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אנו מתכבדים בזאת להגיש לכם את דוח האחריות התאגידית
של כיל לשנת  .2011דוח זה הוא חלק ממסורת הדיווח של
כיל על עשייתה בתחום האחריות החברתית והסביבתית,
שהחלה בשנת  .2006זהו הדוח השני של כיל הנכתב ומפורסם
לציבור במתכונת גלובלית ועל פי העקרונות הבינלאומיים של
ה .Global Reporting Initiative (GRI( -בכוונתנו להמשיך בדיווח
במתכונת זו בשנים לבוא.
כחברה עסקית מצליחה בתחומה ,כיל מרחיבה בכל עת את
פעילותה ועסקיה בעולם .אנו עושים מאמץ משמעותי ,לכלול
בדוח זה ובדוחות העתידיים ,נתונים המכסים חלק גדול ככל הניתן
מפעילותנו המתפרסת בלמעלה מ 50 -אתרים ברחבי העולם .נתוני
הפעילות הסביבתית של כיל ,המוצגים בדוח זה מייצגים למעלה
מ 90%-מפעילות כיל במונחים של הכנסה.
הכנת ופרסום דוח אחריות תאגידית המובא לפניכם ,הינו חלק
מאסטרטגיה רחבה של ניהול האחריות התאגידית והקיימות בכיל
הכוללת בתוכה מרכיבים רבים ,החל מהשקעות בניהול הסביבתי,

מחקר ופיתוח של תהליכים ומוצרים ברי קיימא ,מדידה של
ההשפעות הסביבתיות ,התמודדות עם תופעת שינוי האקלים,
שימור המגוון הביולוגי ,קיום שיח עם מחזיקי עניין וכלה בהשקעה
בקהילה וברווחת עובדינו ועוד.
כחברה שעוסקת במתן פתרונות נאותים לחלק מהמצוקות שמהן
סובל העולם כגון :אבטחת מזון לאוכלוסיה ,הבטחת מים נקיים,
מוצרים בטוחים ואנרגיה נקיה יותר לצורך חיים טובים יותר ,אנו
נוהגים בשקיפות כחלק בלתי נפרד מהאסטרטגיה העסקית שלה.
אנו תקווה כי דוח זה נותן מענה לרצונם של כל מחזיקי העניין שלנו
לקבל דיווח שוטף ,מהימן ומקיף אודות פעילותנו.
לאורכו של הדוח ,נציג לעיון הקוראים דוגמאות נבחרות לפרויקטי
השקעה סביבתיים משמעותיים שבוצעו על ידי כיל במפעלים
השונים במהלך השנים האחרונות.
קריאה מהנה.
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דבר היו”ר והמנכ”ל

ניר גלעד

סטפן בורגס

ככל הנראה ,ההיסטוריה תשפוט את השנים האחרונות כשנים בהן
שלטו חוסר יציבות כלכלית ,התעוררות חברתית ובעיקר  -חוסר וודאות
רב לגבי העתיד.
בוועידת האקלים שנערכה בריו באמצע  20 ,2012שנים לאחר וועידת
האקלים הראשונה ,נדונו סוגיות רבות המעיבות על עתידנו הגלובלי.
האתגרים רבים ושלובים זה בזה :מה הם מקורות האנרגיה של העתיד?
האם ניתן להבטיח אספקת מזון סדירה לאוכלוסיה ההולכת וגדלה לאור
השינויים באקלים ,המחסור ההולך וגובר בקרקעות והתמורות בכלכלה
העולמית ,כיצד יתארגנו מדינות העולם לשוק פחמן גלובלי? מה הן
הפעולות בהן עלינו לנקוט בכדי לשמר את המגוון הביולוגי על-פני כדור
הארץ? ומעל לכל – כיצד נבצע את ההשקעות התשתיתיות הנדרשות
לצורך עמידה בכל האתגרים הללו?

על רקע חוסר וודאות זה ,כיל מגישה לכם את דוח האחריות התאגידית
לשנת .2011 -דוח שכל כולו פרטים אודות היוזמה ,הנחישות ,הפעולות
וההשקעות אותם אנחנו מבצעים על מנת להתמודד עם האתגרים
הגלובליים והסביבתיים ,תוך שיפור מעמדנו התחרותי כחברה ציבורית.
העשייה בכיל נוגעת בכל אחת מהסוגיות המרכזיות שעלו לדיון בוועידה
העולמית .הנושאים משיקים בדרך כלל לתחומי הפעילות המרכזיים בכיל
כמו ,שיפורים בתחום החקלאות ,תרומה להבטחת המזון לאוכלוסיית
העולם ,דאגה למים נקיים יותר ,אספקת מוצרים שמבטיחים בטיחות
גבוהה יותר תוך חיסכון מתמיד באנרגיה .תוצאות ההשקעות שלנו
בטכנולוגיות להתייעלות אנרגטית והמעבר לתמהיל דלקים מתקדם
באתרי הייצור המרכזיים שלנו ,באים לידי ביטוי הן בשיפור מאזני
האנרגיה והפחמן של התאגיד והן בצמצום ניכר ומשמעותי בתביעת
הרגל הפחמנית של מוצרינו .כך כיל מעמידה לרשות העולם שבו אנו
חיים מוצרים וטכנולוגיות שמהווים נדבך חשוב לכל נושא הקיימות
ושמירה על המשאבים הטיבעיים.
מאזני החברה המוצגים בדוח זה מצביעים גם על השיפור המשמעותי
בהפחתת ההשפעה על הסביבה בכל מקום בו אנו פועלים – וזאת,
כתוצאה מהחלטה אסטרטגית לפעול בכיוון זה בנחישות ובהתמדה לצד
השקעות שיא ברכישת טכנולוגיות מתקדמות .בשנת  2011השקיעה כיל
 39מיליון דולר בפרויקטים לשיפור הביצועים הסביבתיים (לצד הוצאות
שוטפות בסך  67מיליון דולר) ובשנת  2012אנו מתכננים להגדיל את
ההשקעה משמעותית ל 68 -מיליון דולר .יתרה מכך ,מיזם ייחודי ופורץ
דרך של מעקב אחר מדרך הפחמן של מוצרי החברה מאפשר לנו לפקח
אחר כל מחזור חיי המוצר תוך שאיפה ופעולה לצמצום תביעת הרגל
הפחמנית שלו .עד כה חושבה טביעת הרגל הפחמנית של למעלה מ –
 50ממוצרי כיל .כיל הינה מובילה עולמית בתחום זה.
שימור המגוון הביולוגי זכה בכיל לזרקור מיוחד ולטיפול מערכתי:
במהלך  2011ותחילת  2012נערך תהליך כלל-תאגידי להתנעת גיבוש
ויישום מדיניות סדורה בתחום זה והוקם מרכז מצוינות מיוחד במטרה
לקבוע סדרי עדיפות והשקעות עבור פעילותה הגלובלית של החברה
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“

הדשנים והדשנים המיוחדים שמייצרת כיל ,פרי פיתוח
מתמיד ,חדשנות ויצירתיות ,לצד מערך ייצור יעיל
ותחרותי ,הופכים את מוצרי החברה למרכיב חשוב
באבטחת מזון ואספקת מזון לאוכלוסיית העולם .אנו,
עובדי ומנהלי כיל ,חשים גאווה וסיפוק מתרומתנו
ומתפקידנו ביחס לאתגר המזון הגלובלי.

“

בתחום .אם עד כה טופלו סוגיות של מגוון ביולוגי באופן נקודתי באתרי
הכרייה והחציבה שלנו ,כעת נפעל לפי אמות מידה ושיטות פעולה
מיטביות שיכללו את כל פעילות החברה ומפעליה בעולם כולו .במסגרת
זאת קבענו את סוף שנת  2014כתאריך יעד להשלמת סקרי השפעות
על המגוון הביולוגי ותוכניות פעולה מעשיות בכל האתרים בהם יש
לכיל פעילות מהותית .הערכות זו נדרשת על מנת לכוון את המשך
ההשקעות שלנו במצויינות סביבתית.
בשנת  2011רכשה כיל את ( Everrisבשמה הקודם
 ,)Scotts Global Proאת  Fuentes Fertilizantesוכן את השליטה
המלאה בחברת  .Nutrisl Holdingsבכך ביססה החברה את
מעמדה כאחת מחברות הדשנים הגדולות והמובילות בעולם ,כולל
בשוק הדשנים המיוחדים  -המתאימים לשימוש בחקלאות מתקדמת
ולדרישות ההולכות וגוברות בתחום הגנת הסביבה.
כחברת דשנים בעלת פעילות גלובלית ,מהגדולות והמובילות בעולם,
כיל נענית לאתגר הכרוך באבטחת אספקת המזון לאוכלוסיית כדור
הארץ ( .)Food Securityזהו תחום ליבה בפעילותה של כיל ובעידן בו
מעיבות שאלות חברתיות ,דמוגרפיות וגיאופוליטיות קשות על מצבה
של החקלאות העולמית ועל אספקת מזון סדירה לאוכלוסיית העולם
הגדלה ,מהווה כיל בסיס איתן ותרומה משמעותית לגידול בתוצרת
החקלאית מכל חלקת אדמה חקלאית .הדשנים והדשנים המיוחדים
שמייצרת כיל ,פרי פיתוח מתמיד ,חדשנות ויצירתיות ,לצד מערך ייצור
יעיל ותחרותי ,הופכים את מוצרי החברה למרכיב חשוב באבטחת מזון
ואספקת מזון לאוכלוסיית העולם .אנו ,עובדי ומנהלי כיל ,חשים גאווה
וסיפוק מתרומתנו ומתפקידנו ביחס לאתגר המזון הגלובלי.
במגזר כיל מוצרים תעשייתיים אנו עוסקים רבות במתן פתרונות
להבטחת מים נקיים לאוכלוסיית העולם .במגזר כיל מוצרי תכלית
העשייה מתרכזת במתן פתרונות שתכליתם העלאת רמת החיים
של האוכלוסייה בעולם והעלאת הבטחון בין היתר באמצעות מוצרים
שמטרתם דיכוי שריפות יער בעולם.

