדמנויות
 צמיחה כלכלית ויצירת

מקומות עבודה
 הפחתת השימוש
במקורות אנרגיה

פיתוח מוצרים המסייעים 
בהתמודדות עם שינויי האקלים

צמצום פליטות תוצרי לוואי 
בעקבות תהליכי הייצור

גידול בתוצרת החקלאית והגדלת 
כמות המזון בעולם

מזעור ההשפעה על ירידת מפלס 
ים המלח

צמצום פליטות כספית מתחנות 
כח פחמיות

 צריכה מושכלת של
משאבים מתכלים

השפעת הארגון על קיימות:
הזדמנויות ואתגרים 

אתגריםהזדמנויות
התנגדות מחזיקי ענייןצמיחה בשווקים עולמיים

 עלייה בביקוש לטיפול
וטיהור מים

 התנגדות ציבורית
לפעילות תעשייתית

רגולציה וחקיקהרגולציה וחקיקה

שינויי אקליםגידול אוכלוסין

השפעת הקיימות על הארגון:
הזדמנויות ואתגרים

פעילות כיל לאורך מחזור החיים:

מזון

חקלאות

חומרים 
מורכבים

שוקי הקצהשינוע ולוגיסטיקהייצור והפקהחומרי הגלם

מובנה  הליך  כיל  יצרה  קיימא,  בת  כימית  תעשיה  לקדם  שאיפתה  מתוך 

היא  פיו  שעל  בחברות  סביבתיים  סיכונים  והפחתת  ניהול  איתור,  לסקירה, 

פועלת. הליך זה מהווה חלק אינטגרטיבי במערכות הניהוליות ומשולב היטב 

בתרבות הארגונית של כיל. 

מבנה  הוקם  קיימא,  בת  עסקית  פעילות  ליישום  אסטרטגי  מתכנון  כחלק 

לקידום  מובנות  תוכניות  הכולל  השונות  בחברות  סיכונים  לניהול  ארגוני 

הנושא. נוסף על כך, מרכז מצוינות אקולוגיה משמש זרוע של כיל לניהול, 

צמצום ובקרת סיכונים סביבתיים בחברות כיל. בקיום תהליך מובנה לזיהוי 

הסיכונים וההזדמנויות, כיל מישמת את עקרון הזהירות המונעת בכל הנוגע 

לנושאים הסביבתיים והכלכליים. 

 ERM – Enterprise Risk ועתידיים  קיימים  סיכונים  לזיהוי  המערך 

היבטים  גם  כולל  יאנג,  אנד  ארנסט  בשיתוף  כיל  שיצרה   ,Management

סיכונים  וצמצום  ניהול  מדידה,  לזיהוי,  מערך  מהווה    ERM ה-  סביבתיים. 

וכולל הטמעה של נהלים הנדרשים ליישום מדיניות ניהול הסיכונים. מערך 

זה מתייחס לסיכונים אסטרטגיים, תפעוליים, חוקיים וכלכליים בכל תחומי 

הפעילות של הארגון – סביבה, כלכלה וחברה. 

 Responsible Care לעקרונות  כיל  של  מחויבותה  גם  הסביבתי,  בנושא 

Global Charter )ראה הרחבה בהמשך פרק זה( משמשת כאמצעי זהירות 

מונעת. 

דירקטוריון  ביותר,  הטובה  בצורה  סיכונים  ניהול  של  תהליך  לבצע  מנת  על 

כיל מינה את המשנה למנכ”ל כיל ומנהל התפעול הראשי )COO(, מר אשר 

כל  על  לממונה  הקונצרן,  של  הסיכונים  כמנהל  גם  המשמש  גרינבאום, 

תחומי איכות הסביבה, הבטיחות, הגהות התעסוקתית והביטחון בחברה. מר 

גרינבאום כפוף למנכ”ל כיל ומדווח מטעמו מעת לעת לדירקטוריון כיל על 

הפעילות בתחומים אלה. 

ניהול סיכונים סביבתיים ועקרון הזהירות המונעת

מנת  על  מאמץ  לעשות  ושלב,  שלב  בכל  מחוייבת,  והיא  הערך,  שרשרת  אורך  לכל  נפרסת  כיל  של  פעילותה 

לצמצם את השפעות פעילותה על הסביבה, היום כמו גם למען הדורות הבאים.

לשם כך, בחרה לאמץ כיל אל ליבת עשייתה, פרקטיקות של פיתוח בר קיימא, תכנון ארוך טווח וניהול סיכונים 

סביבתיים.
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לצורך מתן מענה לעקרון הזהירות המונעת בכל הנוגע לשמירה על בטיחות 

התאגיד  חברות  בכל  פרואקטיביים.  בטיחות  באמצעי  כיל  נוקטת  עובדיה, 

להבטיח  כדי  בדירקטוריון.  בקביעות  נדון  והנושא  בטיחות  תוכניות  קיימות 

ובדרישות מחמירים של בטיחות  כיל עומדת בתקנים  את בטיחות עובדיה, 

הנקבעים חלקם בדין המקומי וחלקם בתקנים בינלאומיים. פעילות זו באה 

לידי ביטוי הן בהשקעה כדרך קבע באמצעי בטיחות וגיהות תעסוקתית והן 

לעובדי  מתמדת  דאגה  ומתוך  תאונות  למנוע  בשאיפה  ייעודיים,  במיזמים 

החברה. 

אחריות בשרשרת הערך 

Responsibole Care-תכנית ה

הכימית  התעשייה  של  הדגל  תכנית  הינה   Responsible Care ה-  תכנית 

ידי המועצה הבינלאומית  על  כימיקלים. התכנית מרוכזת  לניהול  העולמית 

 ICCA- International Council of Chemicals ה-  הכימיקלים,  אגודי  של 

Association, בה משתתפים איגודים מ- 55 מדינות ברחבי העולם, לרבות 

התאחדות התעשיינים בישראל. התכנית חותרת לשיפור מתמשך בתעשיית 

יוזמות  ולקידום  ומעבר לכך  והתקינה  הכימיקלים, לעמידה בהוראות החוק 

גורמים ממשלתיים,  עם  יחד  אלה  עקרונות  במימוש  התנדבותיות. המטרה 

בתעשיית  הציבור  ואמון  ביטחון  בניית  היא  אחרים,  עניין  ומחזיקי  ציבוריים 

הכימיקלים. כל מגזרי הפעילות בכיל אימצו את עקרונות התכנית. 

באוקטובר 2008 חתם מנכ”ל כיל על מסמך העקרונות לפעילות התעשייה 

 .”Responsible Care Global Charter“ -ה ,ICCA-הכימית העולמית של ה

 Product  – המוצר  חיי  לניהול  אחריות  כוללים:  ההתחייבות  עקרונות 

Stewardship,  אחריות לניהול סיכונים סביבתיים לאורך שרשרת האספקה, 

הגברת השקיפות לאורך שרשרת האספקה, הגברת השיח עם מחזיקי עניין, 

אימות צד שלישי ועוד. 

כיל מיישמת את עקרונות התכנית Responsible  Care  לאורך מחזור חיי 

שורה  כיל  נוקטת  התוכנית  במסגרת   .)Product Stewardship( המוצרים 

של פעולות באופן שוטף. בין השאר,  זיהוי השפעות סביבתיות ובריאותיות 

בעת שימוש בחומרי גלם ופיתוח המוצרים, הפעלת מערך ייצור יעיל ובטוח, 

סימון הולם של אריזות מוצרים תוך עמידה בדרישות החוק והתאמה לצורכי 

אספקת  והדרכה,  הכשרה  תוכניות  הכוללים  ומכירות  שיווק  הלקוחות, 

מדריכי מידע למוצרים ומתן תמיכה טכנית ללקוח.

כיל תומכת בלקוחותיה על מנת למקסם את התועלת מהמוצרים ולצמצם 

ככל האפשר את האפשרות להשפעות סביבתיות ובריאותיות שליליות בזמן 

השימוש. ניהול חיי המוצר חשוב לתעשיית הכימיה כתעשייה אחראית. קיים 

צורך לצמצם את פוטנציאל הזליגה של כימיקלים לסביבה ואת השפעתם 

על הבריאות וכן לנהל את המוצרים לאורך שרשרת הערך ללא סיכונים. 

 - Product Stewardship
ניהול חיי המוצר על כל שלביו,

החל משלב הפיתוח ועד סיום חייו

המוצר  ניהול  במהלך  הנבחנים  העיקריים  ההיבטים  להלן 

לאורך שלבי חייו והנחיות התכנית לכל שלב:

שלב פיתוח המוצר
התוכנית לשלב זה כוללת התייחסות להיבטים בריאותיים, 

הפיתוח,  בתהליך  ורגולטורים  סביבתיים  בטיחותיים, 

והטמעת קריטריונים סביבתיים ובריאותיים בפיתוח המוצר. 

בפיתוח לחומרים  קיימות”  “אינדקס  יצירת   לדוגמא, 

)ראה בהמשך(.

שלב חומרי הגלם
התוכנית מורכבת משני תחומים:

בטיחותיים  בריאותיים,  והיבטים  איכות  בסיס  על  ספקים  הערכת   .1

וסביבתיים והחלפתם במידה והסיכונים גבוהים מדי.

טיפול נכון בחומרי הגלם - בדיקת איכות, אחסון נאות, הערכת חומרי    .2

הגלם והתייחסות להשפעתם הסביבתית והבריאותית ובהתאם, הדרכת 

העובדים. 

שלב הייצור
צמצום  חירום,  למצבי  ומוכנות  תעסוקתית  לבריאות  מתייחסות  ההנחיות 

האנרגיה,  צריכת  צמצום  במים,  חיסכון  פסולת,  צמצום  לסביבה,  פליטות 

ובאריזות  ריקות  גלם  חומרי  באריזות  נכון  טיפול  במשאבים,  יעיל  שימוש 

פגומות של מוצרים, בדיקת איכות המוצר ואחסון ראוי לפני ההפצה. 

שלב האריזה
התוכנית כוללת הנחיות לאריזה ועיצוב על פי תכונות המוצר, תכנון אריזות 

פליטות  למינימום  לצמצם  מנת  על  הלקוח  ידי  על  השימוש  להתאמת 

לסביבה, אריזה וסימון הולמים על פי תקנות, בדיקות תקופתיות של אריזות 

רב פעמיות, שמירה על רמת תחזוקה גבוהה בחדרי האריזה והאחסון וטעינה 

בטוחה על מנת למנוע ארועים סביבתיים ובטיחותיים.

שלב ההפצה
על  המבוסס  נוהל  פי  על  מחסנים  לבחירת  מתייחסות  זה  לשלב  ההנחיות 

עקרונות ניהול חיי המוצר ועריכת ביקורות תקופתיות לעמידה בהם, בחירת 

חברות הפצה ושינוע על בסיס קריטריונים בטיחותיים, הדרכת נהגים והערכת 

דרכי הפצה תוך התייחסות לסיכונים בטיחותיים, נהלים לטיפול במקרי חרום 

ודיווח וחקירה פנימית של ארועים. 

אבני היסוד עליהן מבוסס ה- Responsible Care בכיל

ניהול חיי המוצר

איכות ומצויינות גיהות תעסוקתית אקולוגיה ומחזור בטיחות ביטחון

הפחתת פליטת גזי חממה 
)GHG(, חיסכון ואנרגיה נקיה

נושאים רגולטוריים
 מודעות הקהילה, דיווחיות

ומוכנות למצבי חרום

שלב שיווק ומכירות
בשלב זה כוללות ההנחיות רישום ורישוי של מוצרים חדשים וקיימים, אספקת 

מידע ללקוחות על המוצרים ושימושם, אספקת מידע על תקנות לכימיקלים, 

בנוגע  לקוחות  עם  פעולה  ושיתוף  במוצרים  נכון  לשימוש  לקוחות  הדרכת 

לפעילות של Product Stewardship )ניהול היבטי בריאות, בטיחות והגנת 

הסביבה למוצר/ים(.   

שלב השימוש
כיל מיישמת את מדיניות אחריות המוצר שלה גם בשלב השימוש של הלקוח 

במוצר. במסגרת הפעילות בשלב זה, כיל מספקת הנחיות והדרכה ללקוחות 

בין  מתייחסות  זה  לשלב  ההנחיות  במוצריה.  קיימא  ובר  יעיל  שימוש  לגבי 

לדוגמה,  לסביבה.  חומרים  פליטות  של  צמצום  המאפשר  לשימוש  השאר 

תוכנית ה- VECAP במגזר מוצרים תעשייתיים )ראה פירוט בהמשך( מתייחסת 

בין השאר לטיפול באריזות משומשות עם שאריות. דוגמא נוספת היא הנחיית 

והדרכת לקוחות, ברחבי העולם לבטיחות ולשימוש מושכל בדשנים. 

סוף חיי המוצר
בשלב זה  ההתייחסות  היא למזעור השפעות סביבתיות ובריאותיות בסוף 

עבור  למשל,  סיכונים.  הערכת  גם  האפשר  במידת  וכוללת  המוצר  של  חייו 

שימוש במעכבי בעירה בפלסטיק, נבדקת האפשרות לטיפול או מחזור של 

התוצר הסופי )ראה הרחבה בפרק פסולת ותוצרי לוואי(. 

 Product עקרונות  לאימוץ  תהליך  בכיל  חברות  במספר  הוחל   2009 בשנת 

המלח  ים  במפעלי  לדוגמא,  לפיהם.  מוצרים  ובחינת   Stewardship

במגזר המגולען,  האשלג  על  דגש  עם  המהלך  בוצע  דשנים(   )מגזר 

מוצרים תעשייתיים התהליך מבוצע על שורה של מוצרים וברותם אמפרט 

הזרחתית  החומצה  על  זה  ובכלל  החברה  מוצרי  מגוון  על  המהלך  מבוצע 

הירוקה והלבנה.

ניהול חיי 
המוצר חומרי 

גלם

ייצור

אריזה

אחסון 
והפצה

שיווק 
ומכירות

שימוש

סוף חיי 
מוצר

פיתוח 
המוצר
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אינדקס קיימות לחומרים בפיתוח

ופעולתה  קיימא,  בר  לפיתוח  כיל  של  מחוייבותה  במסגרת 

לצמצום ההשפעה הסביבתית לאורך שרשרת הערך, משלבת 

ובריאותיים.  סביבתיים  קריטריונים  הפיתוח  בשלב  כבר  כיל 

מכיוון שעיקרון הקיימות מוטמע בליבת הפעילות של כיל, ניתן 

משלב  החל  הפעילות  של  הסביבתיים  הביצועים  את  לשפר 

ועד לשלב סוף החיים של  פיתוח המוצר והפקת חומר הגלם 

בעלי  יהיו  חייהם  אורך  שלכל  מוצרים  לייצר  ניתן  כך  המוצר. 

שליליות.  השפעות  ומינימום  חיוביות  השפעות  מקסימום 

בשלב  משולבים  והבריאותיים  הסביבתיים  הקריטריונים 

המקובלים.  והתפעוליים  המסחריים  השיקולים  לצד  הפיתוח 

כל חומר חדש המועמד לפיתוח נבדק באופן מקיף וקפדני תוך 

איפיון התכונות הפיזיקליות של החומר, יעילותו, רעילותו לאדם 

ולסביבה ועוד. 

פותח  והבריאותיים  הסביבתיים  הקריטריונים  הטמעת  לצורך 

במגזר מוצרים תעשייתיים “אינדקס קיימות לחומרים בפיתוח”, 

פיתוח.  בשלבי  קיימא  בר  למוצר  מדדים  קביעת  שמטרתו 

על  מוצר  כל  ומדורג  נבחן  הפיתוח  בתהליך  לנהלים,  בהתאם 

פי פרמטרים מוגדרים ועל סמך תוצאות הדירוג נבנית תוכנית 

לשינויים בפיתוח. 

בפיתוח  לחומרים  הקיימות  אינדקס  עבור  שנבחרו  המדדים 

החומר,  תכונות  כגון  המוצר  חיי  כל  לאורך  היבטים  כוללים 

הסינתזה,  בתהליך  בממסים  שימוש  הגלם,  חומרי  תכונות 

פיתוח  הוא  המועדף  היעד  ועוד.  בתהליך  הנוצרים  השפכים 

מוצרים בעלי מולקולות גדולות או פולימרים, אשר בשל גודלם, 

קטנה ההסתברות שיוכלו לחדור דרך ממברנות ביולוגיות. כך 

אורגניזמים  של  בגופם  ייספגו  שחומרים  האפשרות  מוקטנת 

ויצטברו בשרשרת המזון. בנוסף, הוגדרו גם תכונות שמוגדרות 

- הפיתוח  תהליך  נעצר  שבגינן  מוחלט,  באופן  רצויות   כלא 

המוגדרות הקטגוריות  אחת  על  העונים  חומרים   .”NO GO“ 

כ- “NO GO”  נעצרים בשלב הפיתוח ואינם ממוסחרים. 

כלי  מהווה  הקיימות  אינדקס  תעשייתיים,  מוצרים  במגזר 

אורך  לכל  כאשר   המוצרים,  פיתוח  בשלב  יומיומי  עבודה 

הפיתוח נבחנים הפרמטרים השונים שבאינדקס. במידה ואחד 

מתבצעות  בדרישות,  עומד  שאינו  ציון  מקבל  הפרמטרים 

בדיקות ומדידות על מנת להגיע לשינויים הנדרשים שיניבו את 

השיפור בציון. 

המגמה היא להטמיע את האינדקס בכל המגזרים. יש לציין כי 

תחום ניהול אחריות המוצר כפוף לרגולציה בכל אזור פעילות 

ברגולציה  ההתפתחויות  אחרי  עוקבות  כיל  חברות  כיל.  של 

מקרוב. 

כיל חדשנות:

חממה טכנולוגית לאיתור ופיתוח טכנולוגיות חדשניות 
פורצות דרך לכיל

ופיתוח  לאיתור  בע”מ”,  חדשנות  “כיל  הטכנולוגית  החממה  הוקמה   2012 בדצמבר 

רעיונות חדשים וטכנולוגיות מתקדמות ממקורות חיצוניים בתחומי הפעילות של כיל 

 .)www.icl-innovation.com(

להביא  במטרה  חיצוניים,  ידע  לעולמות  כיל  בין  לחבר  מנת  על  הוקמה  החממה 

 open” בשיטת  אחרים  ידע  ממרכזי  לישראל  לכימיקלים  מחוץ  חדשניות  טכנולוגיות 

innovation“, ולהטמיע אותן ביחידות העסקיות של כיל. פעילות החממה מתמקדת 

והחומרים  המזון,  הדשנים,  בתחום  כיל  פועלת  בהם  הקצה  ושוקי  העסקים  בליבת 

המורכבים מתוך מטרה לתרום להתפתחותה וצמיחתה של החברה.

מימון החממה נעשה במלואו על ידי כיל  ללא סיוע  ממשלתי. התקציב לשנת 2014 

עומד על 10 מיליון שקלים. כיל חדשנות בע”מ רשומה כישות משפטית בבעלות מלאה 

 .)www.imi-tami.com( של תמ״י-מכון המחקר המרכזי של כיל

ובבחינת טכנולוגיות חדשניות  באיתור  כיל חדשנות מתרכזת  הפעילות השוטפת של 

סיכון  הון  וקרנות  הזנק  חברות  טכנולוגיות,  חממות  מחקר,  מכוני  מאוניברסיטאות, 

בישראל ובעולם. 

וקשורים  העסקיות  היחידות  צרכי  פי  על  מוגדרים  החממה  עוסקת  בהם  הנושאים 

בתחומי הקיימות ובפיתוחים טכנולוגיים בעלי תועלת לסביבה ולחברה האנושית כגון: 

הגדלת תפוקות גידולים חקלאיים, שיפורים באיכות, כמות וזמינות המזון ובשיפור תנאי 

המחיה.

במהלך שנת 2013, השנה הראשונה לפעילותה, הוגשו לחממה כ-150 פניות מגופים 

החממה  צוות  ידי  על  קפדניים  וסינון  בדיקה  תהליך  עוברים  הפרויקטים  חיצוניים. 

וחוקרים ומנהלי פיתוח עסקים מתמ״י ומהיחידות העסקיות של כיל, תוך התייחסות 

לשיקולים טכנולוגיים, עסקיים, סביבתיים ותרומתם לאדם ולאוכלוסיית העולם. כבר 

אחרים.   פרויקטים   5 להתווסף  צפויים   2014 ובשנת  פרויקטים   3 לדרך  יצאו  ב-2013, 

הפרויקטים הפועלים כעת וצפויים לפעול בשנת 2014 עוסקים בתחום שיחרור מבוקר 

של דשנים, תרכובות על בסיס זרחן והגדלת יבול בדגניים.

פיתוחם  רלוונטיים,  פרויקטים  לאיתור  ושוטפים  רבים  מאמצים  משקיעה  החממה 

החדשנות  בחזית  כיל  את  להעמיד  במטרה  כיל  של  העסקיות  ביחידות  והטמעתם 

הטכנולוגית העולמית. לשם כך, מפעילה החממה רשת מאתרים )scouters( ברחבי 

העולם, שתפקידם לתור אחר מחקרים וטכנולוגיות העונים לרשימת הצרכים שהוגדרה 

בין  פיננסיות  לחברות  פניה  החממה  מבצעת  בנוסף,  העסקיות.  היחידות  ידי  על 

לאומיות וחברות מחקרי שוק לאיתור חברות בעלות פוטנציאל עסקי בתחום הפעילות 

בסריקת  העוסקות  חיצוניות  חברות  כן, מפעילה החממה  כמו  כיל.  של  האסטרטגית 

טכנולוגיות בין אם מתוך מאגרי ידע פנימיים ובין אם דרך האינטרנט. 

החל  ותשתית,  מחקר  ולאמצעי  למימון  מקצועי,  לליווי  זוכים  הנבחרים  הפרויקטים 

משלב הרעיון ועד לשלב היישום אצל מי מהיחידות העסקיות בכיל באשר הן. 

www.icl-innovation.com :למידע נוסף

האלמנטים החיוניים בדישון קרקע לגידולי נוי או חקלאות הם זרחן, 

תחילת  עם  או  לקראת  לקרקע  מוסף  הדישון  עיקר  ואשלגן.  חנקן 

הגידול, והוא חיוני להתפתחותו התקינה של הצמח.

כל  לא  ביותר,  והנפוצות  המסורתיות  שהן  אלה,  דישון  בשיטות 

האלמנטים שבדשן נקלטים על ידי הצמחים: חלק מהחומר נשטף, 

סוג  הקרקע,  לאופי  בהתאם  בקרקע,  נכלא  או  מתנדף  מתאדה, 

הדשן והאקלים. 

מרבית החנקן שבדשן הינו בצורת אוראה, כאשר כ- 50%-30% ממנו 

גוברת  ההתנדפות  לצמח.  שהגיעו  מבלי  נשטפים   או  מתנדפים 

מתנדף  שאבד  והחנקן  יותר,  גבוהות  והלחות  שהטמפרטורה  ככל 

לאטמוספירה או נשטף ועשוי לחלחל למי התהום.

ואשלגן, שני האלמנטים החיוניים הנוספים  זרחן  אחוז האיבוד של 

המצויים בדשן, הוא קטן יותר מזה של החנקן, אולם בקרקע חולית, 

גם הם יכולים להישטף למי התהום.

והן  על מנת לספק מענה לאיבוד הדשנים, הן מבחינה אגרונומית 

על מנת למנוע פגיעה אפשרית בסביבה, פיתחה כיל סדרת דשנים 

.Enhanced efficiency fertilizer :בעלי יעילות מוגברת

מתהפוכות  עליהם  המגן  ציפוי  בעלי  דשנים  פותחו  זו,  בסדרה 

הסביבה. דשנים אלה משתחררים מהגרגר לאט ולאורך זמן, ובצורה 

יעילה יותר לצמח. באמצעות דישון בדשן בשחרור מושהה, הצמח 

למעשה מקבל את הנוטריינטים להם הוא זקוק לכל אורך תקופת 

גידולו, ותפוקת הגידול עולה.

כאשר משתמשים בדשנים בשחרור מושהה, ניתן להוריד את כמות 

הדשן ב- 50%-20% )כתלות בגידול, בקרקע ובאקלים( ואף להגדיל 

את היבול. למעשה, זוהי הגדלה של ניצולת הדשנים. 

ציפוי,  טכנולוגיות  שלוש  קיימות  המצופים  הדשנים  בסדרת 

למגדלים  ואפילו  הגידול,  לתנאי  לגידול,  אחת  כל  המותאמות 

בעצמם.

אגרונומים  הדישון,  שיטת  של  התאמה  דורש  זה  דשן  שסוג  מכיוון 

מטעם כיל מבקרים באופן קבוע בחוות ואצל המפיצים, ומדריכים 

אותם לגבי שימוש נכון בדשנים.  

במשתלות  צמחים  של  מושהה  בשחרור  בדישון  כיום  מובילה  כיל 

מתבצעת  בהם  הטרופיים,  ובאזורים  וגינון,  דשא  של  ובחממות, 

חקלאות אינטנסיבית )כגון גידולי ירקות, פירות, מטעי בננות ודקלי 

שמן( ותנאי האקלים מגבירים את התנדפות הדשנים הרגילים.

באופן  ממשיכים  והוזלתה  הטכנולוגיה  לשיפור  והפיתוח  המחקר 

קבוע, במטרה לשפר את המוצר, לאפשר דישון בשחרור מושהה גם 

לעשות  ומגדלים  ויותר חקלאים  ליותר  ולאפשר  נוספים,  בחומרים 

לסביבה,  יותר  וידידותיים  יותר  יעילים  בדשנים שהם  קבוע  שימוש 

ובמקביל להגדיל את תפוקתם. 

דשנים  גם  נמצאים  המוגברת,  היעילות  בעלי  הדשנים  בסדרת 

על  מסיס  דשן  של  השקיה  דרך  דישון   -  Fertigation ה-  מסדרת 

בסיס פוספט ואשלגן כלורי. גם שיטה זו מגבירה את יעילות הדישון 

מכיוון שהצמח מקבל את הנוטריינטים להם הוא זקוק בכל השקיה, 

ולא רק עם תחילת גידולו. בשיטה זו, הצמחים ניזונים באופן קבוע 

ותפוקתם עולה. האגרונומים של כיל מסייעים למגדלים בהדרכות 

תוכניות  למגדלים  מרכיבים  ואף  במים,  הדישון  פרקטיקות  לגבי 

דישון מותאמות.

פרק 2. אחריות סביבתית < אמצעים לפיתוח בר קיימא

פיתוח טכנולוגיות ומוצרים בעלי 
השפעות סביבתיות מצומצמות

היתרון של כיל הוא באיכות אנשי הטכנולוגיה שלה. אנו רואים באנשי הטכנולוגיה מפתח לשינוי. היכולות 

הטכנולוגיות שלנו מאפשרות לנו לתת מענה לנושאים בצורה מערכתית, למשל בתחום החקלאות, 

הביטחון התזונתי וחומרים מגוונים, כגון: בטיחות באש. כבר בתהליך הפיתוח של המוצרים, ישנו דגש על כך 

שהמוצרים והטכנולוגיות יתאימו לשמירה על הסביבה וצרכי החברה האנושית. 

המשימה שלי היא, בין היתר, לפתח את כיל החוצה ולבדוק אילו חידושים וטכנולוגיות אפשר לאמץ אל 

ליבת העשייה שלנו. זאת, באמצעות יצירת שיתופי פעולה עם גופים , חברות ומוסדות מחקר בשטחים 

מגוונים מכל העולם. 

)CTO( מר אייל גינזברג, סמנכ”ל בכיר לטכנולוגיה

Coated fertilizers - דשנים בשחרור מושהה
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:VECAP -תכנית ה
 

ביצועיה  ולשיפור  הסביבתיות  ההשפעות  לצמצום  ממאמציה  כחלק 

ופועלת  מוצריה,  בניהול  סביבתית  אחריות  על  כיל  מקפידה  הסביבתיים, 

לצמצום השפעותיהם בכל שלבי שרשרת הערך - גם בשלב השימוש במוצר.

 VECAP ה-  תכנית  תעשייתיים  מוצרים  במגזר  מיושמת  זו,   במסגרת 

צמצום  שמטרתה   ,)Voluntary Emissions Control Action Program)

פליטות של מעכבי בעירה לסביבה, מעבר לדרישות החוק וכחלק מתכנית 

לניהול אחראי של חיי המוצר:

כיל מלווה את לקוחות החברה בתהליך צמצום ההשפעות הסביבתיות של 

מוצרי המגזר בשלבי השימוש.  

מספקות  לתכנית  השותפות  הבעירה  מעכבי  יצרניות  בעתיד.  פליטות 

ללקוחותיהן מידע והדרכה מקצועית ביישום שיטות עבודה מיטביות למניעת 

פליטות לסביבה.

 

תכנית ה- VECAP מובילה לצמצום פליטות לסביבה על ידי יישום

העקרונות הבאים: 

p .שיפור מערך ניהול הכימיקלים בשרשרת הערך מעבר לדרישות החוק

p  העלאת המודעות בקרב כל המעורבים בתהליך הייצור, החל ברמת

העובד וכלה במנהלים הבכירים.

p .VECAP-יישום שיטות מיטביות למניעת פליטות בהתאם ל

p  ,קידום ותמיכה בדיאלוג פתוח עם כל מחזיקי העניין, ובהם התעשייה

 המחוקקים, קהילות מקומיות ולקוחות.

לאחר צבירת ניסיון ביישום התכנית במפעלי ייצור שונים ובאתרי  השימוש 

הסביבתיים,  ויתרונותיה  המתודולוגיה  בחינת  ולאחר  הלקוחות,  ידי  על 

VECAP ניתנים למעשה ליישום בכל תעשיה כימית ויכולים להוות  עקרונות 

בסיס לצמצום השפעותיה הסביבתיות של התעשייה.

ניתן לקרוא את הדוחות השנתיים של התכנית באתר:

.http://www.vecap.info

 

מבקר  ידי  על  ניתנת   ,VECAP מטעם  הסמכה  תעודת   ,2009 שנת  מאז 

של  ברום  בסיס  על  הבעירה  מעכבי  ייצור  מפעלי  כל  כיום,  עצמאי.  חיצוני 

כיל  של  המפעלים  )וביניהם  בתכנית  השותפות  הגדולות  היצרניות  שלוש 

וארבעה אתרים של לקוחות  ובסין(,   בישראל, בהולנד  מוצרים תעשייתיים 

.VECAP-המשתמשים במעכבי בעירה, הינם מוסמכים ל

 

שיזמו  היצרניות  לשלוש  המשותפת   VECAP-ה תכנית  השנים,  במהלך 

על  השכיחים  הבעירה  מעכבי  בשלושת  שהשתמשו  לקוחות  כללה  אותה, 

בסיס ברום, TBBA, HBCD, DecaBDE, והתמקדה באירופה וצפון אמריקה. 

 .EBP )FR-1410(1נוסף בעירה  מעכב  וכללה  התכנית  הורחבה  ב-2013, 

הגיעה הבעירה(  מעכבי  ארבעת  כל  )עבור  בתוכנית  ההשתתפות  זו   בשנה 

ל-99%-89% מסך המכירות של שלוש היצרניות הגדולות.

לצמצום  ביותר  יעיל  ככלי  הוכחה  באירופה  שיושמה  כפי   VECAP-ה תכנית 

של  משמעותית  בירידה   2013 בשנת  ביטוי  לידי  שבאה  עובדה  הפליטות, 

הבעירה  מעכבי  שלושת  של  הפוטנציאליות  הפליטות  בכמות   98.3%

השכיחים, לעומת 2009, השנה בה החל הדיווח. ניתן לזקוף את עיקר השיפור 

ליישום שיטות עבודה מיטביות לטיפול באריזות ריקות של מעכבי הבעירה על 

ידי לקוחות שלוש היצרניות.

שנת 2013 נרשמה כשנה מוצלחת לתכנית ה-VECAP בכיל:

p  חל גידול נוסף בכיסוי העולמי של כל מעכבי הבעירה מבוססי הברום

המיוצרים על ידי כיל מוצרים תעשייתיים. 

p  הגידול המשמעותי היה באזור המזרח הרחוק, כאשר הכיסוי העולמי

של התכנית הסתכם בלמעלה מ-60% מסך כל כמות מעכבי הבעירה 

מבוססי הברום הנמכרים על ידי כיל מוצרים תעשייתיים.

p  בצפון אמריקה הכיסוי בתכנית כולל 58% מנפח המכירות, ובאירופה

ההשתתפות מכסה יותר מ- 80% מכמות כלל מעכבי הבעירה על 

בסיס ברום שנמכרו על ידי כיל מוצרים תעשייתיים.

p  במסגרת הרחבת התכנית להכללת כל סוגי מעכבי הבעירה על

בסיס ברום שמוכרת כיל, גם מעכב הבעירה החדש FR-122P הוכנס 

לתכנית, כבר בשלב היצור הראשוני.

p  התכנית הורחבה ומכסה כיום כבר מספר לקוחות מהשלב הבא

במורד שרשרת הערך, כגון מעבדי טקסטיל.

p  בנוסף, בשנת 2013 החל תהליך השיתוף של המפיצים והדרכתם

בנושא התכנית, במסגרת מאמציה של כיל מוצרים תעשייתיים 

לצמצום הפליטות לסביבה, לאורך שרשרת הערך.

p  של מעכבי בעירה מבוססי ברום VECAP סך הכל, היקף הכיסוי על ידי

שנמכרו על ידי כיל מוצרים תעשייתיים, עלה מ- 40% בשנת 2012 

ל-61% בשנת 2013.

מעכבי  של  הענק  יצרניות  שלוש  של  משותפת  יוזמה  פרי  הינה  זו  תכנית 

של הראשונית  מטרתה   .Chemtura ו-   ICL-IP, Albemarle  הבעירה: 

שרשרת  במורד  לסביבה  בעירה  מעכבי  פליטות  צמצום  היתה  התכנית 

האספקה )כלומר בשלב השימוש(. בשלב השני, הורחבה התכנית וכללה גם 

את שלבי הייצור של מעכבי הבעירה.

כיל רתמה את לקוחותיה לתכנית, בעיקר חברות קטנות ובינוניות בתעשיית 

האספקה  משרשרת  חלק  למעשה  המהוות  והפלסטיק,  הטקסטיל 

במעכבי  משתמשים  אשר  כיל  של  לקוחותיה  התכנית,  בזכות  התעשייתית. 

הבעירה כמרכיב במוצר הסופי שלהם, בוחנים כיום את תהליכי הייצור של 

המוצרים שלהם, מכמתים את הפחת במעכבי הבעירה תוך איתור הסיבות 

למניעת  שיפור  תכניות  ומכינים  קרקע(,  מים,  )אויר,  פליטתו  ויעדי  לפחת 

פרק 2. אחריות סביבתית < אמצעים לפיתוח בר קיימא

תוצאות התכנית המשותפת של VECAP באירופה

סיכום פליטות Deca, HBCD ו-TBBA באירופה
באחוזים

100%

7.3%
4.0% 2.2% 1.7%

2009 2010 2011 2012 2013

Voluntary Emissions Control Action Program
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 הערכת מחזור חיים )LCA(- מקרה בוחן
בכיל מוצרים תעשייתיים

LCA חיים  מחזור  הערכת  השוואת  בכיל  הסתיימה   השנה 

)Life Cycle Analysis( של שניים ממוצרי מגזר מוצרים תעשייתיים. הערכת 

השפעותיו  של  הערכה  מתבצעת  בו  תהליך  הינה  מוצר  של  החיים  מחזור 

הכרייה  מהליך  החל  שלו:  החיים  מחזור  אורך  לכל  מוצר,  של  הסביבתיות 

וההפקה של חומרי הגלם, דרך שינוע החומרים לאתר הייצור, שלבי הייצור, 

האריזה והשינוע ללקוח וכלה בסוף השימוש, כגון מחזור או העברה להטמנה. 

תוצאות ה-LCA מספקות מידע סביבתי אותו ניתן לחלוק עם מחזיקי עניין, 

ומאפשרות לזהות פעולות אותן ניתן לבצע על מנת להשיג שיפור בביצועים 

הסביבתיים של הליכי הייצור. 

מעכבי  המכילים  טלויזיה,  מכשירי  של  מארזים  לשני  בוצע  השוואתי   LCA

מזה  זה  נבדלים  שהמארזים  מכיוון  תעשייתיים.  מוצרים  כיל  תוצרת  בעירה 

בפולימר הפלסטיק ממנו הם מורכבים, בכל אחד מהם משולב מעכב בעירה 

מסוג המתאים לפולימר, כאשר לשני המארזים אותה רמה של עיכוב בעירה 

.)V0, UL -94(

בתהליך הערכת מחזור החיים, ראשית מוגדר היקף הניתוח. מכיוון ששלבי 

כי  הוגדר  שנבדקו,  המארזים  בשני  לזה  זה  דומים  הטלויזיה  של  ההרכבה 

הערכת מחזור החיים תבוצע עד לשלב ההזרקה לתבנית של המארז. 

ה- LCA בוצע על פי הנחיות סדרת התקנים ISO 14040 , באמצעות תכנת 

ידי גוף חיצוני  LCA ועבר בקרה על  GaBiת)PE International( לחישוב ה- 

 .ISO -שאישר עבודה בהתאם לתקן ה

ההשוואה בוצעה עבור 1 ק”ג של תבניות מארזי טלוויזיה העשויות מחומרי 

הפלסטיק הבאים:

)HIPS )high impact polystyrene עם FR-245 כמעכב בעירה   .1

)HIPS/FR-245(

PC/ABS  )polycarbonate/acrylonitrile-butadiene-styrene(  .2 

)PC/ABS/BDP) כמעכב בעירה  BDP עם

הייצור של  מחזור  ותוצרים מכל שלבי  נתוני תשומות 

פליטות,  אריזה,  גלם,  חומרי  מים,  )אנרגיה,  המארזים 

צוות  באמצעות  נאספו   )2010 לשנת  וכיו”ב,  שפכים 

ייעודי שהוקם לנושא. המידע  על ייצור  מעכבי הבעירה 

ייצור  על  המידע  ואילו  כיל,  נתוני  מתוך  ברובו  נאסף 

הפולימרים הפלסטיים ושלבי העיבוד, נאסף ממאגרי 

.Ecoinvent -ו GaBi הנתונים של

שלבי מחזור החיים של המארז

הזרקה 
לתבנית

מארז 
הטלוויזיה

ייצור מעכב
הבעירה

ייצור 
הפולימר

תוספים 
נוספים

ייצורתירכוב

LCA-תוצאות ה

תוצאות הערכת מחזור החיים העלו כי במרבית הפרמטרים, מארז העשוי HIPS עם מעכב הבעירה FR-245 הראה ביצועים סביבתיים טובים יותר, מאשר מארז 

ה- PC/ABS עם מעכב הבעירה BDP, בעיקר בהשפעות על איכות האוויר, צריכת מים והשפעות גלובליות. 

השוואת השפעות סביבתיות

*הערכים בירוק מצביעים על השפעה נמוכה יותר

PC/ABS/BDPHIPS/FR245Impact Category

1.57E-051.45E-02Abiotic Depletion (kg Sb-Equiv.)

Resources 135108Primary energy from non renewable raw materials (MJ)

5.13.6Primary energy from renewable raw materials (MJ)

2.17E-021.80E-02Acidification Potential (kg SO2-Equiv.)
Air

2.34E-031.72E-03Photochem. Ozone Creation Potential (kg Ethene-Equiv)

1.91.7Ecotoxicity (CTUe)

Toxicity 9.59E-089.55E-08Humen toxicity, cancer (CTUh)

4.96E-072.17E-06Humen toxicity, non-canc. (CTUh)

6.58E-035.60E-03Eutrophication Potential (kg Phosphate-Equiv)
Water

13111091Total water use (kg)

7.94.5Global Warming Potential (GWP 100 years) (kg CO2 -Equiv)
Global

4.88E-059.80E-07Ozone Layer Depletion Potential (kg R11-Equiv)
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הליך Life Cycle Analysis במפעל מגנזיום

העולמי המגנזיום  איגוד  בהנהלת  מספר  שנים  חבר  המגנזיום   מפעל 

 2012 שנת  במהלך   .)IMA) International Magnesium Association

המוצר  של   Life Cycle Analysis של  בתהליך  להתחיל  החלטה  התקבלה 

נציג פעיל בועדת ההיגוי של  IMA. לחברת המגנזיום  ובפיקוח של  בהנחיה 

הפרויקט. הפרויקט הסתיים במהלך שנת 2013.

הניתוח בחן השלכות סביבתיות הקשורות לכמה מוצרים השייכים לתעשית 

הרכב והתעופה שאותם אפשר לייצר הן מסגסגות מגנזיום והן מאלומיניום 

)המתחרה העיקרי באפליקציות מסוג זה(. הבחינה נעשתה לכל שלבי החיים 

בגמר  ומחזור  שימוש  מוגמר,  מוצר  ייצור  גלם,  חומרי  ייצור  המוצרים:  של 

החיים.

 

מהתוצאות עולה שלמגנזיום יש עדיפות במחזור החיים הכולל וזאת הודות 

להפחתת צריכת דלק בשלב השימוש עקב הפחתת משקל המוצרים. מבין 

כן  ועל  מהותי,  משקל  מהווה  הגלם  חומרי  ייצור  שלב  החיים  מחזור  שלבי 

רגל פחמנית  בעלי טביעת  מגנזיום  ליישום תהלכי הפקת  רבה  יש חשיבות 

נמוכה. הסקר השווה בין טכנולוגיות הייצור השונות ומסקנתו היא כי התהליך 

המיושם בסדום, חוסך כמחצית מפליטות גזי החממה לעומת הטכנולוגיות 

המקובלות אצל היצרנים הסיניים )האחראים לכ- 80% מהתוצרת העולמית(.

פתרונות ואתגרים במחזור פלסטיק עם
מעכבי בעירה

מדי שנה מתווספים 2.7 מיליון טון פלסטיק המכילים מעכבי בעירה  שמקורם 

בפסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני.