אנחנו בכיל עושים שימוש מושכל במשאבי טבע כחלק מתהליך העבודה
שלנו ולאורך כל חיי המוצרים שלנו וביחד עם תכנית אסטרטגית לשימור
המגוון הביולוגי באזורי הפעילות שלנו אנו מאמינים מאמצינו מבטיחים
חיים טובים יותר לאוכלוסיית העולם על כדור הארץ.
עם זאת ,דרך ארוכה לפנינו .השנה אנו פותחים במיזם הגדול ביותר
מסוגו בעולם – קציר המלח בים המלח ,על מנת לשמר את המרקם
העדין  -אקולוגי ,אנושי ותעשייתי  -במרחב פעילות חשוב .קציר המלח
דורש השקעות בסדרי גודל שמדינות רבות מהססות לקחת על עצמן
ואולם תפישה ארוכת-טווח בכיל ויכולותינו לנהל מיזמים סביבתיים
בסדר גודל כזה ,מציבים אותנו מוכנים בפני האתגר .אנו בטוחים כי
גם מיזם זה ,למרות הנטל הנדרש מאיתנו ,יפתח אופקים חדשים בפני
החברה.
אנו תקווה שתמצאו בדוח האחריות התאגידית את המידע בו אתם
מתעניינים ,לרבות יעדי החברה ,האתגרים העומדים בפניה וביצועיה
עד כה .נשמח לשמוע מכם וללמוד עמכם ,כיצד לספק מידע זה באופן
מועיל וענייני ,על-פי צרכיכם.

ניר גלעד
יו”ר הדירקטוריון

סטפן בורגס
נשיא ומנכ”ל
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פרק

התמונה צולמה במכרה פוספט של חברת רותם
אמפרט נגב ששוקם .הפריחה ממחישה את תהליך
השיקום המוצלח שהסתיים בשטח.

כיל בע"מ  //עמוד 9

יעדים והישגים מרכזיים
בתחומי הקיימות
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יעדים והישגים מרכזיים
בתחומי הקיימות
קידום יוזמות בתחום הקיימות
 .1קידום אסטרטגיה עסקית בדגש קיימות
כיל חרטה על דגלה פיתוח מוצרים חדשים אשר עומדים
בסטנדרטים סביבתיים בכל שלב ושלב בחיי המוצר .תפיסה זו
עומדת גם בבסיס ההעדפה של כיל לרכוש חברות המרחיבות את
ההיצע של מוצרים אלה .החברה פועלת בין השאר לפתח מוצרים
חדשים אשר תורמים לסביבה כגון - ®Merquel :מוצר המונע
פליטת כספית לאוויר ,מוצרים לחיטוי ולהתפלת מים ,מעכבי
בעירה פוספטיים ועוד.

 .2ניהול אחראי של מוצרים לאורך כל מחזור חייהם
()Product Stewardship
א .במהלך  2011הוסמכו בהצטיינות לתקו הProduct Stewardship -
חברות רותם אמפרט נגב (בציון  )95ומפעלי ים המלח (בציון
 .)99את ההסמכה מעניק ארגון יצרני הדשנים הבינלאומי הIFA -
( .)International Fertilizers Associationחברות כיל פועלות
בשיתוף עם לקוחותיהן לצמצום השפעות סביבתיות בשלב
השימוש במוצריהן ,במסגרת תוכניות כגון ה VECAP-בתחום
מעכבי הבעירה ותוכנית העבודה עם חקלאים לשימוש נכון
בדשנים.

כיל מוצרים תעשייתיים זכתה בפרס התעשייה
הכימית הירוקה לשנת  2011המוענק על ידי החברה
הישראלית לכימיה
הפרס הוענק למגזר כיל מוצרים תעשייתיים על הצטיינותה
בהגנה על הסביבה ועל תרומתה לצמצום ההשפעות
הסביבתיות של התעשייה .בין היתר ,ציינו נותני הפרס לשבח
את השגיה של כיל מוצרים תעשייתיים בתחום הסביבתי,
כגון :תרומת המוצרים לתעשיות הרכב ,הטקסטיל ,הבניה
והתרופות ,פיתוח מוצרים ירוקים ,בנייה ואימוץ סטנדרט
וולונטרי פנימי מתקדם למפעל ירוק והצמצום המשמעותי
בהשפעות הסביבתית ( 30%בצריכת חשמל 75% ,צריכת
השימוש בנייר ועוד).

כיל בע"מ  //עמוד 11

Product
Stewardship

תוכניות הכרייה
של כיל בארץ
ובעולם כוללות
תוכנית שיקום
בתיאום גורמי
סביבה

 .3תקינה והסמכה לאומית ובינלאומית
חברות רותם אמפרט
נגב ומפעלי ים
המלח מוסמכות
לתקן הProduct -
Stewardship

כל מפעלי הייצור של כיל בישראל מוסמכים לשלושת התקנים
הבינלאומיים המרכזיים לסביבה ,איכות ובטיחותISO14001 :
(סביבה)( ISO9001 ,איכות) ו( OHSAS18001 -בטיחות) .כל
מפעלי כיל ברחבי העולם צפויים להטמיע תקנים אלו או מקביליהם
עד לשנת .2015

אחריות וביצועים סביבתיים
כיל משקיעה מאות מיליוני דולרים באיכות הסביבה והיא עומדת
בסטנדרטים הנדרשים על ידי הרשויות ואף מעבר לכך (Beyond
.)Compliance

 .1שימוש במשאבים טבעיים באופן אחראי
כיל עושה מאמצים להשתמש במשאבי הטבע באופן מאוזן .לכיל
יש מדיניות ארוכת טווח בתחום מרבצי הפוספט הכוללת ביצוע
סקרים גיאולוגים לטווח ארוך ,הגדרת יעדי כרייה לטווח ארוך,
קיום כרייה בת קיימא ותכנון מקיף של השיקום עוד לפני הכניסה
לכרייה בשטח חדש .בים המלח ,כיל מייעלת את תהליכי ההפקה
באופן מתמיד ,כך שב 20 -השנים האחרונות השאיבה נטו כמעט
ולא עלתה בעוד שייצור האשלג עלה משמעותית .יתרה מזאת,
לאחרונה הוחלט על פתרון קציר ים המלח בהשקעה גדולה של כיל
ובדרך המועדפת על הגופים הסביבתיים לשימור חוף האגן הדרומי
של ים המלח וענף התיירות באזור.
ב .החל משנת  2008לוקחת כיל חלק בתוכנית הבינלאומית של
חברות התעשיה הכימית לקידום הבריאות ,הבטיחות והסביבה
 .Responsible Careכיל חתומה על מסמך העקרונות של
התוכנית ,ה ,Responsible Care Global Charter -המסדיר את
פעילות התעשייה הכימית בשנים הקרובות.

 .2שמירה על המגוון הביולוגי
החברות הבנות של כיל מובילות שורה של תהליכים ומיזמים
לשמירה על המגוון הביולוגי .כיל מבצעת פעולות לשימור המגוון
הביולוגי לאורך כל שלבי פעילותה :בשלב התכנון של אתרי כרייה,
בשלב הפעילות ,בשלב סיום הפעילות וכן בשלב השימוש במוצריה.

עמוד  // 12דוח אחריות תאגידית

הפחתה של

CO2e

מאז 2008

למשל ,כל תוכניות הכרייה של כיל בארץ ובעולם כוללות תוכניות
שיקום בתאום עם גורמי סביבה .השיקום מתחיל להתבצע עוד
בראשית חייו של הפרוייקט ונעזר בתוכנות הדמיה מתקדמות
המאפשרות שיחזור של הטופוגרפיה המקורית.

 .3התייעלות אנרגטית ומעבר לגז טבעי
תמהיל הדלקים של כיל מבוסס כיום בעיקר על גז טבעי ,שהינו דלק
נקי יותר שהשפעתו על הסביבה נמוכה יותר .ההסבה לגז טבעי
בוצעה במרבית ממפעלי כיל בישראל .ההסבה הואטה במהלך שנת
 2011בשל התקלות בהעברת הגז הטבעי ממצרים לישראל אך
צפויה להיות מיושמת במהלך שנת  .2013כיל ממשיכה במאמציה
להתייעלות אנרגטית .היקף החסכון בהוצאות על אנרגיה בעקבות
התייעלות אנרגטית בשנת  2011הסתכם בכארבעה מיליון דולר
(שווה ערך להפחתה של  30,000טון .)CO2

 .4צמצום משמעותי של זיהום האוויר
כיל פועלת בהשקעות גדולות להפחתת פליטות המתקנים לאוויר.
החברה אימצה מדיניות ברורה הקובעת כי מתקן אשר אינו עומד
בתקנים המחמירים ייסגר .לאורך השנים צמצמה החברה את
הפליטות באופן ניכר .לדוגמא ,בהשוואה לשנת  2005צומצמו
פליטות תחמוצות הגופרית בכ ,53% -תחמוצות החנקן בכ,77% -
וחלקיקים בכ.99% -

 .5הפחתת גזי חממה
עד לשנת  2011הופחתו פליטות גזי החממה של מפעלי כיל
בישראל בכ 39% -ביחס לשנת  .2008עד כה כיל ביצעה שני
פרויקטים של צמצום גזי חממה במסגרת מנגנון הפיתוח
הנקי של האו"ם הפועל מתוקף אמנת קיוטו ,הCDM -
( .)Clean Development Mechanismכמו כן ,ביצעה כיל את
חישוב טביעת הרגל הפחמנית ( )Carbon Footprintבעבור יותר
מ 50-ממוצריה.

90
CDP

 1.5מיליון

טון

רמת דיווח גבוהה למנגנון הדיווח הבינלאומי
על גזי חממה זיכתה את כיל בציון .90

בשנת  2011דווחה כיל בפעם השנייה על מאזן גזי החממה
שלה ,למנגנון הדיווח הבינלאומי על גזי חממה הCDP -
( .)Carbon Disclosure Projectרמת הדיווח בשנת 2010
היתה גבוהה וזיכתה את כיל בציון  ,90בעבור הדיווח לשנת
 2011קיבלה כיל בשבועות האחרונים את הציון  .84בכך,
נכנסה כיל לרשימת החברות המובילות במנגנון הCDP -
ה Carbon Disclosure Leadership Index -ולמקום השביעי מבין
חברות הכימיה המובילות בעולם .בנוסף ,מדווחת כיל על פליטות
גזי החממה למנגנון הדיווח הוולנטרי הישראלי.

 .6שומרים על אוויר נקי
כיל מספקת מספר מוצרי  Merquelשנותנים מענה לפיתוחים
טכנולוגיים שמטרתם מניעת פליטות הכספית המגיעות מתחנות
כוח מונעות פחם ובכך עוזרת לשמור על האוויר ומקורות המים
החשובים להמשך הקיום של האדם ,החי והצומח .כיל הינה
המובילה העולמית בהספקת הכימיקלים על בסיס ברום הנותנים
מענה לצורך גלובלי לשיפור איכות האוויר ולצמצום הנזק למערכות
אקולוגיות ולאוכלוסיות מקומיות כתוצאה מזיהום אוויר.
®

 .7בנייה ירוקה
כל שיפוץ ובנייה שמתבצעים במבני כיל נערכים על פי תקני
בניה ירוקה .עד כה שופצו והוקמו מספר מבנים ירוקים בישראל.
במהלך שנת  2011הסתיימה בנייתו של מרכז לוגיסטי ירוק וחדשני
בגרמניה.

מבנה משרדים חדש של
מפעלי ים המלח שנבנה
בתקן בנייה ירוקה
בהצטיינות.
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אחריות חברתית ושקיפות
ג.

 .1העסקה הוגנת
עובדי כיל נהנים מתנאי שכר טובים וקבלנים המעסיקים עובדים
באופן קבוע במפעלי כיל בישראל נדרשים להעניק לעובדיהם תנאי
שכר העולים על החובה בחוק .לכיל מנגנוני פיקוח ובקרה חיצוניים
המוודאים עמידה בדרישות אלה.

 .2בטיחות עובדים
בחמש השנים האחרונות צמצמה כיל את מספר תאונות העבודה
בלמעלה מ .40% -מטרת החברה היא הפחתה מתמשכת במספר
התאונות וה" -כמעט תאונות" של עובדים וקבלנים בכל אתרי כיל
והטמעת תרבות ארגונית של אפס תאונות.

 .3שקיפות ומעורבות בקהילה
א .הדיווח הציבורי של כיל בתחומי הכלכלה ,החברה והסביבה
על בסיס פרוטוקולים בינלאומיים כולל פירסום דוחות
אחריות תאגידית על פי פרוטוקול הדיווח של הGRI -
( )Global Reporting Initiativeודיווח על גזי חממה ליוזמת דיווח
הפחמן העולמית ה.)Carbon Disclosure Project) CDP -
ב .מזה למעלה מ 5 -שנים כיל מפעילה שלושה פורומים קהילתיים
בישראל שמטרתם עידוד מעורבות של הקהילה בנושאי איכות
הסביבה .בפורומים שותפים המפעלים בסדום ,במישור רותם
ומפעל תרכובות ברום הממוקם במועצה התעשייתית רמת חובב.

כיל תורמת משאבים ומעודדת את עובדיה להשתתף במגוון
פעילויות לקידום הקהילה ובכלל זה:
תמיכה מתמשכת בפרויקט מועדוניות ממנו נהנים יותר
מ 700 -ילדים הזוכים לסיוע בלימודים והעשרה חברתית,
בלמעלה מ  60מועדוניות המצויות בעיקר בנגב.
התנדבות של מאות מעובדי החברה (בזמנם החופשי)
בהפעלת המועדוניות.
סיוע לבתי חולים ,לפרויקטי תרבות ,לעמותות רווחה ,בריאות
וחינוך ולבתי ספר.
סיוע לפזורה הבדואית באמצעות יוזמות חינוך ,עידוד שימור
הסביבה ,העצמה אישית ועוד.
אימוץ יחידות צבאיות בשיתוף עם “אמץ לוחם”.
תרומה למיזמים במסגרת שימור הסביבה.
העשרה וחינוך בתחומי כימיה ,טכנולוגיה ,תעשייה וסביבה.
עידוד לימודי כימיה בקרב תלמידי תיכון בשיתוף מכון ויצמן
למדע ,יזמים צעירים ועוד.
שיתוף פעולה עם רשות הטבע והגנים לתוכנית לימוד בנושאי
תעשייה וסביבה.
תמיכה מרכזית בבניית בית למתבגרים אוטיסטים בנגב.
ליווי ותמיכה בגופים הפעילים בקרב אוכלוסיות בסיכון
ובהם מסל"ן (מרכז סיוע לנשים נגב) וענב"ל המלווה בטפול
פסיכולוגי נפגעי/ות תקיפה מינית.

37,000
מפעלי כיל בישראל פתוחים למבקרים ובמהלך שנת 2011
ביקרו באתרי החברות למעלה מ  37,000מבקרים.
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פרק

2
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פרופיל ארגוני

התאגיד
מוצרים למען אנשים
פעילות גלובלית
מבנה ובעלות החברה

ממשל תאגידי
תרבות ארגונית ועסקית
מידע כספי
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כיל הינה חברה רב לאומית הפועלת בעיקר בתחומי
הדשנים והכימיקלים המיוחדים ,בשלושה מגזרים –
דשנים ,מוצרים תעשייתיים ומוצרי תכלית.

כיל הינה חברה רב לאומית הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים
והכימיקלים המיוחדים ,בשלושה מגזרים – דשנים ,מוצרים תעשייתיים
ומוצרי תכלית .פעילות כיל מתבססת ,בעיקרה ,על משאבי הטבע –
אשלג ,ברום ,מגנזיום ומלח ,המופקים מים המלח וסלע פוספט הנכרה
בנגב ,הכל על סמך זיכיונות ורישיונות ממדינת ישראל .עוד מתבססת
הפעילות על מכרות אשלג ומלח בספרד ובאנגליה ,על סמך הסכמי
חכירה ורישיונות מהרשויות המוסמכות במדינות אלו .כיל עוסקת
בהפקת מינרלים אלה ,במכירתם ברחבי תבל ,וכן בפיתוח ,ייצור ושיווק
של מוצרי המשך ,המבוססים בעיקר על חומרי גלם אלו.