מחזור  פרויקט  באירופה  הושלם  עבודה,  שנות  שלוש  לאחר   ,2013 בשנת 

תעשייתיים, מוצרים  כיל  שהובילה  בעירה,  מעכבי  המכיל   פלסטיק 

European Flame) האירופאי     הבעירה  מעכבי  באיגוד   כחברה 

שרשת עם  פעולה  בשיתוף  שבוצע  הפרויקט   .)Retardants Association 

טלויזיה במסכי  הנמצא  לפלסטיק  פתרונות  בבחינת  התמקד   הערך, 

יישימות  יותר את  Flat Panel Display) FPD(, במטרה להבין טוב  שטוחים 

פלסטיק  יצרני  עם  הפעולה  שיתוף  פרי  הינו  הפרויקט  הפלסטיק.  מחזור 

צעד  מהווה  הפרויקט  מחזור.  ומפעלי  אוניברסיטאות  טלויזיה,  ומכשירי 

נוסף לקראת מציאת פתרונות והבנה של תחום מחזור הפלסטיק, בין היתר 

לטיפול  האירופית  הדירקטיבה  של  החדש  לעדכון  להערכות  הצורך  נוכח 

WEEE  2014 בשנת  לתוקף  שיכנס  אלקטרוני,  וציוד  אלקטרונית   בפסולת 

.)Waste of Electrical and Electronic Equipment)

תהליך מחזור הפלסטיק  עדיין נחשב כתעשייה מתפתחת. לראייה, באירופה, 

כיום רק 12% מהפלסטיק הנמצא בפסולת של הציוד האלקטרוני והחשמלי 

הפלסטיק,  במיון  הקושי  בשל  בעיקר  מוסבר  זה  נתון  מחזור.  תהליך  עובר 

אשר לשמו יש להבחין בין סוגי הפולימר השונים - אתגר לא מבוטל במיוחד 

למפעלי  המגיע  יחסית  הקטן  הנפח  בשל  בנוסף,  השחור.  הפלסטיק  עבור 

המחזור, התהליך עדיין אינו כלכלי.

לעצמה  שהציבה  ב-2015  פסולת  מחזור   80%-85% של  ביעדים  עמידה 

אירופה, מהווה אתגר גדול ליצרני הציוד החשמלי והאלקטרוני, בעיקר בשל 

העובדה שיותר ויותר פסולת של ציוד זה מכילה פלסטיק ואף עלולה להגיע 

עד לכ-40% מהרכב המוצר, כמו במוצרי טלויזיה.

אובחנו בהם  טלויזיה,  מכשירי  של  מארזים  מ-600  למעלה  נבדקו   במחקר 

הפלסטיק  איכות  הערכת  התבצעה  הבעירה,  ומעכבי  הפלסטיק  סוגי 

המתקבל מהמחזור וכן נבחנה השפעת שאריות של סוגי פלסטיק אחרים על 

תכונות החומר הפלסטי הממוחזר.

בסיס  על  בעירה  מעכבי  המכילים  פלסטיק  מוצרי  מחזור  תוצרי  כי  נמצא 

ברום הינם באיכות טובה יותר מאשר אלה המכילים חומרי בעירה על בסיס 

פוספט, אך גם האחרונים ניתנים למחזור למרות היותם רגישים יותר ללחות, 

המכיל  בפלסטיק  מעגלי  שימוש  לקיים  ניתן  כלומר,  ולמזהמים.  לחומצות 

לשימוש  זה  במקרה  שימוש,  לאותו  סגורה  בלולאה  )מחזור  בעירה  מעכבי 

במכשירי טלוויזיה(.

מכאן ששימוש בפלסטיק ממוחזר המכיל מעכבי בעירה כחומר גלם לייצור 

של  יותר  יעיל  ניצול  ומאפשר  ישים  הוא  והאלקטרוניקה  החשמל  מוצרי 

במחזור  לתמיכה  בוחן  כמקרה  לשמש  יכול  זה  מחקר  פרויקט  הפלסטיק. 

וביצרנים.

Disposal

Other Recovery

Recycling

Preparing for re-use

Prevention

פרק 2. אחריות סביבתית < אמצעים לפיתוח בר קיימא

נוסף על היכולת להשוות בין השפעותיהם הסביבתיות של מוצרים שונים, שיטה זו של הערכת חיי המוצר מספקת מידע על ההשפעות הסביבתיות של כל אחד 

משלבי הייצור של המוצר ומרכיביו, ומאפשרת בכך לזהות את קטגוריית ההשפעה המשמעותית ביותר בכל שלב ייצור.
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התייעלות סביבתית בתהליכי הייצור

צוותי שיפור

הידע  מימוש  תוך  פתרונות  ולמציאת  להתייעלות  דרך  מהווים  שיפור  צוותי 

והנסיון של העובדים בשטח. מטרתם לפתור בעיות, תקלות, ליקויים וצווארי 

שיפור  כספי,  בחסכון  מתבטאות  תפוקותיהם  העבודה.  בסביבת  בקבוק 

ביצועים סביבתיים ובהשבחת התרבות הארגונית. 

שיטת העבודה של צוותי השיפור מפורטת להלן:

איסוף מאגר נושאים טעוני שיפור  .1

בחירת נושא לעבודה והגדרתו  .2

ניתוח וחקירת הנושא  .3

יצירת פתרונות ושיפורים  .4

קבלת אישורים מהגורמים הרלוונטיים  .5

יישום השיפורים והטמעתם  .6

קיום מעקב ובקרה  .7

של  קריטריונים  פי  על  נבחרים  השיפור  צוותי  ידי  על  המטופלים  הנושאים 

ויכולת  לטיפול,  להדרש  הצפויים  והמשאבים  הזמן  ומשמעות,  חשיבות 

מדידת השיפור ואפשרות מעקב ובקרה לאורך זמן.

כ-250  חלק  לקחו  בהם  שיפור,  צוותי   40 עבודתם  את  סיימו   2013 בשנת 

בשיפור  סייעו  פעילותם  תוצאות  תעשייתיים.   מוצרים  כיל  ממגזר  עובדים 

באמצעות  באנרגיה,  וחיסכון  ארגונומיה  שיפור  הסביבתיים,  הביצועים 

פרויקטים שטיפלו בביטול פליטות ודליפות; הקטנת שפכים וטיפול בחומרים 

לחומרים;  תחליפים  מציאת  וחומרים;  ציוד  אריזות,  מחזור  הזרם;  במעלה 

הצוותים  מתקנים.  של    Housekeeping במתקנים;  עבודה  שיטת  שיפור 

הוכיחו חיסכון כספי של למעלה מ-5 מיליון דולר.  

בוועדה  עוברים תהליך  יישום בשטח  והוכיחו  צוותי שיפור שסיימו עבודתם 

תמריצים בכפוף לכללים הבאים: תגמול על פי נוהל ועדת תמריצים; תחרות 

שנתית לבחירת צוותים מצטיינים; השתתפות בתחרויות ארציות. 

בטיחות  ועדת  ידי  על  מאושרות  והאקולוגיה  הבטיחות  בתחום  הצעות 

ואקולוגיה ויתוגמלו על פי שיקול דעתה של הועדה.

הרחבה  )ראה  בקהילה  שיפור  צוותי  פעילות  התגבשה   2013 בשנת  בנוסף, 

בפרק אחריות חברתית(. 

 דוגמא לפעילות צוות שיפור במגזר
מוצרים תעשייתיים

בהליך הייצור במפעל נותרת שארית זיקוק הנפרקת לחביות. שארית הזיקוק 

שהביא  מה  מקבילים,  בקווים  ולזיהומים  הפריקה  בקו  לסתימות  גרמה 

משימתו  מהחביות.  ופליטות  גלישה  השפכים,  כמות  להגדלת  לעיתים 

והחזרתו  הזיקוק  שארית  כמות  להפחתת  להביא  היתה  השיפור  צוות  של 

אנליזה  ביצע  השיפור  צוות  ומבוקר.  יעיל  נקי,  פריקה  ולתהליך  למערכת, 

מקיפה לשארית הזיקוק ותכנן מערכת להשבת חומר הגלם לתהליך, אשר 

והעדר  סגורה  מערכת  על  ושומרת  זיהומים  ומעבר  סתימות  נזקי  מונעת 

פליטות לסביבה.

עבודתם של צוותי השיפור מעודדת את העובדים ליצירתיות והפרייה הדדית, 

העמקה וחקירה שיטתית בנושאים שונים, התורמת לתחושת הסיפוק בקרב 

העובדים, ולמחוייבות למקום העבודה ולהצלחת הפרויקטים השונים.

Reach - פרק 2. אחריות סביבתית < חקיקה לכימיה בטוחה

 REACH -חקיקה לכימיה בטוחה

בשנת 2007, נכנס לתוקף חוק המסגרת לרישום והערכה של כימיקלים באיחוד 

 REACH )Registration, Evaluation, Authorization המכונה  האירופי 

and Restriction of Chemicals(.  החוק מחליף בהדרגה כ- 40 דירקטיבות 

פני  על  בהדרגה  מיושם  החוק  הכימיקלים.  בתחום  הקיימות  אירופאיות 

לכימיקלים  האירופית  הסוכנות  בפיקוח  ל-2018   2008 השנים  שבין  תקופה 

European Chemicals Agency) ECHA(. מטרת החוק היא להגן על  – ה- 

האדם והסביבה באמצעות ניהול כימיקלים חדשים וותיקים. 

לרשום מחדש בשלוש פעימות:  יש  הוותיקים  הכימיקלים  פי החוק את  על 

המתייחסים  קריטריונים  פי  על  נקבעו  ההגשה  מועדי   .2018 ו-   2013  ,2010

להיקף המכירות ותכונות רעילות החומר לאדם ולסביבה. תיק ההגשה המלא 

כל שאר החברות  ידי חברה אחת בשם  על  ומוגש  מוכן  הותיקים  לחומרים 

 ,Lead Registrant -הרוצות לרשום את אותו החומר. לחברה זו, המוגדרת כ

חבות גם כלפי שאר התעשיות וגם כלפי סוכנות ה- ECHA. תהליך הרישום 

הערכת  דוח  כולל  התיק  מוסכמים.  כללים  פי  על  לעבוד  ויש  בחוק  מוגדר 

סיכונים לחומר, הכולל בין היתר את שימושי החומר ואת דרכי החשיפה אליו. 

מצוינות  צוות  במסגרת  מ-2007  החל   REACH ה-  לחוק  נערכה  כיל 

פי  על  החוק  בדרישות  לעמידה  פעל  מגזר  וכל  המוצר  ובטיחות  רגולציה 

האירופאיות.  לרשויות  רישוי  תיקי  והוגשו  הוכנו  זאת  במסגרת  מוצריו.  סל 

CLP ה-  לרגולציית  בהתאם  הכימיקלים  כל  מחדש  סווגו  כן   כמו 

 Classification labeling and packaging of substances and)

mixtures( שנכנסה לתוקף באירופה בדצמבר 2010. 

של  הגלם  חומרי  ועלויות  היצור  עלויות  את  מייקר   REACH-ה חוק  יישום 

כיל ומחייב את כיל לשאת בעלויות בתחום הרישוי, הבקרה ויישום תוכניות 

  REACH-אצל הלקוחות. השלכה נוספת לחקיקת ה Product Stewardship

מהשוק  מסוימים  מוצרים  הוצאת  או  למוצר/חומר  בשימושים  צמצום  היא 

האירופאי. כמו כן, יהיו מוצרים ותרכובות שתידרש לגביהן השקעה במחקר 

בשוק  משימוש  מסוימים  מרכיבים  הוצאת  עקב  אלטרנטיבות,  ופיתוח 

האירופאי. חברות כיל ערוכות ליישום הוראות החוק.

כל המגזרים בכיל הגישו תיקי רישום לכל הכימיקלים הרלוונטיים לעסקיהם 

באירופה )ייצור ומכירה( בלוחות הזמנים שנקבעו בחוק. 

מגזרי כיל מובילים בשם התעשייה )Lead Registrant( רישום מספר רב של 

וב- 2013. כלומר,  כיל ב- 2010  חומרים, שהם 25% מסך כלל ההגשות של 

ברבע מהחומרים שהוגשו כיל משמשת חברה מובילה. 

במסגרת החוק פורסמו רשימות על ידי הרשות ECHA של חומרים המוגדרים 

 .)Substances of very high concern( במיוחד”  מסוכנים  כ”חומרים 

ברשימות אלו מספר מוצרים של כיל מוצרים תעשייתיים, אחד מהם חומר 

שכבר צומצם למינימום לפני הפרסום. כיל מוצרים תעשייתיים פועלת על פי 

דרישות החוק לחומרים אלו, ובמקביל מפתחת תחליפים.

תעשייה משולבת

רווחה  של  עידן  חדש,  עידן  של  תחילתו  את  סמלה  התעשייתית  המהפכה 

בעשורים  אולם  החיים.  באורח  ומודרניזציה  טכנולוגית  והתפתחות  כלכלית 

האחרונים התעשייה והטכנולוגיה, הפכו לסמל של מטרד בריאותי וסביבתי. 

שינוי זה בראיית ההסתכלות על תהליכי הייצור התעשייתיים תוך התייחסות 

התעשייה  בענפי  שינוי  לעשות  הקורא  חדש  זרם  הולידו  הסביבה,  לאיכות 

השונים ולהנחיל גישה של “אקולוגיה תעשייתית”. 

הגישה גורסת כי תהליך הייצור התעשייתי צריך לעבור מתהליך ליניארי, שבו 

משאבים והון עוברים דרך שרשרת הייצור ובסופו הופכים לפסולת, לתהליך 

סגור שבו פסולת יכולה לשמש כתשומה עבור תהליכי ייצור חדשים. 

בכיל נעשה שימוש במוצרי לוואי ופסולת שנוצרים בתהליך אחד כחומרי גלם 

בתהליך אחר. להלן כמה דוגמאות לכך: 

ייצור הברום מבוסס על ניצול הברום שבתמיסות הלוואי מייצור האשלג,   .1

שם ריכוזו גבוה יותר מאשר במי ים המלח. 

שנוצרות  כלורי  במגנזיום  עשירות  מתמיסות  מתבצע  המגנזיה  ייצור   .2

כתוצר לוואי מייצור האשלג בסדום.

אמפרט  רותם  למפעל  ונשלח  נאסף  המגנזיום  ייצור  של  לוואי  תוצר   .3

ומשמש שם כחומר גלם.

כיל דשנים משתמשת בתוצר הלוואי של תהליך ייצור המגנזיום המתכתי    .4

)סילבניט(  לייצור אשלג.

ייצור  מתהליך  הנפלט  בכלור  משתמשת  תעשייתיים  מוצרים  כיל   .5

המגנזיום המתכתי לייצור ברום ועוד.
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חומרי הגלם המשמשים את כיל

פעילותה הענפה והמגוונת של כיל, נפרשת כאמור לכל אורך חייו של מחזור 

ליצירת המוצר  ועד  חומרי הגלם הראשוני,  חיי המוצר, החל משלב הפקת 

ברום,  אשלג,   – הם  בפעילותה  כיל  את  המשמשים  הגלם  חומרי  המוגמר. 

בישראל  המלח  מים  מופקים  ומלח  אשלג  ופוספט.  מלח  זרחן,  מגנזיום, 

וממכרות אשלג ומלח בספרד ובאנגליה. ברום ומגנזיום מופקים גם הם מים 

המלח, ואילו מקורו של הפוספט, הוא בסלע פוספט הנכרה בנגב, ממנו מיוצר 

וחומרים הנמצאים  כרכיבים במוצרים  גלם אלה משמשים  חומרי  זרחן.  גם 

חומרים  חיטוי,  חומרי  מזון,  ותוספי  חומרי  בדשנים,   - יומיומי  רחב  בשימוש 

לתעשייה, מעכבי בעירה במוצרים ביתיים ותעשייתיים ועוד.  הכרייה וההפקה 

מתבצעות על סמך זיכיונות ורשיונות ממדינת ישראל שנתנו תמורת תשלום 

תמלוגים למדינה, ועל סמך הסכמי חכירה ורשיונות מהרשויות המוסמכות 

במדינות האחרות.  

 ניהול בר-קיימא של מרבצי
הפוספט בנגב

גדול  למבחר  ומשמשים  ומגוונות  רבות  לתעשיות  חיוניים  ומוצריו  הפוספט 

של מוצרים יומיומיים. הפוספטים המצויים בנגב הם בין החשובים והחיוניים 

לתעשיית  גלם  חומר  כמקור  תחליף  להם  אין  ולמעשה,  בעולם,  ביותר 

הדשנים.  סלע הפוספט משמש כחומר הגלם העיקרי לייצור חומצות ודשנים 

על בסיס היסוד זרחן.

חברת  הנגב.  מזרח  בצפון  ובעיקר  בנגב,  מצויים  בישראל  הפוספט  מרבצי 

רותם אמפרט נגב, מקבוצת כיל, כורה מרבצים של סלעי פוספט בשלושה 

מדיניות  מיישמת  כיל  רותם.  ומכרה  צין  מכרה  אורון,  מכרה  בנגב:  אתרים 

מרבצי  ניהול  מדיניות  בנגב.  הפוספטים  מרבצי  כריית  לניהול  טווח  ארוכת 

הפוספטים כוללת: ביצוע סקרים גיאולוגים מקיפים, בחינת חלופות לכרייה, 

הגדרת יעדים ארוכי טווח לכרייה, כרייה בת קיימא הכוללת תכנון מקיף של 

השיקום עוד לפני שנכנסים לכרייה בשטח חדש. בתכנון מעין זה מעורבים 

אדריכל נוף, מהנדס מכרות ואקולוג, כמשולש הקובע כי התהליך יבצע באופן 

המיטבי. כחלק מפעילות זו מתבצעים סיורים בשטחי הכרייה יחד עם אנשי 

וגופי  החברה להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים, המשרד להגנת הסביבה, 

ממשל נוספים, למטרות בקרה, לימוד ושקיפות.

בישראל קיימות עתודות פוספט בהיקף של כשני מיליארדי טון המאפשרים 

פעילות תעשייתית לטווח רחוק בקצבי הייצור הנוכחיים. אולם, לאור הליכי 

האישור הנדרשים, דרישות איכות, עומק הפוספט, שטחי אש, תכנית מתאר 

כיל  בהרבה.  קטנות  הניצול,  וברות  המוכחות  הרזרבות  נוספים,  וגורמים 

ולאורך  מבצעת בקרה על אזילת חומרי הגלם כך שיהיו באופן האופטימלי 

לניצול  פתרונות  למציאת  מתמשך  ופיתוח  מחקר  מתבצע  כן,  כמו  זמן. 

מרבצים באזורים בהם כבר קיימת פעילות. רותם אמפרט נגב מנצלת כיום 

משלמת  הפוספט  כריית  בגין  בעבר.  שנוצלו  מאלו  בהרבה  דלים  מרבצים 

החברה למדינה תמלוגים לפי מתכונת החישוב הקבועה בפקודת המכרות. 

מתכונת חישוב התמלוגים עודכנה בפברואר 2010 במסגרת הסכם שהסדיר 

מחדש את מתכונת תשלום תמלוגי העבר ונוסחת התמלוגים העתידיים.

חברת רותם אמפרט נגב הינה מבין יצרניות הדשן הזרחתי המובילות בעולם 

אחראי  תכנון  באמצעות  קיימים  המרבצים  בניצול  איזון  על  מקפידה  והיא 

וכרייה מבוקרת.

  

חומרי גלם-
ניהול מקיים של משאבים טבעיים

פרק 2. אחריות סביבתית < חומרי גלם - ניהול מקיים של משאבים טבעייםפרק 2. אחריות סביבתית < תעשייה משולבת

התהליכים המשולבים בכיל
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מי ים המלח

של  בתהליך  כלורי  ומגנזיום  אשלג  להפקת  המלח  ים  במי  משתמשת  כיל 

שיקוע מינרלים במערכת של בריכות המצויות באגן הדרומי של ים המלח. 

מפעלי ים המלח שואבים מים מהאגן הצפוני ומזרימים אותם לבריכות, שם 

מאדים את המים בעזרת אנרגיית השמש. כיל צורכת מדי שנה 150 – 170 

מלמ”ק ממי ים המלח לצורך תהליך הפקת האשלג.

כמות המים הנגרעים מים המלח מהווים כ- 9% מסך כמות המים הנגרעים 

מהאגן הצפוני של ים המלח מדי שנה ביחס לכמות המים שזרמה אליו בעבר 

)מידע נוסף בהמשך פרק זה(.

בסדר  הבריכות  לקרקעית  שבמים  המינרלים  שוקעים  מהאידוי  כתוצאה 

מסוים: בבריכות הראשונות בתהליך שוקע ההליט  )מלח בישול( ובבריכות 

המים  הכלורי.  והמגנזיום  האשלג  מופק  שממנו  הקרנליט  שוקע  הבאות 

)הבריכה   5 מספר  לבריכה  ראשית  מועברים  הצפוני  מהאגן  הנשאבים 

הצפונית ביותר באגן הדרומי, שלחופה נבנו בתי המלון(, שם שוקע מרבית 

ההליט. מבריכה לבריכה עולה רמת הריכוז של המים עד שמתחיל לשקוע 

גם הקרנליט. את הקרנליט קוצרים באמצעות דוברות השואבות את החומר 

עם המים )שנקרא תרחיף( בעזרת צינורות צפים. חלק מהקרנליט משמש גם 

את מפעל המגנזיום המתכתי וחלק מהתמלחת בבריכות הקרנליט משמשת 

מיצוי  לאחר  רותם.  שבמישור  פריקלאס  מפעל  את  וכן  הברום  מפעלי  את 

הקרנליט, מוזרמים המים חזרה לים המלח. 

ניהול בר-קיימא של משאבי הטבע בים המלח
מערך הייצור של מפעלי ים המלח התייעל מאוד כך שב-20 השנים האחרונות 

השאיבה נטו מים המלח כמעט לא עלתה בעוד שייצור האשלג עלה. שיפור 

כן,  על  יתר  האשלג.  ייצור  של  הסביבתית  ההשפעה  להפחתת  מביא  זה 

לאחרונה החליטה הממשלה על פתרון קציר המלח להגנה על בתי המלון 

באזור ים המלח )מידע נוסף בהמשך פרק זה(. 

ולדורות  ים של המלח עתידות להספיק למאות שנים  עתודות האשלג של 

הבאים.

קיימת מחלוקת בין המדינה לחברת מפעלי ים המלח בגין תשלומי עבר של 

פסק  הסתיימו.  שהליכיה  בנושא,  בוררות  מתקיימת  להיום  נכון  תמלוגים. 

ידי הבוררים. בהתבסס על חוות  הבוררים אמור להנתן במועד שייקבע על 

תנאי  את  תואמים  ששולמו  התמלוגים  כי  החברה  סבורה  משפטית,  דעת 

הזיכיון  )למידע נוסף על הליך הבוררות וטענות הצדדים ראו באור 23 לדוחות 

הכספיים 2013(.

ירידת מפלס ים המלח

בעולם  הנמוך  היבשתי  המקום  הוא  ישראל–ירדן,  בגבול  המצוי  המלח,  ים 

ובין מקווי המים המלוחים ביותר בעולם. באלפי השנים האחרונות התרחשו 

והוצף כמה  והאגן הדרומי התייבש  ים המלח  שינויים משמעותיים במפלס 

מאז  תאוצה  צברה  המלח  ים  לאגם  הנכנסים  המים  גריעת  פעמים.  וכמה 

ומפעלי  הארצי  המוביל  של  הקמתו  עם  הקודמת  המאה  של  ה-60  שנות 

מים נוספים באיזור, וביחד עם השפעות הפיתוח התעשייתי הביאה לירידה 

הולכת וגוברת במפלס, שמגיעה לכדי מטר בשנה ולמפלס מים נוכחי בגובה 

של 428- מטר מתחת לפני הים )נכון למאי 2014(. ירידת מפלס הים מלווה 

בהתכווצות שטח פני הים ובתופעות לוואי כגון היווצרות בולענים, והעמקה 

לאחור”(.   הנחלים  )“התחתרות  המלח  ים  אל  הזורמים  הנחלים  ערוצי  של 

המשרד  המלח,  ים  אגן  מדיניות  מסמך  על  מבוססים  זה  בפרק  הנתונים 

שינויים במאזן  ומסמך   ,2006 ישראל  ירושלים לחקר  ומכון  להגנת הסביבה 

המים כאמצעי להתמודדות עם בעיות ים המלח, מכון ירושלים לחקר ישראל, 

 .2011

לירידת  היא  גם  תורמת  ידי מפעליה  על  הים  לכך שהפקת מלחי  ערה  כיל 

המפלס באגן הצפוני. עם זאת, חשוב לציין כי ירידת מפלס הים נובעת בעיקר 

סוגיות סביבתיות
ודרכים לפתרון

הגדל  בביקוש  לעמוד  שכדי  וישראל  סוריה  ירדן,  ממשלות  של  מהמדיניות 

והולך למים מתוקים, עשו שימוש בחלק גדול מהמים השפירים שזרמו לאגן 

ההיקוות של ים המלח לצרכים ביתיים, חקלאיים ותעשייתיים. פרויקטים כמו 

בניית המוביל הארצי, הטיית הירמוך, תעלת הע’ור בירדן, סכירת נחל הארנון, 

כבד מהמקורות  מים  מחיר  גבו  נוספים  ופרויקטים  ירדן  עם  הסכם השלום 

שזרמו לים המלח בהיקף של יותר מ-1,400 מלמ”ק בשנה. כמו כן, שאיבת 

המים מאפשרת למעשה את קיומו של האגן הדרומי של ים המלח שלחופיו 

שוכנים בתי המלון.

ים המלח. כתוצאה  ירידה בכמות המשקעים באגן ההיקוות של  יש  בנוסף, 

ים המלח. בסך הכול,  מכל אלה הופסקה כמעט כליל זרימת מי הירדן אל 

בשנים )ממוצע  המלח  לים  בשנה  שנכנסו  מים  מלמ”ק  כ-1,700   במקום 

1900-1950( הרי שכיום מגיעים לים כ-300 מלמ”ק בלבד )לפי הערכת  המכון 

ופעילות  הגיאולוגי(. מים המלח עצמו מתאדים מדי שנה 650-700 מלמ”ק 

והירדני( בבריכות האידוי מגדילה את  )מפעלי האשלג הישראלי  המפעלים 

גרעון המים ב-250-280 מלמ”ק נוספים, שמהם 150-170  מלמ”ק נגרעים על 

ידי מפעלי ים המלח.

3% מי שתיה 45 מלמ”ק רשות פלסטינית: 

12% מי שתיה 200 מלמ”ק סוריה: 

6% מפעלי האשלג 100 מלמ”ק ירדן: 

33% מי שתיה 560 מלמ”ק ירדן: 

1% מי שתיה 20 מלמ”ק לבנון: 

36% מי שתיה 600 מלמ”ק ישראל: 

9% מפעלי ים המלח 150 מלמ”ק  ישראל: 

*מבוסס על נתונים מתוך: מסמך מדניות אגן ים המלח, 
המשרד להגנת הסביבה ומכון ירושלים לחקר ישראל 2006.

כ-1,657 מיליון מטר קוב של מים נגרעים מים 
המלח בשנה, מתוכם:

3%
12%

6%

33%
1%
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9%

פרק 2. אחריות סביבתית < סוגיות סביבתיות ודרכים לפתרוןפרק 2. אחריות סביבתית < חומרי גלם - ניהול מקיים של משאבים טבעיים

מכרות אשלג בספרד ובאנגליה

תהליך  ובאנגליה.  בספרד  קרקעיים  תת  ממכרות  גם  אשלג  מפיקה  כיל 

ההפקה מתבצע על ידי כריית סילבניט - תערובת של אשלג ומלח המצויה 

בריכוזים שונים של אשלג. האשלג מופרד מהמלח במתקני ייצור הממוקמים 

בסמוך למכרות.

פוליסולפט הינו מינרל המשמש בצורתו הטבעית כדשן לחקלאות אורגנית, 

אולם ניתן להשתמש בו גם כחומר גלם לייצור דשנים מיוחדים. הפוליסולפט 

חיוניים  מרכיבים  המהווים  ומגנזיום,  קלציום  גופרית,  מאשלג,  מורכב 

להשבחת היבולים והתוצרת החקלאית. מחקרים גיאולוגיים שערכה חברת 

גדולים,   פוליסולפט  מרבצי  של  קיומם  על  מצביעים  כיל  מקבוצת   CPL

בכמויות העולות על מיליארד טון, מתחת לשכבת האשלג במכרה החברה.  

בשנת 2012 החלו להתבצע מכירות מסחריות של המוצר.
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ים המלח בירידה במאזן המים הוא  חלקם של המפעלים הירדנים ומפעלי 

בעבר  אליו  שהגיעו  מים  מלמ”ק  כ-1,700  מתוך  מלמ”ק   250-280 אפוא 

והיום נמנעים ממנו ברובם, בשל שימוש לצרכים אחרים על ידי כל מדינות 

)250 חלקי 1,700(.  כן על כ-15%  האזור. סך תרומת המפעלים עומדת אם 

מהסך   9% על  עומדת  בשנה,  מלמ”ק  כ-160  המלח,  ים  מפעלי  תרומת 

של  ההיתכנות  סקר  של  הסופית  הטיוטא  התפרסמה   2013 במרץ  הכולל. 

לגבי  עתידית  ותחזית  המלח  מים  השאיבות  כמות  בעניין  העולמי  הבנק 

גובה מפלס ים המלח, שמצאה כי ניתן להמשיך בבחינת כדאיות הפתרונות 

המוצעים, בכפוף להסכמתם ולרצונם של בעלי העניין )ישראל, ירדן והרשות 

הפלסטינית(. בשנים האחרונות לא השתנתה כמות השאיבה נטו מים המלח 

הגורם העיקרי  הוא  ים המלח  באופן משמעותי. שטח הבריכות של מפעלי 

גם  וכך  שנה  כ-20  מזה  השתנה  לא  זה  שטח  השאיבה.  כמות  את  הקובע 

כמות השאיבה נטו )סה”כ הכמות הנשאבת בניכוי התמיסות החוזרות( של 

בהתאם  בשנה,  מלמ”ק   150-170 על  כאמור,  ועומדת,  המלח,  ים  מפעלי 

לתנאים המטאורולוגיים המשתנים. רוב התמיסות הנשאבות מהים חוזרות 

אליו במישרין )דרך סיפון ראשי המצוי בבריכות( ובעקיפין )חלחול מים מבעד 

לסוללת הבריכות(, למעט האיבוד תוצאת תהליך האידוי. 

בשנה האחרונה הסתיים במפעלי ים המלח פרויקט רחב היקף,  בהשקעה 

כספית של כ-470 מיליוני דולרים, שנועד לחזק את הסוללה בבריכת האידוי 

תופעת  צומצמה  זה  מפרויקט  כתוצאה  החלחולים.  תופעת  את  ולהקטין 

המים  של  מבוקרת  חזרה  שמאפשר  מה  משמעותי,  באופן  החלחולים 

מהבריכה לים המלח, תוך ניטור אפקטיבי. 

על פי התחזיות, במידה ולא יינקטו צעדים לבלימת הירידה במפלס ים המלח, 

צפוי שהמפלס יגיע לכ-440 מטר מתחת לפני הים בשנת 2025 ולכ-465 מטר 

שהיו  המלח,  ים  אגן  מדיניות  במסמך  המוצגים  אומדנים  לפי   .2050 בשנת 

במשרד  הגיאולוגי  המכון  הסביבה,  להגנת  המשרד  היתר,  בין  בו,  מעורבים 

התשתיות הלאומיות ומכון ירושלים לחקר ישראל- ככל שיצטמצם שטח ים 

המלח ויתרכזו המים בעתיד, כך תקטן כמות האידוי השנתית עד להווצרות 

שיווי משקל בין כניסות המים ליציאות המים. לפיכך, ירידת המפלס תיבלם 

בתוך כ- 150 שנה, והוא ייוותר בגובה של כ-550 מטר מתחת לפני הים.

תעלת הימים

נוספת  הזרמה  מחייב  המלח  ים  של  הנוכחי  ובשטחו  בגובהו  המפלס  יצוב 

לאגן הצפוני של כ-800 מלמ”ק מים בשנה. בשנת 2003 החליטה ממשלת 

ישראל לבחון כמה חלופות לעתיד ים המלח ובהן מובל ימים מהים התיכון 

לים המלח, מובל ימים מים סוף לים המלח, ופתרון של השבת מים שפירים 

באמצעות החזרת חלק ניכר ממקורות המים הטבעיים הזורמים לים המלח 

ההנחה   – המחדל  ברירת  את  גם  בחנה  הממשלה  הדרומי.  הירדן  דרך 

2006 התפרסם הדוח הסופי של  כפי שהוא. בשנת  יימשך  הנוכחי  שהמצב 

בלבד.  המחדל  ברירת  תרחיש  נבחן  בו  המלח  ים  לעתיד  המדיניות  מסמך 

מוקדם יותר יזמה ממשלת ירדן בצוותא עם ישראל והרשות הפלסטינית את 

זו  לים המלח. בדיקת היתכנות  בדיקת החלופה של מובל הימים מים סוף 

מלווה על ידי הבנק העולמי אשר הכין מסמך שמטרתו להגדיר את הבדיקות 

)TOR - Term Of Reference(. את בדיקת  שיש לבצע לפני קבלת החלטה 

הפלסטינית,  מהרשות  מירדן,  חברים  ובה  ההיגוי  ועדת  מובילה  ההיתכנות 

מישראל ומהבנק העולמי.

בשנת 2008 נבחרו שתי חברות בינלאומיות לביצוע בדיקת ההיתכנות,  אשר 

ביצוע  על  העניין  מחזיקי  החליטו  זו,  בדיקה  לאחר   .2013 בשנת  הסתיימה 

פרויקט אשר במסגרתו, למיטב ידיעת כיל נכון למועד כתיבת דוח זה, יישאבו 

מים סוף 200 מלמ”ק מים בשנה, ומתוכם 120 מלמ”ק יוזרמו כפי שהם לים 

המלח. 80 מלמ”ק המים הנותרים שיישאבו מים סוף, יותפלו במתקן התפלה 

והירדנים יקבלו 30  שיוקם בעקבה, שמתוכם תקבל ישראל 30-50 מלמ”ק, 

מלמ”ק. בנוסף, יקבלו הירדנים 50 מלמ”ק מים שפירים ממימי הכינרת, ואילו 

ההתפלה  מתקן  תמלחות  הכינרת.  ממימי  מלמ”ק   30 יקבלו  הפלסטינים 

כי  הודות למסקנות מומחי הבנק העולמי, שמצאו  זאת  לים המלח,  יוזרמו 

משמעותיים לשינויים  תגרום  לא  בשנה  מים  מלמ”ק   400 עד  של   הזרמה 

בים המלח.   

עליית המפלס בבריכה מס׳ 5 ופתרון 
הקבע – פרויקט השבת המלח

המינרלים מים המלח מופקים באתר סדום של מפעלי ים המלח באמצעות 

אידוי סולרי שבמסגרתו, שוקע מלח בקרקעית בריכה 5. בריכה 5 של מפעלי 

השוקע  המלח  החברה.  של  העיקרית  המלח  שקוע  בריכת  הינה  המלח  ים 

יוצר שכבה על קרקעית הבריכה בגובה של כ-20 ס”מ מדי שנה. תהליך ייצור 

עלתה  כה  עד  בבריכה.  קבוע  תמיסות  נפח  על  שמירה  מחייב  הגלם  חומר 

בתי  להקים  החלו  שנות השבעים  בתחילת  בכ-8 מטרים.  הבריכה  קרקעית 

מלון לחוף הבריכה למרות שהיה ידוע לכל הגורמים, ביניהם ליזמים, כי בתי 

יצריכו הגנות ובפועל, מרבית בתי המלון חתמו על מסמך בו  המלון האלה 

הם מאשרים ידיעתם לגבי עליית המפלס וכי יקחו בחשבון עניין זה בתכנון 

ובהקמה, וכן כי ישאו באחריות להגנה עליהם מפני עליית המפלס.

קיומה של הבריכה מאפשר את קיומם של בתי המלון במתחמי עין בוקק וחמי 

זהר בסמוך לחוף ים המלח, שכן ללא התערבות מלאכותית זו היו בתי המלון 

לגובה  מעל  הבריכה  מי  מפלס  עליית  ואולם,  לחופיהם.  “ים”  ללא  נותרים 

מסוים עלולה לגרום נזק ליסודות ולמבנים של בתי המלון הנמצאים סמוך 

לשפת הבריכה, ליישוב נווה זוהר ולתשתיות אחרות הפרושות בחוף המערבי 

לאורך הבריכה, שכן יסודות המבנים נמוכים ממפלס המים בבריכות.

הפתרון הזמני לבעיה זו, הינו סוללות המגן שהוקמו לאורך החוף המערבי של 

הבריכה, מול בתי המלון ומערכות לניקוז מי התהום. 

פרויקט השבת המלח
בשנים האחרונות התנהל דיון ביחס לפתרון המועדף להגנה על בתי המלון. 

מבין החלופות השונות בחרה ממשלת ישראל בפתרון המכונה קציר המלח 

שהוא יקר משמעותית מהפתרונות שהיו נהוגים עד כה שהתבססו על הגבהת 

הסוללות ההקפיות. מימון עיקר עלותו של הפרויקט )80%( מושת על כיל.

ביחס  ים המלח למשרד האוצר  בין מפעלי  נחתם הסכם   2012 יוני  בחודש 

לפתרון קבע לבעית עליית המפלס בבריכה 5 – פתרון השבת המלח. ההסכם 

נתמך על ידי המועצה האזורית תמר, התאחדות המלונות באזור ים המלח 

והארגונים הירוקים.

מ-5% החברה  שמשלמת  התמלוגים  העלאת  מרכיבים:  שני  כולל   ההסכם 

ל-10% על הפקה של למעלה מ-1.5 מיליוני טון ומימון של קציר המלח על פי 

חלוקה של 20% מימון של המדינה ו-80% מימון של מפעלי ים המלח.

הפתרון קובע גם את המפלס המרבי אליו ניתן יהיה להגיע בבריכות האידוי. 

על מנת לאפשר את עצירת עליית מפלס המים יש להעביר מבריכה 5 מלח 

בהיקף של 20 מיליוני טון בשנה, אל האגן הצפוני של ים המלח. פינוי המלח 

ודאות לבתי המלון הקיימים,  ולתת  יאפשר לשמור על מפלס בריכה קבוע 

כמו גם לאפשר פיתוח של בתי מלון חדשים לחוף הבריכה.

הגדולים  ההנדסיים  הפרויקטים  אחד  להיות  עתיד  המלח  השבת  פרויקט 

של המדינה בשנים הקרובות. על פי ההערכות שעליהן מושתת ההסכם עם 

האוצר, יכלול הפרויקט הקמת תשתית בהיקף של כ-2.2 מיליארדי ש”ח, ועוד 

הפרויקט  עלות  סך   .2030 בשנת  הזיכיון  לתום  עד  לשנה  ש”ח  מיליוני   330

1

מחפר ימי ירסק את המלח ויניק 
אותו כתרחיף

2

התרחיף יועבר בתוך צינור צף לאיזור 
הניקוז בסמוך לסוללה ההיקפית של 

בריכה 5

3

באיזור הניקוז המלח יתייבש 
והתמיסה תתנקז חזרה לתוך 

הבריכה

המלח היבש יועמס על מסוע 
לכיוון ים המלח

5

הדוברות ישיבו את המלח 
חזרה לים

4

עד לתום הזיכיון הינה כ-7 מיליארד ש״ח בהתאם להערכות ח”לי )במחירי 

2010(. הפרויקט יעסיק מאות עובדים ישירות ויספק תעסוקה למעל 1,000 

שבע.  ובאר  ירוחם  ערד,  דימונה,  בהן  הנגב,  בערי  בעיקר  נוספים,  עובדים 

ייעודית שהוקמה במיוחד  את הפרויקט מנהלת “חטיבת משיבים”, חטיבה 

למטרה זו במפעלי ים המלח.

תהליך ההשבה

p  תחילת התהליך באגן הדרומי שבו ייאסף המלח בעזרת דוברות קציר

)“קוצרות”( ויועבר לאתרי ניקוז והעמסה מיוחדים בצידה המזרחי של 

הבריכה. 

p  30-כ של  באורך  מסוע  ידי  על  וישונע  המלח  יועמס  ניקוזו  לאחר 

קילומטרים שיובילו לחוף האגן הצפוני של ים המלח. 

p  המלח ייפרק מהמסוע בטרמינל מיוחד לחוף האגן הצפוני, ויועמס על

דוברות שישיבו את המלח חזרה לים.

p .הפרויקט יכלול גם מערכי תשתיות תומכים, כגון מערך אספקת חשמל

פרק 2. אחריות סביבתית < סוגיות סביבתיות ודרכים לפתרון
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יתרונות הפרויקט

p  השבת המלח הוא הפתרון הסביבתי ביותר לחלופות שהוצעו להגנה על

בתי המלון. חלופה זו, שהתקבלה, הוגדרה אף כהצלחה בהסרת האיום 

מבעיה סביבתית סבוכה בדוח האיומים החמישי השנתי שהתפרסם על 

ידי החברה להגנת הטבע בשנת 2012 .

p  פתרון זה הוא לטווח ארוך ובר-קיימא ויאפשר תכנון לטווח ארוך ופתוח

אתרי מלונאות חדשים לחוף בריכה 5. 

p  שיעור גם  הועלה  המדינה  עם  שהושג  הכולל  ההסכם  במסגרת 

התמלוגים שמשלמת כיל למדינה וחלק מהכסף שיגיע לקופת המדינה 

יועבר לפיתוח אזור ים המלח. 

p .תושבי הנגב יזכו למאות מקומות עבודה חדשים

מאז הוטל על מפעלי ים המלח לקדם את הפרויקט נערכה החברה לביצוע 

תכנון למרכיבים השונים. בנוסף, הוחלט להקדים את לוחות הזמנים ולהכניס 

את דוברת הקציר הראשונה כבר בשנת 2015 –שנה לפני המועד המקורי. 

הקמת המערך תיעשה בשלבים על פי התקדמות התכנון ולפי יעדי הפינוי 

של המלח. הפרויקט אינו מוסיף לכיל רווחים אך הוא חשוב לפיתוח התיירות 

באזור ים המלח. 

בולענים

מפלס ים המלח )האגן הצפוני שלו( יורד ב 1– 1.3 מטר בכל שנה. ירידת מפלס 

הים מלווה בהתכווצות שטח פני הים ובתופעות לוואי כגון היווצרות בולענים 

והעמקה של ערוצי הנחלים הזורמים אל ים המלח )התחתרות נחלים לאחור(. 

הבולענים נוצרים כתוצאה מחדירת מים מתוקים בתת הקרקע לאזורים בהם 

הים נסוג – מים הגורמים להמסת שכבת המלח ולקריסת פני השטח לתוך 

וקוטרם ל-25 מטר.  החלל שנוצר. עומק הבולענים עשוי להגיע ל-20 מטר, 

הבולענים החלו להופיע כבר בשנות ה-70 של המאה ה- 20 במערב ים המלח, 

מעין גדי דרומה. בשנות ה-90 התפשטה התופעה גם צפונית לעין גדי. בעשור 

בצדו  בעיקר  ים המלח,  חופי  לאורך  בולענים חדשים  נפתחו אלפי  האחרון 

המערבי. לאורך החוף תפוצתם של הבולענים אינה אחידה, והם ממוקדים 

ב-40 אתרים לערך. הבולענים מהווים סכנה לתשתיות באזור ובעיקר יוצרים 

מציאות של חוסר ודאות שמקשה מאוד על פיתוחו. יצוין כי דווקא האזור של 

בריכות האידוי של מפעלי ים המלח הוא אזור שיש בו פחות בולענים וזאת 

עקב יציבות המפלס. זו הייתה אחת הסיבות העיקריות לבחירת האגן הדרומי 

לאזור בו יפותחו האתרים המלונאים באזור.

ים המלח. באזור  נפוצה בעיקר בסמוך לאגן הצפוני של  תופעת הבולענים 

האגן הדרומי מספר הבולענים קטן בהרבה, והם ממוקדים באזורים מסויימים 

בלבד. כאשר מתגלה בולען באזור המפעלים, כיל דשנים מטפלת באמצעות 

מילויו בחומר ואדי וביצוע ניטור אחר ההתפתחות.

שדה בריר
 

עתודות הפוספט לייצור מוצרי הבסיס של החברה, באתרי הכרייה של כיל 

בישראל, צפויות להסתיים בעוד כעשר שנים. שדה בריר הוא אתר לכריית 

פוספטים )חלק מזוהר דרום( המשתרע על חלקה הקטן של בקעת ערד, על 

פני שטח של כ- 13 קמ”ר. ייעוד השטח שבו מצוי שדה בריר, על פי תכנית 

מחוזית מאושר של מדינת וישראל הינו לכרייה ולחציבה וכך גם על פי תכנית 

מתאר ארצית. הרזרבות המוערכות בשדה הן כ- 65 מיליון טון של פוספט - 

עתודות המיועדות לשימוש באתר רותם למשך 25 שנות הפקה וייצור.

התהליכים הביורוקרטיים הכרוכים במתן היתר כרייה לחברת כיל באזור שדה 

בריר נמשכים יותר משני עשורים, מה שמאלץ את כיל לבחון חלופות כרייה 

אחרות מחוץ לישראל וההשלכות לכך יהיו פגיעה חמורה בכלכלה המקומית 

וביכולת ייצור מקומות עבודה לתושבי הנגב בפרט ומדינת ישראל בכלל.

אתר הכרייה בשדה בריר ממוקם באזור שהרגישות הנופית בו נמוכה, קרוב 

יחסית למפעלי העיבוד במישור רותם. תנובת הפוספט לקמ”ר היא הגבוהה 

ביותר בנגב ועדיפה גם מהבחינה האקולוגית – הפרת שטח קטן יחסית כדי 

ניטור  יתבצע  כי  כיל התחייבה  כן,  כמו  תוצרת.   גדולות של  כמויות  להפיק 

הסביבה  להגנת  המשרד  לדרישות  בהתאם  הכרייה,  ובמהלך  לפני  סביבתי 

ומשרד הבריאות. 

פי  כיל ערכה תסקיר השפעה על הסביבה של אתר שדה בריר כנדרש על 

חוק. התסקיר נבדק במשך שלוש שנים ואושר על ידי המומחים של המשרד 

במתן  תמיכתם  את  הביעו  נוספים  ממשלה  משרדי  גם  הסביבה.  להגנת 

משרד  והתשתיות,  האנרגיה  משרד  הממשלה,  ראש  משרד  ובהם  ההיתר 

הפנים ומשרד האוצר.

המלצה  לגבש  “במטרה  כי  קבע  הבריאות  במשרד  המקצועי  שהדרג  אף 

כתוצאה מהפעלת  הציבור  לבריאות  להיגרם  העלול  הנזק  בעניין  מקצועית 

אלא  התיאורטיים,  במודלים  להסתפק  אין  בריר,  בשדה  פוספטים  מכרה 

בשל  ההחלטה  שונתה  תוצאותיהן”,  וניתוח  בשטח  מדידות  ביצוע  לדרוש 

התנגדות של חלק מתושבי ערד והפזורה הבדווית באזור להפקדת התכנית 

ולהמשך קידום ההליכים התכנוניים לגביה, בשל חשש לסיכונים סביבתיים 

ובריאותיים שייגרמו לטענתם כתוצאה מהפעלת המכרה.

לאחר שהחלופות שהוצעו על ידי משרד הבריאות נמצאו על ידי אנשי מקצוע 

כלא מתאימות, מינה המשרד מומחה לבחינת הכרייה באתר, עימו עומדת 

כיל בקשר ומעבירה לו את המידע הדרוש. 

באפריל 2014 העביר המומחה הבינ”ל את מסקנותיו, לפיהן נושא הקרינה 

חלקיקי  של  בהיבט  כי  קבע  כן  כמו  כלל.  סכנה  מהווה  ואינו  מהפרק  ירד 

אבק דקים, יש טווח רחב של תנאים משתנים בשדה הכרייה בבריר, על פי 

לפני  נוספים  בגורמים  ויש להתחשב  ומצבי אקלים,  כרייה  מרחק, תפוקות 

שמחליטים החלטה סופית בנושא. משרד הבריאות קבע כי אינו יכול להמליץ 

לרשויות  הסופית  ההחלטה  את  והעביר  בריר,  בשדה  המכרה  הפעלת  על 

והכנות  מעמיק  בלימוד  נמצא  המומחה  דוח  זה  בשלב  במדינה.  האחרות 

להמשך קידום השדה בתנאי הסף שהמומחה קבע.

עמדת כיל הינה כי 60 שנות כרייה של פוספטים ובריאות טובה מהממוצע 

הם  ורותם,  אורון  בצין,  הקיימים  הכרייה  באתרי  ביטוי  לידי  שבאים  הארצי 

לא   – פוספט  בכריית  שלילית  בריאותית  השפעה  כל  שאין  לכך  הוכחה 

במכרות עצמם או במרחק שמונה קילומטרים מהם.

התחייבויות החברה במסגרת הפרויקט העתידי:

נוסף על תוצאות התסקיר, המצביעות כי לא תהיה השפעה על התושבים 

המקומיים, להלן התחייבויות החברה בעניין זה:

p .תקופת ניסיון של כשנה לפני החלטה סופית על כרייה בשדה כולו

p .קבלת אחריות ברמת צו אישי למנהל המכרה

p .הפסקת כרייה בעת תנאים מטאורולוגיים חריגים

p  אפשרות להפסקת הכרייה על ידי היחידה הסביבתית נגב מזרחי

הממוקמת בעיר ערד בעת תנאים מטארולוגיים קשים.

p .ביצוע ניטור רציף לפני תחילת הכרייה בשדה ובמהלכה

p  עבודה בסטנדרטים המחמירים ביותר בעבודות הכרייה ובכלל זה

 שימוש בטכנולוגיות חדישות להפחתת אבק בתהליך הכרייה ועוד.

שיטת שיקום תוך כדי כרייה
השיטה מבוססת על שיטת “שיקום תוך כדי כרייה”,  שבה הכרייה נעשית 

)ראה  לכרייה  וסימולטנית  מיידית  מתבצע  והשיקום  קטנים  שטח  בתאי 

תרשים בעמוד 88(. מעבר בין תאי שטח יבוצע רק בסיום הכרייה בתא השטח 

ואז גם יבוצע שיקום שלו תוך שחזור ערוצי הזרימה ומבנה השטח, פריסת 

הקרקע העליונה על השטח המעוצב וטשטוש בסיום השיקום.

http://sdebarir.co.il :לפרטים נוספים
2.21,000

משרותמיליארד ש״ח

5.5
מיליארד ש״ח

תעסוקה לעובדיםהשקעה בתשתיתעלות כוללת

פרויקט קציר המלח כולל
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המגוון הביולוגי הינו מרכיב חיוני להתפתחות האנושית, מכיוון שהוא מספק 

משאבים ביולוגיים חיוניים  ושירותים למערכת האקולוגית. פגיעה בבתי גידול 

בני  ישירות על חייהם של מעל למיליארד  ואובדן של מגוון המינים, מאיים 

אדם, ועשוי לפגוע בעקיפין בחייהם של מיליארדים נוספים.

הינה  עליו  והשמירה  האקולוגית,  מהמערכת  חלק  מהווה  הביולוגי  המגוון 

יוכלו  האדם  שבני  ובכדי  ולהתקיים,  להמשיך  תוכל  שזו  מנת  על  חיונית 

שטפונות  מניעת  ומים;  מזון  אספקת  מ”שירותיה”:  ולהנות  להמשיך 

והתפשטות מחלות; אפשרויות פנאי ותרבות; ושירותים תומכי מערכת, כגון 

מחזור נוטריינטים, השומרים על תנאים מתאימים לחיים על פני כדור הארץ.

מפעילות  כתוצאה  בטבע  הביולוגי  המגוון  אובדן  תופעת  התרחבות  עם 

אנושית, גוברת הדאגה הציבורית ביחס להשפעת תעשיית הכרייה על המגוון 

הביולוגי. יחד עם זאת, ככל שהתנובה המופקת מכל שדה תגדל, כך נזדקק 

לפחות שטחי חקלאות בעולם, ונוכל לשמר את השטחים הפתוחים המהווים 

את הבסיס לשימור המגוון הביולוגי בעולם. 

וספרד.  אנגליה  ישראל,  מדינות:  כרייה המצויים בשלוש  לכיל שבעה אתרי 

נתפסו  בפרט,  הביולוגי  המגוון  וסוגיית  בכלל,  סביבתיות  סוגיות  היום,  עד 

במוצר  השימוש  בשלב  פעולות  הפעילות,  שלאחר  בשלב  ושיקום  לשימור 

ופעילויות שיקום כלליות שנועדו “לקזז” את השפעות כיל על המגוון הביולוגי.

לאחרונה החלה כיל בתהליך גיבוש עקרונות לניהול המגוון הביולוגי, במטרה 

לאפשר לחברה להתמודד עם דרישות מחזיקי העניין בנושא.

ההליך כולל את הצעדים הבאים:

המגוון  שימור  גופי  עמדת  את  שבחן  בינלאומיות  ייחוס  אמות  סקר   .1

הביולוגי, לרבות המשרד להגנת הסביבה, החברה להגנת הטבע ורשות 

הטבע והגנים.

מפעילות   80% ל-  האחראיים  כיל  של  המרכזיים  באתרים  פנימי  סקר   .2

לנושא  המודעות  את  בחן  הסקר  החברה.  ידי  על  המבוצעת  הכרייה 

ובאתרים  בישראל  החברה  באתרי  ניהולו  אופן  ואת  הביולוגי  המגוון 

הגדולים בחו”ל.

השתתפות מנהלים בהדרכות בנושא המגוון הביולוגי והצגה של הנושא   .3

לפורום מצוינות אקולוגיה של חברות כיל בישראל.

כתיבת קווים מנחים לניהול המגוון הביולוגי בכיל.   .4

5.  הקמת מרכז מצוינות למגוון ביולוגי.

לצורכי ייחוס נערך סקר ניהול המגוון הביולוגי בכיל וזאת אל מול עקרונות 

והמתכות  הכרייה  תעשיית  איגוד  ידי  על  שפותחו  הביולוגי  המגוון  שימור 

 .ICMM )International Council for Mining and Metals( -העולמי, ה

בשנת  התקבלה  ביולוגי,  למגוון  המצויינות  מרכז  של  פעילותו  במסגרת 

2013 ההחלטה למקד את פעילות המרכז בשיקום המכרות. שיקום מכרות 

בשטח חשוף הוא מאתגר יותר מאשר שיקום שטח מיוער, בו ניתן לכסות את 

מכיוון שמדובר  פעילות משמעותית  זוהי  נטיעה מחדש.  ידי  על  פני השטח 

בשטחים בהיקף נרחב שיושפעו. כמו כן, לכיל נסיון מצטבר בשיטות שיקום 

ועבודה, המאפשרים להגיע לתוצאות ברמת ביצוע מהגבוהות בעולם )מידע 

נוסף בנושא בהמשך פרק זה(.  

ביולוגי לשם שיקום באזור  ביצוע פרויקט מחקר  נבחנת התכנות  זה  בשלב 

ובו נחלים, מצלעות, אזור מופר  צין. האזור הנבחר למחקר הינו אזור מגוון 

ואזור משוקם. מגוון זה מאפשר בחינת השלכות על המגוון הביולוגי )צמחייה 

ובע”ח( בשטח הכרייה, בסמוך לו ובשטח השיקום עצמו. 

שימור המגוון 
הביולוגי

היום מתוך  כיל פועלת  ואולם,  ל”רישיון לפעול” של חברות הכרייה.  כסיכון 

הכרה שניהול נכון של סוגיות סביבתיות וסוגיית המגוון הביולוגי הוא למעשה 

הזדמנות לחזק את הערך העסקי שלה כחברה עסקית. זאת באמצעות בניית 

שירותי  שוק  של  יותר  טובה  הבנה  שלה,  העניין  מחזיקי  עם  טובים  יחסים 

משגשגת  חברה  להיות  מטרתנו  והשגת  המתהווה  האקולוגיות  המערכות 

הפועלת על פי עקרונות של פיתוח בר-קיימא.

כיל מכירה בצורך להביא בחשבון גורמים סביבתיים בשימוש בקרקע ובניהול 

פעילותה, בייחוד באזורים בעלי רגישות אקולוגית או ערך תרבותי ייחודי. כיל 

וחברתיות  עסקיות  סוגיות  הם  הביולוגי  המגוון  וניהול  ששימור  בכך  מכירה 

הביולוגי  המגוון  על  פעילותה  של  ההשפעה  את  לשקול  ומחויבת  חשובות, 

מובילה  חברה  עצמה  רואה  כיל  שוטף.  באופן  החלטות  קבלת  בתהליכי 

בביצועים  ורואה  ובשימור המגוון הביולוגי בפרט,  בכלל  באחריות סביבתית 

טובים בתחום שימור המגוון הביולוגי הזדמנות ליצירת ערך עסקי.

לשימור  שנועדו  פעולות  שנים  זה  כוללת  בכיל  הסביבתי  הניהול  מערכת 

המגוון הביולוגי. בכיל מבוצעות פעולות נרחבות המתייחסות לשימור המגוון 

הביולוגי בחמישה רבדים שונים: פעולות לשימור מגוון ביולוגי בשלב התכנון 

פעולות  פעילות,  כדי  תוך  הביולוגי  המגוון  לשימור  פעולות  הפרויקט,  של 

נושאים מרכזיים שישולבו בעקרונות ניהול 
המגוון הביולוגי בכיל:

כיל החל משלב התכנון,  לכל שלבי הפעילות של  התייחסות   .1

הכרייה והייצור ועד לשלב השימוש וסוף חיי המוצר.

שימוש אחראי בקרקעות שאנו מנהלים.  .2

זיהוי של ערכי המגוון הביולוגי המושפעים מפעילותנו.  . 3

עריכת סקר מגוון ביולוגי בשלב התכנון של כל פרויקט חדש   .4

בכיל.

זיהוי ויישום של פתרונות ואמצעים טכנולוגיים לשימור המגוון   . 5

הביולוגי.

בכיל  הביולוגי  המגוון  לניהול   Best Practice מדריך  כתיבת   . 6

ברמת התאגיד.

המצויים  ומינים  ייחודיים  מקומיים  מינים  לשימור  מחויבות   .7

בסכנת הכחדה.

מקומיים  פעולה  שיתופי  ופיתוח  עניין  מחזיקי  של  שיתוף   .8

ואסטרטגיים לקידום הנושא.

ארגוניים  ותהליכים  יכולת  לבניית  וידע  משאבים  הקצאת   .9

ליישום מדיניות המגוון הביולוגי.

בקרה אפקטיבית של החברה על יישום המדיניות.  .10

מעקב אחר התפתחויות בתחום ניטור הביצועים בתחום המגוון   .11

הביולוגי ושאיפה לפתח מדדים יעילים בשנים הקרובות.
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קווים מנחים בשיקום תוך כדי כרייה

p  השתרעות תכנון  הנדרש:  ביותר  הקטן  לשטח  הכרייה  פעילות  תיחום 

סלע  את  מכילה  שאינה  )השכבה  הטפל   חומרי  עירום  אזור  הבור, 

הפוספט(  ודרכי הגישה על פני שטח מינימאליים, תוך הימנעות ככל 

הניתן מהפרת שטחים בעלי רגישות נופית גבוהה.

p  צמצום היקף האזור המופר בכל זמן נתון: על ידי חלוקת אזור הכרייה

לגושי כרייה קטנים ותכנון כיווני התקדמות הכרייה ושפיכת הטפלים עד 

כמה שניתן בשטחים מופרים/כרויים.

p  הנקבעת פעילות  המקורית:  הטופוגרפיה  של  הניתן  ככל  שיחזור 

הכרייה  במהלך  נעשה  הטופוגרפיה  שחזור  הכרייה.  תכנון  בשלב  כבר 

ובסיומה וכולל הסדרה מחדש של ערוצי זרימה.

p  ידי הסרה, שמירה על  ככל הניתן של מרקם הקרקע המקורי  שיחזור 

.)Top Soil( והחזרה של הקרקע העליונה

p .שחזור בתי הגידול והמגוון הביולוגי באזור הפעילות

 

גוב”  שיקום מלא תוך כדי כרייה באתרי “חצבה דרום”, “שדה 
ו”חצבה ב’” של רותם אמפרט 

ב”חצבת דרום” ב”חצבה “ ו”בשדה גוב” חל שיקום לאחר שהכרייה הסתיימה. 

מעבר  שהינו  נופי  שיקום  של  מרכיב  ישנו  צין,  אתר  של  השיקום  בתוכנית 

לדרישות החוק. 

במהלך שנת 2012, הושלמו עבודת כרייה ושיקום בשדה חצבה ב’  שבמכרה 

צין. שדה זה מצוי בתוך שמורת טבע ובתוך שטח אש, ועל כן נדרשו אישורים 

איכותי.  כרייה  שיקום  ביצוע  היה  התנאים  אחד  בו.   לעבוד  בכדי  מיוחדים 

יוני  בסוף  והסתיימו  שנים  כעשר  נמשכו  ב’   חצבה  בשדה  הכרייה  עבודות 

2012 כמתוכנן.  במהלך הכרייה ובסופה בוצעו עבודות שיקום רחבות היקף, 

בכדי לאפשר את הסדרת פני השטח. עם סיום מילוי הבורות בטפל נכנסו 

גלם  חומר  מומחי שיקום המכרות של החברה מאגף  אינטנסיבית  לעבודה 

בליווי צמוד של אדריכלית הנוף. פני השטח המקוריים שוחזרו לפרטי פרטים, 

עם  היטב  מתואם  שילוב  ובוצע  היא  אף  שוחזרה  המקורית  הניקוז  מערכת 

השוליים המקוריים והטבעיים של השדה. לאחר מכן, פני השטח כוסו בשכבת 

של  טשטוש  בוצע  ולסיום  נפרדות,  בערימות  שנשמרה  המקורית,  הכיסוי 

שכבת הכיסוי. התוצאה היא עבודת שיקום נופי מלאה, אשר זכתה לאישורם 

של אנשי רשות הטבע והגנים שפיקחו על העבודה. השטח נראה טבעי ובעל 

גוונים אפורים וחומים, המשתלבים היטב בסביבה.

 ,CPL חברת ,Boulby שימור הצומח והחי באזור מכרה
בריטניה 

  )Boulby( חברת קליבלנד פוטש מפעילה מכרה אשלג תת קרקעי באזור בולבי

שבבריטניה, בסמוך לפארק הלאומי  North York Moors.  חברת קליבלנד 

יחד עם ארגונים  ועובדת  פוטש שואפת למזער את השפעתה על הסביבה 

 Tees ה-   ,  Industry Wildlife Conservation Association INCA כגון 

וכן רשויות מקומיות, במטרה להבטיח שהתעשייה    Valley Wildlife Trust

 שימור המגוון הביולוגי ושיקום
אתרי כריה

חברות שונות בתאגיד כורות חומרי גלם מהקרקע, חלקן בכרייה ישירה על 

פני השטח וחלקן בכרייה תת קרקעית, בהתאם לעומק חומר הגלם בקרקע. 

הכריה מתבצעת רק בשטחים בהם קיימים זיכיונות כרייה תוך תכנון ומאמץ 

שבסביבת  האקולוגיות  והמערכות  השטחים  של  מרביים  ושיקום  לשימור 

שטחי המכרה, ובמתן העדפה לשטחים מופרים או בעלי ייעוד קרקע מוגדר 

להפרה.

כפועל יוצא של מדיניות זו, תכניות הכרייה על פני השטח כבר כוללות בתוכן 

כיום השיקום  לייעל את תהליך השיקום, מתבצע  תוכניות שיקום. על מנת 

בעיקר תוך כדי הכרייה. לצורך הבנת תוכניות הכרייה והשיקום משתמשים 

בין  המאפשרות,  ההנדסי  התכנון  בתחום  בעולם  מהמתקדמות  בתוכנות 

היתר, הדמיה של כל שלב בתהליך. 

שיקום מכרות הפוספטים
לשימוש חקלאי,  חומצות  ומייצרת  פוספט  כורה  נגב,  רותם אמפרט  חברת 

מזון ותרופות, ודשנים המכילים זרחן. הכרייה נעשית במכרות פתוחים באזור 

צין, אורון ורותם.

והסביבה ימשיכו לשגשג יחד.  הכרייה במכרה מתנהלת כקילומטר מתחת 

לפני הקרקע, מה שמאפשר שימור של הצומח והחי באזור.

תכנון לצורך צמצום ההשפעה של השימוש בחומר ואדי, 
מפעלי ים המלח

חברת מפעלי ים המלח מודעת לרגישות הסביבתית והאקולוגית של מניפות 

נחלים המשמשות כר כרייה רחב לחומרי בניה )חומר ואדי( לסוללות שלה 

אם  חדשות,  נחלים  במניפות  מכרייה  להימנע  כדי  דרך  כל  מחפשת  ולכן 

סביבתי  שיקום  ביצוע  באמצעות  ואם  מופרים  באזורים  כרייה  באמצעות 

פרויקט  הם  הנ”ל  מהסוג  לפרויקטים   דוגמאות  הכרייה.  לעבודות  במקביל 

בנוסף,  חימר.  נחל  שפך  למרחב  האב  ותוכנית  גדי  עין  של  התמרים  מטע 

פרויקט השבת המלח המתואר לעיל, מביא לחיסכון של עשרות מיליוני טונות 

בביקוש לחומר ואדי ולמעשה לצמצום משמעותי בצריכתו.

נטיעת מטע התמרים של עין גדי
צפונית למניפת נחל צאלים סיכם קיבוץ עין גדי עם רשות הטבע והגנים על 

אנושות  שנפגע  הקיבוץ  של  התמרים  למטע  כתחליף  תמרים  מטע  נטיעת 

מהיווצרות בולענים. המטע נמצא בחלקו בתוך תחום הזיכיון של מפעלי ים 

המלח ולכן ביקשו מפעלי ים המלח לבדוק את כמויות חומר הואדי במתחם 

המטע טרם נטיעתו. משהסתבר שקיים פוטנציאל גבוה לכריית חומר ואדי 

אותו תמורת  הקיבוץ שתפצה  עם  להסדר  ים המלח  הגיעו מפעלי  בשטח, 

הואדי  חומר  כריית  דחייה שתאפשר   - שנים  העצים במספר  נטיעת  דחיית 

מועצה  והגנים,  הטבע  )רשות  הגורמים  כל  לתמיכת  זכה  זה  הסדר  באתר. 

מקרקעי  מנהל  המכרות,  על  הממונה  החקלאות,  משרד  תמר,  אזורית 

להיות  שעתיד  בשטח  ואדי  חומר  כריית  שמאפשר  הסדר  בהיותו  ישראל( 

מופר ממילא. חומר הואדי שיכרה מאתר מטע התמרים ישמש חומר הגלם 

העיקרי בפרויקטי הגנות הביניים והקבע של בתי המלון. ההסדר כולל הסכם 

עם החברה הממשלתית להגנות ים המלח )חל”י( ביחס לשימוש בחומר וכן 

הסכם של חל”י עם מנהל מקרקעי ישראל שאושר על ידי ממשלת ישראל.

היסטוריה של שיקום המכרות
שיקום נקודתי לאחר הכריה - שיקום מובנה משלב התכנון

בתפיסת  משמעותי  ושיפור  שינוי  חל  האחרונים  העשורים  ארבעת  במהלך 

היה  המכרות  שיקום   ,2000 לשנת  עד  הפוספטים.  מכרות  שיקום  ובאופן 

החל  ואילך,   2000 משנת  שיקום.  ונסיונות  נופי  עיצוב  בעיקר  וכלל  נקודתי 

שיקום מקומי של אזורים, שהתבצע לאחר הכרייה. השטחים שוקמו כאזורי 

טיול וסיור לימודי. החל משנת 2010, מיושם תהליך שיקום מובנה: כבר בשלב 

אחריה(,  )ולא  הכריה  כדי  תוך  המבוצע  השיקום,  הליך  נכלל  הכרייה  תכנון 

כך שעם סיום הכרייה שטח המכרה משוקם. הליך התכנון והשיקום מבוצע 

באמצעות מחלקת שיקום ייעודית שהוקמה בחברה ובתיאום מלא עם רשות 

הטבע והגנים. בהליך מעורבים מהנדס, אדריכל, צוות בודקים ואקולוג. הודות 

ככל  מהר  האקולוגית  המערכת  של  התפקוד  חזרת  מתאפשרת  זה  להליך 

האפשר.

בשיטת שיקום זו, תא השטח המופר הוא קטן ומופר לזמן קצר, מכיוון שתאי 

השטח משוקמים תוך כדי התקדמות הכרייה מתא שטח אחד למשנהו )ראה 

שרטוט שיקום תוך כדי כרייה להלן(.

פרק 2. אחריות סביבתית < שימור המגוון הביולוגי

סלעי הפוספט הנכרים נמצאים בעומק של עשרות מטרים מתחת לפני השטח. מעליהם ישנה שכבת סלע הנקראת “טפל” שעוביה משתנה, ומעליה, שכבת 

הקרקע העליונה- ה-”Top Soil“ בעובי של כחצי מטר.

בכל אזורי הכרייה החדשים, מקפידה חברת רותם אמפרט של כיל להסיר את הקרקע העליונה )Top Soil( עם תחילת הכרייה ולשמר אותה בנפרד. שכבת 

הטפל מוצאת מתא השטח המופר ונערמת בתא שטח שהסתיימה בו הכרייה. לאחר מכן עובר השטח עיצוב טופוגרפי, מכוסה בשכבת ה-”Top Soil”, ומתבצע 

טשטוש על מנת לאפשר יצירת פני שטח גסים המתאימים למתווה המקורי, האטת זרמי הנגר העילי, יצירת תנאי מיקרו אקלים עבור הצמחיה והחי המקומיים 

ו”פתיחת פני הקרקע” לצמיחה.  

פוספט

טפל עליון

טפל עליון

פינוי טפל עליון
מילוי בור כרוי 

בטפל

כריית פוספט

 עיצוב טיפוגרפי ציפוי

Top Soil וטישטוש

Top Soil הסרתTop Soil

Top Soil

שטח משוקם

תא שטח לפני כרייה

שדה בכרייהשדה משוקם
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התוכנית כללה שלושה שלבים:

p  עריכת תכנית אב לשטחים הפתוחים במרחב הזיכיון הדרומי של מפעלי

ים המלח , תכנית אשר תתווה את מדיניות השימור, השיקום והפיתוח 

במרחב בעשורים הבאים )2030(.

p .תכנון ראשוני של תיקי פרויקטים לקראת תכנון מפורט בהמשך

p  תכנון ברמת  פרויקטים  תיקי  כולל  מיידי,  לתכנון  פיילוט  קידום 

אופרטיבית.

תיק  של  מפורט  בתכנון  והוחל  התכנית  של  הכנתה  הושלמה  להיום,  נכון 

באזור  פרויקטים  לבצע  היא  הכוונה  התכנית.  במסגרת  שהוכן  הפרויקטים 

מרכז  להיות  להפוך  שמתוכנן  בסדום,  העובדים  כשמחנה  סדום  הר  סובב 

המבקרים של מפעלי ים המלח, יהיה הציר המרכזי של כל מערכת הטיילות 

באזור. 

שנות  תחילת  ועד   1934 משנת  שימש  המלח,  ים  בדרום  הנמצא  האתר, 

החמישים  כמחנה העובדים של מפעל האשלג הארץ ישראלי, ולאחר מכן 

של מפעלי ים המלח.

מבקרים  וכמרכז  כמוזיאון  וישוחזר  ישוקם  בסדום  האשלג”  חברת  “אתר 

והסברה, ישקף את צורת החיים ודרך העבודה בחבל הארץ המבודד ויעביר 

תכננו,  המגבלות,  כל  שלמרות  האנשים  של  והנחישות  החזון  עוצמת  את 

ביצעו ועיצבו את ההיסטוריה של ים המלח ומדינת ישראל בעת החדשה.

ביקור  חווית  שיספקו  תוכן  מבוססות  אטרקציות  של  מכלול  יכלול  המרכז 

מגוונת למגוון רחב של קהלים.

הארעיים,  מהמבנים  חלק  וישוחזרו  שנותרו  הקבע  מבני  ישוקמו  במתחם 

יוצגו מיצגים מקוריים על אורחות החיים  במבנים המשוקמים והמשוחזרים 

במחנה.

שיקום שטחי כריה לאחר סיום הפעילות

תוכנית אב מרחב שפך נחל חימר, דרום ים המלח
גיאולוגיות  תופעות  בנחל  יהודה.  מדבר  בנחלי  מהגדולים  הוא  חימר  נחל 

מעניינות ומגוון גדול של בעלי חיים וצומח, חלקם נדירים.

עבודות  בוצעו  ופרצים(  לוט  )והנחלים  חימר  נחל  של  הסחף  מניפת  באזור 

והטיית  הסדרת  שיטפונות,  מי  ואיגום  סכירה  הכוללות:  נרחב  בהיקף  עפר 

נחלים, הקמת סוללות הגנה, פעולות כרייה שונות ועוד. כן נמצאת במרחב 

מערכת תשתיות המשרתת את תחנות השאיבה וקידוחי מפעלי ים המלח. 

והמתוכננות(,  )הקיימות  העבודות  והיקפי  המשמעותיים  השינויים  למרות 

במרחב שפך נחל חימר ישנו פוטנציאל גבוה לטיפוח  ערכי טבע, נוף ומערך 

טיילות. 

ובדיקת אפשרות להרחבת  כחלק מבחינת אפשרויות שיקום מפגעי העבר 

והגנים,  הטבע  רשות  עם  בשיתוף  המלח,  ים  מפעלי  יזמו  הכרייה  פעולות 

השיקולים  למגוון  המתייחסת  כולו  למרחב  כוללת  אב  תכנית  של  הכנתה 

התכנוניים.

,31 כביש   - בצפון  הוא:  התוכנית  של  ההתייחסות  ומרחב  התכנון   תחום 

ואקולוגיה  נוף  - הר סדום. בנושאי  ודרום מזרח  במזרח – כביש 90, בדרום 

מרחב ההתייחסות הוא גדול יותר וכולל שטחים משפיעים נוספים במרחב.

שלבי התוכנית כללו סקירה, תיאור וניתוח מצאי ומצב קיים, הגדרת מטרות, 

יצירת ובחינת חלופות תכנוניות ובחירת חלופה מועדפת ופיתוחה. 

התוכנית כללה מספר חלופות לכל אחד ממרכיבי התכנון )כרייה, הסדרה, 

ניקוז ופיתוח(. 

כרייה הינה  שנבחנו  החלופות  שלוש  מבין  שנבחרה  הכרייה   חלופת 

מוגבלת -  בשטחים מופרים מצפון לתכנית המאושרת, בנחל ומדרום לתכנית 

עד לגבול דרך המטיילים. יתרונה של חלופה זו הוא בצמצום הפגיעה בבתי 

גידול רגישים והמשך תפקוד המסדרון האקולוגי.

והיא  משולב  שיקום  הינה  החלופות  שלוש  מבין  שנבחרה  השיקום  חלופת 

כוללת את מגוון האפשרויות: השבת חלק מהאזורים הפגועים לבית הגידול 

המקורי עד כמה שניתן ושיקום אזורים אחרים לבית גידול לח. 

המאפשרת  מינימלי  פיתוח  חלופת  נבחרה  שהוצעו  הפיתוח  חלופות  מבין 

והפרעה בבית הגידול. אופן  חשיפה לציבור המטיילים תוך מינימום פגיעה 

הניהול המוצע לתוכנית הפיתוח הוא תחת פיקוח רשות הטבע והגנים.  

   

המקומית.  לועדה  והוגשה  מפורטת  לתכנית  תורגמה  הנ”ל  האב  תכנית 

הכוונה היא להפכה לתכנית סטטוטורית שתאפשר את פעילות הכרייה בד 

בבד עם הסדרה ושיקום של המרחב כולו.

לוח הזמנים המשוער לאישור התכנית הינו במהלך שנת 2016.

“אתר חברת האשלג” המשוחזר יעניק למבקרים חוויה רגשית ורעיונית וידגיש 

את חשיבותו למעשה הציוני. בניית מרכז המבקרים תבוצע בשלבים ותתפרס 

על מספר שנות תקציב.

שיקום מפגעים מפעילות מפעלי ים המלח בשטחים הפתוחים 
שבתחומי הזיכיון של מפעלי ים המלח

מפגעים הינם אתרים בתחום השטחים הפתוחים ובתחום הזיכיון בהם נעשו 

עבודות אשר גרמו להפרת השטח והן כוללות: כרייה, לקט חומר ואדי, לקט 

אבן, פריצת דרכים, קידוחי מים ומתקני קידוח, הנחת צנרת הולכה, שילוט 

ופסולת. מרבית המפגעים נוצרו בשנות הששים והשבעים בזמן בניית בריכה 

הבריכה.  לביסוס  בולדרים  ובאיסוף  רחבים  בשטחים  בעבודה  בעיקר   -  5

איסוף הבולדרים החל מנחל משמר בצפון ים המלח ועד למרגלות נחל פרס 

בדרום. עיקר ליקוט האבן נערך ממערב לכביש 90. 

פעולות השיקום משמעותן שיקום אזורי כרייה אשר בהם הסתיימה הכרייה 

קוסמטי  טיפול  פירושה  הסדרה  מחודשת.  כרייה  לצורך  חזרה  תהיה  ולא 

- לדוגמה: צביעת צנרת, טיפול בגדרות  לצורך השתלבות המפגע בסביבה 

תחנות השאיבה, טשטוש דרכים שאינן בשימוש, פינוי פסולת וטיפול באתרי 

כרייה זמניים.

להלן  )ראה  ב-2010  מימדים  רחב  שיקום  מהלך  ביצעו  המלח  ים  מפעלי 

פרויקט שיקום נחל אמציה ואזור ציר הקידוחים( ומקדמים מהלך נוסף של 

של  אתרים  לשיקום  הקרן  בשיתוף  ומפגעים  כרייה  אתרי  והסדרת  שיקום 

מפעלי ים המלח )בראשות המשרד להגנת הסביבה(. שיקום זה כולל רשימת 

אתרים אשר נבחרה לאחר סקר שדה ובתאום רשות הטבע והגנים. מהלך זה 

מתוכנן לסוף שנת 2014.

תכנית אב לשטחים הפתוחים בסדום, מפעלי ים המלח
מרחב הזיכיון היבשתי הדרומי של מפעלי ים המלח מתפרש מאזור מצדה 

בצפון, מצוק ההעתקים במערב, כיכר סדום ודרומה לצומת הערבה בדרום 

וים המלח במזרח. תא שטח זה מתפרש על פני שטח של כ- 360,000 דונם 

ומצוי בתחום מדבר יהודה בואכה ים המלח והבריכות התעשייתיות המצויות 

באגנו הדרומי. 

זהו שטח בעל איכויות נופיות, גיאולוגיות והיסטוריות ייחודיות. במהלך השנים 

)וכן  וקידוחים  כרייה  חציבה,  ידי  על  אלה  ייחודיים  משטחים  חלק  הופרו 

ים המלח(, שנעשו לטובת תהליכי  פעולות נוספות שאינן קשורות למפעלי 

הייצור של מפעלי ים המלח ומכח הזיכיון הקיים.

הטבע  רשות  עם  בשיתוף  המלח,  ים  מפעלי  חברת  יזמה  שנים  כ-3  לפני 

והגנים והמועצה האזורית תמר, הכנת תכנית אב לשיקום, שימור ופיתוח של 

השטחים הפתוחים בסדום אשר תתבסס על תכנון בר קיימא. התכנון נשען 

על שלושת המרכיבים של הקיימות: 

סביבה - התווית מדיניות לשיקום פגעי עבר והסדרת השטחים המופרים.

חברה - הכשרת השטחים הפתוחים ופתיחתם לרווחת הציבור הרחב.

כלכלה - חברת מפעלי ים המלח יוזמת ומקדמת את התכנית.

חלופות כרייהחלופות שיקוםחלופות פיתוח

חלופת פיתוח
מינימלית - פיתוח 

נקודתי לאורך מסלולי 
טיול קיימים, חניון לילה, 

פיתוח מסלולי טיול 
חדשים, ללא בניה, 

מיועד בעיקר לקליטת 
קהל מטיילים וקבוצות 

בודדות

שיקום אזורי הכרייה 
לבית הגידול המקורי

כרייה מינימלית - 
ניצול משאבי כרייה 

לא מנוצלים: באזורים 
מופרים, בנחל ובתחום 

התוכנית המאושרת

חלופת פיתוח מוקד 
פנאי ונופש - פיתוח 

לאורך ציר נחל פרצים, 
בריכות נאווית ודרום 

המאגר 

שיקום אזורי הכרייה 
לבית גידול לח

כרייה מוגבלת - 
בשטחים מופרים מצפון 

לתוכנית המאושרת, 
בנחל ומדרום לתכנית 

עד לגבול דרך 
המטיילים

חלופת פיתוח מרכז 
תיירותי - פיתוח מרכז 

פנאי ונופש אזורי 
המסתמך על מאגר 

המים, בריכות נאווית 
ומוקדים נוספים

שיקום משולב - כולל 
את מגוון האפשרויות: 

השבת חלק מהאזורים 
הפגועים לבית הגידול 

המקורי עד כמה שניתן 
ושיקום אזורים אחרים 

לבית גידול לח

כרייה מקסימלית - 
לרבות ממערב לדרך 

המטיילים
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הסדרה ושיקום נופי לאורך ציר הקידוחים ובסמוך לנחל 
אמציה מדרום לים המלח

נופי לאורך  ושיקום  ים המלח פרויקט להסדרה  במהלך 2010 בצעו מפעלי 

ציר הקידוחים ובסמוך לנחל אמציה מדרום לים המלח במטרה לסלק את 

המפגעים האקולוגיים, הגיאומורפולוגיים, הסביבתיים והנופיים באזור. 

הסקר המקדים לפרויקט והתכנון המפורט הוכנו בשיתוף עם רשות הטבע 

והגנים והעבודה בוצעה בתאום מלא עם הפקח מטעמם. 

פרויקט השיקום בוצע בעזרת צוות רב תחומי שכלל אקולוג, גיאומורפולוג, 

גירוד  כולל:  מפגעים  סילוק  כלל  הפרויקט  סביבתי.  ומתכנן  נוף  אדריכל 

חציבות  נופי, טשטוש  דרכים המהוות מפגע  ואבנים, טשטוש  עפר  ערימות 

וחפירות, הסרת פסולת וצמצום תאורת הלילה סביב מתקני שאיבה וקידוח. 

לוודא  מקדימה  רגלית  סריקה  בוצעה  לטשטוש  כבדים  כלים  הכנסת  לפני 

שלא קיימות בשטח מחילות של חרדון הצב. בשל צמצום השטחים הפתוחים 

במרחב ים המלח קיימת חשיבות לשיקום שטחים פגועים לשימור בתי גידול 

ואוכלוסיות בעלי חיים בסכנה. לשיקום חשיבות אקולוגית, סביבתית, נופית 

ותיירותית גבוהה. 