בפתרון בעיית פליטות הכספית המגיעות מתחנות כוח מונעות פחם,
ומאפשר לשמור על אוויר נקי יותר.
בזכות חיפוש מתמיד אחר הזדמנויות עסקיות חדשות וצרכים חדשים
הנולדים בחברה ,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.

כיל מובילת השוק במרבית תחומי הפעילות שלה:
מתקני הייצור העיקריים של כיל ממוקמים בישראל ,בגרמניה ,בארה"ב,
בהולנד ,בספרד ,באנגליה ,בסין ,בברזיל ובצרפת .לכיל מתקני
ייצור נוספים באוסטריה ,בבלגיה ,בטורקיה ,בארגנטינה ,באירלנד
ובאוסטרליה .פעילות כיל מחוץ לישראל הינה בעיקר ייצור מוצרים
המשתלבים או המתבססים על פעילות כיל בישראל או בתחומים
המשיקים לה.
במסגרת המדיניות שכיל הציבה לעצמה ,החברה מנצלת ביעילות
חומרי בסיס שונים המיוצרים במפעליה והופכת אותם למוצרי המשך
בעלי ערך מוסף גבוה .לדוגמה ,כיל דשנים מייצרת חומצה זרחתית
חקלאית מסלע פוספט שהיא כורה ממכרות פתוחים בנגב .כיל מוצרי
תכלית מבצעת עיבוד נוסף של חומצה זו לצורך ייצור חומצה זרחתית
נקייה ,אשר כשלעצמה מהווה חומר גלם בייצור מלחי פוספט ,ומוצרי
היגיינה .ממלחי פוספט מייצרים גם תוספי מזון.

מספר  1בברום אלמנטרי ,כ 40% -מכושר ייצור הברום העולמי
מספר  1בעולם במעכבי בעירה על-בסיס זרחן
מספר  1בעולם בפוספטים מיוחדים
מספר  1בעולם בייצור חומצה זרחתית נקייה
מספר  1בייצור דשני ( PKתרכובות אשלג ופוספט) באירופה
מספר  1בייצור מוצרי דיכוי שריפות יערות
מספר  2בייצור אשלג באירופה ומספר  6בעולם
מספר  2ביצור מגנזיום בעולם המערבי
יצרן מרכזי של כימיקלים מיוחדים בשוקי נישה בעלי
מרווחים גבוהים

93%

הדשנים שכיל מייצרת מסייעים לייצור כמות גדולה יותר של מזון ,נתון
שחשיבותו מתחדדת לאור המציאות בה השטח החקלאי הזמין לעיבוד
הולך ומצטמצם ואילו אוכלוסיית העולם הולכת וגדלה.
מעכבי הבעירה שכיל מייצרת ,מאפשרים לתעשיות רבות לייצר מוצרים
יעילים ובטוחים לשימוש הציבור .ביוצידים על בסיס כלור וברום
משמשים לטיפול במים לסוגיו השונים .מוצר ה Merquel® -משמש

הנתונים בדוח זה כוללים פירוט ודיווח
על כ 93%-מהפעילות הגלובלית של
כיל בעשרות מתקניה ברחבי העולם

כיל בע"מ  //עמוד 17

השקעות בתחום איכות הסביבה:

הסבת מתקני כיל בישראל
לשימוש בגז טבעי
השקעה של כ-

95
מליון דולר

תקופת ביצוע2008-2012 :
מטרה:

צמצום פליטות גזי חממה ,הפחתת פליטת מזהמים וחסכון
בעלויות האנרגיה.

תוצאה:

ההסבה בוצעה במרבית מחברות כיל וביניהן :מפעלי ים המלח,
מגנזיום ים המלח ,רותם אמפרט נגב ופריקלאס .ההסבה הביאה
להפסקת מרבית השימוש במזוט ובסולר במתקני כיל בישראל ובכך
צמצום כמות הפליטות מהם ושיפור ניכר בטביעת הרגל הפחמנית.
יחד עם פעילויות נוספות שבוצעו בחברות הופחתו פליטות
תחמוצות הגופרית בכ ,45% -פליטות תחמוצות החנקן בכ80% -
והחלקיקים בכ.35% -
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התאגיד
פעילות התאגיד נחלקת בין שלושה מגזרי פעילות ההופכים מוצרי יסוד למוצרים למען אנשים

מגזר כיל דשנים ICL Fertilizers

מגזר כיל מוצרים תעשייתיים ICL Industrial Products

מגזר כיל מוצרי תכלית ICL Performance Products
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תמי ()IMI
תמי ( )IMIהינו מכון המחקר המרכזי של כיל .ברשות תמי
מעבדות מחקר חדשות מהטובות בישראל ,מתקן מיני-
פיילוט מודרני ומתוחכם ,מתקני פיילוט גדולים ומעבדות
אנליטיות המצוידות במיטב המכשור .תמי מספקת שירותים
בתחומים :מחקר ופיתוח ,ייצור ומגוון רחב של בדיקות
ואנליזות למגוון לקוחות ,לרבות תעשיה כימית ,פרמצבטית,
תעשיית המזון ,שירותי איכות סביבה וכדומה .המשאב
המרכזי של תמי הינו המשאב האנושי ,הכולל :כימאים,
מהנדסים ,מיקרוביולוגים ,כימאים אנליטיים ,מומחי קורוזיה
וטכנאים מנוסים בתחומים שונים ומגוונים .תמי מציעה
עבודה בצוותים איכותיים ומקצועיים כפי שמצופה ממכון
מחקר ופיתוח מוביל.

מגזר כיל דשנים
ICL Fertilizers
לצורך אספקת מזון לאוכלוסיית העולם שגדל ,כיל דשנים מפיקה אשלג
מים המלח ופוספטים בנגב ומפעילה מכרות תת-קרקעיים בספרד
ואנגליה מהן היא מפיקה אשלג ומלח .החברה משווקת את האשלג
כמוצר סופי וכחומר גלם ליצור דשנים וכן מעבדת אותו לייצור דשנים.
בנוסף ,כיל דשנים כורה ומעבדת סלע פוספט במכרות פתוחים בנגב
ומייצרת בישראל חומצה גופרתית ,חומצה זרחתית חקלאית ,דשני
פוספט ,דשנים מורכבים המבוססים בעיקר על אשלג ,פוספט ודשנים
מיוחדים .כיל דשנים מייצרת דשנים גם בהולנד ,גרמניה ,ספרד ובלגיה.
בנוסף מייצרת כיל דשנים תוספי מזון לבעלי חיים ,על בסיס פוספט,
בטורקיה ובישראל .כיל דשנים משווקת את מוצריה ברחבי העולם
ובדגש על אירופה ,ברזיל ,הודו ,סין וישראל.

מגזר כיל מוצרים תעשייתיים
ICL Industrial Products
צורך יצור מים נקיים יותר ,מוצרים 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 .מוצרי החברה נחלקים לפי שימושים ומשמשים תעשיות רבות.
מעכבי הבעירה משמשים את תעשיות החשמל והאלקטרוניקה ,הבניה,
הרכב והרהיטים .ביוצידים משמשים את תעשיות המים התעשייתיים,
מי השתייה ובריכות השחייה .תמיסות צלולות משמשות בתעשיית
קידוחי הנפט ,סדרת מוצרי ® Merquelמשמשת 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.

מגזר כיל מוצרי תכלית
ICL Performance Products
לצורך העלאת רמת החיים של אוכלוסיית העולם ,אספקת מוצרי מזון
ושמירה על היערות כיל מוצרי תכלית עוסקת בפיתוח ,ייצור ,שיווק
ומכירה של מגוון רחב של מוצרים מבוססי פוספט .זאת במסגרת
מדיניות כיל להגדיל ייצור מוצרי המשך בעלי 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
וכן מייצרת חומצה זרחתית תרמית .הייצור של כיל מוצרי תכלית נעשה
באתרי ייצור באירופה בייחוד בגרמניה ,בארה״ב ,בברזיל ,בישראל ,בסין
ובמדינות נוספות.
כיל מפעילה מרכזי מצוינות בין-מגזריים בתחומים שונים
המנוהלים על ידי מומחים בתחומים הרלוונטיים מהמגזרים ,אשר
מרכזים את המרכזים האמורים ברמת הקבוצה בנוסף לתפקידם
השוטף .מרכזים אלו מסייעים למטה כיל ולמטות המגזרים
בניהול ,בתיאום ובפיקוח על התחומים שעליהם הם מופקדים.
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חברות עיקריות במגזר הדשנים
מפעלי ים המלח
מייצרת אשלג וכן מייצרת מגוון רחב של מוצרים כימיים ,מלחים
תעשייתיים ,מלחי אמבט ,מלח בישול ועוד .לחברה אתר ייצור הממוקם
בסדום ,אתר שינוע (צפע) במישור רותם ,מסוף בנמל אילת ,מסוף
בנמל אשדוד ומשרדי מטה הממוקמים בבאר שבע.