תוכנית לפרויקט שיקום נחל עין בוקק

זורמים  בנחל  בוקק.  בעין  המלונות  מתחם  דרך   5 לבריכה  זורם  בוקק  נחל 

משנה  ומשתנה  יציבה  אינה  הזרימה  לשנה.  אלמ”ק   400-300 כ-  בממוצע 

הומלחו מאוד  הנחל  מי  בשנים האחרונות,  הגשם.  לכמויות  לשנה בהתאם 

וההמלחה פגעה באופן חמור במערכת האקולוגית באפיק הנחל. המליחות 

עלתה בתקופה זו מ- 500-600 מ”ג כלור לליטר לכ- 3,000 ומעלה נכון להיום 

לטענת  אולם  ברור,  אינו  להמלחה  המקור  בהדרגה.  לעלות  ממשיכה  והיא 

ארגון אדם טבע ודין ואחרים היא נובעת מפעילות תעשייתית במישור רותם.

ים  מפעלי  התחייבה   ,2007 שנת  במהלך  למים  הדין  בבית  שהתקיים  בדיון 

בדבר,  הנוגעים  האחרים  והגורמים  המים  רשות  עם  פעולה  לשתף  המלח 

הדומה  באיכות  מים  הזרמת  של  בדרך  בוקק  נחל  לשיקום  להביא  במטרה 

לאיכות המים שזרמו בנחל בעבר. 

בשיתוף עם רשות הטבע והגנים, ולאחר הדיון בבית הדין למים, הוחלט על 

פרויקט שיכלול:

p  הזרמת מים טובים בנחל במטרה לשקמו, כולל הפעילות האקולוגית

המגוונת שבסביבתו.

p  הפניית המים המלוחים לאמת מים ושיקומה של אמה זו )בשלב

 מאוחר יותר(.

לפרויקט הוכן תכנון מפורט והוא אמור לצאת לביצוע במהלך שנת 2014. 

מודל הפתרון לנחל בוקק מהווה דוגמא להסדר מרצון בין התעשייה לסביבה.

הטמעה  ידי  על  בדשנים  נכון  לא  שימוש  של  השליליות  ההשפעות  צמצום 

והפצה של שיטות דישון יעילות ובנות-קיימא.

בדשנים  המיטבי  השימוש  עקרונות  את  דשנים  כיל  אימצה  כך  לצורך 

.”R4“ הנקראים Fertilizer Best Management Practices

העולמי הדשן  ארגון  עם  בשיתוף  עובדים  כיל  של   האגרונומים 

שנים  זה  ועוסקים   IFA )International Fertilizers Association(

ומלמדים ויעילה  נבונה  בצורה  בדשנים  כיצד להשתמש   בהדרכת חקלאים 

- הנכון  בזמן   ,Right Fertilizer  - הנכון  במוצר  להשתמש  החקלאים   את 

 .Right Rate -ובמינון הנכון Right Place - במקום הנכון ,Right Time

שימור המגוון הביולוגי 
בשלב השימוש במוצר

למגוון  ביחס  מרכזיים  אתגרים  עם  להתמודד  צריך  בימינו  החקלאות  ענף 

הביולוגי:

p  לשמר את המגוון הביולוגי החקלאי ואת שירותי המערכות האקולוגיות

המסופקות על ידי החקלאות וההכרחיות לקיומה.

p  לצמצם את ההשפעות השליליות של מערכות ושיטות החקלאות על

המגוון הביולוגי.

p .לצמצם את היקף השטחים המעובדים על חשבון השטחים הפתוחים 

תעשיית הדשנים יכולה לסייע לענף להתמודד עם אתגרים אלה, באמצעות 

תרומה מתמשכת להתייעלות בגידול היבולים על אדמות חקלאיות קיימות 

תוך מניעת הסבה של בתי גידול טבעיים לאדמות חקלאיות, וכן באמצעות 

שיקום שטחי עבר 

שטחי הכרייה ההיסטוריים הנמצאים בשטחי הזיכיון של כיל מתפרסים על 

פני כ- 50 אלף דונם וכמחציתם שוקמו עד היום. החל משנת 2008 במסגרת 

שיקום תוך כדי כריה, שיקום של שטחי עבר נערך בד בבד עם שיקום של 

שטחי כריה.  התכנון הוא לסיים את שיקום שדות הכרייה ההיסטוריים במהלך 

8 השנים הבאות. כיום מתמקדת תכנית השיקום בשיקומם של כ- 5,000 דונם 

באזור המטוייל של בקעת צין והיא מתבצעת בתיאום עם רשות הטבע והגנים 

והחברה להגנת הטבע. על פי תכנית השיקום ישולבו מסלולי טיול רגליים, 

מסלולי טיול לג’יפים ועמדות תצפית, להנגשת האזור למטיילים.

תרומה לאישוש אוכלוסית הנשרים בנגב,
רותם אמפרט נגב

בשנת 2007 החל שיתוף פעולה בין חברת רותם אמפרט נגב לרשות הטבע 

והגנים אשר במסגרתו מממן המפעל את פרויקט אישוש אוכלוסיית הנשרים 

בנגב משנת 2008.

להקטנת  סניטציה  ורחמים,  לנשרים  איכותי  מזון  אספקת  כולל  הפרויקט 

כושר הנשיאה למזיקים/טורפים, ניטור אוכלוסיית הנשרים והרחמים וחינוך 

והסברה לקידום השמירה על הנשרים והסביבה הנופית כולה.

רותם  חברת  שותפה  בו  הארץ  של  הדרומי  באזור  הפרויקט  של  ההצלחה 

אמפרט נגב ניכרת. על פי נתוני רשות הטבע והגנים זה האזור היחיד בארץ בו 

נשרים שורדים ומקיימים אוכלוסייה חיונית. 

בפסח 2014 התקיים בגן הלאומי עבדת “יום הנשר”, פרי שיתוף הפעולה רב 

השנים בין כיל לרשות הטבע והגנים. ביום זה נהנה ציבור המבקרים מתצפיות 

מודרכות בטלסקופים אל תחנות ההאכלה של הנשרים, סדנאות, הדרכות, 

סיורים בעיר העתיקה ועוד. למעלה מ-1600 מבקרים לקחו חלק ביום זה. 
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אפשר  האנרגיה  מקורות  את  באנרגיה.  שימוש  מחייבת  תעשייתית  פעילות 

לחלק לשני סוגים: מקורות אנרגיה מתכלים )שמקורם במחצבים( ומקורות 

במשאבים  שמקורה  אנרגיה  ורוח(.  שמש  מים,  )כגון  מתחדשים  אנרגיה 

וסולר, תורמת לפליטות מרובות לסביבה, הן של  מתכלים, כגון פחם, נפט 

במשאבים  שמקורם  בדלקים  זאת,  עם  חממה.  גזי  של  והן  אוויר  מזהמי 

מתכלים, ישנם גם כאלה בעלי השפעות סביבתיות מופחתות, כגון גז טבעי.
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הפרויקטים המובלים על ידי האגרונומים של כיל 

פועלים על פי השלבים המתוארים בתרשים:

מנת  על  מאוזן  דישון  ומעודדת  מדריכה  חוקרת,  כיל  שנים  עשרות  במשך 

להשיג יבולים גבוהים יותר ובאיכות טובה, תוך שמירה על פוריות הקרקע 

ושוממות  פוריות  כפחות  בעבר  שנחשבו  קרקעות  וניצול  הבאים  לדורות 

לאדמות חקלאיות.

IPI ה-  לאשלג  הבינלאומי  המכון  עם  בשיתוף  המלח  ים  מפעלי  חברת  כן,   כמו 

מנת  על  מאוזן  דישון  ומעודדת  מפתחת   )International Potash Institute)

להשיג יבולים גבוהים יותר ובאיכות טובה, תוך שמירה על פוריות הקרקע לדורות 

הבאים ומניעת הסבת קרקעות טבעיות, לאדמות חקלאיות.

המזון  יסודות  שלושת  את  מהווים   ,)P( והזרחן   )N( החנקן  עם  יחד   )K( האשלגן 

החיוניים והנצרכים בכמויות גדולות על ידי הצמח. דישון באשלגן מגדיל את היבול 

והאיכות של התוצרת החקלאית, משפר את עמידות הצמח בפני מחלות ומזיקים, 

מגדיל יכולתו של הצמח להתמודד עם יובש וקור ומסייע לפיתוח מערכת שורשים 

חזקה ובריאה. ייחודיותו של האשלגן הוא בכך שהוא מגדיל את יעילות השימוש 

בחנקן וביסודות הזנה אחרים. לפיכך, שימוש באשלגן, למעשה מביא לניצול טוב 

יותר של החנקן בדשן ומונע ממנו להגיע למי תהום או להתאדות באטמוספירה.

מזה למעלה מעשור, כיל משקיעה כחצי מיליון דולר מדי שנה, במסעות ההסברה 

הנערכים על ידי האגרונומים של החברה, בארצות מתפתחות כגון הודו, בנגלדש, 

לכפרים  להגיע  הינה  המטרה  ועוד.  מוזמביק  ברזיל,  פיליפינים,  סין,  לנקה,  סרי 

הבודדים והנידחים ביותר ולהפיץ את המידע על חשיבות האשלגן כדשן לחקלאות. 

מדיניותה של כיל היא להגיע לפריסה רחבה ביותר של חקלאים. האגרונומים של 

כיל עובדים יחד עם אגרונומים מכל העולם, חוקרים ומוסדות ממשלתיים לצורך 

 .IPI -מתן שירותי ההדרכה באמצעות ארגון ה

צריכת אנרגיה

מעבר לגז טבעי

מתקני  להפעלת  בתהליך  בישראל  כיל  מפעלי  החלו  האחרונות  בשנים 

הייצור באמצעות שימוש בגז טבעי כמקור אנרגיה מרכזי כתחליף לדלקים 

כמעט  הושלם  ההסבה  תהליך  ונפט.  סולר  מזוט,  כגון  כבדים  פחמימניים 

של שימוש  בהיקף  כיום  נמצאים  כיל  ומפעלי   ,2013 שנת  במהלך   במלואו 

כ-95% בגז טבעי. החיסכון הכספי הנובע ממעבר זה מוערך בכ-200 מיליון 

דולר בשנה. בשנים 2011 ו-2012 הזרמת הגז הטבעי לישראל נפגעה קשות 

הגז  בצינור  חבלות  בעקבות  שנגרמו  איזוריות  גיאופוליטיות  בעיות  בשל 

 2013 אפריל  מחודש  החל  תטיס.  ים  ממאגר  האספקה  והפסקת  ממצרים 

החלה הזרמה של גז טבעי ממאגר תמר למתקניה של חברת כיל בישראל 

וההתייעלות  החיסכון  פוטנציאל  מיצוי  את  שמאפשר  ומלא  סדיר  באופן 

האנרגטית שאליה נערכו רוב המפעלים מבעוד מועד.

גדולים  פרויקטים  ומובילה  האנרגיה  תחום  ליייעול  ומחוייבת  פועלת  כיל 

וקטנים בתחום חסכון באנרגיה. מבין הפרויקטים הגדולים ניתן לציין שלושה 

עיקריים: הסבת תנורי הייבוש במפעלי האשלג לגז טבעי, הקמת דוד חדש 

ההסבה  בהצלחה  הסתיימו   2013 נובמבר  חודש  בסוף  חדשה.  כוח  ותחנת 

וההרצה של שלושת התנורים במפעל האשלג - מקלף במפעלי ים המלח לגז 

טבעי, כאשר כל מערכי הבעירה בסדום עובדים על גז טבעי. בפרויקט הקמת 

תחנת הכוח החדשה, הוצבו טורבינת הגז והגנרטור החדשים בצמוד לתחנה 

הקיימת יחד עם דוד השבת חום לייצור קיטור. תחנת הכוח החדשה, שהינה 

חשמל  ייצור  כושר  בעלת  תהיה  בארץ,  מסוגה  הגדולה  המפעלית  התחנה 

כפול מזה של התחנה הקיימת והיא מבוססת על טורבינת גז טבעי. בסיומו 

של הפרויקט יעמוד כושר הייצור  של מערך האנרגיה של מפעלי ים המלח 

על כ-280 מגה וואט, המהווים כ- 2% מכושר ייצור החשמל במדינת ישראל. 

תחנה זו מאופיינת ביעילות אנרגטית יוצאת דופן ועומדת בתקנים מחמירים 

של איכות הסביבה. במסגרת הפרויקט שהיקפו נאמד במאות מליוני דולרים, 

סדום  אתר  של  האנרגטי  במערך  הקשורות  נוספות  תשתיות  גם  ישודרגו 

עד  להסתיים  שצפוי  הפרויקט,  בתום  גבוה.  בלחץ  קרקעי  תת  גז  קו  ויוקם 

 סוף 2015, יאוחדו שתי תחנות הכוח תחת מערכת בקרה אחת, מהלך שיוביל

והכלכליות של המערך האנרגטי  היעילות  היכולות,  לשידרוג משמעותי של 

באתר סדום.

צריכת אנרגיה עולמית
)GJ מיליוני(

אנרגיה עקיפה

אנרגיה ישירה

אנרגיה ישירה - מופקת משריפת דלקים במפעלי החברה

אנרגיה עקיפה - נרכשת מספקים חיצוניים )לרוב חשמל וקיטור(
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התייעלות אנרגטית

האנרגיה  צריכת  את  ולייעל  לצמצם  בניסיון  רבים  מאמצים  משקיעה  כיל 

חלק מתפיסה  הינן  באנרגיה  חיסכון  פעילויות  השונים.  ובאתריה  במתקניה 

כוללת של הפחתת ההשפעה על הסביבה. בתחילת שנת 2013, פתחה כיל 

 ACE )Ambition ה-  מתהליך  כחלק  חדשה  אנרגטית  התייעלות  בתכנית 

בחירת  במיפוי,  לחברות  לסייע  כדי  הארגון.  חוצה   )Creates Excellence

הארגון  החליט  ביותר,  היעילה  בצורה  הנדרשות  החיסכון  יוזמות  וקידום 

האנרגיה  בתחום  מובילים  בינלאומיים  יועצים  של  שירותיהם  את  לשכור 

ליישום  הניתנת  סטנדרטית  מתודולוגיה  פיתחו  אשר  התהליכים,  ויעילות 

מרכזיים  אתרים  בשני  תחילה  נבחנה  המתודולוגיה  הארגון.  אתרי  בכל 

לבחינת יעילותה. תוצאות הפיילוט הצביעו כי יש מקום להגביר את כישורי 

ההתייעלות האנרגטיים בתוך הארגון, והמתודולוגיה מיושמת עתה בהדרגה 

ממנועי  אחד  להיות  מיועדת  התכנית  העולם.  ברחבי  כיל  חברות  בכל 

לחיסכון כספי  ולהביא  ההתייעלות הראשיים של החברה בשנים הקרובות, 

הדלקים  צריכת  מצמצום  הנגזרת  הסביבתית  לתועלת  בנוסף  משמעותי 

והחשמל והפחתת פליטת הפחמן הדו-חמצני.

ייעול  כוללים:  כה  עד  פעילות התייעלות  תחומים מרכזיים שבהם מבוצעת 

ואופטימיזציה של מכונות בתהליכי הייצור, שימוש חוזר של חום שיורי הנוצר 

בארובות מתקני הייצור, יעילות מוגברת בתהליכי ההפקה של קיטור ואוויר 

מערכות  של  אוטומטי  לכיבוי  מתקדמות  ומערכות  המפעלים,  בתוך  דחוס 

שינויים  להטמעת  גם  פועלת  כיל  כך,  על  נוסף  ומיזוג.  תאורה  חשמל, 

התנהגותיים במטרה לצמצם את צריכת האנרגיה.

בהוצאות  לחיסכון  הביאה  בכיל  החדשה  האנרגטית  ההתייעלות  תכנית 

בהיקף כולל של כ- 14 מיליוני דולרים במהלך 2013. היקף החיסכון המצטבר 

באנרגיה מאז תחילת פעילות מרכז המצוינות הייעודי לתחום )לפני כתשע 

שנים( עומד כיום על כ- 64 מיליון דולר )לא כולל החיסכון עקב המעבר לגז 

הטבעי, ראו לעיל(.

אגירת אנרגיה חשמלית על בסיס 
תרכובות ברום 

חברת תרכובות ברום עוסקת בשנים האחרונות בפיתוח טכנולוגיות לאגירת 

אנרגיה חשמלית על בסיס תרכבות ברום בתאי זרימה אלקטרוכימיים. פיתוח 

הטכנולוגיות מתבצע בשיתוף פעולה עם חברות הייטק בתחום האלקטרוכימי 

בארצות הברית, אוסטרליה ואירופה ומטרתו לאפשר הכנסת חשמל המיוצר 

ופנלים סולריים לרשתות החשמל  מאנרגיות מתחדשות כגון טורבינות רוח 

ללקוחות  חשמל  של  יותר  וזולה  יעילה  אספקה  לאפשר  כן,  כמו  הארציות. 

המחוברים לרשת, בעיקר בשעות השיא, על ידי אגירת חשמל בשעות השפל, 

ועד למשתמש  וכן להבטיח אספקה סדירה של חשמל החל מתחנת הכח 

הסופי בקצה הרשת. טכנולוגיות אלה הינן בקדמת החזית הטכנולוגית בעולם 

האנרגיה העולמי ויענו לצרכי שוק שאינם בנמצא כיום.

במסגרת זו, החלה תרכובות ברום בשלבי תכנון מפורטים של פרויקט התקנת 

אנרגיה במפעל מעכבי שריפה בארה”ב. המערכת תאפשר  אגירת  מערכת 

גיבוי במקרים של הפסקת חשמל. המערכת  חיסכון בחשמל במפעל ומתן 

ייצור  kWh 750. פרויקט זה הינו חלוצי בתחום מתקני  תאפשר אגירה של 

צפויה  המערכת  התקנת  הטכנולוגיה.  של  הדגמה  ויאפשר  תעשייתיים 

להתבצע לקראת סוף 2014 - תחילת 2015. פרויקט זה משתלב בתפיסתה 

של כיל הן כיצרנית והן כצרכנית.

מתקני ייצור עצמי של אנרגיה 

ברחבי הארגון קיימים מתקנים שונים לאספקה עצמית של צרכי האנרגיה. 

בסדום  חשמל  לייצור  כוח  תחנת  המפעילה  דשנים,  כיל  לדוגמה,  ביניהם, 

אושרה   2012 שנת  במהלך  החשמל.  מחברת  חשמל  לרכישת  במקביל 

ייצור של גז טבעי בכושר  כוח חדשה בסדום על בסיס   הקמתה של תחנת 

כ -MWh 240 שתספק את צורכי החשמל של מתקני הייצור בסדום. התחנה 

מתוכננת לתחילת עבודה במחצית שנת 2015. כמו כן, במפעלי כיל פועלות 

כמה תחנות קוגנרציה, במטרה לנצל חום שייורי מתהליך ייצור החשמל לשם 

ייצור אנרגיה תרמית ושימוש תעשייתי נוסף:

סדום - תחנה בכושר ייצור של 51-54 מגה-וואט המייצרת כ- 260 טון קיטור 

לשעה.
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החדשה בכיל הביאה לחיסכון 

 בהוצאות בהיקף כולל של

 כ- 14  מיליוני דולרים

במהלך 2013.

מיליוני דולרים

פרק 2. אחריות סביבתית < צריכת אנרגיה

מישור רותם - מתקני החומצה הגופרתית ומתקן פמא )המבוסס על ניצול 

מגוואט  40- כ  של  ייצור  בכושר  יחדיו  ניחנים  אנרגיה(  כמקור  שמן   פצלי 

בעלות  נחשבות  הללו,  בקוגנרציה  הכוח  תחנות  בשעה.  קיטור  טון   340 וכ- 

 .85% מ-  למעלה  של  גודל  לסדר  המגיעה  ביותר,  גבוהה  אנרגיה  ניצולת 

ראוי לציין גם כי תחנות הכוח במתקני החומצה הגופרתית שבמישור רותם 

מקבלות חום שיורי הנפלט מתהליך שריפת הגופרית.

ניחנת   CPL חברת  ע”י  הקוגנרציה המופעלת  - תחנת   Cleveland Potash

בכושר ייצור נוכחי של כ- 5 מגוואט וכ- 12 טון קיטור בשעה. מתקן זה מופעל 

מזה שנים רבות, ובימים אלו מתוכננת הקמה של תחנה מחודשת.

סך צריכת האנרגיה בכיל עלה ב- 3.5% בין 2012 ל- 2013 )במונחי אנרגיה(. 

הסיבה העיקרית לכך היא עלייה בייצור של מפעלים מרכזיים בארגון ועלייה 

הביאה  זו  עלייה  כיל.  בתוך  העצמי  החשמל  ייצור  ביכולות  משמעותית 

העקיפה  האנרגיה  חשבון  על  )כדלקים(  הישירה  האנרגיה  צריכת  להגברת 

והארגון הסתמך במידה פחותה יותר על חשמל חיצוני בשנת 2013. החשמל 

במתקני הייצור העצמי של כיל הינו עדיף מבחינת הארגון, הן מבחינת עלויות 

והן מבחינת השלכות סביבתיות.

צריכת אנרגיה ישירה
)GJ מיליוני(
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 GHG החממה  גזי  כמויות  בעליית  מרכזי  גורם  מהווה  האנושית  הפעילות 

זו  עלייה  באטמוספירה.  דו-חמצני  פחמן  ובעיקר   Green House Gases

מובילה לשינויי האקלים בהם אנו חוזים בשנים האחרונות. אירועי האקלים 

הופכים קיצוניים ותכופים יותר, וניתן לראות קשר בין הקצנה זו לבין העלייה 

מדינות  נרתמות  זו  מסיבה  באטמוספירה.  הדו-חמצני  הפחמן  בכמויות 

הדו-חמצני  הפחמן  פליטות  להפחתת  כיל,  גם  נמנית  עליהן  ותעשיות, 

ולצמצום טביעת הרגל הפחמנית שלהן.

ובתעשייה הכימית העולמית בתחום הפחתת  כיל שואפת להוביל בישראל 

כיל בחינה  זו, מבצעת  וגזי חממה בפרט. בהתאם למדיניות  פליטות בכלל 

שנתית כוללת של המאזן הפחמני של החברה.

הליך איסוף המידע הינו מורכב, וכולל כיום את רובן המוחלט של החברות 

בכיל.

במהלך שנת 2013, על פי הנתונים השנתיים שנאספו, מאזן גזי החממה של 

כיל עמד על: 

p )scope 1( מפליטות ישירות CO2e 1,758,414 טון

p )scope 2(  מצריכת אנרגיה עקיפה CO2e 1,081,166 טון

p )scope 2(  מפליטות עקיפות אחרות CO2e 154,809 טון

רבות  והזדמנויות  אתגרים  מציבים  אליו,  הגוברת  והמודעות  האקלים  שינוי 

בנוגע  כיל  בפני  העומדים  המשמעותיים  האתגרים  אחד  כיל.  כגון  לחברות 

מכיוון  ופוטנציאליים.  קיימים  רגולטוריים  שינויים  הוא  החממה  גזי  לתחום 

כולו,  הארץ  כדור  על  המשפיעה  גלובלית  בעיה  הינם  האקלים  ששינויי 

מעריכה כיל כי רגולציה מסוימת בתחום גזי חממה )נוסף על זו הקיימת כבר 

כיום( עשוייה להתרחב במדינות שבהן היא פועלת, לרבות ישראל.

נוספות,  ובמדינות  בישראל  מחייבים  דיווחים  לכלול  עשויים  אלה  שינויים 

תכניות מסחר בפליטות, מסי פחמן ועוד. 

כיל משקיעה בנושא משאבים רבים בשנים האחרונות ורואה עצמה כמוכנה 

היטב להתמודדות עם רגולציה כזו.

בישראל, מנגנון הדיווח הוולנטרי על פליטות גזי חממה של המשרד להגנת 

הסביבה, מיושם משנת 2009.

כיל, המדווחת למנגנון הדיווח זו השנה הרביעית, הינה מהחברות הראשונות 

שהתנדבו לדווח למנגנון זה, ותורמת מניסיונה בתחום, תוך שמירה על קשר 

נוסף  רלוונטייים.  בפורומים  והשתתפות  הפעלתו  על  הממונים  עם  רציף 

ומרשם-  דיווח  חובות   - לסביבה  והעברות  )פליטות   PRTR-ה מנגנון  כך,  על 

התשע”ב 2012( שפועל בישראל מזה שנתיים, כולל גם דרישת דיווח מחייבת 

)ראה הרחבה בפרק  וספציפית לחוק  פי מתודולוגיה שונה  לגזי חממה על 

ניהול סביבתי(.

מגבלות  תחת  מיושמת  באירופה,  כיל  של  התעשייתיית  פעילותה  כן,  כמו 

ומכסות של כמויות גזי החממה המותרים לפליטה.

בקשות של לקוחות בנוגע לטביעת הרגל הפחמנית של מוצרים מהוות אתגר 

כיל לפיתוח הנושא בארגון,  הובילו את  והזדמנות כאחד. דרישות שוק אלו 

ולחישוב טביעת הרגל הפחמנית של כ-60 ממוצרי החברה.

ההשפעות  הינם  להתמודד  כיל  תצטרך  איתם  נוספים  וסיכונים  אתגרים 

הפיזיות של שינויי האקלים. שינויי האקלים צפויים לגרום למזג אוויר חריג 

כגון ארועי גשם קיצוניים או בצורות. שינויים קיצוניים אלה עלולים להשפיע 

גם על צריכת המוצרים של כיל, בעיקר דשנים: באזורי בצורת או שטפונות 

לדשנים  בביקוש  שינויים  ייתכנו  החקלאיים,  בגידולים  פגיעה  חלה  בהם 

לחקלאות לתקופות ארוכות. לחלופין, באזורים אחרים שייאלצו לספק כמות 

גבוהה יותר של יבול על פני אותו השטח, הביקוש לדשנים עשוי לעלות.

לשינויי האקלים היבט נוסף בנוגע ליכולות הייצור של כיל: למשל, אתר כיל 

בסדום, המהווה את אחד מאתרי הייצור המרכזיים של החברה, נפגע בשנת 

תדירות  הגברת  עם  קיצוניים.  גשם  ארועי  עקב  שנגרמו  משטפונות   2004

ויותר  ליותר  חשוף  להיות  האתר  עלול  הקיצוניים  האקלים  אירועי  ועוצמת 

אירועים מסוג זה. כיל נוקטת בצעדים שונים על מנת להתמודד עם שטפונות 

עתידיים, בהם אמצעי מיגון פיזיים ורכישת ביטוח מתאים.

לכיל הזדמנויות שונות לפעילויות הנוגעות לתחום שינויי אקלים וגזי חממה. 

ההזדמנויות קיימות הן בתהליכי הייצור הקיימים בחברה והן בתחום מוצריה 

של כיל.

כיל מבצעת פעילות משמעותית להפחתת טביעת הרגל הפחמנית ולהגברת 

כושר התחרות. פעילות זו באה לידי ביטוי בכל שלבי הפעילות העסקית ובכל 

תחום שבו היא פועלת, בין היתר במעבר לשימוש מסיבי בגז טבעי, בתכנית 

כמות  ובהפחתת  וירוקים  מקיימים  מוצרים  בפיתוח  אנרגטית,  להתייעלות 

האנרגיה שנצרכת תוך כדי שימוש. 

הגעה  ומעודכן:  חדש  הפחתה  יעד  על  כיל  הנהלת  החליטה   2013 בשנת 

יושג  היעד   .2017 לשנת  עד   2008 של  הפליטות  מרמת   30% של  להפחתה 

עלול  היעד  זאת,  עם  זה.  בפרק  מנועי ההפחתה המתוארים  שילוב  בעזרת 

להתעדכן בעתיד במקרים של ירידה/עלייה משמעותית בהיקפי הייצור של 

חברות כיל העיקריות. 

פרויקטים במסגרת מנגנון הפיתוח הנקי
CDM )Clean Development Mechanism)

קיוטו  פרוטוקול  תחת  שהתפתחו  הביצועיות  הזרועות  אחת  הוא   CDM-ה

לסחר באשרות להפחתת גזי חממה. המנגנון מנוהל על ידי האו”ם ומאפשר 

הפקת אשרות סחירות מפרויקטים של צמצום פליטות גזי חממה. במסגרת 

במדינות  חממה  גזי  פליטות  לצמצום  וולונטריים  בפרויקטים  המנגנון, 

גזי  כמויות  את  להמיר  אפשר  ישראל,  כגון  מתפתחות,  כמדינות  המוגדרות 

אישור  את  שקיבלו  פרויקטים  באמצעות  באשרות.  נפלטו,  שלא  החממה 

החלו  לא   2013 בשנת  דולר.  מיליון  כ-14  של  הכנסות  כיל  יצרה   ,CDM-ה

בכיל פרויקטים חדשים בכיל תחת מנגנון ה-CDM אך נמשך היישום של שני 

פרויקטים שמנוהלים במסגרת זו ובהם פעילות להפחתת פליטת גזי חממה 

הייצור  בתהליכי   SF6 בגז  השימוש   .2007 בשנת  שהחלה  הדשנים  במגזר 

במפעל מגנזיום ים המלח הופסק בשנת 2009. 

CDP-דיווח מאזן הפחמן ל

 CDP )Carbon Disclosure- ה  לארגון  כיל  דיווחה   2014 שנת  במהלך 

Project( דיווח מקיף על פליטות גזי החממה בחברה ואסטרטגיית התאגיד 

שבה  הרביעית  השנה  זו   .2013 לשנת  פעילותה  עבור  אקלים  שינוי  בנושא 

כיל מגישה דיווח זה ברציפות. הציון בגין דיווח זה עתיד להתפרסם בחודש 

ספטמבר 2014.

ארגון ה-CDP הוא ארגון בינלאומי ללא כוונות רווח המייצג כ-655 משקיעים 

הארגון מבקש,  דולר.  טריליון  כ-78  של  בשווי  בנכסים  מוסדיים, המחזיקים 

אוסף ומפרסם מידע מקיף בנושאי גזי חממה ושינוי אקלים מיותר מ-4000 

חברות ברחבי העולם.

 בגין דיווח שנת 2013 ל-CDP, זכתה כיל לציון 98 מתוך 100 במדד השקיפות 

 50 בין  נמצא  זה  ציון  הדיווח.  ואיכות  להיקף  הודות   ,)Disclosure Index(

הציון  את  ומהווה  המדווחות,  החברות   4000 מתוך  ביותר  הגבוהים  הציונים 

גם  כיל  נכללה  ישראלית. בשנת 2011  אי פעם לחברה  ביותר שניתן  הגבוה 

במדד מנהיגות השקיפות )disclosure leadership index(, המהווה ראיה 

למעמדה של כיל כחברה מובילה בתחום ניהול גזי החממה. 

הפחתת פליטות גזי 
חממה והתמודדות 

עם שינויי אקלים

פרק 2. אחריות סביבתית < הפחתת פליטות גזי חממה והתמודדות עם שינויי אקלים

סה”כ פליטות כיל לפי מכלולים
 CO2e tonne

2,994,388
 :)Grand Total( - סה״כ

 scope 1 - פליטות ישירות

scope 2 - פליטות עקיפות מצריכות אנרגיה

scope 3 - פליטות עקיפות אחרות

סך פליטות גזי החממה של כיל ירדו בכ- 6% בין 2012 ל- 2013. הסיבות העיקריות לירידה הינן השבת אספקת הגז הטבעי כתחליף למזוט וסולר, עלייה ביכולת 

הייצור העצמי של חשמל במתקני כיל )אשר שימש כתחליף לחלק מהחשמל החיצוני האינטנסיבי יותר במונחי פחמן(, התקדמות בפרויקט ה- CDM להורדת 

N2O בייצור חומצה חנקתית במפעל דשנים וחומרים כימיים, וירידה במקדם הפליטה של חשמל חיצוני מחברת החשמל הישראלית )גם במקרה  פליטות 

זה - בשל השבת הגז הטבעי(. 

1,758,414

1,081,166

154,809
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בנוסף, במסגרת דיווחיה ל-CDP, זכתה כיל לציון B - השני בסקאלה )בסולם 

של A-E(, במדד הביצועים ) Performance Index( עבור כלל דיווחיה עד כה. 

ציון הביצועים מתבסס על פעולות שהארגון ביצע לצורך הפחתת גזי חממה 

והתמודדות עם שינוי האקלים.

ציון גבוה זה מעיד על מחויבותה של כיל להפחתת פליטות גזי החממה ועל 

תרומתה למאמץ להתמודדות עם תופעת שינוי האקלים.

:CDP -למידע נוסף ופרטים על פעילות ה

https://www.cdp.net/en-US/Pages/HomePage.aspx

צריכת מים

פרק 2. אחריות סביבתית < צריכת מיםפרק 2. אחריות סביבתית < הפחתת פליטות גזי חממה והתמודדות עם שינויי אקלים

טביעת רגל פחמנית בכיל 
מוצרים תעשייתיים

עבור  הפחמנית  הרגל  טביעת  נבחנה  האחרונות  בשנים 

42 תהליכי ייצור עיקריים במגזר כיל מוצרים תעשייתיים 

באתרי הייצור בישראל, אירופה, ארה”ב וסין.

הערכת טביעת הרגל הפחמנית בוצעה על מגוון מוצרים: 

ביוצידים   ,)9( תעשייתיים  מוצרים   ,)18( בעירה  מעכבי 

ביניים שמשמשים  חומרי  והשאר   )4( מגנזיה  מוצרי   ,)5(

לתהליכי הייצור, כולל הברום.

 

SKM כגורם מקצועי  תהליך החישוב בוצע בליווי חברת 

פי תקן על   מוסמך המלווה את תהליך החישוב המלא, 

 .PAS 2050

מים הם המשאב הנצרך ביותר על ידי האדם והם הכרחיים לקיומנו. מרבית 

אם  בין  האדם,  לשימוש  זמינים  אינם  הארץ  כדור  פני  על  הקיימים  המים 

בשל רמת מליחותם )מים מליחים, מים מלוחים ותמלחות( או בשל היותם 

פחות  מהווה  האדם  לשימוש  והמתאימים  הזמינים  המים  כמות  קפואים. 

מאחוז אחד מכלל המים על פני כדור הארץ. כיום ללמעלה ממיליארד בני 

אדם ברחבי העולם אין גישה למים בטוחים לשתייה. על פי תחזיות שונות, 

המשבר במשק המים צפוי רק להחריף ועד שנת 2025 צפוי להווצר מחסור 

העולמי  המים  משבר  העולם.  ממדינות  ממחצית  בלמעלה  שתייה  במי 

מזיהום של כתוצאה  והן  ראויים לשתייה  במים  כתוצאה ממחסור  הן   נגרם 

מקורות מים.

מדינת ישראל, שבה מתבצע חלק ניכר מפעילות כיל, הינה מדינה מדברית 

שגירעון המים שלה מצטבר ומחריף עם השנים. בכיל נעשות פעילויות שונות 

ניסיונות  ובפרט נעשים  זה,  ובאחריות במשאב  על מנת להשתמש ביעילות 

ולהשתמש  שתיה(  מי  באיכות  )מים  השפירים  המים  צריכת  את  לצמצם 

בתהליכי הייצור בעיקר במים מליחים שאינם ראויים לשתיה.

בנוסף, נוקטות חברות כיל בישראל וברחבי העולם במגוון פעולות לשימור 

ולשימוש חוזר במים. 

העלייה )4%( בצריכת המים השפירים בין 2012 ל-2013 נובעת בעיקר מתיקון 

הירידה   .2012 רותם-אמפרט שחלו במהלך  תקלות אספקת המים לחברת 

)6%( בצריכת המים הלא-שפירה נובעת בעיקר מירידה בצריכת מי הבארות 

המליחים ע”י מפעלי ים המלח.
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I.D.E טכנולוגיות בע”מ
הפרס  זוכת   ,I.D.E בע”מ.  טכנולוגיות   I.D.E מחברת   50% ב-  מחזיקה  כיל 

היוקרתי “חברת ההתפלה של שנת 2013”, מאת מגזין ה- GWI, היא חלוצה 

בתחום  ייחודית  ובהתמחות  מתקדמים  מים  בפתרונות  עולמית  ומובילה 

את  ומגבירה  בהתמדה  עלויות  המפחיתה  לחדשנותה  הודות  ההתפלה. 

I.D.E. אחראית לכמה ממתקני הענק להתפלה  ויעילות המתקנים,  תפוקת 

היעילים והידידותיים ביותר לסביבה בעולם.

I.D.E פועלת ומציעה פתרונות בתחומים הבאים: הקמה ומכירה של מתקנים 

מים  להתפלת  מתקנים  של  ותחזוקה  הפעלה  מים,  מכירת  מים,  להתפלת 

בישראל  זאת  כל  חום,  ומשאבות  תעשייתיים  מאיידים  של  ופיתוח  וייצור 

ייצור  לטיפול בשפכים תעשייתיים,  מגוון פתרונות  כן, לחברה  כמו  ובעולם. 

שלג וקירור.

של  והפעלה  להקמה  מהפרויקטים   50% ב-  היתר,  בין  מחזיקה,  החברה 

מתקנים להתפלת מים באשקלון ובחדרה וב-51% מהפרויקט להקמת מתקן 

התפלת מי הים בשיטת האוסמוזה ההפוכה הגדול בעולם, בשורק. המתקן 

ההתקדמות  אף  על   .2013 שנת  של  השניה  מהמחצית  כבר  מים  מתפיל 

לתהליך  ובעולם,  בארץ  ההתפלה  בטכנולוגיית  האחרון  בעשור  הניכרת 

מצב  זאת,  עם  מבוטל.  לא  וסביבתי  אנרגטי  מחיר  עדיין  יש  המים  התפלת 

בתיאום  פועלת  כיל  זה.  מסוג  פתרונות  קידום  מחייב  בישראל  המים  משק 

עם הרשויות ובהתאם לרגולציה. באמצעות חברת הבת I.D.E, כיל מפתחת 

בין  והיא  בעולם,  זה  בתחום  התפתחויות  אחר  ועוקבת  טכנולוגיות  בעצמה 

החברות המובילות בעולם לשיפור היעילות האנרגטית של תהליך ההתפלה, 

כחלק מתהליך  הבריאותי של המים.  והערך  צמצום השלכותיו הסביבתיות 

ים  מי  התפלת  המאפשר  מוצר   I.D.E פיתחה  הסביבתית,  ההתייעלות 

לניקוי  לסביבה  ידידותי  ותהליך  המקדים,  בשלב  בכימיקלים  שימוש  ללא 

אנרגיה  השבת  במערכת  במתקניה  משתמשת   I.D.E כן,  כמו  הממברנות. 

שמטרתה לחסוך בשימוש באנרגיה בשלבי ההתפלה השונים.

I.D.E שותפה בפרויקט רחב היקף במתקן התפלה 
בארצות הברית

I.D.E. חתמה בחודש דצמבר 2012 על הסכם לתכנון, אספקת ציוד  חברת 

הברית.  ארצות  בקליפורניה,  חדש  התפלה  מתקן  של  הקמה  על  ופיקוח 

תקופת ההקמה החלה ב-2013 ותארך כשלוש שנים. החוזה שנחתם מהווה 

פריצת דרך במשק התפלת המים האמריקאי בהיבטי כמות, איכות וחדשנות. 

שנה.   30 של  זמן  לפרק  המתקן  להפעלת  הסכם  על   I.D.E חתמה  כן,  כמו 

הפרויקט שיבוצע ב- Carlsbad קליפורניה, צפוי לייצר עד 54 מיליון גלונים 

של מים טריים ובאיכות גבוהה ביום, החל משנת 2016. ההסכם מביא לידי 

ביטוי את הטכנולוגיה פורצת הדרך שמפותחת בחברת I.D.E ומיושמת בכמה 

כדי  תוך  במים  המוקדם  הטיפול  בשלב  במיוחד  העולם,  ברחבי  פרויקטים 

צריכה נמוכה של אנרגיה ויעילות גבוהה. הפרויקט אמור לסייע למחוז לפתור 

את מצוקת המים הקיימת כיום, כך שבשנת 2020 7% מצריכת המים באיזור 

תתבסס על התפלת מי ים באיכות גבוהה.

פרק 2. אחריות סביבתית < צריכת מים

 מתקן התפלת מים במפעלי
 ים המלח וחסכון במים

מים  התפלת  מתקן  נחנך   2013 שנת  של  האחרון  ברבעון 

שתיה  מי  המספק  לשעה,  קוב  מטר   25 של  בספיקה 

המלח  ים  מפעלי  טהור.  אשלג  למפעל  ומים  ומקלחות, 

צורכים מים מליחים  מי רשת לשתיה, אלא  צורכים  אינם 

העובדים  לצרכי  אותם  ומתפילים  לשתיה  ראויים  שאינם 

והמפעל. 

על  במים  חוזר  שימוש  המלח  ים  במפעלי  נעשה  בנוסף, 

מנת לצמצם את צריכת המים. כמו כן, נעשה שימוש חוזר 

לטובת  שפכים  לטיהור  המכון  של  המטופלים  בקולחים 

מתקנים שונים במפעל, המצמצמים את הפליטות לאוויר 

כגון סקרברים. באמצעות פעולות אלו נחסכים כ- 210,000 

מ”ק מים בשנה.

תרכובות ברום: שימוש במים 
סניטריים למגדל הקירור

במפעל תרכובות ברום, במסגרת המאמצים לצמצום 

השימוש במים שפירים, נעשה שימוש במים סניטריים 

משמשים  הקירור  מגדלי  הקירור.  למגדל  מטופלים 

לקירור של מרב תהליכי הייצור במפעל, וצורכים כ-600 

קוב מים ליממה. כיום, במצב טבעי, כ-10-15% מהמים 

המשמשים למגדל הקירור הם מים מושבים מטופלים 

שמקורם במקלחות העובדים וחדר האוכל.

חברת Water Solutions  BKG הרחיבה את 
מעורבותה בתכנית CARE למלחמה במשבר 

הבצורת והמזון בחצי האי הסומלי

ומחוייבותה  תמיכתה  את  להרחיב  כיל  החליטה   2013 בשנת 

עם  ביחד  אפריקה,  מזרח  שבצפון  הסומלי  האי  בחצי  החברתית 

CARE, וזאת באמצעות אספקת המים  הארגון ההומניטרי העולמי 

שבקניה.   ,Dadaab  - בעולם  הגדול  הפליטים  במחנה  וטיהורם 

במהלך קיץ 2011 ולאחר 60 שנות בצורת קשה נאלצו מאות אלפי 

סיכוייהם  לאור  הסומלי.  האי  בחצי  בתיהם  את  לנטוש  תושבים 

בטחוניים  איומים  ועקב  למולדתם  לשוב  הפליטים  של  הקלושים 

המתגוררים  הפליטים  חיי  סיוע.  במתן  הצורך  ממשיך  חוזרים 

ממשלת  האו”ם,  מידי  סיוע  קבלת  בהמשך  תלויים  במחנה 

לחיים  הבסיס  הם  מים  נוספים.  בינלאומיים  עזרה  וארגוני  קניה 

ולתמוך  להמשיך  לכיל  טבעי  אך  ולכן  האדם,  כבוד  על  ולשמירה 

ובניית  במאמצים של ארגוני העזרה בהגדלת הנגישות למי שתיה 

ה- פרויקט  במסגרת  הפליטים  במחנה  מים  לטיהור   מערכות 

)WASH CARE )Water, Sanitation, Hyggiene. מטרת התוכנית 

היא לספק מים לשתייה ולהוריד את אחוז המחלות שמקורן בזיהום 

המים, לצד חינוך להגיינה שתוביל לירידה במחלות. החל מאוגוסט 

2011, בתמיכתה של BKG, הוקמו במסגרת תוכנית CARE בריכות 

מים, בתי שימוש בבתי ספר, ברזיות, גדרות לאתרי פסולת ועוד. כמו 

איכות המים. תמיכתה  על  כן, התקיימה הכשרה מקומית לבקרה 

והרחבת  המשך  את  תאפשר  נוספת  שנה  בפרויקט   BKG של 

הפעילות. כיל מקווה כי תמיכה זו  תסייע בפיתוח ושיפור אספקת 

המים והסניטריה ב- Dadaab ותקל ולו במעט על חיי הפליטים.

לא רק בישראל נעשים מאמצים לחיסכון במים. באתרי הייצור של כיל ברחבי 

העולם מיושמות יוזמות שונות לצמצום צריכת המים, בייחוד מים שפירים.

המים צריכת  את  לצמצם  הצליחו  שבארה”ב   LAWRENCE  במפעל 

בכ- 50%-35% )267,000 מ”ק( על ידי שימוש חוזר במים בתחום המפעל.

בחברת MEDENTECH  שבאירלנד יושם שינוי בתהליך הייצור של שני מוצרים 

להמנע  ניתן  היצור  קו  גבי  על  המוצרים  בין  יצור  כך שבעת החלפת  דומים 

משטיפת כל ציוד היצור.  לאחר בדיקה מעמיקה אשר שללה השפעה על טיב 

המוצרים, יושם השינוי בהצלחה והתאפשר חיסכון בצריכת המים במפעל.

באחד מאתרי הייצור בסין, LIANYUNGANG, נעשה פרויקט המשלב חיסכון 

אפשרו  תפעולים  נהלים  והטמעת  חדיש  ציוד  של  יישום  ובאנרגיה.  במים 

מחזור של 23% בצריכת המים, כ- 3,100 מ”ק בשנה. במפעל הותקנו ברזים 

אפשרה,  המים  בצריכת  זו  התייעלות  במים.  חוזר  שימוש  ונעשה  חסכוניים 

בשילוב של הדרכת עובדים, גם צמצום בצריכת האנרגיה בכ- 2.8% למוצר. 
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תהליכים תעשייתיים רבים מלווים ביצירת שפכים כתוצאה מתהליכי הייצור 

ומתהליכי העזר השונים כגון ניקיון ושטיפות. שפכים עלולים להכיל מזהמים, 

העלולים ליצור מפגעים ומטרדים סביבתיים. 

כל השפכים בכיל מנוטרים בהתאם לדרישות החוק ואף מעבר לכך. בחברות 

וטיוב  השפכים  כמות  לצמצום  פרויקטים  מבוצעים  העולם  רחבי  בכל  כיל 

איכותם במידת האפשר.

טיפול בשפכים

ההשפעות  את  לצמצם  מטרה  מתוך  פועלים  ברום  תרכובות  בחברת 

הסביבתיות של תהליכי הייצור ומתוך מטרה להשאיר את הטיפול במזהמים 

הנפלטים מתהליך הייצור בתוך גבולות המפעל, כך שעלות הטיפול בזיהום 

“מס  היא  האתגר  עם  להתמודדות  הדרכים  אחת  המפעל.  על  מושתתת 

הטיפול  עלות  את  המוצר  בתמחיר  שמגלם  ארגוני  פנים  כלי   - אקולוגי” 

בשפכים של תהליך ייצור המוצר. 

פיתוח פתרונות השבת חומרי גלם 
ותוצרי לוואי 

בשנים האחרונות נמצאים בפיתוח במגזר מוצרים תעשיתיים מגוון תהליכי 

איכות  ושיפור  המחזור  להגברת  להביא  שמטרתם  הזרם”  “במעלה  טיפול 

השפכים, תוך חיסכון כספי משמעותי. לדוגמה,  בשנת 2012  החל פיילוט 

מלח  ריכוז  עם  חומרים  שהם   ,FR-245 מייצור  בשפכים  לטיפול  לתהליך 

הביולוגי  הטיפול  תהליך  על  מקשה  הגבוה  המלח  ריכוז  גבוהים.  ואורגנים 

מליחים  לא  אחרים  שפכים  ו/או  מים  עם  אלו  שפכים  של  מהילה  ונדרשת 

 TBP של  השבה  על  מבוסס  התהליך  ביולוגי.  טיפול  לתהליך  כניסה  לפני 

מטופל  שפכים  זרם  וקבלת   )FR-245 להכנת  הגלם  חומר  )טריברומופנול, 

מהתהליך  כתוצאה  ביולוגי.  בטיפול  צורך  ללא  בעצמו  בדרישות  העומד 

שיביא  ביולוגי  טיפול  הדורשים  השפכים  בכמות  הפחתה  צפויה  החדשני 

ריכוז  עם  מטופלים  שפכים  וקבלת  הביולוגי  הטיפול  תהליך  על  להקלה 

אורגנים נמוך יותר ממה שמקבלים היום. גם כיום, עומדים המפעלים בנאות 

חובב בדרישות החוק בהיבטי טיפול בשפכים - כל התהליך והמחקר בנושא 

ההוצאות  גם  וכך   beyond compliance  – החוק  לדרישות  מעבר  הוא 

הכרוכות בו.

כמו כן, נעשה שימוש חוזר בשפכים המטופלים מהמתקן הסניטרי והשבתם 

לשימוש במגדלי הקירור כתחליף לשימוש במים שפירים  )מידע נוסף בנושא 

ניתן למצוא בפרק צריכת מים(.

ברום  תרכובות  מפעל  שפכי  טיפול  של  מעבר  הושלם   2013 בסוף  בנוסף, 

לבריכות אידוי ייחודיות למפעל, כחלק ממהלך של הפרדת שפכי המפעלים 

במועצה התעשייתית של נאות חובב, על מנת לאפשר ניטור וטיפול יעילים 

יותר.

השפכים  לניהול  אב  תכנית   2001 משנת  החל  מיישמת  נגב  אמפרט  רותם 

תעשייתיים-חומציים, שבמהלכה בוצעו שינויים רבים בזרמי השפכים, כאשר 

המשימה העיקרית היא צמצום השפכים “במעלה הזרם” כלומר קרוב ככל 

הניתן למוצאם. בעקבות מהלך זה, הופחתו כמויות השפכים הנוצרים באתר 

הייצור בכ -89% מכ -1.85 מלמ”ק בשנת 2001 לכ- 215,000 מ”ק בשנת   2013. 

בזכות הפרויקטים לצמצום השפכים התאפשר גם חסכון של כ- 1,000,000 

מ”ק מי רשת של מקורות בכל אחת מחמש השנים האחרונות. פרויקט ניהול 

השפכים ברותם הינו רוחבי ומתנהל במספר מישורים, החל בטיפול בצנרת, 

הפרדת קווים, הקמת מערכות מדידה ובקרה וכלה בשימוש חוזר בשפכים 

המטופלים למטרות נוספות בתחומי המפעל.

פיילוט למתקן לסינון מוצקים במפעל המגנזיום

כיום  מפעיל  בשפכים,  המרחפים  החלקיקים  ריכוז  את  לצמצם  במאמץ 

ידי  על  סינון  בטכנולוגיית  מוצקים  לסינון  מתקן  כפיילוט,  המגנזיום  מפעל 

שקים. בטכנולוגיה זו נעשה שימוש בקואגולנטים  ופלוקולנטים  המחברים 

יותר  כבד  משקל  בעלי  צברים  ויוצרים  לזה  זה  המרחפים  החלקיקים  את 

הפיילוט,  בשלב  כיום  נמצאת  זו  טכנולוגיה  לסינון.  וניתנים  מטה  השוקעים 

ומטרתה להביא את השפכים לדרגת מים צלולים, כלומר עד לריכוז חלקיקים 

מרחפים של 20 מ”ג לליטר, כנדרש על פי היתר ההזרמה לים. במידה ויאושר 

הפיילוט, יתחיל המתקן לפעול בהיקף מלא לקראת סוף שנת 2014.

SJDC פעילות לצמצום שפכים באתר הייצור בברזיל

כמויות  את  לצמצם  מנת  על  ייעודי  בתהליך  החלו  בברזיל  כיל  במפעל 

השפכים. תהליך זה כלל צימצום צריכת המים לניקוי הציוד התפעולי. כמו 

כן, נעשתה בקרה מיוחדת על איסוף מי גשם על מנת לצמצם את החשיפה 

במקום  לסביבה  הנקיים  הגשמים  מי  את  לשחרר  יהיה  שניתן  כך  לפוספט 

שיהפכו לשפכים המחייבים טיפול חיצוני. העלייה ב- 6% בסך השפכים של כיל בין 2012 ל- 2013 נובעת בעיקר מעלייה 

בזרם הקולחין של חברת )CPL )Cleveland Potash. זרם זה מורכב בעיקר 

מפסולת חרסית ומלח הנוצרים מתהליכי העיבוד והזיקוק של האשלג הנכרה 

וממי גשמים המנוקזים באתר, וכמותו משתנה משנה לשנה בעיקר כתלות 

באופי החרסית במכרות ובכמות המשקעים.

פרק 2. אחריות סביבתית < טיפול בשפכים

הקמת מערכת לפירוק תמיסות 
המנוקזות ממתקני הכלור במגזר 

כיל מוצרים תעשייתיים 

בחברת ברום ים המלח, אתר ברום-כלור, פותחה 

של  לוואי  תוצר  שהן  תמיסות  לפירוק  שיטה 

צמצום  הינה  הפרויקט  מטרת  הכלור.  מתקני 

זו,  בשיטה  סביבתיים.  מטרדים  יצירת  פוטנציאל 

תוך  מלח,  לתמיסות  כימיים  שפכים  להפוך  ניתן 

חיסכון בתשומות ועלויות ייצור. הפיילוט יצא לדרך 

לאחר   2012 שנת  במהלך  והורחב   2011 בשנת 

 2013 בשנת  בקרה.  מנגנוני  והוספת  שיפורים 

נכנס המתקן לעבודה מלאה ומשמש לנטרול כל 

לשיטה.  בהתאם  במפעל  ההיפוכלורט  תמיסות 

יתרונותיה של השיטה הן חסכון בתשומות לנטרול 

השפכים, שיפור מערך בקרת שפכי מפעל הכלור, 

מניעה במקור של מטרדי ברום בשפכים והגדלת 

מעורבות ומודעות של אנשי השטח.
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איכות האוויר

מערכת  של  מרכזית  משימה  היא  הייצור  באתרי  האוויר  איכות  על  שמירה 

וחלקיקים  גזים  חומרים,  הם  אוויר  מזהמי  כיל.  של  הסביבתית  הניהול 

הנמצאים באוויר שמקורם טבעי או כתוצאה מפעילות אנושית. פעילות אדם 

כגון ייצור אנרגיה, פעילות תעשייתית וחקלאית ושימוש בתחבורה, אחראית 

על פליטת חלק גדול ממזהמי האוויר. המזהמים הנפוצים הם:

נדיפות )SOx( תרכובות אורגניות  גופרית  )NOx( תחמוצות   תחמוצות חנקן 

)VOC( פחמן חד חמצני )CO( חלקיקים )PM( ומתכות כבדות שונות. 

כיל פועלת לצמצום פליטות לאוויר של מגוון מזהמים בדרכים שונות, כגון 

כגון  יותר  נקיים  לדלקים  ומעבר  במתקנים  חדשניות  טכנולוגיות  הטמעת 

פליטות מוקדיות ובלתי מוקדיות

גיבשה תכנית אב מקיפה לטיפול בפליטות בלתי מוקדיות בכל  כיל  חברת 

הקווים  הסביבה.  להגנת  המשרד  ובאישור  בתיאום  בישראל  החברה  אתרי 

ואיסוף  המנחים של התכנית הם: מניעה במקור של פליטת חומר חלקיקי 

וטיפול באבק שנוצר. לקריאה נרחבת אודות היוזמות השונות בהן נוקטת כיל 

כחלק מתכנית אב זו ראו דוח אחריות תאגידית כיל לשנת 2011 בעמוד 114.

חוק אוויר נקי 

נקי(,  אוויר  )חוק   2008  - נקי, תשס”ח  אוויר  חוק  נחקק   2008 ביולי   31 ביום 

נכנס  החוק  בישראל.  אוויר  זיהום  על  והפיקוח  הטיפול  את  להסדיר  שנועד 

לתוקף החל משנת 2011. על פי החוק הורה המשרד להגנת הסביבה, כי על 

מפעלי כיל בישראל המוגדרים כמפעלים כימיים, כמו יתר מפעלי התעשייה 

 .2014 במרץ   31 ליום  עד  פליטה  להיתר  בקשה  להגיש  בישראל,  הכימית 

מטרת החוק היא להביא לשיפור של איכות האוויר ולצמצם את זיהום האוויר 

לשם הגנה על בריאות החיים ואיכותם. 

כיל נערכת לעמידה בחוק אוויר נקי בכל אתרי הייצור שלה הנדרשים לכך על 

פי החוק וצפויה להשקיע משאבים כדי להתאים את מפעליה לדרישות אלו.

הדרישה להגשת בקשה להיתר פליטה חלה מיום 31 במרץ 2011 על סקטור 

המתכות שעמו נמנה מפעל המגנזיום. חברת המגנזיום הגישה את הבקשה 

וקיבלה בדצמבר 2013 את היתר הפליטה הנדרש.

 2012 שנת  במהלך  החלו  מגנזיום  במפעל  ההיערכות  מתהליך  כחלק 

לשם  החוק.  בדרישות  עמידה  לצורך  והשקעות  פעולות  סדרת  בביצוע 

היקפי  צמצום  שמטרתן  רבות  וטכנולוגיות  הנדסיות  חלופות  נבדקו  כך 

כדי  גרנולציה.  במתקן  סינון  מתקני  החלפת  לדוגמה  מהמפעל.  הפליטות 

לעמוד בתקנים המחמירים של החוק הוזמנו במפעל מגנזיום שני מסננים 

מתקדמים שאמורים לאפשר לעמוד בתקן פליטת חלקיקים של עד 10 מ”ג/

)ברחבי  כיל  פליטות  הופחתו   2008 שנת  מאז  זו,  לפעילות  הודות  טבעי.  גז 

פליטות בכ-38%,  הופחתו  החברה  של   SOx-ה פליטות  כדלהלן:   העולם( 

ה-NOx הופחתו בכ-82% ופליטות ה-PM הופחתו בכ-56%. ביחס לשנת 2005 

הופחתו פליטות ה-PM בכ-99%.

 ,SOx-ב  6%  ,NOx-ב  11%( ל-2013   2012 בין  הפליטות  הפחתת  המשך 

החל לישראל  הטבעי  הגז  אספקת  להשבת  בעיקר  מיוחס   )PM-ב  ו-2% 

מאפריל 2013.

הוקמה מערכת שאיבת אבק מרכזית במפעל 
הגלעון שבמפעלי ים המלח

במהלך שנת 2013 הוקמה מערכת שאיבת אבק מרכזית לקליטת האבק 

הנוצר בתהליך גלעון האשלג. בתהליך זה של דחיסה, גריסה וניפוי, מיוצר 

גדולות של אבק.  והוא מלווה בהווצרות כמויות  2-4 מ”מ,  אשלג בגודל 

שטיפה  של  הקודמות  הניקוי  שיטות  את  מחליפה  החדשה  הטכנולוגיה 

נגישות לשאיבה  אוויר. המערכת החדשה מאפשרת  לחץ  ידי  על  וניקוי 

מכל אזור במתקן, והחומר הנשאב חוזר לתהליך במפעל. יכולת השאיבה 

של המערכת עומדת על למעלה מ-1000 ק”ג בשעה ובגדלים שונים של 

החומר. בשלב הבא תתפרס המערכת גם על אזורים נוספים במפעל.

ידי המשרד להגנת הסביבה כפרויקט שאיבת אבק  על  הפרויקט אושר 

בלתי מוקדי, ועלויות התכנון וההקמה שלו עמדו על כ-500 אלף דולר.

פרק 2. אחריות סביבתית < איכות האוויר

פליטת חלקיקים
 PM טון לשנה
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מק”ת לעומת 50 מ”ג/מק”ת של היום. הפרויקט נעשה בהשקעה כספית של 

להסתיים  צפוי  הוא  ביישום,  הארכה  שהתקבלה  ולאחר  ש”ח  כ-7,500,000 

של  2016. מפעלה  יולי  עד  והשני   2015 בתחילת  בשני שלבים: מתקן אחד 

כיל מוצרים תעשייתיים, תרכובות ברום שבנאות חובב, הקדים והגיש בקשה 

להיתר פליטה בחודש ספטמבר 2012. היתר הפליטה התקבל במהלך שנת 

2013. במסגרת היתר הפליטה מוגדרים ערכי הפליטה ותכנית שיפורים ממנה 

יתר המפעלים  זה.  ניתן להעריך את עלותם בשלב  נגזרים פרויקטים, שלא 

במועד,  הפליטה  להיתרי  הבקשות  את  הגישו  תעשייתיים  מוצרים  כיל  של 

ונמצאים כעת בהליכים לקראת קבלת ההיתרים. 

אתר רותם במישור רותם הוא מקור פליטה טעון היתר במשמעו בחוק אויר 

עד  הפליטה  היתר  בקשת  את  הגיש  ולפיכך  כימייה,  תעשיית  בסיווג  נקי, 

למועד הנדרש, יום ה-1 במרס 2014. באתר מפעלי ים המלח בסדום מבוצעת 

פעילות המפורטת בפרק 1 לתוספת השלישית לחוק ולפיכך יידרש להגשת 

בקשת היתר פליטה עד ליום 1 במרץ 2015. 

מתיל ברומיד ופרוטוקול מונטריאול

התרכובת  וברום.  מימן  פחמן,  של  תרכובת  הוא   )CH3Br( ברומיד  מתיל 

טווח  בעל  הוא  ברומיד  מתיל  בחקלאות.  הדברה  כתכשיר  בעיקר  משמשת 

טפילים  נמטודות, פטריות, צמחים  )חרקים,  מזיקים  מגוון  נגד  רחב  פעולה 

ובמוצרים חקלאיים מאוחסנים. וכן במבנים  לטיפול בקרקע  ומשמש  ועוד( 

לחלק ניכר משימושים אלו אין עדיין חלופות העומדות בהיבטים סביבתיים, 

יצרניים וכלכליים. מתיל ברומיד חשוד כחומר הפוגע בשכבת האוזון כשהוא 

משתחרר לסביבה. בשל כך, הוחלט במסגרת אמנה בינלאומית )מונטריאל 

ולצמצם  המבוקרים  המוצרים  לרשימת  להכניסו   ,)1992 קופנהגן   ,1987

אינם  וגידולים אשר  חיטוי קרקע, סחורות  לצורכי  בו  בהדרגה את השימוש 

מוחלטת  הפסקה  מתוכננת  האמנה  פי  על  משלוח.  וקדם  הסגר  לצורכי 

קריטיים  המוגדרים  שימושים  למעט  ב-2015  ברומיד  במתיל  השימוש  של 

שלגביהם אין פתרונות זמינים אחרים. למגזר מוצרים תעשייתיים שני מפעלים 

המייצרים מתיל ברומיד. כמות המתיל ברומיד המיוצרת במפעל תרכובות 

ברום מדווחת ומבוקרת על ידי המשרד להגנת הסביבה. כיל משקיעה מאמץ 

רב בפיתוח חומרים חלופיים מצד אחד ובבחינת פתרונות יעילים ומשולבים 

טכנולוגיות  בשילוב  ממוקד,  לטיפול  חומרים  פיתוח  למשל,  כך  שני.  מצד 

נוספות, כגון חיטוי סולרי, תוך שיפור מתמיד של דרכי היישום. מטרת הפיתוח 

היא ניצול יעיל יותר של החומרים, תוך הקטנה מירבית של פגיעה בסביבה 

במהלך  אלה.  חומרים  מופעלים  שבהן  במדינות  הרישוי  לדרישות  ובהתאם 

העשור האחרון צמצמה כיל את היקף הייצור ביותר מ-60%.

פרק 2. אחריות סביבתית < איכות האוויר

20122013

36.9%30.5% 63.1%69.5%

במגזר כיל דשנים, חל קיטון של כ- 120 אלף טון
בהובלה במשאית מהמפעלים לנמל אשדוד,

המהווה חיסכון של כ-2000 משאיות בשנה.

כיל שואפת לצמצם את השפעותיה על הסביבה לכל אורך שרשרת האספקה, 

ובכלל זה גם בשלבי שינוע החומרים והמוצרים.

במסגרת זו, מתבצעת בשנים האחרונות הסבה מהובלה במשאיות להובלה 

ברכבת.

להובלה הרכבתית יתרונות משמעותיים על פני ההובלה במשאית בפליטות 

בסדר  חברה  של  השינוע  היקף  לאור  כן,  כמו  אנרגיה.  ובצריכת  חממה  גזי 

ואף  ושחיקתם,  בכבישים  העומס  על  מקל  לרכבות  מעבר  כיל,  של  הגודל 

מצמצם את הסיכוי לתאונות דרכים.

במשאית  בהובלה  טון  אלף  כ-120  של  ירידה  חלה  דשנים,  כיל  במגזר 

מהמפעלים לנמל אשדוד, המהווה חיסכון של כ-2000 משאיות בשנה.

 בשנת 2012 הובלו 3.12 מיליון טון לאשדוד, מתוכם 1.97 מיליון טון ברכבת

)63.1%( ו-1.15 מיליון טון במשאיות )36.9%(.

)69.5%( ברכבת   2.35 מתוכם  לאשדוד,  טון  מיליון   3.37 הובלו   2013  בשנת 

ו-1.02 במשאיות )30.5%(.

שחל  השיפור  אולם  המובל,  החומר  בכמות  גידול  חל   2013 שנת  במהלך 

באותה שנה בא לידי ביטוי גם ביחס שבין ההובלה במשאית לעומת ההובלה 

 2012 משנת  במשאית/רכבת  ההובלה  יחס  נשמר  אילו  לאשדוד:  ברכבת 

ממה  יותר  טון  אלף   210 של  גידול  חל  היה  במשאיות(,  מההובלה   36.9%(

שהובל בפועל במשאיות, מה שהיה מצריך תנועה של 5250 משאיות נוספות 

על הכביש.    

שינוע ולוגיסטיקה
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במידת  ברכבת  ההובלה  את  ולהגדיל  להמשיך  היא  השאיפה   2014 בשנת 

שביתות  רכבת,  זמן  להקצאת  ובהתאם  הרכבת,  בעבודת  כתלות  האפשר, 

ועבודות תשתית המשביתות את המסילה.

גם בכיל מוצרים תעשייתיים ישנה מגמה לצמצום ההובלה במשאיות ומעבר 

לרכבת. למעשה, במהלך השנתיים האחרונות, המדיניות הינה שינוע לנמלים 

חריגים  במקרים  רק  מבוצעת  במשאית  הובלה  בלבד.  רכבת  באמצעות 

ההובלה  וכו’.  תשתית  עבודות  תקלות,  של  במקרה  לרוב  מראש,  ובאישור 

רותם  מסוף  הקרוב:  הרכבת  למסוף  עד  כיום  מתבצעת  במשאית  הסדירה 

או מסוף הרכבת שבנאות חובב. בעת הפריקה הרכבת נכנסת ישירות לנמל 

ואין צורך בהובלה נוספת. כמו כן, גם בהובלת נוזלים מתוכנן להתבצע מעבר 

2.35
מיליון טון ברכבת

1.02
מיליון טון במשאיות

סה״כ

3.37
מיליון טון לאשדוד

להובלה הרכבתית יתרונות 
משמעותיים על פני 

ההובלה במשאית בפליטות 
גזי חממה ובצריכת אנרגיה. 

כמו כן, לאור היקף השינוע של חברה 
בסדר הגודל של כיל, מעבר לרכבות 

מקל על העומס בכבישים ושחיקתם, ואף 
מצמצם את הסיכוי לתאונות דרכים.

משימוש  הסבה  תהליך  החל  כך  לשם  ברכבת.  להובלה  במשאית  מהובלה 

במסגרת  הכלוא  מיכל   - “איזוטנק”  באמצעות  להובלה  כביש  במיכליות 

העומדת בתקני ISO ובחוקים בינלאומיים מתקדמים להובלת נוזלים ביבשה 

ובים - המאפשר הובלה של הנוזלים ברכבת. 

במהלך השנים 2015-2014 כ-1800 מכולות בשנה המובלות כיום במשאיות 

באמצעות  רכבתית  להובלה  הסבה  לעבור  מתוכננות  לחיפה,  חובב  מנאות 

לקראת  יושלם  והמעבר  הצטיידות  בתהליך  הוחל   2014 במהלך  האיזוטנק. 

סוף שנת 2014.

פרק 2. אחריות סביבתית < שינוע ולוגיסטיקה

מסוע האשלג

מסוע האשלג הינו מסוע סדום- צפע, המחבר בין המפעלים שבבקעת סדום 

לאתר צפע שבמישור רותם.

מסוע האשלג הוקם על מנת להתגבר על הפרשי הגובה והדרך בת 30  הק”מ 

שבאזור ההררי רצוף הנחלים והביתורים. המסוע, שהחל לפעול בשנת 1987, 

מצוי  שהיה  תלולות,  ועליות  חדים  בעיקולים  המתפתל  הכביש  את  החליף 

העליה  עם  לדימונה.  סדום  מבקעת  פתאומיים,  שטפונות  בסכנת  בחורף 

בכושר הייצור, עלה הצורך בצמצום עלויות התובלה ובייעול שיטת ההובלה, 

בכבדות  דרכן  את  העושות  המשאיות  מאות  את  שיחליף  פתרון  ובמציאת 

במעלה הדרך לדימונה. 

מוחלטת  התנגדות  הביעו  הטבע  להגנת  והחברה  הטבע  שמורות  רשות 

לפרויקט מחשש לפגיעות בערכי טבע ונוף, בשטח שחלק ממנו הינו שמורת 

טבע.

משרד הבריאות והרשות לשמירה על איכות הסביבה דאז דרשו התחייבות 

להתקנת ציוד מתאים למניעת מפגעים סביבתיים )אבק(.

במסגרת הדיונים, התחייבה כיל להתקין ציוד מתאים למניעת זיהום סביבתי 

כדי  ההעתקים  מצוק  באזור  מנהרה  לחצוב  האפשרות  נבחנה  עוד  באבק. 

לצמצם את הפגיעה בנוף. הצעה זו ירדה מהפרק משיקולים טכניים ושל אי 

כדאיות גם מבחינת שמירה על ערכי הנוף, שכן חציבת מנהרה תותיר אף היא 

צלקות בנוף. כמו כן, בהמלצת יועץ אדריכל נוף המקובל על רשות שמורות 

הטבע, התקבלו שינויים בעלות של 1,000,000 דולר לטובת השמירה על הנוף 

והצומח, שבעקבותם הוסרה התנגדות ארגוני הסביבה. 

ניתן  כי  הסכימו  והצדדים  לפרויקט  ההתנגדויות  כל  הוסרו   1984 בנובמבר 

לבנות את המסוע. 
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מסוע האשלג

1987 שנת הפעלה: 

סדום נקודת התחלה: 

מישור רותם נקודת סיום: 

18 ק”מ אורך: 

עד 180 זווית שיפוע מקסימלית: 

1.8 מיליון טון בשנה שינוע בפועל:  

45,000-60,000 בשנה משאיות שנחסכו: 

תעודת זהות

תוכניתו המפורטת אושרה על ידי הוועדה המחוזית לתכנון ובניה, בשנת 1985 

החל ביצוע העבודות, ובשנת 1987 החל המסוע לעבוד בקצב מלא.

בנוי  והוא  מטרים,   800 של  כללי  בשיפוע  ק”מ,   18 הוא  המסוע  של  אורכו 

כיחידה אחת בעלת עיקולים והגבהות על פי אישורים והתניות, בהן גם של 

התחשבות  ותוך  השטח,  לתוואי  בהתאם  והסביבה,  הטבע  להגנת  הרשויות 

באזורים  מהקרקע  המסוע  מרחק  הקיימות.  הנוף  ובתבניות  בצומח  בחי, 

מסויימים נקבע בגבהים שונים כך שלא יפריע למעבר מינים מסויימים מצד 

לצד. יחידת ההנעה של המסוע ממוקמת בצפע. לכל אורך המסוע נתמכים 

הבלאי של  להקטנת  פוליאורתן  צמיגי  עם  מיוחדות  בגלגלות  כבלי הפלדה 

האשלג  על  המגן  גגון  מורכב  המסוע  אורך  לכל  הרעש.  ולהפחתת  הכבל 

מגשם ורוח, שצבעו, על פי בקשת רשויות שמירת הטבע, משתלב עם הנוף 

השטח,  תוואי  של  הטופוגרפיה  אחר  האפשר  ככל  עוקב  המסוע  המדברי. 

אולם במקומות בהם תוואי השטח אינו מאפשר בניה בהתאם, בתיאום עם 

ארגוני הסביבה נערכו התאמות: למשל, בהרים גבוהים נחתכה עבורו תעלה, 

את הכבישים הראשיים הוא חוצה במנהרות  תת קרקעיות, ובנחלים עמוקים 

הוא עובר על גבי גשרים קלים. 

מרכז הבקרה של המסוע נמצא בצפע ומאפשר בקרה שוטפת על פעילותו 

התקינה והבטוחה. המכשור מאתר ומתריע על מיקום ואופי התקלה, ולכל 

אורך המסוע ממוקמים נתקי בטיחות שמאפשרים עצירת חירום של המסוע. 

אין גידור לאורך המסוע על מנת לאפשר מעבר חופשי של בעלי חיים ואנשים. 

האשלג שמגיע לצפע נטען ישירות לקרונות רכבת, למעט במקרים חריגים 

של תקלות או עבודת תשתית מכוונת.

היתה  המסוע  הקמת  כי  לומר  ניתן  פעילות,  שנות  ל-30  קרוב  לאחר  כיום, 

טון   1.8 דולר, משנע  36 מיליון  הצלחה. המסוע, שעלות הקמתו עמדה על 

בשנה, וחוסך את תנועתן בכבישים של בין 45 ל-60 אלף משאיות בשנה.

הקמת המסוע- לוחות זמנים

הנחת אבן הפינה

אושרה הקמת 
המסוע

חנוכת המסוע

אישור הוועדה 
לתכנון ובניה 

במשרד הפנים

בדיקות לקראת 
אישור הנהלה

תכנון המסוע

פרק 2. אחריות סביבתית < איכות האוויר

1978

1980

1984

1987
1985

1983
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שינוע ימי

צובר  טון  אלף  וכ-400  יבש  צובר  טון  מיליון  כ-5  בשנה  מייצאת  דשנים  כיל 

בנוזל. צובר הינו מטען המועבר באוניה בתפזורת )לא ארוז(.

בשלוש השנים האחרונות, מתוך מדיניות למגמת התייעלות נמשכת במישור 

הלוגיסטי, משנעת כיל כמות דומה לזו ששינעה לפני כעשור, אך בחיסכון של 

90 הפלגות בשנה - זאת הודות לגידול בגודל המשלוחים שנטענים באוניות. 

באמצעותן  שההובלה  משום  להתייעלות,  הזדמנות  מהוות  הצובר  אוניות 

האוניה,  כלל  את  למעשה  חוכרת  דשנים  כיל  שבו  חכירה,  בהסדר  נעשית 

בחירות  לבצע  באפשרותה  כך  נוספות.  חברות  עם  אותה  חולקת  ואינה 

והחלטות לגבי כלל ההובלה.

הגידול בכושר הנשיאה של האוניות הנחכרות, מאפשר להקטין את מספר 

טון מזוט בשנה  המשלוחים הימיים, תוך צמצום צריכת הדלק בכ-40 אלף 

לצד צמצום הסיכונים הסביבתיים שבהובלה הימית. החסכון בצריכת הדלק 

  .CO2e הביא להפחתת פליטות בסך של כ-125,000 טון

ורק אוניות בסיווג  כיל, נחכרות אך  כן, במסגרת מדיניות החכירות של  כמו 

יצוא מישראל

יצוא מספרד

יצוא מאנגליה

טיפול בפסולת
ותוצרי לוואי

נתיבי ההובלה הימית העיקריים של כיל דשנים

משאבים,  של  לבזבוז  גורמת  להטמנה  והעברתה  מוצקה  פסולת  יצירת 

קרקעות וחומרי גלם ולזיהום סביבתי. קיימות מספר דרכים לטיפול בפסולת 

מפסולת  אנרגיה  הפקת  מחזור,  חוזר,  שימוש  במקור,  הפחתה  מוצקה: 

גלם,  חומרי  של  שאריות  כוללות  לתעשייה  האופייניות  פסולות  והטמנה. 

מדובר  לעיתים  נפסלו.  או  ניזוקו  שהתקלקלו,  תוצרים  או  ביניים  מוצרי 

בפסולות מסוכנות.

בכיל מייחסים לנושא זה חשיבות רבה ומשקיעים משאבים למציאת פתרונות 

שונים לצמצום כמות הפסולת הנוצרת ולשימוש חוזר ומחזור פסולת קיימת. 

במפעלי כיל השונים נעשה שימוש חוזר של פסולת וזרמי לוואי. זרמי הלוואי 

ייצור  בתאגיד.  אחרים  במפעלים  גלם  כחומרי  משמשים  כיל  מפעלי  של 

בריכות  של  הלוואי  בזרמי  הברום  ניצול  באמצעות  למשל,  מתבצע,  הברום 

האידוי המשמשות לייצור אשלג. לייצור הברום משתמשים בכלור, המהווה 

זרם לוואי בייצור המגנזיום ועוד.

שנה  מדי  שכן  במיוחד  חמורה  הפסולת  בעיית  כך,  גם  הצפופה  בישראל, 

גדלה  זו  וכמות  מוצקה  פסולת  טונות  מיליון  ל-5  קרוב  בישראל  מיוצרים 

בשיעור של כ-5% בשנה, בעוד שהשטח שניתן לייעד למטמנות הולך וקטן. 

נכון להיום, יותר מ-80% מהפסולת הלא מסוכנת בישראל מועברים להטמנה.

היעד בכיל בתחום זה לשנים הקרובות הוא לכמת באופן מדוייק את כמויות 

הפסולת, לצמצמן ולהרחיב את היקפי המחזור בתאגיד.

נכון להיום, נעשות פעילויות למחזור פסולות במפעלי כיל בישראל ובחו”ל. 

נאספים  ועוד  מתכות  פלסטיק,  נייר,  קרטונים,  עץ,  משטחי  כגון  חומרים 

הלא  הפסולת  וכמות  שיפור  הושג  בעולם  כיל  במפעלי  למחזור.  ומועברים 

מסוכנת המוטמנת הולכת ופוחתת מדי שנה. 

בשנת 2013 חלה ירידה משמעותית בפסולת הלא-מסוכנת של מפעלי כיל 

ירידה  בשל  בעיקר  אך  הנ”ל,  החיסכון  פעולות  עקב  היתר  בין   – בישראל 

משמעותית בפסולת הבניה. אחוז המיחזור מתוך כלל הפסולת בכיל עלה 

ב-2013 בהשוואה לשנה הקודמת.

 IACS – International ידי  על  הניתן  ביותר  הגבוה  השיט  כלי  בטיחות 

Association of Classification Societies. סיווג זה הינו סיווג ימי שמטרתו 

לקדם בטיחות וביטחון בהובלה ימית ומניעת זיהום שעלול להגרם בשינוע ימי. 

באמצעות המחוייבות לחכירת אוניות העומדות בסטנדרטים המחמירים ביותר, 

מבטיחה כיל כי האוניה המשמשת אותה לשינוע מתוחזקת, מנוטרת ומתועדת 

כהלכה, וכי הצוות מוכשר ומתורגל, בהתאם לסטנדרט הבינלאומי הגבוה של 

ההובלה הימית.

חסכון של

40
הפחתת פליטות של

CO2e כ- 125,000 טון

אלף טון מזוט בשנה

כ-

פרק 2. אחריות סביבתית < טיפול בפסולת ותוצרי לוואיפרק 2. אחריות סביבתית < איכות האוויר

 20122013

 15,05917,177פינוי פסולת מסוכנת )בטונות(

סך הכל פסולת מוצקה לא-מסוכנת )בטונות(

כולל פסולת בניין למגזרים הרלבנטיים
61,268 48,171 

 56%38%פסולת מוצקה שהועברה להטמנה

 )Re-cycle( מחזור ,)Re-use( אחוז מפסולת מוצקה שהועבר לשימוש חוזר

)Re-covery( או הושב לאנרגיה
41%56% 

כמויות פסולת באתרי הייצור בישראל ודרכי טיפול 

חיסכון של 
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מחזור עץ בסדום

צוות שיפור שסיים את עבודתו לאחרונה מצא פתרון חסכני וידידותי 

לסביבה לפסולת העץ שעד כה הובלה להטמנה. במפעלי ים המלח 

מצטברת פסולת עץ ממקורות שונים. בשלב מסויים, משטחי העץ 

בשיתוף  השיפור  צוות  מורשה.  באתר  המוטמנת  לפסולת  הופכים 

עם הקבלן שמספק את משטחי העץ למפעל המלחים מצא פתרון 

פסולת  חדשים,  עץ  משטחי  פריקת  בסיום  העץ:  לפסולת  מחזורי 

ומובלת  הקבלן  משאיות  גבי  על  מועמסת  קודמות  מפריקות  העץ 

לאתר הקבלן לצורך מחזור ושימוש מחדש. פתרון זה הוביל לצמצום 

בנפח הפסולת היבשה במפעלי ים המלח, חיסכון דמי הובלה, דמי 

הטמנה והיטל הטמנה ולקבלת זיכוי כספי בעבור פסולת העץ.

פרויקט מחזור קהילתי עם עמותת 
סאמיט במפעל תרכובות ברום

בין  ייחודי,  פעולה  שיתוף  מתקיים  ברום  בתרכובות 

המפעל לעמותת מכון סאמיט, העוסק בקידום ושיקום 

מפעילה  פעילותה,  במסגרת  נפש.  נפגעי  צעירים 

תעסוקה  הצעירים  מועסקים  בו  מוגן  מפעל  העמותה 

שיקומית. מפעל תרכובות ברום תורם באופן קבוע את 

לנגריית  שהוזמן  ציוד  למפעל  מגיע  בהם  העץ  ארגזי 

גלם.  כחומר  שימוש  בהם  נעשה  שם  המוגן,  המפעל 

לקראת החגים, רוכשת תרכובות ברום מתנות לעובדים 

מאותו מפעל.

כך, ארגזי העץ המשומשים לא רק

שאינם מושלכים, אלא מועברים

לשימוש חוזר, ונרכשים

בשנית כמוצר חדש. 

 

בחינת מחזור תוצר הלוואי של 
תהליך סינון הגופרית כתשתית 

לכבישים

של  הלוואי  לתוצרי  שימושים  למציאת  בכיל  הכללית  מהמגמה  כחלק 

מהמערכת  היוצאת  הפסולת  כמות  את  לצמצם  במטרה  התהליכים, 

התעשייתית ומועברת להטמנה או טיפול אחר מחוצה לה, נבחן כיום ברותם 

אמפרט נגב שימוש בתוצר הלוואי עוגת סינון הגופרית, כבסיס לבטון. 

הפתרון כיום לעוגת סינון הגופרית )תוצר הלוואי של תהליך סינון הגופרית( 

נבחנת  נגב  אמפרט  ברותם  להטמנה.  והעברתו  החומר  ומיצוק  מיצוב  הינו 

האפשרות ליצירת בטון מתוצר לוואי זה, באמצעות עירוב שלו עם אפר פצלי 

המשרד  ואישורי  בניה  היתר  קבלת  לאחר  גלם(.  כחומר  כיום  )הנמכר  שמן 

להגנת הסביבה, נבנה כביש פנימי קטן הנמצא כיום במעקב. בקצב יצירת 

עוגת הגופרית של 5000 טון בשנה, במידה והכביש יעמוד בדרישות, ניתן יהיה 

כבישים, מחסומי בטון, בלוקים  להשתמש בבטון לתשתיות בתוך המפעל: 

לסימון הדרך וכיו”ב, ולהגיע למחזור מלא.

 מעגל סגור של חומרים
במוצרי הנעלה

 ,BK Giulini של  הייצור  מפעל  של   Rhenoflex חטיבת 

משקיעה כיום חלק ניכר ממשאביה האנושיים והכלכליים, 

במחזור ובחומרים ובתהליכים ידידותיים לסביבה.

החטיבה החלה לאחרונה בפרויקט מחזור ושימוש בחומרים 

במעגל סגור, בשיתוף עם אחד מלקוחותיה, מותג ספורט 

אמריקני גדול.