דשנים וחומרים כימיים
החברה פועלת בתחום ייצור דשנים לחקלאות וכימיקלים תעשייתיים,
בעיקר עבור השוק הישראלי .החברה מייצרת דשנים נוזליים לחקלאות,
מבוססי אשלגן ,זרחן וחנקן .כמו כן החברה מייצרת ומייצאת דשני NPK
מסיסים למספר מדינות .לחברה מערך שיווק הכולל יעוץ אגרונומי
שוטף ומערכת לוגיסטית ממוחשבת ,המאפשרת אספקת דשן עפ״י
דרישה לכל חקלאי ברחבי הארץ.

רותם אמפרט נגב בע״מ
החברה פועלת בשלושה אתרים עיקריים :באתר צין ואורון מתבצעת
פעילות כרייה והעשרת פוספטים ובאתר רותם ,בנוסף לכרייה והעשרה,
מתבצע ייצור מוצרי ההמשך .כמו כן ,לחברה מסוף גופרית בעורף נמל
אשדוד והיא משתמשת בשירותי חברת נמל אשדוד וחברת נמל אילת
לאחסון ושינוע מוצרים .שלושת המוצרים העיקריים שמייצרת החברה
הם :חומצה זרחתית ,דשנים וחומצה גופרתית .בחברה מיוצרת גם
חומצה זרחתית נקייה כחלק מפעילות מגזר מוצרי תכלית.

מפעלי תובלה
החברה מספקת שירותי הובלה ,אחסנה ולוגיסטיקה .החברה מחולקת
לשלוש חטיבות :נוזלים ,תפזורות ומטען כללי .החברה מפעילה בממוצע
צי של כ 350 -משאיות ביום ,ונעזרת גם במובילי משנה לשם כך .כמו
כן ,מפעילה את מסוף המכולות במסוף צפע.

ICL Fertilizers Europe C.V
החברה ממוקמת באמסטרדם ,הולנד ומייצרת,
מפיצה ומשווקת דשנים מסוגP, PK, NP ,
ו NPK -בכל רחבי אירופה.
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Cleveland Potash Limited
החברה ממוקמת בצפון אנגליה והינה יצרנית ומשווקת של אשלג ומלח.

ICL Fertilizers Germany GmbH
החברה ממוקמת בלודוויגשפן ,גרמניה ומייצרת ,מפיצה ומשווקת
דשנים מסוג P, PK, NP ,ו NPK -בכל רחבי אירופה.

Iberpotash
החברה ממוקמת בחבל
קטלוניה שבספרד ומייצרת
ומשווקת אשלג ומלח.

Rotem Turkey
החברה ממוקמת בבנדירמה ,טורקיה ומייצרת מזון לבעלי חיים.

Everris
לחברה ארבעה מפעלי ייצור הממוקמים בהולנד ,אנגליה ושניים
בארה״ב .כמו כן החברה מפעילה מספר מכרות בהן נכרה כבול
המשמש למצעי גידול באנגליה .החברה פעילה בשלושה תחומים:
תחום המשתלות המסחריות ובתי הגידול (,)ornamental horticulture
תחום המדשאות ,הכולל משטחי דשא ציבוריים ומשטחי ספורט ()turf
ותחום החקלאות האינטנסיבית/מתקדמת (.)specialty agriculture
החברה עוסקת בייצור ובמכירה של דשנים בשחרור מושהה ,דשנים
בשחרור איטי ,דשנים מסיסים ,מצעי גידול ,מוצרים להגנת הצומח
וזרעי דשא.

Fuentes
החברה ממוקמת בספרד ועוסקת בעיקר בייצור ושיווק מוצרי דישון
המותאמים להשקיה בטפטוף ובריסוסי עלווה .החברה מייצרת דשנים
בהתאמה אישית ומשווקת תערובות  NPKודשנים מוצקים .לחברה
מתקנים מתקדמים ,מפעלי ייצור ואריזה במספר אתרים (טוטנה,
קרטחנה ,נמל קרטחנה ונמל אלמרייה) וכן צי משאיות.
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חברות עיקריות במגזר מוצרים תעשייתיים

תרכובות ברום
מפעל החברה ממוקם במועצה תעשייתית רמת חובב .מטה החברה
ממוקם בבאר שבע .החברה מייצרת תרכובות על בסיס ברום
לטובת שווקים שונים ותעשיות שונות :מעכבי בעירה ,בעיקר בשוק
האלקטרוניקה והפלסטיק ,חיטוי קרקע והדברה ,קידוחי נפט ,מניעת
פליטות של כספית בתחנות כוח ,חיטוי וטיפול במים ,טקסטיל ,פוטו
ובניין.

ברום ים המלח
מפעלי החברה ממוקמים בשני אתרים כדלקמן:
אתר פריקלאס
המפעל מייצר חומרים שונים על בסיס מגנזיום ,שמשמשים בעיקר
לתעשיית תוספי מזון ותרופות ,פלדת שנאים ,גומי ,רכב ודשנים.
המפעל עתיר אנרגיה ,עבר לשימוש בגז טבעי ועושה בו שימוש על פי
הקצאה .המפעל ממוקם במישור רותם.
אתר ברום-כלור
המפעל ממוקם בסדום והינו יצרן הברום הגדול בעולם .הברום המיוצר
במפעל משמש הן כחומר גלם בייצור תרכובות ברום והן כברום
אלמנטרי ,המשמש בתעשיות שונות בעיקר בתעשיות התרופות ,חומרי
הדברה וחיטוי ,מעכבי בעירה וצמיגים.

IPA
מפעל החברה ממוקם במערב וירג’יניה שבארה”ב ומייצר מעכבי בעירה
על בסיס זרחן ,בעיקר לתעשיות הרהיטים ,הרכב ,הבניין ופוליאוריתן
מוקצף לאיטום .בנוסף ,מייצר המפעל נוזלים הידראוליים לבוכנות
בתחנות כח ובמטוסים.

Scora
החברה ממוקמת בקפייר ,צרפת ,ומייצרת חומרים שונים על בסיס
מגנזיום ,שמשמשים בעיקר לתעשיית הפלדה עבור שנאים ותרופות.

Sino-Brom Compounds Co. Ltd
החברה ממוקמת בשנגונג שבסין .החברה מייצרת מוצרים על
בסיס ברום ,בעיקר לתחום מונעי הבעירה בתעשיות האלקטרוניקה
והפלסטיקה וכן מוצרים לטיפול במים.

כיל בע"מ  //עמוד 23

Jiaxing ICL Chemical Co. Ltd
המפעל נמצא בשלבי הקמה .בטווח הקצר מתכונן ייצור ביוציד על
בסיס ברום ,המשמש בתעשיית חיטוי מים .בהמשך צפוי ייצור של
מעכבי בעירה על בסיס זרחן .החברה ממוקמת בנמל ג’יקסינג שבסין.

Clearon
החברה מייצרת חומרים לחיטוי מים על בסיס כלור .מוצריה העיקרים
של החברה הנם  TCCAו .DCCA -המוצר  TCCAמשמש בעיקר
לחיטוי בריכות שחיה וספה ואילו המוצר  DCCAמשמש בעיקר לחיטוי
משטחים במבנים ציבוריים (כגון בתי חולים ומחלבות) .החברה
ממוקמת במערב וירג’יניה שבארה”ב.

Medentech
החברה מייצרת חומרים המסייעים לשמירה על בריאות האדם והחי
בתחום של חיטוי מים .המוצר  aqua tabsהינו אחד המוצרים המוכרים
ביותר בשוק הטבליות לחיטוי ולטיהור מי שתייה .החברה ממוקמת
בווקספורד ,אירלנד.

ICL-IP Bitterfeld GmbH
החברה מייצרת מעכבי בעירה על בסיס זרחן בעיקר לתעשיות
הרהיטים ,הרכב והבניין ופוליאוריתן מוקצף לאיטום .החברה ממוקמת
בביטרפלד שבגרמניה.

Lianyungang Dead Sea Bromine Co. Ltd
החברה מייצרת מוצר אחד לתעשיית חיטוי קרקע וחיטוי נפח .החברה
ממוקמת בג׳אנגסו שבסין.

ICL-IP Terneuzen
המפעל מייצר בעיקר תרכובות על בסיס ברום לתעשיות שונות כגון
תעשיית התרופות ,חומרי הדברה ,בניין ,מונעי בעירה ופלסטיק.
החברה ממוקמת בנמל זוונאר שבהולנד.
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חברות עיקריות במגזר מוצרי תכלית

Anti-Germ Germany
החברה ממוקמת בממינגן ,גרמניה ומייצרת מוצרי היגיינה ,חומרים
לטיהור מים וחומרי ניקוי לתעשיה ולחקלאות.