ממפעל  וקצף  בד  שאריות  נאספות  הפרויקט,  במסגרת 

קפדני  סינון  תהליך  עוברות  אלה  שאריות  הנעליים.  ייצור 

עם  מעורבב  הוא  בו  עיבוד  תהליך  עובר  החומר  וגריסה. 

שמהם  תרמופלסטיים  גליונות  נוצרים  ולבסוף  פלסטיק, 

המשמש  קשיח  וחומר  השרוכים  לעיניות  חיזוק  מכינים 

עליה  ומגן  הרגל  לכף  אחיזה  מספק  הנעל,  עקב  לייצוב 

בתנועה. 

החברה  צוות  ומאז   ,2009 בשנת  לדרך  יצא  הפרויקט 

לשפר  מנת  על  ומאמצים  יצירתית  חשיבה  זמן,  משקיע 

רשמי  לאישור  זכה  התוצרים  אחד  ותוצריו.  התהליך  את 

כעת  נמצא  השני  והתוצר   ,2014 שנת  בתחילת  מהלקוח 

במבחן לבישה.  

בתרשים שלהלן מתואר המעגל הסגור של החומרים: 

משאריות  מסונן  הנעליים  במפעלי  שנאסף  החומר 

בתוספת  עיבוד  ולאחר  מטופל,  נחתך,  אחרים,  חומרים 

פלסטיק, מופק כגליונות תרמופלסטיים שמהם מיוצרים 

התוצרים.

שאריות חומר 
נאספות במפעל 

הנעליים

גריסה והכנה 
לייצור

עירבוב עם 
פולימרים

שיחול 
ולמינציה של 

הטקסטיל

בקרת איכות 
וחיתוך 
לגיליונות

חומר מוכן 
לשימוש

פרק 2. אחריות סביבתית < טיפול בפסולת ותוצרי לוואי
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דיווח על פי חוק פליטות והעברות 
לסביבה - חובות דיווח ומרשם - 

PRTR

המפותחות,  המדינות  לארגון  ישראל  והצטרפות  עולמיות  ממגמות  כחלק 

ה-OECD,  מקדם המשרד להגנת הסביבה חקיקה שתגביר את רמת השקיפות 

הנדרשת מהתעשייה בישראל בתחום פליטות המזהמים והפסולות לסביבה. 

בשנת 2012 נכנס לתוקף חוק הגנת הסביבה )פליטות והעברות לסביבה – 

חובות דיווח ומרשם, התשע”ב- 2012(. 

לעודד  בישראל,  הסביבתי  המידע  שקיפות  את  להגביר  היא  החוק  מטרת 

מפעלים להפחית פליטות והעברות של חומרים מזהמים ופסולת לסביבה, 

וכן ליצור כלי מסייע לקבלת החלטות, למחקר ולקביעת מדיניות מקיימת.

מים  כגון  תשומות,  של  הסביבה  להגנת  למשרד  שנתי  דיווח  מחייב  החוק 

ואנרגיה, ושל פליטות לסביבה. החוק מגדיר 114 מזהמים שלגביהם יש לפרט 

יש  בנוסף  הועברו בשפכים.  או  לאוויר, למקורות מים, לקרקע  נפלטו  האם 

לדווח על כל סוגי הפסולת ודרכי הטיפול בהם.

 

והעברתם  מזהמים  פליטות  של  מרשם  נקרא  זו  למטרה  המשמש  המנגנון 

– PRTR – Pollutant Release and Transfer Register.  מקורו של אימוץ 

 .OECD-מנגנון הדיווח בישראל הינו בדרישת ארגון ה

באתר  לציבור  ומפורסם  למשרד  מועבר  החברות,  ידי  על  שנאסף  המידע 

פליטות  מרשם   - )מפל”ס  הסביבה  להגנת  המשרד  של  ייעודי  אינטרנט 

  http://www.sviva.gov.il/PRTRIsrael/Pages/default.aspx )לסביבה

החוק חל על מאות מפעלי תעשייה והם מחויבים בדיווח, ביניהם גם מפעלי 

זה  לפי סטנדרט  בישראל שמצטרפים למפעלים האירופיים המדווחים  כיל 

מזה כמה שנים. כיל מדווחת באופן ציבורי, בדוחות אחריות תאגידית, מאז 

החקיקה  פי  על  מפעליה  של  העיקריים  המזהמים  פליטות  על   2006 שנת 

הרלוונטית במקום הפעילות. סטנדרט הדיווח בישראל הצריך מכיל השקעה 

של  הדיווח  לדרישות  והתאמתם  נתונים  באיסוף  עבודה  שעות  מאות  של 

לעמוד  מנת  על  כבירים  מאמצים  השקיעה  כיל  הסביבה.  להגנת  המשרד 

בלוחות הזמנים שהגדיר החוק והעבירה דיווח כמתחייב.

הסמכה פנימית ל”מפעל ירוק”

כחלק מהטמעת תפיסה ירוקה ומדיניות ברת-קיימא בכיל, הוחלט להסמיך 

בהדרגה את כל אתרי ומפעלי החברה לתקן ירוק בהסמכה פנימית. למרות 

שמכון התקנים הישראלי אינו מסמיך מפעלים לתקן מפעל ירוק, בחרה כיל 

להכיל את התקן הירוק באופן וולונטרי גם על אתרי הייצור שלה, באמצעות 

“תקן כיל למפעל ירוק”.

“תקן כיל למפעל ירוק” מבוסס על מדדים שהם מעבר לדרישות החוק כגון: 

פעילות לחיסכון במשאבים מתכלים )מים, דלק, נייר וכדומה( מחזור וניהול 

ירוקים,  פתרונות  למציאת  העובדים  עידוד  ירוקות,  פינות  הקמת  פסולת, 

שינויים מהותיים  הירוק מחייב  ועוד. הליך ההטמעה של התקן  ירוקה  בניה 

בתפיסות, בערכים ובהתנהלות הפרט והחברה. 

נכון למועד כתיבת הדוח, כל מפעלי כיל בישראל הוסמכו לתקן זה. מפעל 

בטרנוייזן, המפעלים בסין, המפעלים לייצור מוצרים על בסיס זרחן בארה”ב 

ובגרמניה ומפעל קלירון בארה”ב הוסמכו גם הם כמפעל ירוק.

ניהול סביבתי

פרק 2. אחריות סביבתית < ניהול סביבתי

בניה ירוקה

מבנה  כל  כי  ההחלטה  על  מתקדמת המבוססת  ירוקה  בניה  מדיניות  לכיל 

חדש או כל שיפוץ משמעותי בבנייניה יבוצע על פי עקרונות של בניה ירוקה. 

בכיל קיים נוהל מחייב לבחינת סטנדרטים של בניה ירוקה בכל מבנה חדש 

ובשיפוץ מבנה קיים המבוסס על התקן הישראלי לבניה ירוקה – ת”י 5281 

תוך התייחסות מלאה להיבטים של בניה ירוקה:

p  ,חיסכון באנרגיה – צורת המבנה ומיקומו, מערכות מיזוג אוויר יעילות

בידוד  טבעית,  בתאורה  שימוש  מבנים,  בקרת  חסכוניים,  תאורה  גופי 

תרמי וזיגוג כפול לחלונות.

p  חיסכון במים – צמחייה חסכונית, אסלות דו-כמותיות, חסכמים וניצול

מי גשם להשקיה.

p .פסולת – הפרדת פסולות ופינות מחזור

p .מערכות אוורור ומתקן לזיהוי פליטות

p .טיפול בקרינה

CPL בבריטניה, צפוי להבנות מבנה חדש בו לפחות 10% מצריכת  במפעל 

הרשויות  מדרישת  כחלק  זאת  מתחדשת,  מאנרגיה  מקורה  האנרגיה 

המקומיות בבריטניה.

קורס נאמני אקולוגיה 
במפעלי ים המלח

“נאמני  קורס  המלח  ים  במפעלי  התקיים  השנה 

אקולוגיה”, בו לקחו חלק 26 מעובדי מפעלי ים המלח. 

בוגרי הקורס מיועדים לשמש כזרוע מפקחת לשמירת 

עסק  הקורס  המפעל.  בשטחי  הסביבה  איכות  נושאי 

בתקנות ובחוקים סביבתיים בישראל ובעולם המחייבים 

את המפעל, השפעות סביבתיות של פליטות גזים ואבק 

החוקים  ואכיפת  מסוכן  חומר  של  נכון  אחסון  וניטורן, 

למדו  הקורס  במסגרת  כן,  כמו  בחברה.  והתקנות 

על ההשפעות הסביבתיות של הפעילות  המשתתפים 

ורכשו  העבודה,  ובמקום  בבית  היומיומית  האנושית 

ידע על מושגים מרכזיים מתחומי איכות הסביבה, כגון 

טביעת רגל פחמנית. 

מבנה מעבדות חדש בסדום עבור אגף מחקר של מפעלי ים המלח

 הושלמה בנייתו של אגף המחקר בסדום-
על פי תקן בנייה ירוקה

ביולי 2013 הסתיימו עבודות הבנייה ואוכלס המבנה החדש של אגף המחקר 

 3 בן  הבניין  דולר.  מיליון  כתשעה  הושקעו  ובבנייתו  בתכנונו  אשר  בסדום 

הקומות ובשטח כולל של כ- 2,000 מ”ר, תוכנן בהתאם לעקרונות ה”תכנון 

חסכניות  במערכות  ושימוש  בקירות  מעולה  בידוד  יצירת  תוך  הירוק” 

ובטכנולוגיות חדשניות. הפרויקט כלל התקנת מערכות מיזוג יעילות וחימום 

המים באמצעות אנרגיה סולארית. חיסכון משמעותי באנרגיה ובמים הושגו 

והפרדת  הטבעי  האור  ניצול  תוך  חסכוניים  תאורה  בגופי  לשימוש  הודות 

שפכים ושימוש במי עיבוי לגינון ושתילת צמחייה המתאימה לאזור. הודות 

לזאת, קיבל הפרויקט תעודת בנייה בת קיימא )בנייה ירוקה( לפי ת”י 5281, 

צבר ניקוד גבוה במיוחד וזכה בתואר “בניין ירוק מצטיין”.
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בטיחות סביבתית

לניהול חומרים מסוכנים. המערכת  כיל השונות מוטמעת מערכת  בחברות 

ניהול של אירועי  ייעודית,   ERP ניהול חומרים מסוכנים במערכת  מאפשרת 

חירום וכן ניהול מערכת ביטחון ובקרת כניסה.

 ERP -שימושי מערכת ה

p  הכמויות מול  החברות  באתרי  המסוכנים  החומרים  מלאי  של  בקרה 

בהיתר הרעלים.

p  ,הזמנה במהלך  המותרת  מהכמות  חריגה  למניעת  התראה  ביצוע 

קליטה או העברת חומר מסוכן בתוך החברה.

p  מערכת להפקת בקשות לחידוש היתר רעלים ועדכוני היתר מהרשויות

מתוך בסיס הנתונים הקיים.

p .של החומר המסוכן )MSDS( גישה מיידית במערכת לגיליון הבטיחות

לבקרת  ממוחשבת  מערכת  שוטף  באופן  מפעילות  החברות  כך,  על  נוסף 

שחומר  להבטיח  כדי  הנדרשות  הבדיקות  כל  את  מבצעת  אשר  משלוחים, 

מסוכן יישלח ללקוח רק כשכל האישורים קיימים ותקפים. 

בכיל מוצרים תעשייתיים מופעלת מערכת ממוחשבת לאישור משלוחים. כל 

ובכך  מוסמך  מקצועי  גורם  ידי  על  מאושרים  יעד  חומר/איכות/אריזה/ארץ 

מוודאים במגזר שכל משלוח עומד בדרישות החוק בארץ היעד. יתרה מזאת, 

לכל משלוח מותאמת התווית )או תוויות( ועל פי התוויה זו מבוצעת האריזה 

וכן מותאמים מסמכי המשלוחים. המערכת מופעלת גם עבור לקוח ספציפי 

נגב  אמפרט  ברותם  אתר.  מכל  גלובלית  מיושם  התהליך  הצורך.  במידת 

מתבצעת חסימה בעת יציאת רכב עם מוצרי חומרים מסוכנים בעת איתור 

אי-התאמה להיתרים ורישיונות של חברת ההובלה והלקוח.

פרק 2. אחריות סביבתית < ניהול סביבתי

רכש בר קיימא

כחלק ממדיניות הקיימות של כיל אימצו חברות כיל מדיניות רכש בר קיימא.  

מוצרים  של  בחינה  מבצעת  רכש  מצוינות  מרכז  של  קיימא  בר  רכש  ועדת 

חדשים ‘ירוקים’ שיחליפו מוצרים שהשפעתם על הסביבה גדולה יותר. ועדת 

את  שמאשרת  זו  והיא  קיימא  בר  רכש  ועדת  בהמלצות  דנה  בכירה  היגוי 

הכנסת המוצרים הירוקים לשימוש בחברות.

במסגרת מדיניות הרכש הבר קיימא, רוכשת כיל סדרה של מוצרים כגון ציוד 

וחומרים משרדיים, אמצעי תאורה, רכבים, חומרי אריזה, ציוד ומתקנים, ייצור 

ועוד.

הקריטריונים לבחינת מוצרים ברי קיימא:

p מתן עדיפות למוצרים מחזיקי תו תקן ירוק

p מתן עדיפות למוצרים בעלי יעילות אנרגטית גבוהה

p  אישור מוצרים בהתאם לתווי הסמכה מוכרים )תו תקן ישראלי או

מגוף הסמכה בינלאומי מוכר(

p  עדיפות למוצרים/ חומרים הניתנים לשימוש חוזר/ סילוק באופן

ידידותי לסביבה

p עדיפות ליצרנים להם מערכת ניהול סביבתי

p עדיפות ליצרנים הפועלים על פי קוד אתי
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סביבת העבודה

פרק 3:

מענה על צרכים אנושיים בסיסיים:

עובדי חברת כיל הם מקור הגאווה וההנעה של החברה ולכן היא עושה כל שביכולתה כדי ליצור סביבת 

עבודה תומכת, נוחה ובטיחותית. התעשייה הכימית מצריכה כוח אדם איכותי ומיומן ולכן כיל מפנה את 

מרב משאביה לפיתוח כישרון ומיומנויות בקרב עובדיה כנדבך מרכזי באסטרטגיה העסקית של החברה. 

התרבות הארגונית של החברה מוטמעת בקרב כלל העובדים, ומגדירה מטרות צוותיות ואישיות, כך שכל 

אחד מהעובדים יודע מה תפקידו בארגון ומהי תרומתו להצלחתו.

בטיחותבריאותצמיחה ושגשוג

פעילות כיל לאורך מחזור החיים:

מזון

חקלאות

חומרים 
מורכבים

שוקי הקצהשינוע ולוגיסטיקהייצור והפקהחומרי הגלם
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12,152
כוח האדם בכיל מנה נכון לסוף 

שנת 2013, 12,152 עובדים 

מתוכם 5,238 בישראל.

עובדי כיל

עובדי כיל בחלוקה גיאוגרפית

20122013

5,238   5,198ישראל

1,2671,317גרמניה

1,2151,205ספרד

1,0621,156בריטניה

450462הולנד

1,0801,121ארה״ב

621 606 סין

350351צרפת

96132ברזיל

549 552 אחרים

12,152 11,876סה״כ עובדים

נשים בכיל

מספר הנשים העובדות בכיל נכון לסוף שנת 2013 הוא 1,835 )737 בישראל 

ו-1,089 בחו”ל(. שיעור הנשים ביחס לסך עובדי החברה בישראל הוא 14% 

ובחברות כיל בחו”ל, כ-16%. אחוז הנשים בתפקידי בכירים בכיל ישראל עמד 

בשנת 2013 עמד על 19%. 

בני מיעוטים בכיל

 149( נכון לסוף שנת 2013 הוא 364  מספר בני המיעוטים המועסקים בכיל 

החברה  עובדי  לסך  ביחס  המיעוטים  בני  שיעור  בחו”ל(.  ו-214  בישראל 

בחברות בחו”ל ובישראל עומד על כ-3%. 

פרק 3. סביבת העבודה < עובדי כיל

התפלגות הגילאים
של עובדי כיל

ישראל

חול

1,000
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3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

0
עד 30-5030מעל 50

מנהל 
מורכבות
ארגונית

מקדם
שיתופי פעולה 

חוצי גבולות

יוזם ומנהל 
את השינוי

מבין את 
השוק

חושב ופועל 
באופן 

אסטרטגי

מספק ערך 
ללקוח

מפתח 
ומעצים את 

האנשים

מטפח את
הקשר 

הבינאישי

מניע לעבר 
תוצאות

פועל 
בנחישות 
ובהחלטיות

מקדם גישות 
חדשניות 

באירגון

 מעורר
השראה 

ומוטיבציה 
 בעבודת

צוות

ת
קי

ס
עי

 ה
ות

יל
להתוות את הפע

ת
ליישם ראיה גלובלי ת הביצועים

 א
הל

לנ

להנהיג את האנשים

לפעול על פי ערכי כיל

דוגמא
אישית

יושרה 

לקיחת 
אחריות 

העסקת עובדים עם צרכים מיוחדים

מיוחדים  צרכים  עם  עובדים  העסקת  לפרויקט  שותפים  המלח  ים  מפעלי 

לעבודת  הודות  בקהילה.  כיל  של  החברתית  ומעורבותה  מתרומתה  כחלק 

צוות הדוקה ויום-יומית בין המנהלים, העמותות ומחלקת משאבי אנוש, זוכים 

אותם עובדים לשילוב מיטבי וראוי במחלקות השונות. במהלך חודש פברואר 

2013, נערך סיור בסדום אליו הוזמנו משפחותיהן של אותם עובדים ובו הן 

מנהליהם  עם  נפגשו  משפחתם,  בני  עובדים  בה  העבודה  לסביבת  נחשפו 

הישירים וערכו היכרות  עם המפעלים ועם כלל העשייה של מפעלי ים המלח. 

מודל הכשירויות הניהוליות
ובתהליכי  ועובדים,  מנהלים  בפיתוח  ושיטתי  קבוע  באופן  משקיעה  כיל 

הכשרה, העשרה והדרכה של כוח האדם בחברה. 

במודל  שימוש  כלל   2013 במהלך  הארגונית  התשתית  בפיתוח  מרכזי  ציר 

כשירויות ניהולי אחיד וגלובאלי. מודל הכשירויות פותח כדי להוות תשתית 

לצורכי  מהותי  עזר  כלי  ולהוות  הארוך  לטווח  הארגוניות  הפיתוח  לתוכניות 

של  והקליטה  הגיוס  בתהליכי  עוסקות  התוכניות  האנושי.  המשאב  פיתוח 

המנהלים כמו גם במיפוי שיטתי של צרכי ההדרכה והפיתוח של העובדים 

והמנהלים.

כיל מגדיר במונחים קונקרטיים את המאפיינים  מודל כשירויות הליבה של 

ההצלחה  את  לקדם  מנת  על  הבכירים  מהמנהלים  הנדרשים  העיקריים 

העסקית של הארגון בעולם, והוא מבטא את הערכים הבסיסיים של הפעילות 

העסקית והאופן שבו הארגון מצפה מהמנהיגים שלו להתנהל.

פיתוח המודל נעשה בתהליך מובנה ומקיף, והוא עוצב והוגדר על ידי מנהליה 

הבכירים של כיל מסביב לעולם. 

בעתיד יהווה המודל בסיס לתהליכי הערכה ופיתוח של יכולות מנהיגותיות, 

יתמוך בהערכת הביצועים של המנהלים במקביל לתוצאות הפיננסיות ויהווה 

כלי בתהליכי גיוס וקידום אנשי מפתח.

במהלך שנת 2013 ערכה החברה תהליכי הערכה של יכולות אישיות לצרכי 

פיתוח אישי וארגוני על בסיס מודל הכשירויות הניהוליות לכל חברי ההנהלות 

הבכירות, ובהתבסס עליהם בוצעו תהליכי משוב וגובשו תוכניות פיתוח אישי 

של מנהלים בכירים ופיתוח ציוותי של צוותי הנהלה בכירים. בנוסף הוטמעו 

מרכיבי מודל הכשירויות הניהוליות בתהליכים מרכזיים נוספים כגון תהליכי 

קליטה ומיון של מנהלים, תהליכי הערכה ומשוב של עובדים. הטמעת מודל 

הכשירויות הינה תהליך מתמשך שמטרתו להתאים למודל תהליכים ניהוליים 

פיתוח  תוכניות  תקופתיים,  ומשוב  הערכה  תהליכי  כגון  נוספים  מרכזיים 

מנהלים בכל הדרגים ותכנון עתודה ניהולית. 
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הקוד האתי של כיל קובע כללי התנהגות ראויים לחברה ולעובדיה, ובהם כבוד 

לזולת – שמירה על כבוד האדם, שיוויון הזדמנויות, מניעת אפליה והקפדה 

מייחסת חשיבות  כיל  והסכמי העבודה.  לפי החוק  עובדים  זכויות  מילוי  על 

חברה  של  עובד  לכל  זה  ובכלל  עובד  לכל  הוגנים  עבודה  תנאי  למתן  רבה 

קבלנית שאינו נמנה עם עובדי החברה אך מוצב באחת מחברות הקבוצה. כל 

עובדי הקבלן מקבלים מידע על הקוד האתי של כיל ומתבקשים לכבד אותו. 

החברה אינה מעסיקה קבלנים שלא לקחו על עצמם מחוייבות בנושא תוך 

התייחסות לקריטריונים של זכויות אדם והעסקה הוגנת. 

תכנית  של  ויישום  הטמעה  של  ראשוניים  בשלבים  כיל  החלה   2012 בשנת 

השוטפת  שהפעילות  לוודא  התכנית  מטרת  עבודה.  חוקי  בנושא  אכיפה 

הדרכות,  של  מערכת  באמצעות  וזאת  העבודה  לחוקי  בהתאם  נעשית 

כחלק  ובקרה.  תיעוד  עבודה,  ליחסי  עו”ד  משרדי  של  ביקורות  רענונים, 

מתהליך הבקרה על שמירת זכויות עובדי הקבלן מבוצע מעקב תקופתי על 

ידי רואה חשבון חיצוני, במטרה לוודא שהפעילות נעשית על פי חוק ועל פי 

הנהלים עליהם הוחלט בחברה )ראה דיווח פעילות אכיפת דוח גולדשמידט 

לשנת 2013(. במהלך שנת 2013 הוגשה באחת מחברות כיל באירופה תלונה 

באמצעות  ונסגר  נבדק  המקרה  החברה.  מעובדי  אחד  ידי  על  אפליה  על 

הסדר המוסכם על הצדדים.

החברה אינה מעסיקה ילדים מתחת לגיל 17 )למעט בתוכניות מיוחדות, ראה 

פרק אחריות חברתית( ובאתרי הייצור אינה מעסיקה עובדים מתחת לגיל 21. 

כמו כן, לא זוהו אתרים בהם קיימת סכנה לעבודות כפייה. ליקויים הנמצאים 

מתוקנים לאלתר.

בנוסף, אין סכנה לפגיעה בחופש ההתאגדות בחברות כיל. 

את  המבטיחים  מנחים  עקרונות  כיל  ואימצה  הגדירה   2014 שנת  בתחילת 

את  ומבטאים  עובדיה  של  הבסיסיות  האדם  זכויות  על  להגן  מחוייבותה 

מחויבותה למלחמה נגד העסקה בכפיה, העסקת ילדים ואפליה, ובעד שוויון 

זכויות.

העקרונות המנחים כוללים את הנושאים הבאים: חופש ההתאגדות; מניעת 

עבודה בכפייה; מניעת העסקת ילדים; עידוד שוויון הזדמנויות ואיסור הפלייה 

והטרדה מכל סוג, על רקע דת, גזע, מוצא אתני, לאום, מגדר, אוריינטציה 

מינית, גיל או מוגבלות; שכר הוגן ותנאי העסקה על פי הנדרש בחוק או מעבר 

לכך; העסקה חוקית; שמירה על סביבת עבודה בריאה ובטוחה, זאת ביחד 

עם מחוייבותנו לעמידה בדרישות חוקי הגבלים עסקיים, עמידה בחוקי סחר 

ומניעת שוחד ושחיתות ברחבי העולם.

הסכמי העסקה ועובדים זמניים 

עובדי כיל בישראל מועסקים על פי הסכמי עבודה קיבוציים והסכמים אישיים 

לבכירי כיל. הסכמי העבודה הקיבוציים נחתמים לתקופה מוגדרת ומחודשים 

תנאי  מוארכים  קיבוצי חדש,  נחתם הסכם  לא  חוק, אם  פי  על  לעת.  מעת 

ההסכם לתקופה של שנה נוספת או לתקופה בלתי מוגבלת, לפי המקרה, 

אלא אם כן נתן צד לצד האחר הודעת ביטול. עובדים בכירים בתפקידי אמון 

מוגבלים  אינם  אשר  אישיים  בהסכמים  מועסקים  ההנהלה  וחברי  מיוחדים 

בזמן וניתן לסיימם בהודעה מראש של כמה חודשים בהתאם למוסכם ועל 

עבודה  עובדי החברה המועסקים בהסכמי  שיעור  עומד  בישראל  החוק.  פי 

קיבוציים על כ 90%.

העבודה  תנאי  פי  על  מועסקים  בחו”ל  כיל  בחברות  המקומיים  העובדים 

 – לישראל  מחוץ  כיל  עובדי  רוב  מועסקים.  הם  שבה  מדינה  בכל  הנהוגים 

בעיקר בגרמניה, הולנד, אנגליה וספרד – עובדים על פי הסכמים קיבוציים.

מצרכים  ונובעת  מאוד  מוגבלת  ברמה  בכיל  קיימת  בתעסוקה  עונתיות 

עסקיים בעיקר לצורך תגבור עבודה בזמן הכנת חומר למניעת שריפת יערות 

בחו”ל והן לצורך תגבור עובדים בזמן חופשות הקיץ. מספר מצומצם ביותר 

של עובדים באתרי כיל בישראל מועסקים על ידי חברות כח אדם לתקופות 

ביניים קצרות של עד 9 חודשים בהתאם לחוק.

שירותים  לקבלת  משנה  קבלני  עם  בישראל  הקבוצה  התקשרה  בנוסף, 

מיוחדים במיקור חוץ, שלא בתחום עיסוקי הליבה של החברה ובתחומים של 

וכדומה.  ניקיון  הסעדה,  אחזקה,  אריזה,  שמירה,  כגון  ומקצועיות  התמחות 

מתוך אלפי עובדי כיל ישראל, 269 עובדים הינם עובדי קבלן והם מוגדרים 

כעובדים זמניים. 

שאר העובדים החיצוניים המועסקים בכיל במיקור חוץ, אינם כלולים במצבת 

אספקת  או  פרויקט  לפי  מועסקים  שהם  כיוון  כיל,  חברות  של  האדם  כח 

ייחודי ומקצועי בתחום התמחותם שאינו בליבת העסק של כיל. לפי  שרות 

החלטת הדירקטוריונים של כיל והחברות הבנות בישראל מאוקטובר 2004, 

קבלנים המעסיקים עובדים במפעלי כיל בישראל נדרשים לתת לעובדיהם, 

המועסקים דרך קבע עבור כיל, תנאי שכר העולים על החובה על פי חוק. על 

פי ההחלטה, יחויבו המעסיקים להעניק לעובדים, מלבד שכר שוטף שיהיה 

לפנסיה,  הפרשות  גם  בחוק,  הקבוע  המינימום  משכר  ב-5%  לפחות  גבוה 

בדיקות  לחגים,  שי  הולם,  ביגוד  הבראה,  דמי  פיטורים,  לפיצויי  הפרשות 

רפואיות ועוד. נושא זה נבדק כאמור על ידי רואה חשבון חיצוני בכל חברות 

פירוט  )ראה  גולדשמיט  דוח  לאכיפת  התכנית  באמצעות  ומנוטר  החברה 

בהמשך פרק זה(. 

הניקיון  חברות  ארגון  בין  קיבוצי  עבודה  הסכם  נחתם   2013 ביולי   11 ביום 

בישראל המסדיר את השכר ותנאי השכר של העובדים בחברות אלו. 

בישראל החברים בארגון  ותחזוקה  הניקיון  ההסכם חל על מעסיקים בענף 

חברות הניקיון.

דיווח פעילות אכיפת דוח גולדשמידט לשנת 2013

בשנת 2006 אימצה הנהלת כיל את מסקנות ועדת גולדשמיט לעניין העסקה 

של עובדי חברה קבלנית באתרי החברה בישראל. מאז ועד היום מתקיימת 

במפעלי  היומיומית  בפעילות  אלו  מסקנות  ליישום  פוסקת  בלתי  עשייה 

גולדשמידט  מצוינות  תת-מרכז  הוקם   2011 במהלך  כך,  לצורך  החברה. 

שמטרתו לדאוג לשמירת זכויותיהם ותנאי העסקתם של עובדים של חברה 

קבלנית המועסקים באתרי החברה תוך הקפדה על זכויותיהם הסוציאליות.

תהליך זה נעשה על ידי בדיקת עמידתם של הקבלנים בתנאי הסף של דוח 

גולדשמידט המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי החוזה של כל חברה. נוסף על 

של  החשבון  מרואה  שנתי  חצי  אישור  לקבל  דרישה   – הפנימיות  הבקרות 

בדיקה  לבצע  כיל  החליטה   - בחוזה  הנדרש  את  מקיים  הקבלן  כי  הקבלן, 

לשם  מדגמית  חיצונית  ביקורת  העורך  חיצוני,  חשבון  רואה  ידי  על  נוספת 

נערכת  הביקורת  לחוזה.  בהתאם  עובדים  העסקת  בתנאי  עמידתם  בדיקת 

ביטחון  של  סבירה  מידה  להשיג  במטרה  מקובלים  ביקורת  לתקני  בהתאם 

כוללת בדיקה מדגמית של  בנתונים הצגה מטעה מהותית. הביקורת  שאין 

ראיות תומכות בסכומים ובמידע.

המדינה  בחוקי  הקבלניות  החברות  עמידת  בדיקת  היא  הביקורת  מטרת 

ובהמלצות דוח גולדשמיט, כפי שבאו לידי ביטוי בחוזה עם הקבלן, לרבות 

תשלומי הבראה, תשלומים עבור חופשה וחוק שעות עבודה ומנוחה.

העסקה הוגנת

במהלך שנת 2013 החל יישום החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, אשר 

נכנס לתוקפו ביוני 2012, במטרה להגביר ולייעל את אכיפתם של דיני העבודה. 

חוק זה, העוסק בקבלנים בתחום השמירה, ההסעדה והניקיון בלבד,  מעגן 

בתוכן אמצעי אכיפה אותה החלה כיל במסגרת דוח גולדשמידט על קבלניה. 

מכיוון  גולדשמידט,  דוח  אכיפת  עבודת  את  משפטית  ומחזק  תומך  החוק 

שהוא מאפשר להטיל עיצומים כספיים על קבלנים בתחום הנ”ל כאשר אינם 

עומדים בו. על פי חוק זה, בודק מוסמך צריך לחתום על כך שהקבלן עומד 

בחוק להגברת האכיפה. 

במהלך 2013:  

p  בכל כילי  ייעוץ  מוקד  היום  מהווה  גולדשמידט  מצוינות  תת-מרכז 

הסוגיות של דוח גולדשמידט ויישומן.

p  לשם בכיל  גולדשמידט  דוח  ובאכיפת  ביישום  אחיד  טיפול  נוהל  קיים 

השגת אפקטיביות מרבית באכיפה מול הקבלנים.

p  דוח יישום המלצות  ואחיד כדי להבטיח את  קיים מנגנון בקרה שוטף 

גולדשמידט לאורך זמן.

p .בוצעה הפצת הנחיות אחידות לכל חברות כיל

p  תפעול ארגז כלים – הובלת תהליך אחיד מול כל חברות כיל באמצעות

קובץ הכולל את כל הכלים הנדרשים להפעלת התהליך מול הקבלנים, 

ביניהם מכתבי ההתראה לקבלנים. 

p .קבלת מידע בזמן אמת באמצעות שקיפות בין החברות

p  הקבלנים בעבור  עבודה  דיני  אכיפת  נוהל  של  והפצה  עדכון  התבצע 

בתחומים הרלוונטיים החתומים על הדוח.

p  בוצע עדכון קובץ קבלנים אחיד של כלל כיל, המהווה תשתית בסיסית

לקיום הביקורות.

p .הקבלנים לעובדי  רפואיות  בדיקות  בנושא  מתועד  מעקב   מתבצע 
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תכנית האכיפה של החוק להגברת האכיפה ודוח 
גולדשמידט 

האכיפה  חוק  תחת  אשר  כיל  חברת  קבלני  מול  הביקורת  תהליך  מתקיים 

)קבלני ניקיון, הסעדה ושמירה( 

p .קבלנים בתחום ניקיון, שמירה והסעדה הוחתמו על נספחים להסכם

p  ,במסגרת נספח גולדשמידט, כל קבלן הנותן שירות החתום על הנספח

החברתי  ולממונה  לקבלן   מועברים  הביקורת  ממצאי  בנפרד.  נבדק 

לדוח גולדשמידט, וכוללים פירוט של  מהות הליקויים, שמות העובדים, 

סכומי הליקויים שנמצאו ודרישה לתיקון הליקויים תוך פרק זמן סביר.

p  התנאים לבחינת  כיל  בחברות  סיורים  מתקיימים  הנוהל  במסגרת 

הפיזיים בהם עובדים עובדי הקבלנים.

שינויים ארגוניים

בחברות כיל, שינויים ארגוניים מבוצעים בהתאם להסכמי העבודה בחברות 

ובתיאום עם ועד העובדים. בכל מקרה, כל הנושאים בתחום משאבי אנוש 

מטופלים בהתאם לחקיקה המקומית בכל אזור פעילות. 

תחלופת עובדים
מרבית  התעסוקתית.  היציבות  בתחום  מובילה  חברה  להיות  גאה  כיל 

במקרים  רבות,  שנים  במשך  בה  לעבוד  נשארים  בכיל  הנקלטים  העובדים 

מצויינים  העסקה  תנאי  לעובדיה  מציעה  כיל  שנים.  לעשרות  אף  רבים 

ומסלולי התמקצעות וקידום. בשל כך שיעור פרישת ותחלופת העובדים בכיל 

הוא נמוך ביחס לשאר ענפי המשק בכלל וביחס לענף התעשייה בפרט. גם 

זכויות  על  להגן  מאמצים  עושה  כיל  העסקית  בפעילות  ירידה  של  בעיתות 

עובדיה ועל תעסוקתם.

בישראל, במהלך שנת 2013 לא היו פיטורי עובדים. 

יחד עם זאת, במסגרת הערכות לתוכנית התייעלות, בעקבות מצב המשק 

וקיפאון  חדה  מחירים  בירידת  המאופיין  האשלג,  תעשיית  של  הגלובלי 

ברכישה, בתחילת 2014, 118 עובדים בחרו לפרוש פרישה מוקדמת בהסדר 

המיטיב את תנאי פרישתם.

עובדי  מכלל  כ-5%  על  עמד   2013 בשנת  בכיל  העובדים  תחלופת  שיעור 

החברה.

הכנת עובדים לפרישה
מחברות  בחלק  הפרישה.  בשלב  גם  לעובדיה  לסייע  מאמצים  עושה  כיל 

עוסק  זה  קורס  ימים.   6-14 קורס הכנה לפרישה בהיקף של   כיל מתקיים 

כולל  הקורס  הפנסיה.  לתקופת  עבודה  מחיי  המעבר  של  שונים  בהיבטים 

סדנאות והרצאות במגוון נושאים רלוונטיים לפנסיונר החדש כגון:

p  המערכת על  הפרישה  השפעת  הפרישה,  של  הפסיכולוגי  ההיבט 

זוגיות  בנושא  סקסולוג  רופא  של  הרצאות  והזוגית,  המשפחתית 

ואינטימיות לאחר הפרישה.

p  .הרצאת עו”ד בנושא  הסדרי רכוש במשפחה, צוואות וירושות

p  הפנאי ניצול  והתעמלות,  נכונה  תזונה  בריאות-  בנושא  הרצאות 

והתנדבות בקהילה.

p  הכנסה במס  זכויות  נושא  המשפחה,  כלכלת  ניהול  בנושא  הרצאה 

וזכויות בביטוח לאומי.

לחילופין כאשר  או  לצורך אחת לתקופה  נקבעת בהתאם  תדירות הסדנא 

מקודמות תוכניות של פרישה מוקדמת. בחלק מהמפגשים משתתפים גם 

בני ובנות הזוג של הפורשים.

הדרכה והכשרת עובדים

ההדרכה  פעילות  את  תחתיו  המרכז  כילי  למידה  מרכז  מופעל  בישראל 

מרכזיים:  תחומים  במספר  עוסק  המרכז  ומנהלים.  עובדים  של  וההכשרה 

בכיל,  לחברות  המשותפים  בנושאים  ארגוניים  ופתרונות  סוגיות  פיתוח 

הכשרה ופיתוח מנהלים, ביצוע קורסים מקצועיים, כנסים מקצועיים, ימי עיון 

ועוד. צוות הנהלת המרכז מורכב מנציגי המגזרים. 

במרכז הלמידה ומחוצה לו מתקיימות הדרכות תקופתיות בתחומים מגוונים 

עסקיים,  הגבלים  פנימית:  אכיפה  תוכניות  לכיל  יש  בהם  בתחומים  לרבות 

ניירות ערך, בטיחות, אקולוגיה, מניעת הטרדה מינית, מניעת עישון במקומות 

ציבוריים, דיני עבודה ואתיקה. 

כגון:  המקצועיות  רמת  להעלאת  נוספות  פעילויות  מתבצעות  כן,  כמו 

קליטת עובדים בעלי השכלה מקצועית בתחומים שונים, ביצוע קורסי מיון 

ואחזקה(,  הפעלה  )במקצועות  קליטה  לפני  למועמדים  ראשוניים  והכשרה 

ביטחון/  בטיחות/  אחזקה/  )הפעלה/  שונים  בתחומים  עיסוק  תיאורי  הכנת 

אקולוגיה/ פרויקטים( וכו’. 

בשנת 2013 המשיכה בחברות כיל ישראל תוכנית רוחבית משותפת לפיתוח 

מנהלים בכירים בישראל. במסגרת תוכנית זאת התבצעו 11 מחזורים בהם 

השתתפו כ- 170 מנהלים בכירים. במקביל בשנים אלו בוצעו בחברות תוכניות 

פיתוח צוותים מדרג הנהלת מגזרים ועד דרגי ניהול הביניים. 

 61 על  עומד  לעובד  ההדרכה  שעות  ממוצע  אמריקה,  בצפון  כיל  בחברות 

שעות בשנה.

בחברות כיל בישראל, ממוצע שעות ההדרכה השנתי לעובד בשנים קודמות 

עומד על כ-38 שעות לעובד בשנה. 

פורום מנהלים - שיחות מנכ”ל
אחת קבוע,  באופן  המקיים  מנהלים”  “פורום  לפעול  החל   2013  בשנת 

לרבעון, שיחות עם מנכ”ל החברה במדיום אינטרנטי. חברי הפורום, המונים 

כ-350 מנהלים בדרגות ניהול שונות, מקבלים ישירות מהמנכ”ל סקירה על 

 .online שאלות  לשאול  מוזמנים  המשתתפים  עבודה.  וכלי  החברה  מצב 

נוסף  זו מעודדת תרבות של תקשורת פנים ארגונית, מעניקה מימד  שיטה 

את  ולהרחיב  להכיר  האפשרות  את  בידיהם  ונותנת  ועובדיו,  המנהל  ליחסי 

ידיעותיהם על החברה מעבר לפעילותם השוטפת. 

העצמת נשים בכיל

 2011 בשנת  הוקם  זו,  פעילות  במסגרת  בארגון.  נשים  לקידום  פועלת  כיל 

הבכירות  המנהלות  וחיזוק  בניה  הן  שמטרותיו  נשים  להעצמת  הפורום 

כלים  מתן  בפורום,  הבכירות  בין  רוחביים  קשרים  וביסוס  היכרות  בחברה, 

להעצמה והתפתחות אישית וניהולית, חשיפה לדרג הניהולי הבכיר בחברה, 

חשיפה לנשים מובילות במשק הישראלי והשפעה על התרבות הארגונית. 

התוכנית נמשכה שנתיים, במהלכן נפגש הפורום אחת לחודשיים. משתתפות 

הפורום נדרשות למחוייבות לתהליך וחלה חובת השתתפות בכל המפגשים 

ולקיחת חלק פעיל בפרויקט אחד לפחות שהפורום יוזם. התוכנית מנוהלת 

על ידי ועדת היגוי וחברות הפורום. 

הפורום פועל באופן שוטף על שלושה צירי פעילות 
שהוגדרו לו:

טיפול . 1 כולל:  זה  פעילות  ציר   - הפורום  חברות  ואימון  העצמה 

 בדילמות ניהוליות אישיות במסגרת הפורום, גיבוש אופק ניהולי אישי, 

בארגון,  למנהלים  חשיפה  בחברות,  המנהלות  חיזוק  אישית,  העצמה 

דרכים  שיטות,  ולימוד  הכילית  ברמה  לתהליכים/נושאים  חשיפה 

ומודלים לניהול נשי.

מנהלות . 2 פורטל  הקמת  כולל:  זה  פעילות  ציר   - בכיל  עשייה  קידום 

מובילות, תוכנית העצמה לאקדמאיות בארגון, תוכנית חניכה למנהלות 

חדשות בארגון, “מפגשים נודדים” לעובדות בחברות השונות וחשיפת 

הפורום בהדרכות ופורומים שונים בחברות.   