Anti-Germ Austria
החברה ממוקמת בניאומרקט ,אוסטריה ,ומייצרת מוצרי היגיינה,
חומרים לטיהור מים וחומרי ניקוי לתעשיה ולחקלאות.

BK Giulini GmbH
לחברה שני אתרים בלודוויגשפן ובלדנבורג ,גרמניה .החברה מייצרת
מוצרים מבוססי פוספט ואלומינה עבור תעשיית המזון ,הנייר ,טיפול
במים ,חומרי בנייה ,קוסמטיקה ,פארמה ,היגיינה ,ביגוד והנעלה.

Fibrisol Service Muscalla
החברה ממוקמת בוויירנהיים ,גרמניה ,ומייצרת תוספי מזון.

Fibrisol Service London
החברה ממוקמת בלונדון ,אנגליה ,ומייצרת תוספי מזון.

Fibrisol Sevice Australia
החברה ממוקמת במלבורן ,אוסטרליה ,ומייצרת תוספי מזון.

Shanghai Tari International
החברה ממוקמת בשנגחאי ,סין ,ומייצרת תוספי מזון.

Anti-Germ France
החברה ממוקמת בוואס ,צרפת ,ומייצרת מוצרי היגיינה ,חומרים
לטיהור מים וחומרי ניקוי לתעשיה ולחקלאות.

Anti-Germ Hungary
החברה ממוקמת בנירגיהזה ,הונגריה ,ומייצרת מוצרי היגיינה וחומרי
ניקוי לתעשיה.

ICL Biogema SAS
החברה ממוקמת באקס-אן-פרובנס ,צרפת,
ומייצרת מעכבי בערה ומוצרים לכיבוי אש.

Puriphos
החברה ממוקמת במישור רותם ,ישראל ומייצרת חומצה זרחתית
באיכות מזון.
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BKG Jiangyin
החברה ממוקמת בג׳יאנקסינג ,סין ,ומייצרת מוצרים עבור תעשיית
הנייר ,טיפול במים ,קוסמטיקה והנעלה.

Yunnan BK Giulini Tianchuang
החברה ממוקמת בקונמינג ,סין ,ומייצרת פוספטים מיוחדים לתעשית
המזון ולתעשיות נוספות.

ICL Performace Product LP
לחברה מספר אתרים בארה״ב (מיזורי ,ניו ג›רזי ,קנזס ,אינדיאנה
וקליפורניה) וכן בקנדה .החברה מייצרת חומצות זרחתיות ופוספטים
לתעשיית המזון ,טיפול במים ,מתכות ,קרמיקה ,אלקטרוניקה ,אספלט
ועוד .כמו כן ,החברה מייצרת מוצרים לבטיחות אש ולמניעת חלודה.

ICL PP Brasil
לחברה שני אתרים בסאו פאולו ,ברזיל .החברה מייצרת פוספטים
ומרכיבים לתעשיית המזון ולשימושים תעשייתיים נוספים.

ICL Fosfatos y Additivos Mexico
החברה ממוקמת במונטריי ,מקסיקו .החברה מייצרת פוספטים
ותוספים לתעשיית המזון.

מגנזיום ים המלח
מגנזיום ים המלח עוסקת בייצור ,שיווק ומכירה של מגנזיום טהור
וסגסוגות מגנזיום .בנוסף מייצרת החברה קרנליט יבש וכן מוצרי לוואי
הכוללים כלור וסילווניט .משקלו הנמוך של המגנזיום ביחס למתכות
אחרות וחוזקו מהווים את הבסיס העיקרי לשימוש בו בתעשיית היציקות
של חלקים לתעשיית הרכב.
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מוצרים
למען אנשים
תרומה חברתית-כלכלית
מוצרי כיל מהווים בסיס חיוני במוצרים רבים בתעשיות האלקטרוניקה,
הפרמצבטיקה ,המזון הטקסטיל ועוד .פיתוח של חומרי גלם מאפשר
לתעשיות אלו לייצר מוצרים חדשניים ,התורמים לפיתוח ולצמיחה של
השווקים העולמיים תוך מתן מענה לצרכים החדשים של שווקים אלו.
תרומתה של כיל באה לידי ביטוי בין היתר באבטחת מזון לאוכלוסיית
העולם והבטחת סביבת מים נקייה.

מזינים את העולם
החקלאות המתקדמת והאינטנסיבית בימינו נסמכת
על היכולת למקסם את תוצרת היבול ואיכותו ,וזאת
על מנת להגיב לביקושים ההולכים וגדלים כתוצאה
מגידול אוכלוסיית העולם .דשני האשלג והפוספט,
מוצרי ההמשך והדשנים המיוחדים (דשני השחרור המבוקר ודשנים
מסיסים המיושמים בהשקייה) שכיל מייצרת מזינים את הקרקע ומזרזים
את גידול הצמחייה והיבולים ובכך מאפשרים לחקלאים לתת מענה
לצרכים החדשים של ענף החקלאות תוך הגנה מרבית על הקרקע
והסביבה.

זרעי דשא ודשנים של כיל
שימשו לשדרוג אצטדיוני יורו 2012
חברת  ,Everrisמקבוצת כיל דשנים מיוחדים ,נבחרה לספק את
זרעי הדשא הייחודיים שלה ,בשילוב כמה סוגי דשנים ,לארבעה
מאצטדיוני הכדורגל בפולין שבהם התקיימו משחקי גביע היורו
 .2012תערובת הזרעים  ProSelect1ו ,Premium Sport -אשר
נבחרה כתוסף לדשא הקיים באצטדיונים ,הינה תערובת זרעי
דשא מיוחדת המיועדת לשימוש במגרשי ספורט .התערובת
נבחרה הודות לעמידות שהיא מקנה לדשא בתנאי שחיקה
גבוהה ,המאפיינים משחקי ספורט בכלל וכדורגל בפרט ,כמו
גם לעמידותה בתנאי מזג אוויר קיצוניים ובצמיחה הייחודית של
דשא בצבע ירוק כהה ,המסייע לשחקנים לזהות את מיקומו של
הכדור ביתר קלות .זרעי הדשא והדשנים הייחודיים של Everris
נחשבים לאיכותיים ביותר בענף הספורט ,לא רק הודות ליופי
הדשא ולצבעו החזק ,אלא גם הודות לעובדה שהוא גדל ללא
תוספים שונים כמו ברזל או חנקן ,ולכן בריא יותר לשחקנים
ולצוותי הנבחרות .הזרעים שימשו בעבר גם לשדרוג המדשאות
באצטדיוני הקבוצות המובילות בעולם ,בהן ברצלונה ,ריאל
מדריד ,רומא ואולימפיק ליון.

מאפשרים בטיחות במוצרים
מוצרי כיל מאפשרים לתעשיות רבות ומגוונות
לשמור על בטיחות המוצרים בשימוש הצרכנים.
חומרים מעכבי בעירה משולבים בבדים ובמוצרי
פלסטיק ,בתעשיות שונות ,כדוגמת תעשיית
האלקטרוניקה ,בכדי לצמצם את סכנת הבעירה הנשקפת מהם ובצורה
זו מאפשרים לכולנו לצרוך מוצרים ביתיים בבטחה .דשנים ייחודיים,
דוגמאת דשני השחרור המבוקר המשולבים עם חומרים להגנת על
הצומח ,מאפשרים להפחית משמעותית חשיפה לחומרים הפעילים
מעצם היותם עטופים .דשנים בשחרור מבוקר חוסכים מטבעם עבודה
וזמן היות ודי ביישומם אחת לעונה לעומת דישון רגיל הנדרש מספר
פעמים בעונה.

לוקחים חלק פעיל בתעשיית התרופות
חברות כיל השונות מייצרות סדרה של מוצרים
שמהווים חומרי גלם לתעשיית המזון והתרופות.
תרכובות ברום ,מוצרי מגנזיה מיוחדים ומוצרי קלציה
משמשים כחומרי ביניים לייצור תרופות מצילות חיים .התרופות
משמשות לטיפול במחלות שונות כגון :מחלת הנפילה ,מחלות לב,
מחלות הסרטן ,מחלת עצבים ,מחלות בלוטת התריס וכן להרדמה.
בנוסף ,כיל היא יצרנית מובילה של מוצר הפרימיום ״סידן פחמתי״ אשר
מהווה מרכיב חיוני בתהליך ייצור תרופות למחלת האוסטיאופורוזיס
וביישומים נוספים בהם דרוש סידן טהור.
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חדשנות בכיל

תרומה סביבתית
מוצרי כיל מאפשרים לשמור על הסביבה מפני זיהומי מים ואוויר וכן
להגן על משאבי טבע.