תרומה לקהילה - ציר פעילות זה כולל: גיבוש “אמירה חברתית” של . 3

הכישוריים  ניצול  למצוינות,  הקשורים  לנושאים  דגש  מתן  הפורום, 

לטובת  בפורום  המנהלות  של  והמקצועיים  הניהוליים  הייחודיים, 

הקהילה, איתור אוכלוסיית יעד/נושא לקידום מצוינות חברתית ושילוב 

של נשות הפורום בפעילות בתחום שיבחר. 

העצמת עובדים
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ייצור תעשייתי, בפרט בתעשייה הכימית המצריכה טיפול בחומרים מסוכנים 

ושימוש בלחץ ובטמפרטורה גבוהים, מחייב נקיטת אמצעי זהירות מיוחדים. 

חלק מהמוצרים, מחומרי הגלם ומתהליכי הייצור של כיל, מאופיינים ברמת 

בכל  נאות  ומשימוש  הנדרשת  המקצוענות  מרמת  לחרוג  שעלול  למי  סיכון 

אמצעי הבטיחות המחייבים.

כדי להבטיח את בטיחותם של העובדים ויתר האנשים הנמצאים במפעליה, 

הנקבעים  מחמירים  תעסוקתית  וגהות  בטיחות  בתקני  לעמוד  כיל  נדרשת 

רבים  משאבים  משקיעה  כיל  ובינלאומיים.  מקומיים  ותקנים  חוקים  ידי  על 

למנוע  בשאיפה  תעסוקתית,  וגהות  בטיחות  ובאמצעי  חניכה  בהכשרה, 

תאונות ומתוך דאגה מתמדת לעובדי החברה, קבלניה וכל הבאים באתריה.

בראייה הקרובות.  בשנים  תאונות”  “אפס  של  יעד  לעצמה  הציבה   כיל 

בתחום  ולמצוינות  לשיפור  מתמדת  בחתירה  היעד  מתבטא  רב-שנתית 

הבטיחות בכל אתר ואתר, במטרה להשיג ירידה במספר התאונות וה”כמעט-

תאונות” ובשיפור רמת הבטיחות בעבודה.

כדי להשיג יעד זה מבצעת כיל את הפעולות הבאות:

p  בין תאונות”.  “אפס  יעד  בהשגת  ממוקדים  תהליכים  יישום  המשך 

התהליכים כלולה תכנית “בטיחות משימתית” ותכנית “בטיחות בראש”.

p )נס”א( אופרטיבי”  סיכונים  “ניהול  של  מתודולוגיה  יישום   המשך 

לניהול ולמניעה של סיכונים בטיחותיים.

p  שירותים לנותני  לעובדים,  הסמכות  ובקרת  מקיפה  הדרכה  מערכת 

ולעובדי קבלן בתחום הבטיחות.

p  העבודה באזורי  סביבתית  תעסוקתית  גהות  ניטור  בדיקות  ביצוע 

בריאותם את  להבטיח  כדי  לכך,  מעבר  ואף  התקנות  פי  על   כנדרש 

של העובדים.

p  יישום תהליכים של ניתוח והערכת סיכונים תפעוליים וגהותיים למניעת

במהלך  במפעלים.  מסוכנים  ולתהליכים  למוצרים  העובדים  חשיפת 

שנת 2013 בוצעה עבודה נרחבת עם חברת הייעוץ EY  להגדרת גורמי 

סיכון ודרכים למדידה לשם המשך השיפור.

p  רפואה מערך  והפעלת  לעובדים  תקופתיות  רפואיות  בדיקות  ביצוע 

בתי  עם  פעולה  בשיתוף  בתוך המפעלים  מונעת,  ורפואה  תעסוקתית 

החולים ומומחים לרפואה תעסוקתית ומונעת.

p  ,לקחים ולהפקת  הבטיחות  תודעת  להטמעת  בין-חברתיות  פעולות 

היזון חוזר ועידוד תכניות ורעיונות.

p  פיתוח מערכת בקרה ממוחשבת לניהול הבטיחות והגהות בחברות תוך

מתן דגש על ביצוע הדרכות לכלל העובדים, על פי החתך המקצועי.

p  המשך תפעול ותרגולים של מערך חירום פנים-מפעלי, מאומן מתורגל

התעשייה  מתחום  חירום  באירועי  הולם  מענה  למתן  היטב,   ומצויד 

ואירועים מתחום פגעי טבע.

p  בחברות לפגוע  שעלולים  האירועים  מכלול  של  סיכונים  סקרי  עדכון 

ניהול לתקנת  בהתאם  חיצוניים,  יועצים  בסיוע  יתרחשו,    אם 

הבטיחות שתכנס לתוקף באוגוסט 2014 בישראל. 

p  ביצוע פעולות התאמה )הרמוניזציה( של תהליכי ניהול הבטיחות, בין

כל חברות כיל.

p  שתופעל העבודה(  לשעות  )מחוץ  בבית”  “בטיחות  תוכנית  גיבוש 

גלובלית בחברות כיל בסוף 2014.

נכללות  היתר  בין  העבודה.  בהסכמי  גם  כלולים  והגהות  הבטיחות  נושאי 

בהסכמים הוראות בדבר חובת בדיקות רפואיות טרם קבלה לעבודה וביצוע 

תקנון  כן,  כמו  ולתפקיד.  לגיל  בהתאם  לתקופה  אחת  רפואיות  בדיקות 

העבודה כולל מגוון הוראות בנושאים דוגמת היגיינה ותקנון משמעת מקיף 

בו התייחסות לעבירות בטיחות.

בחברות כיל פועלות ועדות בטיחות פריטטיות שבהן חברים נציגי ההנהלה 

כגון  ויישומן,  הבטיחות  סדרי  לקביעת  אחראית  ועדה  כל  העובדים.  ונציגי 

חובת השימוש בציוד מיגון אישי, בדיקות תקופתיות לעובדים, קנסות בגין 

עבירות בטיחות ועוד.

ל”ממונה  הסמכה  קורס  עוברים  בישראל  כיל  במפעלי  מהמנהלים  רבים 

בטיחות בעבודה” של משרד הכלכלה. 

כמו כן, פועלים צוותי שיפור במפעלים כדי לפתח וליישם רעיונות מתקדמים 

נושאות  תחרויות  מתקיימות  שנה  מדי  הבטיחות.  רמת  לשיפור  ומקוריים 

פרסים על הישגים בתחום הבטיחות.

אנשי  שותפים  שבו  גלובלי  תאגידי  בטיחות  מצוינות  פורום  פועל  בכיל 

כיל  ומדיניות  הנחיות  נדונות  בפורום  ובעולם.  בארץ  מהחברות  הבטיחות 

ומוצגים אירועים ופעילויות שנעשו בחברות כיל השונות.

ומתקיימים  והגהות  הבטיחות  בתחום  אכיפה  תכנית  מופעלת  במגזרים 

מבדקים פנימיים וחיצוניים שוטפים לווידוא עמידה בדרישות הדין והוראות 

כיל. ניתוח אירועי תאונה ו”כמעט תאונה” מבוצע בכל חברות כיל. 

בטיחות וגהות

בכיל פועל פורום מצוינות 

בטיחות תאגידי גלובלי שבו 

שותפים אנשי הבטיחות 

מהחברות בארץ ובעולם. בפורום 

נדונות הנחיות ומדיניות כיל 

ומוצגים אירועים ופעילויות 

שנעשו בחברות כיל השונות.

פרק 3. סביבת העבודה < בטיחות וגהות

פרויקט מנהיגות בטיחותית

הדדית,  למידה  של  פרויקט  הוא  בטיחותית  מנהיגות  פרויקט 

היא למעשה  על הבטיחות  כי השמירה  שנרקם מתוך התפיסה 

פועל יוצא של תרבות ניהולית נכונה. 

המלח,  ים  במפעלי  כפיילוט  מתקיים  אשר  הפרויקט,  במסגרת 

מנהלים שובצו ביחידות שאינן יחידותיהם, ערכו ראיונות, ביצעו 

בדיקות ותצפיות, במטרה ללמוד על היבטי ניהול שונים, ביניהם 

עם  המשובצים  המנהלים  נפגשו  זה,  שלב  בתום  בטיחות.  גם 

המבדק,  תוצאות  את  להם  ושיקפו  המקוריים,  היחידות  מנהלי 

כאשר חצי שנה לאחר מכן נערך מפגש נוסף בו הציגו המנהלים 

שעבר  הזמן  בפרק  שנעשו  השינויים  את  הבוחנים  למנהלים 

פעולה  ושיתוף  להצלחה  זכה  התהליך  המצב.  שיקוף  בעקבות 

בקרב המנהלים.

131
כיל בע״מ. דוח אחריות תאגידית 2013

130
כיל בע״מ. דוח אחריות תאגידית 2013



במפעל IBerpotash בספרד אירעו במהלך שנת 2013 שתי תאונות קטלניות. 

בחודש ינואר נהרג עובד שנפגע כתוצאה מהדרדרות קרון רכבת. 

בחודש דצמבר קיפחו את חייהם שני עובדים שעסקו בעבודת אחזקת ציוד 

במכרה התת קרקעי, בשעה שתקרת מנהרה קרסה עליהם. תחקיר הרשויות 

)מינהל המכרות, הפיקוח על העבודה והמשטרה( היה תוך שיתוף  בספרד 

גורמי  לזהות את  כוונה  IBerpotash, מתוך  וסיוע מלא של הנהלת  פעולה 

התאונות המצערות ולהפיק לקחים לבל ישנו מקרים דומים.

200820092010201120122013

0.83 0.84 1.41.31.10.9שיעור תאונות עבודה  

4128312228.623.3שיעור אובדן ימי עבודה

IR

SI

להלן ריכוז השוואת הנתונים לשנים 2013 - 2008: הפעולות השונות בתחום הבטיחות, ניתוח של תאונות וכמעט-תאונות ובקרה על עובדים ועובדי קבלן, באות לידי ביטוי בירידה המתמדת במדדי הבטיחות 

העיקריים: תאונות עבודה והיעדרויות.

בגרפים הבאים מוצגים נתוני תאונות העבודה וימי ההיעדרויות בכיל בשנים 2007-2013:

זכיות בתחום לשנת 2013

בשנת 2013 זכתה כיל במקום השני בפרס הבטיחות התעסוקתית 

במקום  הלחץ  להפחתת  תכניתה  עבור   ,2013 לשנת  בגרמניה 

לחברות  תהליכיים  פתרונות  בקטגוריית  התמודדה  כיל  העבודה. 

ענק, במסגרת התערוכה הגדולה ביותר באירופה בתחום הבריאות 

מאשרת  זו  זכייה  בדיסילדורף.  שנערכה   ,A+A-ה התעסוקתית, 

במלוא  להמשיך  אותה  ומעודדת  הנכון  במסלול  נמצאת  שכיל 

המרץ כפי שפעלה עד היום.

למופת  חברה  בתואר  זכתה  שבסין   ICL Jiangyn חברת  כן,  כמו 

המשרד  ע”י  הוענק  אשר  ובטיחות,  תעסוקתית  בריאות  בניהול 

  .Jiangyn -לבטיחות ב

בשנת 2014 זכתה כיל CPL במקום הראשון בתחרות “צוותי הצלה” 

בתחרות השנתית של כלל מכרות אירלנד ואנגליה.

פרק 3. סביבת העבודה < בטיחות וגהות

בטיחות בבית

נוסף על הפעילות לשיפור הבטיחות בסביבת העבודה, מקיימת 

בטיחות העובד מחוץ לשעות  על  כיל פעילות שמטרתה שמירה 

״בטיחות  פרויקט  תוכנן   2013 שנת  במהלך  כך,  לשם  העבודה. 

העבודה.  לסביבת  מחוץ  והתאונות  הסכנות  לצמצום  בבית״, 

במסגרת התכנון הוקמו צוותי היגוי בפריסה גיאוגרפית )אירופה, 

העובדים  בקרב  סקרים  ונערכו  וישראל(,  )סין(  אסיה  ארה”ב, 

נושא  בין היתר, עלה למשל  נדרש טיפול.  למיפוי הנושאים בהם 

כך,  על  נוסף  לטיפול.  ראשון  כנושא  וחשמל  גז  באש,  הטיפול 

אפליקציות  הניידים  הטלפון  למכשירי  להוריד  העובדים  הונחו 

עזרה ראשונה מקומיות, המספקות למשתמש כלים להתמודדות 

שונים  באמצעים  לעובדים  יתוקשר  הבא,  בשלב  הצורך.  במידת 

מידע בנושאים שעלו על ידיהם בסקר. 

העובד,  בבית  הבטיחות  לשיפור  המאמצים  במסגרת  כן,  כמו 

הופצו במפעלי כיל חומרי הסברה ומשחקים משפחתיים במטרה 

להעלות מודעות ולתת כלים למזעור סכנות בבית ובסביבתו. כך 

למשל, עובדי תרכובות ברום בישראל קיבלו לביתם משחק קלפים 

לואיס  בסנט  החברה  ועובדי  בבית,  בטיחות  בנושא  משפחתי 

היווצרות  בעת  והתנהגות  לזיהוי  הסברה  חוברות  קיבלו  בארה”ב 

“קרח שחור” - כיצד להימנע מתאונות כאשר מצטבר קרח שקפא 

על הכבישים. 
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 התמודדות עם איומי
אבטחת מידע וסייבר 

האחרונות  בשנים  בוצעו  ובטיבם  האיומים  בכמות  הניכרת  העלייה  לאור 

תוכנית  מיישמת  כיל  בתחום.  החברה  הערכות  במסגרת  רבים  מהלכים 

למיגון מערכות המידע, הכוללת הפרדת רשתות מערכות המידע ממערכות 

המיחשוב התהליכי, מיגון פיסי של חדרי מחשב ומסופים והדרכת עובדים. 

כמו כן, מונו מחזיקי תפקידים; חוברה מדיניות אינטגרטיבית לטיפול בנושא 

סקרי  מבוצעים  השונים;  במגזרים  עבודה  תכניות  נקבעו  סמכה  על  אשר 

סיכונים בכלל המפעלים בארץ ובמרבית מפעלי התאגיד בעולם ועוד.

כלל הפעילויות מנוהלות ומבוקרות על ידי כמה מרכזי מצוינות בכיל, בדגש 

על מרכז מצוינות IT ושיתוף, מרכז מצוינות מחשוב תהליכי ומרכז מצוינות 

כיל הדרכות בדבר התמודדות  כ-6,800 מעובדי  2013 עברו  ביטחון. בשנת 

ובאנגלית  בעברית  תושק  ייעודית  לומדה  מידע.  אבטחת  של  איומים  עם 

במהלך 2014 והוצבו יעדים כמותיים ליישום תכניות עבודה לשנים הקרובות, 

שמטרתן קידום התחום והתאמת העשייה לאיומים הרבים הניצבים בפתחו 

של התאגיד.

ביטחון

הואיל ובמפעלי כיל מצויים חומרים מסוכנים ורכוש רב ערך, כיל משקיעה 

שלה,  הפעילות  אתרי  של  ביטחונם  על  בשמירה  רבים  ומשאבים  מאמצים 

כיל  בחברות  הביטחון  מדיניות  במפעליה.  והעובדים  הסובבת  הקהילה 

התקפים  המחמירים,  והתקנות  החוקים  ההנחיות,  יישום  על  מבוססת 

במקום הפעילות ואף מעבר לנדרש על פי הנחיית הרשויות. פעילות הביטחון 

מבוצעת תוך שיתוף פעולה עם גורמי הביטחון המקומיים בתחומי הפעילות 

של החברה. בשנת 2008 החלה כיל בביצוע עיבוי מערך הביטחון במפעלים 

הפנימית  הבקרה  במסגרת  כשגרה  גם  נבדקים  ביטחון  נושאי  בישראל. 

התקופתית ברחבי העולם.

לאחרונה הוקמה במפעלי החברה בישראל רשת ביטחון תלת-שלבית לכל 

מפעל: שכבת ביטחון פיזית חיצונית הכוללת גדר, שכבת ביטחון אלקטרונית 

הכוללת סנסורים ושכבת ביטחון לניהול הכוללת חדרי בקרה וניהול מבצעים 

לטיפול באיומים משתנים.

בשנת 2013 בוצעו מספר תהליכי שיפור משמעותיים 
ברמת האבטחה במפעלי כיל:

p  רמת ההכשרה והכשירות של בעלי תפקידים במערך האבטחה שופרה

ועומדת בתקני הרגולטור.

p  בתחום בסטנדרטים  העומדים  כיל,  לכלל  אחידים  סטנדרטים  נקבעו 

ומעבר להם.

p  היקפיות )מצלמות  הטכנולוגיות  האבטחה  אמצעי/מערכות  שופרו 

מזהות תנועה, מכ”מים, בקרת כניסת היסעים וכיו”ב(.

p .24/7 שופרו מוקדי הביטחון במפעלים, שבחלקם פועלים

p .מתקיימים תהליכי בקרה ובידוק ביטחוניים בכניסה למתקני החברה

p  הוסדר שיתוף פעולה מלא בין מערכי האבטחה והרגולטור בכל נושאי

הביטחון הרלוונטיים.

p  )הרחוק ומזרח  )ישראל,אירופה,אמריקה  הגלובלי  המצוינות  מרכז 

העולם.  ברחבי  כיל  מפעלי  לכלל  המידע  את  ומפיץ  מרכז   מנחה, 

פרק 3. סביבת העבודה < בטיחות וגהות

בריאות עובדים

שיפור  שמטרתה  בריאות  תכנית  כיל  הפעילה  האחרונות  השנים  בשלוש 

כשירותו התפקודית של העובד, שיפור בריאותו של העובד )הפחתת גורמי 

סיכון למחלות לב ואחרות, והפחתת ימי מחלה( והגדלת שביעות רצונו של 

העובד ממקום עבודתו. התכנית כוללת שלושה מרכיבים:

ולהרגלי . 1 לכושר  לפעילות,  ועידוד  פרטנית  הכוונה   – האישית  ברמה 

תזונה נכונה.

ברמת סביבת העבודה – העלאת המודעות לאורח חיים פעיל ולתזונה . 2

בריאה.

ברמת תנאי השירות – שיפור מערך ההזנה והתאמת השירות לתזונה . 3

בריאה.

חברות  עובדי  של  וגם  החברה  עובדי  של  לבריאותם  לדאוג  מחויבת  כיל 

דוח  למסקנות  החברה  ממחויבות  כחלק  במפעליה,  המועסקים  קבלניות 

גולדשמיט עליה ניתן לקרוא בפרק העסקה הוגנת.

 רכישת מיומנויות נהיגת שטח
במפעלי ים המלח

נהגים  ל-340  נהגים  הדרכת  קורס  המלח  ים  במפעלי  נערך  השנה 

הנוהגים בדרכים לא סלולות. היוזמה לקיום הקורס נכללה בהמלצות 

הקורס  רכבים.  של  פגיעה  אירועי  בנושא  כיל  לכלל  מקיף  סקר  דוח 

מנת  על  וידע  כלים  לנהגים  והעניק  ומעשית  תיאורטית  הדרכה  כלל 

להתמודד עם המכשולים שמציבה הנהיגה בשטח, כחלק מהתוכנית 

להפחתת תאונות.  

קרן סיוע רפואית מיוחדת לעובדים

קרן הסיוע הרפואי נועדה לסייע לעובדים במקרים רפואיים בלבד ולאחר 

וביטוחי עבודה  )ביטוחי קופ”ח  שמוצו כל האפשרויות האחרות לעזרה 

לקופת  חודש  מדי  סמלי  סכום  המעבירים  החברה  עובדי  למיניהם(. 

מנציג ההנהלה,  מורכבת  הצורך. הקרן  לעזרתה במקרה  זכאים  הקרן, 

נציג מועצת העובדים ומחמישה נציגי ציבור. הקרן מעניקה סיוע בסדרי 

להשתתפות  ועד  תרופות  של  בעלויות  מהשתתפות  החל  שונים,  גודל 

בניתוחי השתלה בחו”ל, וועדת הביקורת של מועצת העובדים מבקרת 

את התנהלותה. הועדה מתייעצת עם אנשי מקצוע מהשורה הראשונה 

על מנת לעדכן ולהתאים את פעילות הקרן לצרכים המשתנים. 
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מענה על צרכים אנושיים בסיסיים:

פעילות כיל לאורך מחזור החיים:

מענה על צרכים אנושיים בסיסיים:

ביטחון תזונתיצמיחה ושגשוגבריאות

חקלאות

חומרים 
מורכבים

מזון

אחריות
חברתית

אנו בכיל מאמינים כי הבסיס ליכולתנו לפתח את עסקינו ולהצליח, הוא בראש ובראשונה החברה והקהילה פרק 4:

שבה אנו פועלים. החברה והקהילה הם העובדים המוכשרים שאנו מעסיקים, צרכנים  הקונים את מוצרינו, 

תושבי הסביבה בה ממוקמים מפעלינו, תושבי מדינת ישראל ותושבי המדינות האחרות שנותנים לנו זיכיון 

להשתמש במשאבים הטבעיים השייכים להם וכן המוחות הצעירים  שמפתחים את  טכנולוגיות העתיד 

שבזכותם אנו ממשיכים להיות חברה תעשייתית מובילה וחדשנית. תרומתנו והמעורבות שלנו בקהילה באה 

מתוך תפיסה וניסיון להשיב לקהילה על תרומתה העצומה לנו. לכיל מדיניות אסטרטגית בדבר מעורבות 

והשקעה בחברה ובקהילה שגובשה ואושרה על ידי דירקטוריון החברה בשנת 2001. בהתאם לאסטרטגיה 

של  התרומות  ועדת  ידי  על  נבחנת  תרומה  או  השקעה  כל  לקהילה.  השנתי  התרומה  תקציב  מאושר  זו, 

הדירקטוריון ועל ידי צוותי פעולה משותפים לכיל ולחברות אחרות בקבוצת החברה לישראל המקדמים 

פעילות חברתית משותפת.

שוקי הקצהשינוע ולוגיסטיקהייצור והפקהחומרי הגלם
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במהלך שנת 2014 עומדת כיל להרחיב ולהעמיק את מעורבותה 

לתמיכה  בנוסף  הפעילות.  תקציב  הגדלת  ידי  על  הקהילתית 

בפעילות בישראל, תגדיל כיל את פעילותה במסגרת הקהילות 

של לתפיסה  בהתאם  מיוחדת.  ייעודית  קרן  ותוקם   בחו”ל 

הבת  וחברות  המגזרים  של  הקהילתית  הפעילות   ,One ICL

שתחולק  מגזרים,  חוצת  כילית,  כלל  לפעילות  ותאוחד  תרוכז 

לאיזורים גיאוגרפיים ותרוכז על ידי מנהלי אזורים.

 20 בכ-  הסתכם   2013 בשנת  כיל  של  הכספיות  התרומות  סך 

הרבות  העבודה  שעות  את  כולל  אינו  זה  סכום  ש”ח.  מיליון 

הן  מהמקרים  בחלק  אשר  בהתנדבות,  עובדיה  שהקדישו 

הקהילתית  מעורבותה  ממקדת  כיל  העבודה.  זמן  חשבון  על 

ביישובי הפיתוח בנגב, בדימונה, ירוחם, ערד, באר שבע וביישובי 

ועוספייה,  חיפה  אתא,  בקריית  בצפון  גם  וכן  בנגב,  הבדווים 

ורווחת  שרווחתם  עובדיה,  מרבית  מתגוררים  שבהם  אזורים 

הקהילה שעמה הם נמנים היא בעלת חשיבות מיוחדת לכיל.

פרויקטי הדגל

פרויקט המועדוניות

פרויקט המועדוניות מופעל ברחבי הארץ על ידי הרשויות המקומיות בשיתוף 

משרד הרווחה ומשרד החינוך ובמימונם וכולל פיתוח וטיפוח של המועדוניות, 

וערכיים באמצעות קשר פעיל  והקניית תכנים חינוכיים  ידי מימון כספי  על 

והדוק של עובדי הקבוצה וגמלאיה, המלווים את פעילות המועדוניות. 

וכל  הארץ  בצפון  או  בנגב  יישוב  מאמצת  העיקריות  כיל  מחברות  אחת  כל 

קבוצת עובדים מאמצת מועדונית ביישוב אותו אמצה החברה. הקשר הוא 

על בסיס אישי וחם והעובדים משמשים חונכים, חברים ומדריכים. מועדונית 

היא מסגרת טיפולית המהווה מודל לבית מאורגן,  במודל נכון של משפחה, 

ומיועדת לילדים בגילאי 6-13.

מתקשים  שהוריהם  בסיכון,  כילדים  מוגדרים  זו  במסגרת  השוהים  הילדים 

אלימות,  קשה,  כלכלי  מצב  כגון  שונות,  מסיבות  היום  במשך  בהם  לטפל 

הרווחה  משרד  ידי  על  למועדוניות  מופנים  והם  ועוד  תפקוד  חוסר  הזנחה, 

והרשות המקומית.

בקרבת  ביישובים  מועדוניות  כ-60  ומנהליה  כיל  עובדי  אימצו   2013 בשנת 

מפעלי כיל )ירוחם, באר שבע, דימונה, ערד, בקריית אתא וחיפה(. במועדוניות 

יותר. במסגרת זו  שאימצה כיל נעשות גם פעילויות לנערות ונערים בוגרים 

וכן  שבע  בבאר  דאון(  תסמונת  עם  )ילדים  ית”ד  סניף  את  גם  כיל  מאמצת 

בתים חמים לנערות במצוקה בבאר שבע, דימונה וערד, במגזר הבדווי בנגב 

ובעוספייה. 

סכום התמיכה במועדוניות עמד בשנת 2013 על כ- 2.5 מיליון ש”ח באופן ישיר 

ואלפי שעות התנדבות של המתנדבים על חשבון זמנם הפרטי של העובדים, 

הגמלאים ובני משפחותיהם. התרומות במועדוניות כללו התנדבות של צוותי 

העובדים, ביצוע תיקונים במבני המועדוניות, סידור פיזי, פיתוח סביבתי, ציוד 

וספרים,  נדרשים, במשחקים  כלי מטבח חשמליים  המועדוניות במחשבים, 

וכן בפעילויות  העשרה, טיולים, פעילויות בחגים ובחופשים.

העצמת יישובי הבדווים בנגב

הפזורה  ביישובי  והפעילות  התמיכה  בהגדלת  כיל  המשיכה   2013 בשנת 

נוער  העצמת  בתחומי  הפעילה  ברהט  מועדונית  הכוללת  בנגב  הבדווית 

וסטודנטים. הפעילות במסגרת המגזר הבדואי הסתכמה בשנת 2013 בכ- 1.5 

מיליון ש”ח. הפעילות מתבצעת בהובלת חברת מפעלי תובלה ובהשתתפות 

כיל  מסתייעת  ההתנדבותית  הפעילות  קידום  לצורך  נוספות.  כיל  חברות 

בר-קיימא,  נגב  עמותת  כגון:  מממנת  היא  שאותם  מקצועיים  בארגונים 

ילדים בסיכון, מרכז מידע  לרווחת  ליאלי  איזי שפירא, עמותת  בית  עמותת 

שמורות  רשות  ברהט,  ובילד  באם  לטיפול  תחנה  גבוהה,  להשכלה  והכוונה 

הטבע והגנים ועוד.

דוגמאות לפרויקטים שבוצעו במסגרת התכנית:

רווחה

p  ,מיוחדים צרכים  בעלות  ממשפחות  לילדים  מועדוניות  הפעלת 

בית, העשרה,  “בית חם” לסיוע בהכנת שיעורי  המועדוניות משמשות 

תגבור, פעילות חברתית ולימודי מחשב.

p .טיפול פרטני בילדים מעוכבי התפתחות, ריפוי בדיבור ופיזיותרפיה

p  מצוקה ממשפחות  הילדים  צורכי  על  העונה  בסיכון”  “ילדים  פרויקט 

כולל התערבות פסיכו-חברתית.

p  .תמיכה במרכז תעסוקתי-שיקומי לנפגעי נפש

p  .שירותי חינוך לילדים בעלי צרכים מיוחדים בסביבתם הטבעית

p .הפעלה וסיוע בגני הילדים

תעסוקה והשכלה גבוהה

p  עידוד הסביבה העסקית למתן שוויון הזדמנויות לתעסוקת אקדמאים

מהחברה הבדווית על פי הכשרתם וכישוריהם.

p  הפעלת מרכז השמה המקשר בין המעסיקים למועמדים, כולל תהליך

וקידום  למיון  ומרכז הערכה  והפעלת סדנאות  וליווי המועמדים  הכנה 

מועמדים. 

p  .מרכז הכשרה לקידום קריירה וכישורים עסקיים

20
סך התרומות הכספיות של כיל 

בשנת 2013 הסתכם בכ- 20 

מיליון ש”ח.

מיליון ש״ח

מוגבלויות,  בעלי  ונוער  ילדים  בקרב  פעילותה  ממקדת  כיל 

צרכים  ובעלת  נזקקת  אוכלוסייה  סיכון,  במצבי  ונשים  ילדים 

רפואיים מיוחדים וכן בחינוך ובמצוינות של תלמידים בתחומי 

כימייה, מחשוב, יזמים צעירים והכרת התעשייה. 

פרק זה יסקור חלקית את התכניות והיוזמות להם שותפה כיל 

ושותפים עובדיה בתרומת כסף, שווה כסף ושעות התנדבות.

פרק 4. אחריות חברתית < פרויקטי הדגל
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p  .עידוד וליווי הנוער להמשיך להשכלה הגבוהה ולבחירת מקצוע

p  הפעלת שני מוקדי מרכז מידע להשכלה והכוונה שמטרתם העלאת

רמת הנגישות להשכלה  אקדמאית, סיוע מערכתי בהתמודדות עם 

החסמים בקהילה ומול הדרישות האקדמיות. 

p  ,קיום סמינרים, סיורים במוסדות להשכלה, סיוע והכוונה במכינות

פסיכומטרי ולימודי האנגלית.

העשרה, חוגים וטיולים

p  משחקי ויצירה,  אומנות  מוסיקה,  ספורט,   – מגוונים  העשרה  חוגי 

חברה ועוד. 

p  טיולים והפעלות, קייטנת קיץ אקולוגית, מסיבות וחגיגות ימי הולדת

לילדים ועוד. 

p  .חוגים בתחום רפואת הפה והשיניים ותזונה נכונה

p  כלפי נוער  ובני  ילדים  עמדות  לשינוי  הפועלת  חן”  “תכנית  הפעלת 

אנשים בעלי מוגבלויות ונכויות התפתחותיות וקבלת השונה. 

p  .יצירת תשתית חברתית לפעילות ועשייה התנדבותית בתוך הקהילה

p .איתור ואימוץ ילדים לתכנית העשרה באמצעות מכון ויצמן למדע

שימור ערכי טבע וסביבה

p  ,תהליך ארוך טווח לשינוי הניהול הסביבתי באמצעות מערכת החינוך

הרשויות המקומיות ופעילות בשכונות ובקהילה.

p  והאקולוגיה באמצעות מערכת הנופים  שמירה על המגוון הביולוגי, 

החינוך בפזורה. 

p  .ISO14000 הכשרת עובדי הרשויות וסיוע בהסמכה לתקן

p  פרויקט משותף עם “אשל הנשיא” – חוויה חינוכית מעשית לתלמידים

בחברה הבדווית – פרויקט הקושר איכות סביבה, כלכלה וחקלאות. 

p  פיתוח מנהיגות צעירה מקומית והגברת המודעות לשמירה על ערכי

פסולת,  פיזור  צאן,  )רעיית  החיים  ולאורח  למורשת  במקביל  הטבע 

רכבי שטח(.

דוגמה נוספת לתמיכה בפזורה הבדווית היא פרויקט אימוץ “גדוד הסיור 

המדברי” על ידי חברת כיל דשנים. רוב המשרתים בגדוד הסיור כלוחמים 

המסיירים לאורך הגבולות עם עזה ועם מצרים הם בדווים בעיקר מהנגב. 

במסגרת הפרויקט תרמה החברה משאבים לזיווד בית הספר המיוחד של 

הגדוד, כולל התקנה של תשתית אינטרנט.

סיוע בתחומי רווחה ובריאות

תרומה לאגודת אלו”ט
כמו בשנים קודמות, גם ב-2013 אישר דירקטוריון כיל תרומה כספית לתמיכה 

באגודת אלו”ט. זאת בהמשך לתמיכה כספית של החברה בהקמתו ובמיגונו 

כיל  תרומת  סך  שבע.  בבאר  למתבגרים  אלו”ט  ובבית  האירוסים   כפר  של 

לבית אלו”ט בשנים 2005-2013 עמדה על סך של כ-11 מיליון ש”ח.  

תרומה לבית החולים סורוקה
להקמה,  שמיועדים  ש”ח  כמיליון  שנה  מדי  כיל  תורמת  האחרונות  בשנים 

פיתוח, רכישה והצטיידות של חטיבות בית החולים סורוקה. 

תרומה לאגודות סיוע 
כיל מסייעת ותורמת הן בכסף והן בשווה כסף לאגודות סיוע שונות הפועלות 

בדרום הארץ, בין היתר תרמה כיל להכנסת ספר תורה, להשתלות מח עצם, 

ותלמידים בעלי מוגבלויות לפעילויות השונות.  נוער בסיכון  לסיוע בהסעות 

בנוסף כיל תורמת לעמותת “חיים” לסיוע לילדים חולי סרטן ומשפחותיהם, 

לאגודת “אל סם” בבאר שבע, לארגון “ניצן” לקידום לקויי למידה, ללהקת 

“בת דור” לילדים בבאר שבע, לאגודה למלחמה בסרטן בסניף ערד,  לארגון 

לעולים  עזרה  לקרן  בדרכים,  לבטיחות  לעמותה  שבע,  בבאר  שרה”  “יד 

נזקקים בנגב ולעמותות נוספות הפועלות ביישובי קהילות העובדים של כיל 

כן, במסגרת עמותת  כמו  ישראל.  גם מתנדבים במשטרת  כיל  עובדי  בנגב. 

עולים ביחד מלווים מנהלים מכיל סטודנטים ואקדמאים מעולי אתיופיה.

העסקת ילדי עובדים בקהילה
חלק  לקחת  יכולים  בכך,  המעוניינים  עובדים  ילדי  הקיץ,  חופשי  בתקופות 

בעמותות  מועדוניות,  אבות,  בתי  חולים,  בבתי  שונות  במשימות  ולסייע 

עם  בשיתוף  בקהילה  פעילויות  ובמגוון  חריגה  אוכלוסיה  למען  וארגונים 

העיריות. שכרם של הילדים משולם על ידי חברות כיל.

אימוץ יחידות צבאיות

צבאיות  יחידות  כמה  מאמצות  החייל,  למען  הוועד  בשיתוף  כיל,  חברות 

החיילים.  לרווחת  ותורמות  משותפות  פעילויות  מקימות  שונים,  ובסיסים 

לאחרונה הצטרפה כיל לפרויקט “אמץ לוחם” אותה מפעילה האגודה למען 

החייל ובמסגרתו כיל דשנים מאמצת את גדוד הסיור המדברי וכיל מוצרים 

תעשייתיים מאמצת את גדוד רימון ומפח”ט גבעתי. שני המגזרים התחייבו 

כל אחד במסגרת התהליך  לתרומה של 100 אלף ש”ח בשנה לתקופה של 

שלוש שנים ברציפות, נוסף על פעילויות אימוץ משותפות ותכניות לקליטת 

קצינים וחיילים ללימודים ולתעסוקה בכיל.

התגייסות למען חיילים בודדים

העמותה לסיוע לחיילים בודדים לזכרו של מייקל לוין פתחה לאחרונה סניף 

חיילים  למען  לשעבר  בודדים  חיילים  ידי  על  הוקמה  העמותה  שבע.  בבאר 

בודדים כיום והיא שמה לה למטרה לתמוך וללוות את הצעירים לכל אורך 

התהליך – לפני גיוסם, במהלך השירות הצבאי וביציאה לאזרחות שאחריו. 

כיל מאמצת את מרכז העמותה בבאר שבע ותורמת לו ציוד רב, כגון ריהוט, 

מקלט טלוויזיה מערכת סאונד וציוד מטבח. כמו כן, יצא קול קורא לכל עובדי 

זכה  אשר  ושבת  חג  ולארוחות  בסופ”ש  בודדים  חיילים  לארח  בדרום  כיל 

להיענות רבה בקרב עובדי כיל. 

תרומת חבילות מזון

ופסח(  השנה  )ראש  בחגים  לשלוח  שנהגו  השי  את  ממירות  כיל  חברות 

לעמיתים וגורמים חיצוניים, למאות חבילות מוצרי מזון ותווי שי, ומקדישות 

אותם כתרומה למשפחות נזקקות בערי הפיתוח בנגב וכן לחבילות ממתקים 

לילדים חולי סרטן המאושפזים ומטופלים גם במסגרות יומיות במרכז הרפואי 

סורוקה בבאר שבע )במסגרת עמותת “חיים”(.

פעילות למען נשים

כיל מקדמת פעילות למען המגזר הנשי ובעיקר בסניפי ענב”ל ומסל”ן שבבאר 

שבע. בחודש אוגוסט 2008 אושרה מסגרת לתרומה בסך של כשני מיליוני 

מרכז  הוא  ענב”ל  שווים(.  )בחלקים  ולמסל”ן  לענב”ל  שנים   5 פני  על  ש”ח 

אלימות  נפגעות  נשים  מלווה  מסל”ן  מינית.  אלימות  נפגעי  בילדים  תמיכה 

ותקיפה מינית בהליך השיקום בצד הפסיכולוגי והסוציאלי.

תרומה לקהילה בתחומי איכות 
הסביבה

כיל משתתפת במיזמים שמטרתם קידום התרבות ושימור הסביבה ומעודדת 

את עובדיה להתנדב לקידום תחומים אלה. בשנים 2012 - 2013 השתתפה 

כיל בפעילויות אלה:

p  .ביצוע ניקוי יזום של ציר התנועה בערבה ממפעלי ים המלח ועד אילת

p  .הצבת תחנות ריענון בערבי חג וחול מועד סוכות ופסח בכביש הערבה

p  .תחזוקת דרכים לשמורות טבע ונוף בנגב

p  תחנת האכלת עופות דורסים על ידי רשות הטבע והגנים לצורך הגדלת

מספר העופות הדורסים בארץ.

p  .סיוע למטיילים באזורי פעילותה

p  סיוע לאירועי תרבות אזוריים ובכללם צעדות, רכיבה על אופניים בעיקר

של עמותות שונות לבעלי מוגבלויות, טיולי שטח מופעי תרבות ועוד.

שיקום פארק הנופלים 
ביוזמה משותפת של תרכובות ברום עם עיריית באר שבע, ארגון יד לבנים, 

קק”ל, חברת כיוונים וועד שכונת רמות בבאר שבע הוחלט על ביצוע פרויקט 

שימור וטיפוח פארק הנופלים לזכרם של חללי באר שבע והדרום במלחמות 

ישראל. תחילת המיזם צויינה בטקס נטיעות מכובד לרגלי אנדרטת חטיבת 

סמל  שמהווה  כבוד  של  עץ  נטיעת  על  לנוטעים  תעודות  חולקו  בו  הנגב, 

להמשכיות, להפרחת הנגב ולמתן תקווה לדורות הבאים תוך תרומה לסביבה 

ולמענה.

פעילות צוותי שיפור בקהילה
מוצרים  ממגזר  שיפור  צוותי  פועלים  חברתי,  בשינוי  חלק  לקחת  במטרה 

ועמותות  לארגונים  לסיוע  הפועל  צ.א.ל.ה,  ארגון  עם  בשיתוף  תעשיייתים 

של  העסקי,  מהמגזר  הניהולי  הכלי  באמצעות  חברתיות,  בבעיות  בטיפול 

צוותי השיפור. הרעיון העומד מאחורי צוותי השיפור, הוא פירוקן של בעיות 

מורכבות למספר בעיות קטנות, כאשר הטיפול בכל בעיה נעשה על ידי צוות 

שיפור ייעודי, בצורה מובנית ופשוטה. 

במסגרת שיתוף הפעולה, עובדים פעילים ובעלי נסיון בתחום צוותי שיפור, 

ישמשו כמנטורים / מנחי קבוצות שיפור חברתיות, וילוו במשך שנה קבוצת 

החיים  איכות  על  להשפיע  בכוונה  מגוונים  בנושאים  במתנ”סים  שיפור 

בישראל. 

אנשיה,  בקרב  שנצבר  המקצועי  הידע  את  לחלוק  כיל  יכולה  זה,  באופן 

בשיפור  לסייע  ובכך  חברתיות,  שיפור  קבוצות  והובלת  הנחייה  באמצעות 

איכות החיים בקהילות שונות.

פרק 4. אחריות חברתית < פרויקטי הדגל
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תמיכה בחינוך, בהשכלה ובמדע

העסקה של חניכים ושיתופי פעולה עם בתי ספר 
מקצועיים

כיל פועלת לעידוד לימודים מקצועיים בקרב תלמידי תיכון, בשיתוף עם בתי 

ספר תעשייתיים הפועלים תחת החסות של משרד התעשייה והמסחר. כיל 

מעסיקה חניכים תלמידי כיתות י”א וי”ב מארבעה בתי ספר בנגב. התלמידים 

יומיים בשבוע במפעלים בעיקר  ועובדים  ימים בבתי הספר  לומדים ארבעה 

במחלקות האחזקה, בחשמליה ובמחסנים. בבתי הספר התלמידים לומדים 

הבאים:  בתחומים  מקצוע  תעודת  להם  שמעניקה  מקצועית,  במגמה 

חשמלאות, מסגרות, מכונאות, מקצועות הרכב ועיבוד שבבי. כל חניך שמגיע 

לעבודה באחת מחברות כיל, מקבל חונך, עובד בחברה שמלווה אותו לאורך 

וקבלת הכשרה מקצועית מעשית  לימוד  הן בהיבט המקצועי של  כל הדרך 

כהמשך ללימודים בבית הספר והן בהיבט החינוכי של עזרה בהקניית כלים 

ידי לקיחת אחריות, מוסר עבודה, קבלת  להתמודד עם החיים הבוגרים על 

מרות, השתלבות בחברה וקבלת כלים להמשך החיים. 