מובילים בטיפול במים
באמצעות מוצרים שונים כיל מסייעת להתמודד עם
זיהום מקורות המים באמצעות מוצרים לטיהור ולחיטוי
שפכים .בכך מסייעת כיל להגדיל בצורה משמעותית
את משאבי המים הזמינים לאדם ולחי .כיל מייצרת
ביוצידים על בסיס כלור וברום המשמשים בעיקר לטיפול במים לסוגיהם
השונים.

1/2
מחצית מהפטנטים שרשמה
כיל ב 2011 -הם על מוצרים
בתחום הקיימות

כיל משקיעה בפיתוח מוצרים חדשים ,אשר תואמים לצרכי
העולם המשתנים .היקף מכירות המוצרים החדשים בכיל
עולה בהדרגה בשנים האחרונות .בשנת  ,2011היקף ההכנסות
ממוצרים חדשים היה כ  200מיליון דולר.
במגזר כיל דשנים ,המוצר החדש המוביל הינו פוליהלייט
( .)Polyhaliteהפוליהלייט יכול לשמש בצורתו הטבעית כדשן,
כולל עבור חקלאות אורגנית ,אולם ניתן להשתמש בו גם כחומר
גלם לייצור דשנים מיוחדים .בתור דשן ,לפוליהלייט יתרונות
ייחודיים בכך שיש בו מרכיב כלור נמוך העשוי להתאים לאדמות
רגישות לכלור ,וכן הוא מספק נוטריינטים נוספים החסרים
באשלג כגון גופרית ומגנזיום.
המוצרים החדשים המובילים במגזר התעשייתי הינם בעיקר
מעכבי בעירה חדשים ,הכולללים בעיקר מעכב בעירה לתעשיית
הבנייה ,תעשיות התחבורה ותעשיית הנייר .מעכבי הבעירה
החדשים של כיל נחשבים לירוקים יותר ממעכבי הבעירה
ומומלצים על ידי גופי רגולציה ותקינה בינלאומיים כתחליף
למוצרים הדומים הקיימים בשוק .מוצר מוביל נוסף במגזר
מוצרים תעשייתיים הינו ה ,Merquel® -המשמש בפתרון בעיית
פליטות הכספית המגיעות מתחנות כוח מונעות פחם.
לכיל מעל ל 900 -פטנטים רשומים במדינות שונות .במהלך
שנת  ,2011רשמה כיל  58פטנטים בתחומים של מעכבי
בעירה ,מוצרים תעשייתיים ומיוחדים ,ביוצידים ,אגרוכימיה,
וסגסוגות חדשות מתוכם  29הם פטנטים בתחום הקיימות.
כיל מאמינה כי הגנה על הקניין הרוחני הוא כלי חשוב לשימור
ופיתוח הפעילויות העסקיות שלה ומנהלת אותו באופן פעיל
ושוטף.
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180

כיל מייצרת
במפעלים ב4-
יבשות ומוצריה
משווקים
בלמעלה מ180-
מדינות בעולם

פעילות
גלובלית
לכיל מעמד מרכזי בעולם בשוקי האשלג ,דשני הפוספט ,הברום,
החומצה הזרחתית הנקייה ,הפוספטים המיוחדים ,מעכבי הבעירה
על בסיס ברום וזרחן והכימיקלים למניעת התפשטות שריפות .אשלג
ופוספט הינם אבני יסוד מרכזיים בתעשיית הדשנים .הברום משמש
למגוון רחב של יישומים ,כשהמרכזי שבהם הינו כמרכיב בסיסי
במעכבי בעירה .מוצריה של כיל משמשים בעיקר בענפי החקלאות,
האלקטרוניקה ,המזון ,קידוחי הנפט והגז ,בתחום טיהור והתפלת המים
ובתחום הפחתת פליטת כספית מארובות תחנות הכח ,וכן בתעשיות
הדטרגנטים ,הנייר ,הקוסמטיקה ,התרופות ,הרכב ,האלומיניום ועוד.

לכיל ניסיון מצטבר של עשרות שנים ברב תחומי פעילותה .כ5% -
מתוצרת כיל נמכרת בישראל .במכירת מוצרים מסוימים מתוצרת
כיל ,הוכרזו כיל וחלק מהחברות הבנות שלה כמונופול בישראל .בשנת
 2011כ 43.5% -ממחזור המכירות של כיל נבעו מייצור המתבצע מחוץ
לישראל .כ 13% -מסך עלות המכירות של המוצרים המיוצרים מחוץ
לישראל מיוחסים לחומרי גלם המסופקים מישראל.
להלן תרשים המתאר את ההתפלגות הגיאוגרפית של מכירות כיל
בשנת  2011ותיאור מיקום האתרים העיקריים של החברה:

צפון אמריקה

אירופה

19%

34%

אסיה

30%
ישראל

5%

שאר העולם

2%

דרום אמריקה

10%

מכירות 2011
אתר ייצור
מרכז לוגיסטי
משרד שיווק
משרדים ראשיים
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השקעות בתחום איכות הסביבה:

הקמת מתקן BRU (Bromine Recovery
 )unitלהשבת ברום מפסולת תהליכית

במפעל תרכובות ברום

השקעה של כ-

32
מליון דולר

תקופת ביצוע:

הפרויקט החל ב  2006ונמצא בשלבי הרצה מתקדמים

מטרה:

טיפול בפסולת הנוצרת בתהליכי הייצור והשבת ברום
לתהליך

תוצאה:

מתקן המטפל בפסולות תהליכיות תוך השבה של חומר
גלם ואנרגיה (כקיטור) לתהליכי הייצור.
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מבנה
ובעלות
החברה
חברת כימיקלים לישראל הוקמה כחברה ממשלתית בשנת .1968
משנת  1992החלה בתהליכי הפרטה עת הונפקה באופן חלקי בבורסה
לניירות ערך בתל אביב .כיל נמכרה לחברה לישראל ,אשר נשלטה
באותה העת על ידי משפחת אייזנברג .בשנת  1999רכשה קבוצת עופר
את מניות משפחת אייזנברג בחברה לישראל .כיל הינה 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 למועד הדוח:

כיל דשנים

כיל מוצרים תעשיייתים

כיל מוצרי תכלית

אשלג
סטנדרט ,מגורען ודק
אדום ולבן מ 3 -מקורות
מלח

מעכבי בעירה
על בסיס ברום ,זרחן ומגנזיה

פוספטים מיוחדים
חומצה זרחתית באיכות מזון ,טכנית
ואלקטרונית
מלחי פוספט
תוספי מזון
כימיקלים ושירותים לטיפול במים

כימיקלים אחרים
תרכובות אורגניות ואאורגניות מבוססות
ברום
ביוצידים לטיפול במים מבוססי ברום
וכלור
נוזלים פונקציונאליים על בסיס זרחן
מוצרי מגנזיה

מוצרים אחרים
מבוססי זרחן ,פוספט ,אלומינה וכימיקלים
אחרים

פוספטים
סלע פוספטים
חומצה זרחתית חקלאית
דשני פוספט ,דשנים מורכבים
ודשנים מיוחדים
תוספי מזון לבעלי חיים

ברום אלמנטארי
מלחי ים המלח

70%

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

כ-

כ 70%-ממניות כיל מוחזקות בידי הציבור באופן ישיר ועקיף.
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מבנה ארגוני

דירקטוריון

דירקטוריון כיל מתווה את מדיניות החברה ומפקח על ביצוע מדיניותו
בידי ההנהלה .בראש קבוצת כיל עומד מנכ״ל ולצידו מטה ניהולי ,הכולל
גם את מנכ״לי כיל דשנים ,כיל מוצרי תכלית וכיל מוצרים תעשייתיים.
לכל מגזר מטה הנהלה ודירקטוריון נפרדים .משרדי מטה כיל ממוקמים
בתל-אביב.