גדולה שרוב התלמידים  גאווה  כיל השותפים בפרויקט חשים  ומנהלי  עובדי 

בסיום כיתה י”ב מתגייסים לצבא וגאים בכך שחלק מהחניכים שעברו מסלול 

זה נקלטים לאחר השירות הצבאי בחברות כיל במקצוע אותו למדו בתיכון. 

אנו רואים בתכנית זו חשיבות גבוהה בהיבט של תרומה לקהילה ובהיבט של 

בנית עתודה מקצועית לקליטה בחברה. בנוסף, כחלק משיתופי הפעולה עם 

התיכונים המקצועיים, רוכשת כיל ממפעל תיכון צור ערד מוצרים בהיקף של 

מאות אלפי שקלים לשנה, ומתקיים שיתוף של העובדים והתלמידים מתיכון 

אורט ערד בגיאוטופים תוך עריכת סיורים בחברה. בנוסף, תרמה כיל להקמת 

המעבדה למדעי כדור הארץ בתיכון אורט ערד.

 “יש לנו כימייה” – עידוד לימודי הכימייה
בשיתוף עם מכון ויצמן 

לעסוק  רבים  נוער  ובני  סטודנטים  רבות  שנים  משך  משכו  הכימייה  לימודי 

בתחום. עם התפתחות העולם האינטרנטי ומקצועות נוספים, פחתה אט אט 

התעניינות זו עד לכדי הבנה כי בשנים הקרובות צפוי מחסור באנשי הוראה 

נוער  בני  ופחות  ובתיכונים, פחות  ולמדעים. כבר בחטיבות הביניים  לכימייה 

כדי  אחרות.  לאלטרנטיבות  ופונים  המדעים  מקצועות  את  להגביר  בוחרים 

לנסות להפוך מגמה שלילית זו, מזה כחמש שנים ברציפות מובילה כיל יחד 

עם המרכז לקשר בין התעשייה הכימית ומערכת החינוך במחלקה להוראת 

המדעים במכון ויצמן, יוזמה משותפת לעידוד לימודי הכימייה בקרב תלמידי 

תיכון – “יש לנו כימייה”. 

מטרת הפרויקט היא לחשוף בפני התלמידים את עולם הכימייה, להדגיש את 

חשיבותה ותרומתה לחיי היומיום ולהציג את הקשר של הכימייה לתעשייה, 

ובלתי- מגוונות  למידה  דרכי  של  יישום  כדי  תוך  ולפרט,  לחברה  לסביבה, 

שגרתיות. 

תלמידים  מאות  שנה  מדי  משתתפים  בה  ארצית  תחרות  הפעילות  במרכז 

המעניק  צוות  מלווה  הפרויקט  את  הארץ.   ברחבי  ספר  בתי  מעשרות 

מדענים  לבין  בינם  הצורך  במידת  ומקשר  צמודה  הדרכה  לתלמידים 

הגמר  לשלב  שעלו  העבודות  הכימית.  ומהתעשייה  מהאקדמיה  ומהנדסים 

הרצאות  המשלב  מדעי  כנס  של  במתכונת  הנערך  סיכום  בכנס  מוצגות 

כרזות,  בנוסף מתקיימת תערוכת  ופעילויות מליאה עם מושבים מקבילים. 

פוסטרים מדעיים ותצלומים שבהם מציגים התלמידים את תוצרי עבודתם. 

כמו כן, במהלך השנה מתקיימים ימי עיון ייחודיים בהם מקבלים התלמידים 

שנרשמו לתחרויות כלים מקצועיים על ידי מומחים מתחומי המדיה השונים 

לאורך  התלמידים  את  המלווה  אינטרנט  אתר  לפרויקט  לביצוע.  והנחיות 
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השתתפות בתחרות הארצית לכימייה, תעשייה וסביבה “יש לנו כימייה”

גם בשנת 2013 מאות תלמידים לקחו חלק בפרויקט יש לנו כימיה. מתוכם, 

וסביבה.  תעשייה  לכימיה,  הארצית  בתחרות  גם  השתתפו  תלמידים   170

מרבית התלמידים שעלו לשלב הגמר היו תושבי הצפון והדרום.

תעשיידע
כיל פועלת בשיתוף עם התאחדות התעשיינים לקידום לימוד נושאי תעשיה 

ואיכות הסביבה במסגרת “תעשיידע” בכ-40 בתי ספר בישובי הנגב. במסגרת 

שיתוף פעולה של כיל עם עמותת תעשיידע, נרתמה כיל זו השנה הרביעית 

לסייע בהעברת סדנאות בבתי ספר. הסדנאות הועברו בבתי ספר בבאר שבע, 

ערד, דימונה, כסייפה, שגב שלום וירוחם. הסדנאות נועדו לחשוף את תלמידי 

חטיבות הביניים ללימודי הכימייה ולתעשייה הישראלית. במהלכן, התלמידים 

למדו על הקשר שבין הכימייה והתעשייה ועל ביטויי הכימייה בחיי היומיום. 

על  בדרום:  כיל  במפעלי  שימושיה  ועל  בכלל  כימייה  על  למדו  התלמידים 

הברום, האשלג והפוספט כחומרי גלם ועל התוצרים והמוצרים של מפעלי 

ים המלח, רותם אמפרט נגב, תרכובות ברום, פריקלאס ומפעל המגנזיום.

 

הם  בו  המפעל  על  סיפרו  השונות,  מהחברות  כיל  נציגי  הגיעו  סדנה  לכל 

עובדים ושילבו ניסוי כימי הקשור בו. ייחודה של הפעילות במעורבות גדולה 

תהליך  מהנדסי  הסביבה,  איכות  שיווק,  אנשי  מו”פ,  אנשי  מנהלים,  של 

וגיאולוגים. בנוסף, בשתי כיתות בחטיבות הביניים בערד ובעומר, ליוו עובדי 

הוצגו  מוצרים אשר  בייצור  את התלמידים  הלימודים  שנת  לאורך  החברה  

בפעילות  תעשיידע  עם  פעולה  לשתף  שמחה  כיל  השנה.  בסוף  בתערוכה 

שבשנים  העובדה  לאור  במיוחד  הכימייה,  לימודי  של  והעידוד  ההעשרה 

והן  בתיכונים  הן  המגמה,  בוגרי  של  במספרם  ירידה  נרשמה  האחרונות 

באוניברסיטאות. 

חברו  תעשיידע  ועמותת  דרום  החינוך-מחוז  משרד  ברום,  תרכובות  חברת 

שיעורי  יועברו  בו  יסודיים,  בבי”ס  שנים  בן שלוש  פרויקט  ליווי  לצורך  יחדיו 

העשרה בנושאים רבים הקשורים לתעשיית הכימיה ולחשיבות הברום בפרט. 

בפזורה  שבע,  בבאר  ספר  בבתי  ד’-ו’  כיתות  בתלמידי  מתמקד  הפרויקט 

נוספים  לימוד  ערוצי  הוקמו  זו,  לפעילות  בנוסף  ולהבים.  עומר  הבדואית, 

ומשחקים  לומדות  יש  בו   )www.bromi.co.il( ברומי  האינטרנט  אתרי  כמו 

בו  “ברומורים”  הנקרא  מורים  עבור  אינטרנט  אתר  וכן  לילדים  חינוכיים 

מופיעים מערכי שיעור, מצגות, סרטים וכו’.

פרק 4. אחריות חברתית < פרויקטי הדגל

תחרות הכימאי של הקרן לחינוך לכימיה    
)CEF – Chemical Education Foundation(

הצעיר,  הדור  בקרב  למדעים  החינוך  בהרחבת  לסייע  במטרה 

- בארה”ב  הצעירים  הכימאים  בתחרות  גם  כיל   תומכת 

)YBTC )You Be The Chemist Challenge. זוהי תחרות אקדמית 

הנערכת ביוזמת ה-CEF, בה מתוודעים תלמידים בכיתות ה’- ח’ 

לתפיסות מדעיות חשובות, לגילויים היסטוריים ולעצות בטיחותיות.  

מקומיות בתחרויות  מתמודדים  תלמידים  מ-20,000   יותר 

התלמידים הלאומית.  לתחרות  מגיעים  והנבחרים   וארציות 

לימודים. במלגות  זוכים  הראשונים  המקומות  לארבעת   שהגיעו 

העתיד  דור  והמרצת  בעידוד  חשוב  תפקיד  לקחת  שמחה  כיל 

במדעים, בהנדסה ובתעשייה.
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פרויקט יזמים צעירים
חברת הברום משתתפת בפרויקט יזמים צעירים זה למעלה מעשור. מטרת 

ההשתתפות ביום המיומנויות הינה חשיפת בני הנוער לאנשי מקצוע, חוקרים, 

יזמים, מנהלים ואנשי עסקים, ובמהלכו הם לומדים מתוך סיפורי ההצלחה, 

על מנהל עסקים ועל הקשר בין ניהול עסקים ויזמות. יום המיומנויות נועד 

להגביר את מודעות התלמידים לנושא היזמות וכדי להכין היטב את מחזיקי 

התפקידים לקראת ניהול החברה שהקימו במסגרת זו באופן מוצלח ויעיל. 

סדנאות  מגוון  מעבירים  הברום  מחברת  בכירים  מנהלים  המיומנויות  ביום 

כספים,  לניהול  סדנה  למנכ”לים,  סדנה  התלמידים:  משתתפים  שבהן 

סדנה בניהול משא ומתן, סדנה למנהלי מכירות, סדנת מנהלי שיווק, סדנה 

לדוברות וליחסי ציבור ועוד.

עסקים”,  עושים   – צעירים  “יזמים  פרויקט  במסגרת  הוא  המיומנויות  יום 

תכנית המעניקה התנסות אמיתית לבני נוער בכיתות ט’ ומעלה, בקבוצות 

פורמליות  בלתי  חינוכיות  ובמסגרות  בבתי הספר, במתנ”סים  המתארגנות 

נוספות, בניהול ופיתוח של פרויקטים עסקיים. התלמידים מתנסים במחזור 

חיים מלא של חברה עסקית משלהם. החל משלב גיוס ההון הראשוני, גיבוש 

רעיון למוצר או שירות, מינוי של מחזיקי תפקידים, פיתוח, ייצור, שווק, פרסום 

ומכירות ועד לפירוק החברה וחלוקת רווחים. המוצרים והשירותים הם פרי 

יוזמה, תכנון ופיתוח של התלמידים במסגרת חופשית של מודל תעשייתי. 

העסקים,  מעולם  ומנחה  סטודנט  או  מורה  במשולב  מנחים  הקבוצות  את 

כיל  קבוצת  מטעם  מתנדבים  זה.  לפרויקט  בהתנדבות  זמנו  את  המקדיש 

צעירים.  יזמים  של  קבוצות  עסקיים  כמנחים  מלווים  תעשייתיים  מוצרים 

בשנת 2013 ארבעה מנחים עסקיים הנחו קבוצות בבאר שבע והסביבה, מהן 

שתי קבוצות המלוות על ידי מתנדבי כיל זכו בפרסים.

מלגות כיל לשחקנים מצטיינים 
במסגרת תרומתה ומעורבותה של כיל בקהילה, חברה כיל  לקבוצת הפועל 

באר שבע ויחד הן מובילות שלוש תוכניות לתמיכה וקידום ילדים ונוער: “לב 

ספר  מבתי  ילדים  מתאמנים  בהן  מסגרות  שתי  הן  אדום”  ו”עתיד  אדום” 

עובדי  בה  השלישית  המסגרת  הינה  המנטורים”  “תוכנית  בעיר.  מיוחדים 

כוללת  התוכנית  בקבוצה.  נערים המשחקים  וחונכים  כיל מאמצים  ומנהלי 

ליווי הנערים בחיי היום-יום ובתחומים שונים ועידוד הנערים למצויינות בכל 

התחומים. בינואר 2014, התקיים טקס בו הוענקו מילגות לעשרה שחקנים 

מצטיינים ממחלקת הנוער. המלגות ניתנו על פי קריטריונים שנקבעו מראש 

על ידי כיל והנהלת הפועל באר שבע.

פרויקט רותם המדבר
מאז שנת 2011 קבוצת כיל בשיתוף עם רשות הטבע והגנים מפעילה תוכנית 

חינוכית משותפת ביישובי הדרום. מטרות התכנית הן: 

p  .הטמעת ערכי שמירת טבע, סביבה ומורשת בקרב התלמידים

p  .חשיפה למפעלי התעשייה בסביבה הקרובה

p  הקניית מידע להבנת המורכבות של “משולש הקיימות” - אדם, סביבה

וכלכלה.

p  פיתוח היכולת לחשיבה ביקורתית והבעת עמדה ומציאת פתרונות בני

קיימא.

התכנית, שנמשכת על פני שנת לימודים, כוללת שיעורים בכיתות, ימי הדרכה 

וימי שיא של פעילות משותפת לתלמידים ולנציגי המפעלים של כיל בנושאי 

הליבה של התוכנית. בשלוש שנות הפעילות של התוכנית לקחו בה חלק יותר 

חינוכיים שנחשפו  צוותים  ואיתם  השונים  הנגב  מיישובי  5000 תלמידים  מ- 

לסוגיות סביבתיות מורכבות ומרכזיות שעל הפרק הנוגעות לחייהם באיזור.

בשנת 2013-2014 התקיים קורס הכשרה  למדריכים   בשיתוף מכללת קיי, 

שנושאו הנגב כפאזל של צרכים משתנים.

תרומה להקמת בית הספר ללימודי קיימות במרכז 
הבינתחומי בהרצליה 

בשנת 2010 התקשרה כיל בהסכם למתן תרומה של 7.5 מיליוני ש”ח להקמת 

בית הספר ללימודי קיימות במרכז הבינתחומי בהרצליה. הצדדים להסכם 

התרומה הינם החברה לישראל, בתי זיקוק לנפט בע”מ וכיל. ב-2012 נפתח 

המחזור הראשון ללימודי תואר ראשון בקיימות בהשתתפות כ-84  סטודנטים, 

כולם המשיכו לשנה השנייה בתכנית הלימודים. ב-2013 נפתח המחזור השני 

ללימודי תואר ראשון בקיימות בהשתתפות כ-66 סטודנטים.

הקמת מרכז קשרים בנאות חובב
המועצה  של  בשטחה   1978 שנת  מאז  פועלת  ברום  תרכובות  חברת 

ביותר  הגדולים  המפעלים  חמשת  עם  ונמנית  חובב  נאות  התעשייתית 

של  שונים  ביקורים  ומארח  ירוק  למפעל  כמודל  משמש  המפעל  במועצה. 

אח”מים במועצה. בשנתיים האחרונות חלה תנופת פיתוח גדולה בפרויקטים 

סביבתיים ובמיזמים הסברתיים תוך מיצובה של המועצה התעשייתית נאות 

אלו  ממיזמים  אחד  על  נמנה  קשרים  מרכז  אקו-תעשייתי.  כפארק  חובב 

ויוקם כמוזיאון הכימיה הראשון בישראל אשר ישמש כמרכז מצויינות אזורי 

לקידום הכימיה ויהיה למרכז המבקרים של הפארק בו יוצגו הקשרים ויחסי 

הגומלין שבין כימיה, תעשייה וקיימות. המרכז יהווה אבן שואבת למאות אלפי 

מבקרים מישראל ומהעולם ויכלול סיורים של בתי ספר וסטודנטים לכימיה. 

כמו כן, במסגרת מרכז הקשרים, תוכל כל אחת מהחברות הפועלות במועצה 

להציג את הזהות הספציפית שלה. המיזם יאפשר להציג את תרומתה של 

בעולם  להתמקד   בבד  ובד  חיוניים  מוצרים  כספקית  ולאנושות  לנגב  כיל 

הברום ותרכובותיו, באמצעות מפעל תרכובות ברום, אשר מהווה חלק בלתי 

ובתרומתו  לעולם  חיוניים  מוצרים  לאספקת  הכילית  מהאסטרטגיה  נפרד 

העצומה לכלכלת ולתעסוקת הנגב בפרט.

מיזם קהילתי- סביבתי בירוחם
קומיוניטי  חברת  בעזרת  כיל  מובילה  לקהילה,  כיל  של  תרומתה  במסגרת 

הנגב.  יישובי  בקרב  קהילתיים-סביבתיים  מיזמים  הקמת  וחברה,  סביבה 

ועצמאית  פעילה  קהילה  יישוב  בכל  ליצור  היא  אלה,  מיזמים  של  מטרתם 

ובין הישובים השונים,  והסביבה בתוך הישוב  המקדמת את תחומי החברה 

עם הרשויות המקומיות ועם גופים סביבתיים-חברתיים נוספים. כיל תורמת 

הן ברמה הכספית, הן בשעות עבודה של עובדיה והן בפעילות התנדבותית 

של עובדיה במיזמים בקהילות השונות. 

תחומי הפעילות בקהילה ייבחרו על ידי חברי הקהילה עצמם וייגעו בתחומי 

פעילות/מיזם  תחום  לכל  סביבה.  ומשאבי  מקומית  כלכלה  וקהילה,  חינוך 

יהיה  נציג אשר ייקח חלק פעיל בפורום היישובי, וזאת במטרה ליצור הנהגה 

יצירת  ידי  על  ארוך.  לטווח  קהילתיים  תהליכים  שתקדם  ועצמאית  מובילה 

אנשי  של  חזקה,  אנושית  תשתית  תיווצר  עצמאי,  באופן  הפועלות  קהילות 

ולחיזוק הכלכלה  יישובי  קיימות  יפעלו להקמת מרכז  שטח מקומיים, אשר 

נבחרה  בה  המיזם  ליישום  הראשונה  השנה  תהיה   2014 שנת  המקומית. 

ירוחם להוביל את הפרויקט ובשנים הבאות צפויות להתווסף למיזם קהילות  

ומועצה  תמר  איזורית  מועצה  הבדואים,  קהילת  דימונה,  ערד,  נוספות: 

מקומית רמת נגב. 
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חברתיים,  בנושאים  בע”מ  לישראל  כימיקלים  פעילות  את  מסכם  זה  דוח 

כלכליים וסביבתיים.

1. תקופת הדיווח
בדוח מדווחים נתונים המסכמים את השנה הקלנדארית 2013. לדוח צורפו 

מגמות  לאתר  שנים,  בין  השוואה  לאפשר  מנת  על  קודמות  משנים  נתונים 

יכול   ,2014 שנת  במחצית  מפורסם  שהדוח  מכיוון  עתידיים.  יעדים  ולהציב 

שיכללו בו נתונים ומקרים שהיו אחרי סוף שנת 2013 ועד למועד פרסומו.

2. מחזוריות הדיווח
דוח האחריות התאגידית האחרון של כימיקלים לישראל פורסם בשנת 2013 

ו-2013 הינם  כיל לשנת 2012. דוחות 2010, 2011, 2012  וסיכם את פעילות 

דוחות GRI מלאים. במהלך שנת 2010 פירסמו המגזרים העיקריים של כיל, 

מגזר הדשנים ומגזר המוצרים התעשייתיים, דוחות אחריות תאגידית לשנת 

2009, העומדים ברמה B של ה-GRI. בכוונת כיל להמשיך ולפרסם מדי שנה 

דוחות אחריות תאגידית על פי עקרונות ה-GRI. דוח זה הינו דוח המקיף את 

פעילות התאגיד בכל רחבי העולם. 

3. גבולות הדיווח
דשנים,  מגזר  כיל:  מגזרי  לשלושת  נוגעים  זה  בדוח  הכמותיים  הנתונים 

הביצועים  מדווחים  בנוסף  תכלית.  מוצרי  ומגזר  תעשייתיים  מוצרים  מגזר 

בארץ  התאגיד  מפעלי  מכל  נאספו  הנתונים  המלח.  ים  מגנזיום  חברת  של 

נתוני הסביבה המובאים בדוח נאספו  ייצור ברחבי העולם.  ומעשרות אתרי 

מ-57 מאתרי הפעילות של כיל בעולם, האחראיים ל-95% ממחזור המכירות 

של החברה. חשוב לציין כי בדוח זה לא נכללו נתונים לגבי מיזמים משותפים 

הנעשים מחוץ לגבולות אלו.

4. תוכן הדוח
The Global  - גלובלי  לדיווח  היוזמה  עקרונות  פי  על  מדווחת  כיל   חברת 

של  סביבתי-חברתי  לדיווח  מגזרית  בין  יוזמה  זוהי   .Reporting Initiative

עסקים, בהשתתפות ארגונים חברתיים-סביבתיים וגורמים עסקיים. פרטים 

עומד  הדוח   .www.globalreporting.org באתר  למצוא  ניתן  נוספים 

GRI Sec-( מגזרי  לנספח  התייחסות  וכולל   GRI-ה של   B רמה  בדרישות 

tor Supplement(  של תעשיית הכרייה והמתכות הרלוונטי לכמה חברות 

בתאגיד. 

העיקריים  והתהליכים  המגמות  אחר  תקופתי  מעקב  לאפשר  מנת  על 

האחרונות  בשנים  שנים.  ממספר  מידע  כולל  הדוח  בתאגיד,  המתרחשים 

המדווחות  מהמגמות  חלק  חדשות.  חברות  ונרכשו  בארגון  שינויים  נעשו 

בתחום הביצועים הסביבתיים מושפעות הן מכך שהיתה עליה משמעותית 

בייצור בהשוואה לשנת 2009 והן מהצטרפות של אתרי ייצור חדשים שהחלו 

לדווח משנת 2011 בלבד. 

הנושאים המדווחים בדוח זה נבחרו על פי הקריטריונים של ה-GRI ביניהם 

קריטריון המהותיות )materiality(. כיל נמצאת בשיח עם מחזיקי העניין שלה 

באופן שוטף. מידע נוסף בנושא שיח עם מחזיקי עניין ניתן למצוא בעמוד 50. 

הדגשים בדוח והמבנה שלו נקבעו מתוך התחשבות בהרכב מחזיקי העניין 

המגוון של כיל ותוך התייחסות למשוב המתקבל מהציבור ומהרגולאטורים. 

 מכיוןן שכיל היא חברה תעשייתית עם אתרי ייצור בארץ ובעולם, ניתן דגש

והן  המקומית-ישראלית  ברמה  הן  החברה,  של  הסביבתיות  ההשפעות  על 

ברמה הגלובלית. כיל מדווחת בדוח זה על השפעותיה הסביבתיות העיקריות 

יהיה שהדוח  מנת  על  יותר  גבוהות  פירוט  ברמות  והן  התאגיד  ברמת   הן 

רלוונטי למחזיקי עניין רבים ככל הניתן. הדוח מציג את יעדיה העיקרים של 

כיל ושל מגזריה השונים לטווח הקצר ולטווח הארוך.

5. שיטות מדידה
איסוף המידע נעשה במסגרות פנימיות בחברה על ידי המחלקות הרלוונטיות 

לנושאי איכות הסביבה, משאבי אנוש, מרכזי המצויינות של כיל ועל ידי מטה 

התאגיד. הנתונים המדווחים הם תוצאה של מדידה ישירה של הנושא הנדון 

על המגמות  על מנת לעמוד  צוין אחרת(.  )אלא אם  וחישובים בעת הצורך 

המתרחשות בחברה בכל אחד מנושאי הדיווח, נעשה גם ניסיון לספק מידע 

משנים קודמות. הצגת הנתונים בדוח נעשתה על פי פרוטוקול ה-GRI והיא 

תואמת את שאר הדיווחים הציבוריים שאליהם מחוייבת כיל, הנדרשים על פי 

חוק במדינות השונות שבהן החברה פועלת.

6. שינויים בדיווח
מכל  כיל  של  הייצור  מאתרי  נתונים  נאספים  בה  החמישית  השנה  זוהי 

רחבי העולם. איכות הדיווח עולה משנה לשנה ומדוח לדוח ותהליכי איסוף 

השינוי  משתפרים.  העולם  ברחבי  השונים  מהאתרים  הנאסף  המידע  וטיוב 

הדיווח.  גבולות  של  משמעותית  הרחבה  הוא  קודמים  מדוחות  המשמעותי 

הדוח הנוכחי כולל נתונים סביבתיים מכל אתרי הייצור של התאגיד הפרוסים 

שינויים  חלו   2012 משנת  הסביבתיים  מהנתונים  בחלק  העולם.  רחבי  בכל 

מהמצויין בדוח אחריות תאגידית 2012, זאת עקב שינויים בשיטות החישוב.

השניה,  השנה  זו  בינלאומית  במתכונת  נאספו  החברתיים  הנתונים  בנוסף, 

והכוונה להמשיך ולהרחיב איסוף זה בשנים הבאות. כיל אינה מעבירה את 

אודות הדוח

הארוך,  בטווח   .)External Assurance( זה  בשלב  חיצונית  לביקורת  הדוח 

משולבים.  לדוחות  מעבר  של  העולמית  מהמגמה  כחלק  עצמה  רואה  כיל 

הכוונה להמשיך במסורת הדיווח על פי כללי ה-GRI ולדווח בשנים הבאות על 

פי השינויים הנדרשים בתכנים ובהיקפים על פי כללי הדיווח 4.0 שפורסמו 

לאחרונה.

PRTR כפי  כיל בישראל חוק מרשם פליטות  לאחרונה הוחל על כל מפעלי 

שמפורט בעמוד 118 לדוח זה. החוק עושה שימוש נרחב בהערכות המבוססות 

על כלים שפותחו והופצו על ידי המשרד להגנת הסביבה בישראל. במסגרת 

בינלאומיים  בפרוטוקולים  שימוש  עושים  שאינם  נתונים  מדווחים  החוק 

מתודולוגית  עקביות  לוודא  מנת  על  ועוד.   CDP, GRI כדוגמת  סטנדרטיים 

זה  ובכלל  העולם  ברחבי  כיל  ממפעלי  שנאספו  הנתונים  כל  הנוכחי,  בדוח 

ממפעלי כיל בישראל מדווחים על פי הפרוטוקולים הבינלאומיים בהם נעשה 

שימוש בשנים קודמות.

בחודש מרץ 2013 החלה כיל בתהליך Readiness Assesment בליווי חברת 

KPMG. המהלך שיתבצע בארבעה אתרים של החברה בחול נועד לבדוק את 

המוכנות של החברה לביצוע ביקורת חיצונית בנושאי סביבה כלכלה וחברה, 

כמו גם זיהוי פערים ונושאים נוספים בכל הנוגע לאיסוף מידע, ייעודו ודיווחו.

והאנגלית,  העברית  בשפות  מופצים  כיל  של  התאגידית  האחריות  דוחות 

בישראל ובעולם ומפורסמים באתר האינטרנט של כיל.
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ניתוח ואסטרטגיה

דיווחעמוד בדוחתוכןאינדיקטור

6-7מכתב מנכ"ל1.1

153 ,62-64 ,36סיכונים והזדמנויות1.2

הארגון

דיווחעמוד בדוחתוכןאינדיקטור

32שם הארגון2.1

22-23 ,16-17 ,12-13מוצרים עיקריים2.2

32-34מבנה ארגוני2.3

33מיקום המטה2.4

30-31ארצות בהן מתקיימת פעילות הארגון2.5

32אופי הבעלות של הארגון2.6

30-31 ,17-21 שווקי פעילות2.7

קנה מידה של הארגון2.8
 30-31, 46-47, 124,

סעיף 4.9.2 ו-4.3.8
בדוח השנתי 2013

35שינויים משמעותיים2.9

133 ,99-100פרסים ואותות2.10

פרטמטרים לדיווח

דיווחעמוד בדוחתוכןאינדיקטור

146תקופת הדיווח3.1

146תאריך הדוח האחרון3.2

146מחזוריות הדיווח3.3

155איש קשר3.4

146הגדרת תוכן הדוח3.5

146גבולות הדיווח3.6

146-147מגבלות הדיווח3.7

146 ,34דיווח בנוגע למיזמים משותפים, חברות בנות ומיקור חוץ3.8

146-147מתודולוגיות מדידה3.9

146-147תיקונים לדיווח לעומת דוחות קודמים3.10

146-147שינויים משמעותיים מדוחות קודמים3.11

3.12GRI 146-147תוכן עניינים על פי

146-147בחינת הדוח על ידי צד שלישי3.13

מבנה התאגיד וממשל תאגידי

דיווחעמוד בדוחתוכןאינדיקטור

38-40מבנה הניהול בארגון4.1

38האם היו"ר הוא המנכ"ל4.2

38נציגים בלתי תלויים בדירקטוריון4.3

42מנגנוני משוב4.4

41הקשר בין תגמול בכירים לביצועים כס"ח )הכלכליים, הסביבתיים והחברתיים(4.5

41מניעת ניגודי אינטרסים4.6

38יכולות מקצועיות של חברי הנהלה בכירים4.7

118 ,44-45 ,42 קודים פנימים בנוגע לביצועים כס"ח4.8

38תהליכי בקרה של ההנהלה הבכירה בנוגע לסיכונים והזדמנויות בתחומי כס"ח4.9

38-40 ,32ביצועי ההנהלה הבכירה בתחומי כס"ח4.10

65-66עקרון הזהירות המונעת4.11

43נהלים וולנטרים חיצוניים4.12

43מעורבות הארגון בגופים חיצוניים4.13

50-53רשימת מחזיקי עניין 4.14

50-53הבסיס לזיהוי מחזיקי עניין4.15

50-53הקשר הקיים עם מחזיקי העניין4.16

50-53נושאים שהועלו על ידי מחזיקי העניין4.17

הצהרות הנהלה

G3 DMAדיווחעמוד בדוחגישת ההנהלה בתחומים מרכזיים

DMA EC37 ,16הצהרה בנושא כלכלה

DMA ENהצהרה בנושא סביבה
37, 49, 78-80, 101 

60-61, 109

DMA LAהצהרה בנושא מדיניות העסקה ועובדים
 123, 125, 126,129,

130-131

DMA HR135 ,126 ,35 ,37הצהרה בנושא זכויות אדם

DMA SO136 ,45 ,42 ,37 ,30הצהרה בנושא חברה

DMA PR70 ,42הצהרה בנושא אחריות מוצר

לא דווח לא דווחדיווח מלא                     דיווח חלקי דיווח מלא                     דיווח חלקי GRI אינדקס
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סביבה

דיווחעמוד בדוחתוכןאינדיקטור

EN1חומרים בהם משתמשים לפי משקל או נפח

EN277-78, 116אחוז החומרים שבשימוש המהווים תשומות ממוחזרות

EN3)95-96צריכת אנרגיה )ישירה

EN4)95צריכת אנרגיה )עקיפה

EN596-97התייעלות אנרגטית

EN696-97יוזמות לחיסכון באנרגיה ושימוש באנרגיה מתחדשת

EN7יוזמות לחיסכון בצריכת אנרגיה עקיפה

EN8101-102 ,80-82 צריכת מים

EN980-82מקור המים המושפע

EN10101-102מיחזור ושימוש חוזר במים

EN1190-91 ,86-89 ,81 ,80מיקום ושטחי פעולה הקרובים/בתוך שטחים מוגנים

EN1290-92 ,86-89 ,81 ,80השפעות משמעותיות על מגוון המינים

EN1392 ,86-89 ,80שמירה ושיקום בתי גידול

EN1492 ,86-89 ,80התייחסות אסטרטגית לנושא מגוון המינים

EN1592מינים בסיכון

EN1698-100סה"כ פליטות גזי חממה

EN1798-100מקורות נוספים של גזי חממה

EN1898-100יוזמות לצמצום גזי חממה

EN19108פליטות של חומרים המזיקים לשכבת האוזון

EN20106-107מזהמי אוויר שונים - סוג וכמות

GRI אינדקס

כלכלה

דיווחעמוד בדוחתוכןאינדיקטור

EC1'ערך כלכלי של החברה - רווחים, תשלומים, פיצויים וכו
46-47

EC2סיכונים והזדמנויות לחברה הנובעים משינויי האקלים
 98-100 וסעיפים 5.1

 CDP -ו- 6.1 בדוח ה 
לשנת 2013  

EC3סיקור והתחייבויות תוכניות המענקים המוגדרות של הארגון

EC4עזרה פיננסית משמעותית המתקבלת מהממשלה

EC5טווח רמת המשכורות ההתחלתיות התקניות בהשוואה לרמת שכר מינימום מקומית

EC6מדיניות, פרקטיקה ושיעור ההוצאות על ספקים מקומיים

EC7הליכי העסקת מקומיים ושיעור המנהלים הבכירים שהועסקו מתוך הקהילה המקומית

EC8 138-145 ,55-56 השקעות בתשתיות ושירותים לטובת הציבור

EC954-57 ,49 ,30-31השפעות כלכליות עקיפות של החברה והשלכותיהן

סביבה

דיווחעמוד בדוחתוכןאינדיקטור

EN21104סה"כ השפכים - כמות ואיכות

EN22115פסולת - כמות וסוגי טיפול, מסוכנת/לא מסוכנת

EN23המספר והנפח הכוללים של שפכים משמעותיים

EN24משקל הפסולת המשונעת, המיובאת או המיוצאת הנחשבת מסוכנת

EN2592גופי מים ובתי גידול המושפעים משפכי המפעל

EN2666-68, 70-71, 93-94יוזמות לצמצום ההשפעות הסביבתיות של המוצרים והשירותים

EN27אחוז המוצרים שנמכרו וחומרי אריזה שלהם הממוחזרים לפי קטגוריה

EN28סך העלויות של קנסות וסנקציות בנוגע לאי עמידה בחוק
42, באור 23ג' לדוחות 

הכספיים לשנת 2013

EN29
השפעות סביבתיות משמעותיות של שינוע מוצרים וחומרים אחרים המשמשים לצורך תפעול 

הארגון, כמו גם נסיעות עובדים
109-114

EN3049סה"כ השקעות/הוצאות באיכות סביבה

חברה ואחריות מוצר

סביבת עבודה ותנאי העסקה

דיווחעמוד בדוחתוכןאינדיקטור

LA1126 ,124פילוח כח העבודה לפי משרה, חוזה העסקה ואזור

LA2128קצב תחלופת עובדים לפי גיל, מין ואזור

LA3מענקים הניתנים לעובדים במשרה מלאה שאינם ניתנים לזמניים או חלקיים

LA4126-127אחוז העובדים המיוצגים על ידי ועדים

LA5128תקופות מינימום להודעה ביחס לשינויים תפעוליים והגדרתן בהסכמים קיבוציים

LA6אחוז כח האדם המיוצג בועדות בטיחות וגהות המשותפות להנהלה ולעובדים

LA7132-133שיעור פציעות ותאונות עבודה ואובדן ימי עבודה

LA8134השתלמויות והדרכות עובדים וקהילה בנוגע למחלות

LA9130נושאי בטיחות וגהות הכלולים בהסכמים עם ועדי העובדים

LA10129ממוצע שעות הדרכה לעובד

LA11128תוכניות למידה לעובדים והכנתם לפרישה

LA12125אחוז העובדים המקבלים סקירות סדירות של ביצועיהם והתפתחות קריירה

LA13'124-125הרכב גופי הנהלה: מגדר, גיל, קבוצות מיעוטים וכד

LA14המשכורת הבסיסית של גברים ביחס לנשים על פי קטגוריית תעסוקה

לא דווח לא דווחדיווח מלא                     דיווח חלקי דיווח מלא                     דיווח חלקי
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GRI אינדקס

חברה ואחריות מוצר

זכויות אדם

דיווחעמוד בדוחתוכןאינדיקטור

HR1
 אחוז ומספר הסכמי השקעה משמעותיים הכוללים סעיפי זכויות אדם או עברו

ביקורת זכויות אדם

HR2126שיעור הספקים שעברו סינון על בסיס שיקולי זכויות אדם

HR344שעות הכשרת עובדים בנושא מדיניות ונהלים בהיבטי זכויות אדם

HR4126סך כל מקרי האפליה ופעולות שננקטו

HR5126-127זיהוי סיכונים בנוגע לחופש ההתאגדות

HR6126זיהוי סיכונים בנוגע למקרים של העסקת ילדים

HR7126זיהוי סיכונים בנוגע לעבודות כפייה

HR8אחוז אנשי אבטחה שקיבלו הכשרה בנוגע להיבטי זכויות אדם

HR9סך מקרי הפרה של זכויות ילידים וצעדים שננקטו

חברה

דיווחעמוד בדוחתוכןאינדיקטור

SO154-57תוכניות להערכת השפעות פעילות החברה על קהילות סובבות

SO245אחוז וסך היחידות העסקיות שנבדקו לשחיתות

SO345אחוז העובדים שעברו הדרכה למניעת שחיתות

SO4צעדים שננקטו בתגובה לגילויי שחיתות

SO5עמדות של מדיניות ציבורית והשתתפות בפיתוח המדיניות הציבורית

SO641סך כל התרומות )כספיות ושוות ערך( לפוליטיקאים וגופים פוליטיים

SO7מספר הפעילויות החוקיות שננקטו מול הארגון בנוגע להתנהגות לא תחרותית

סעיף 5.5.1 ובאור 23 

ג‹ 8 בדוחות הכספיים 

לשנת 2013, אתר 

הבורסה: דיווח מיידי 

ליום 29 באוגוסט 2013 

http://maya. :קישור

tase.co.il/bursa/

report.asp?report_

cd=840709

SO8
השווי הכספי של קנסות משמעותיים והמספר הכולל של סנקציות לא כספיות בגין אי קיום 

חוקים ותקנות

חברה ואחריות מוצר

אחריות מוצר

דיווחעמוד בדוחתוכןאינדיקטור

PR172-74 ,66-68מחזור החיים של המוצר

PR2אי עמידה בתקנות וקודים וולנטריים ביחס להשפעות בריאותיות ובטיחותיות של מוצרים

PR3120 ,77 ,66-67 ,42סוג המידע הנדרש למוצרים

PR4אי עמידה בתקנות וקודים וולנטריים ביחס למידע ותיוג מוצר ושירות 

PR5פעולות נהוגות הקשורות לבחינת שביעות רצון הלקוח

PR6תוכניות לקידום העמידה בחוקים, סטנדרטים, וקודים וולנטריים הקשורים למסרים שיווקיים

PR7אי עמידה בתקנות וקודים וולנטריים ביחס למסרים שיווקיים

PR8תלונות מבוססות ביחס להפרת פרטיות הלקוח ואובדן נתונים

PR9קנסות בגין אי עמידה בחוקים ותקנות ביחס לאספקת מוצרים והשימוש בהם

לא דווח לא דווחדיווח מלא                     דיווח חלקי דיווח מלא                     דיווח חלקי
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20122013GRI

היבטים עסקים

מידע כספי

6,471,3336,271,542EC1הכנסות באלפי דולרים

מחוייבות ואחריות סביבתית

אנרגיה

GJ 20,373,44121,685,373צריכת אנרגיה ישירהEN3

GJ 6,723,3426,363,956צריכת אנרגיה עקיפהEN4

איכות אוויר

2,3112,047EN20פליטות תחמוצות חנקן )NOx( בטונות

5,9585,605EN20פליטות תחמוצות גופרית )SOx( בטונות

914899EN20פליטות חלקיקים )PM( בטונות

מים

16,256,44017,031,011EN8צריכת מים שפירים מ"ק

50,753,38149,296,448EN8צריכת מים שאינם שפירים מ"ק

שפכים

28,164,48329,952,783EN21שפכים מ"ק

מחויבויות ואחריות חברתית

העסקה

148120LA7תאונות עבודה

3,0842,477LA7אובדן ימי עבודה

סיכום ביצועים

A+AB+BC+CReport Application Level

Same as requirement

for Level B

Report on all criteria 

listed for Level C plus:

1.2

3.9, 3.13

4.5-4.13, 4.16-4.17

Report on:

1.1

2.1-2.10

3.1-3.8, 3.10-3.12

4.1-4.4, 4.14-4.15

Same as requirement

for Level B

management Approach 

Disclosurces for each 

Indicator Category

Not Required

Report on each core G3 

and Sector Supplement* 

Indicator with due regard 

to the Materiality Principle 

by either a: reporting 

on the Indicator or b 

explaining the reason for 

its omission

Report on minimum 

of 20 Performance

Indicators, at

least one from 

each of: Economic, 

Environmental, Human 

rights, Labor,

Society, Product 

Responsibility.

Report on minimum

of 10 Performance

Indicators, including 

at least one from each 

of: Economic, Social 

and Environmental.
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G3 Profile 
Disclosures
Output

G3 Management 
Approach 
Disclosures
Output

G3 Perfprmance
Indicators 
& Sector 
Supplement 
Performance 
Indicators 
Output

* Sector supplement in final version.

דוח דרגת יישומים 

הערות חשובות לתשומת לב הקורא/ת:

במסמך זה משתקפת המדיניות של כיל. המסמך מעודכן למועד הכנתו לפרסום, כמפורט. עשינו כמיטב יכולתנו לוודא כי הכתוב במסמך נכון ומדויק, אולם כבכל 

מסמך כתוב, עלולים להיות בו הכללות, אי דיוקים, טעויות או השמטות. הנתונים המלאים והמחייבים לציבור של כימיקלים לישראל בע“מ מתפרסמים מדי פעם 

בדיווחים ובפרט בדוח השנתי והדוחות התקופתיים המתפרסמים מדי רבעון.

 

נשמח לענות על שאלות ולקבל הערות, הצעות או כל התייחסות אחרת.

.Tzachi.Mor@icl-group.com :ניתן לפנות למר צחי יצחק מור במייל

 

ריכוז מערכת: צחי יצחק מור.

www.assifstrategies.com דיווח: אסיף אסטרטגיות בע“מ

www.portnovmishan.com עיצוב: פורטנוב-משען

מודפס על נייר אקולוגי – עשוי מסיבים מיערות מנוהלים )FSC( עם מינימום 25% סיבים ממוחזרים.
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 כימיקלים לישראל בע”מ

מגדל המילניום, רחוב ארניא 23, ת.ד. 20245, תל אביב 61202

contact@icl-group.com .טל. 03-6844400, פקס. 03-6844444, מייל

www.icl-group.com
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