משנה למנכ”ל
וCOO -

מבקר פנים

מנכ”ל

מנכ”ל כיל
מוצרים תעשייתיים

משנה למנכ”ל
 CFOואסטרטגיה

יועץ משפטי
ומזכיר החברה
עוזר מנכ”ל

מנכ”ל כיל
מוצרי תכלית

מנכ”ל כיל דשנים

מוצרי ברום
תעשייתיים

מפעלי ים המלח

משאבי אנוש

כספים

ביוצידים

מפעלי רותם

פיתוח עסקים

תוספי מזון

כלכלה
מעכבי בעירה

כיל דשנים אירופה

פוספטים
וחומצות

מגנזיה

דשנים מיוחדים

מנכ”ל כיל מוצרי
תכלית אירופה

מנכ”ל כיל מוצרי
תכלית אמריקה

מלחי ים המלח

שיווק

תוספי מזון

פוספטים וחומצות

כספים

כספים

כספים

שרשרת אספקה

נגזרות זרחן

פיתוח עסקי
ואסטרטגיה

מו”פ

משאבי אנוש

חומצה זרחתית
באיכות מזון

כימיקלים
לכיבוי שרפות

רגולציה ואכיפה

שרשרת אספקה

שרשרת אספקה

כימיקלים למים
ונייר

כספים

מיסוי

משאבי אנוש

בטיחות

רנופלקס

שרשרת אספקה

חשבות

פיתוח עסקי

אקולוגיה

פרמה ,גבס
וקוסמטיקה

משאבי אנוש

קיימות

טכני ורכש

מוצרי הגיינה
לתעשיית המזון

משאבי אנוש
קשרי משקיעים
ותקשורת

אבטחת איכות

Bekaphos
כספים
שרשרת אספקה
משאבי אנוש

מרכזי מצויינות
ופורומים
מקצועיים

אנרגיה

אריזה

איכות סביבה
ואקולוגיה

אחזקה וצמצום
מלאים

איכות ומצויינות

מרכז הדרכה כילי

בטיחות וגיהות

ביטחון

גזי חממה

הגבלים עסקיים

בניה ירוקה

ביטוח

לוגיסטיקה

מימון

מו”פ

מערכות מידע

ניהול ידע

ניהול סיכונים
ERM

קניין רוחני

רגולציה ובטיחות
המוצר

רעידת אדמה

רכב

וקשרי משקיעים

רכש המזרח הרחוק

מחשוב

תקשורת

ניהול פרוייקטים

רכש

מחשוב תהליכי

PR
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:מבנה אחזקות מהותיות של חברת כיל
קבוצת כיל
ICL Finance
B.V
(Netherlands)

Twincap
Forsakings AB
(Sweden)

ICL Finance
(USA)

Hi-Yield
Bromine Inc.
(USA)

מפעלי ים
המלח

ברום ים המלח
(מפעל ברום בסדום
ומפעל פריקלאס
)במישור רותם

מפעלי תובלה
)(לוגיסטיקה

תרכובות ברום

מגנזיום ים
המלח

Fertilizers &
Chemicals

Eurocil
Holdings B.V
(NL)*

ICL Holdings
The netherlands
Cooperatief U.A

Clevland
Potash (UK)

ICL Fertilizers
Europe CV (NL)

Amsterdam
Fertilizers B.V
(Netherlands)

Euro Clearon
NL B.V (NL)

ICL Liberia
SCS (Spain)

Tetrabrom

Everris
International
B.V (NL)

Lberpotash
(Spain)

תמי

Fuentes
(Spain)

ICL IP Europe
B.V
(Netherlands)

ICL Holdings
Germany beschrank
Heftende OHG

Rotem
Holdings

רותם אמפרט
נגב

ICL Fertilizers
Deutschland

ICL North America Inc.
(USA)

BKG Puriphos
B.V

Pekafert B.V
(Netherlands)

ICL Asia Ltd.

Eurocil
Luxembourg

PM

Ashil Chemicals
B.v (Israeli
Citizen)

ICL Brazil

IDE

)(הנדסת התפלה

Sinobrom
(Chaina)

ICL IP
Terneuzen B.V

Rotem Amfert
Negev B.V
(Netherlands)

BK Giulini
(Germany)

כיל דשנים
כיל מוצרים תעשייתיים
כיל מוצרי תכלית
מגזרים אחרים
חברות פיננסיות ושירותים
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כ-

1.7

מיליארד דולר

משנת  1998ואילך ,השקיעה כיל ברכישות ,מיזוגים ומיזמים
משותפים סכום כולל של כ 1.7 -מיליארד דולר.

רכישות ומיזוגים משמעותיים בתקופת הדיווח
כיל מחפשת הזדמנויות לרכישות עסקיות על מנת להרחיב ולבסס
את פעילויות הליבה ,באמצעות רכישת טכנולוגיות משלימות ועסקים
נלווים .כך ,לדוגמה ,החברה רכשה בספרד ובאנגליה חברות בת IP
ו ,CPL-בשנים  1998ו 2002-בהתאמה ,ונכסים ופעילויות של אסטריס
בצפון אמריקה ובדרומה בשנת  .2005לכך יש להוסיף את רכישת
“ ”Suprestaבחודש אוגוסט  2007ואת רכישת ביוגמה והיחידה לטיפול
במים מקבוצת  HENKELבינואר  .2008בשנת  2009השלימה כיל חמש
רכישות ,בעיקר בתחום הגיינת המזון ומי שתיה .בשנת  2010הושלמה
רכישה נוספת בתחום הגיינת המזון .בשנת  2011השלימה כיל רכישה
של היחידה העסקית לייצור דשנים מיוחדים של  Scottsואת החברה
הספרדית  Fuentesהעוסקת אף היא בתחום הדשנים המיוחדים וזאת
במטרה להרחיב ולפתח תחום פעילות זה.

כמו כן ,בוחנת כיל הרחבת אחיזתה בחומרי גלם אסטרטגיים על מנת
לשפר את כושר התחרות שלה .משנת  1998ואילך ,השקיעה כיל
ברכישות ,מיזוגים ומיזמים משותפים סכום כולל של כ  1.7 -מיליארד
דולר .כיל מעוניינת להמשיך ולממש את הידע הטכנולוגי ,התפעולי
ומיומנויות אחרות שנצברו בקבוצה לרכישת עסקים ,כדי למקסם
יתרונות תחרותיים ,סינרגיה וצמיחה פוטנציאלית .בה בעת מכרה כיל
בתקופה זו חברות ועסקים בהיקף של  265מיליוני דולר ,שאינם בליבת
העסקים שלה.
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ממשל
תאגידי
ממשל תאגידי הוא מכלול התהליכים ,המנהגים ,המדיניות ,החוקים,
המוסדות ומבני הבקרה שלפיהם מתנהל ומבוקר התאגיד או הארגון.
ממשל תאגידי מגדיר את היחסים בין נושאי הסיכון השונים ואת יעדי
המשילות של הארגון.
בעלי העניין העיקריים הם בעלי המניות ,הדירקטוריון וההנהלה.
ממשל תאגידי משמש ,בין היתר ,ככלי ניהולי הכולל אוסף רחב של
עקרונות ושל כללים החיוניים לניהולם הזהיר של תאגידים בהיבטי
בקרה ופיקוח ומתייחס בעיקר לאופן שבו הדירקטוריון מפקח על מתווה
את האסטרטגיה של החברה וממלא את תפקידי הפיקוח והבקרה על
ניהול החברה.
גישת הממשל התאגידי מתייחסת למכלול המנגנונים שנועדו להבטיח
ניהול תקין והוגן של חברות לטובת כלל בעלי המניות .יישום אפקטיבי
של מנגנוני ממשל תאגידי עשוי לתרום להתפתחותם של שווקים
פיננסיים בהיבטים של שקיפות ,יעילות ופתיחות לשווקים בינלאומיים.
כיל פועלת לפי עקרונות מתקדמים של ממשל תאגידי ,ולפיכך אימצה
גם כללים וולנטרים שיבטיחו שקיפות מירבית כלפי בעלי המניות ויתר
מחזיקי הענין וכן אימצה תכניות אכיפה מתקדמות המבטיחות ציות
והקפדה להוראות החוק ולנהלים הפנימיים המתקדמים שלה.

כיל פועלת לפי עקרונות מתקדמים של
ממשל תאגידי ,ולפיכך אימצה גם כללים
וולנטרים שיבטיחו שקיפות מירבית
כלפי בעלי המניות ויתר מחזיקי הענין
וכן אימצה תכניות אכיפה מתקדמות
המבטיחות ציות והקפדה להוראות החוק
ולנהלים הפנימיים המתקדמים שלה

דירקטוריון החברה וועדותיו
בכיל קיימת הפרדה בין זהות ותפקידי יו״ר הדירקטוריון לבין זהות
ותפקידי המנכ״ל ,וכן קיימת הפרדה בין תפקידי הדירקטוריון לבין
תפקידי יתר נושאי המשרה בחברה ,שאינם דירקטורים .הדירקטורים
(למעט הדירקטורים החיצוניים שמינוים נקבע על פי חוק לתקופת
כהונה של שלוש שנים) נבחרים מדי שנה על ידי האסיפה הכללית.
דירקטוריון כיל קבע כי מספר הדירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית
ופיננסית יהיה לכל הפחות שלושה.
נכון למועד כתיבת הדוח 10 ,מבין  12חברי הדירקטוריון הינם בעלי
מומחיות חשבונאית ופיננסית .כיל לא אימצה הוראה בתקנונה
בדבר שיעור מזערי של דירקטורים בלתי תלויים ,יחד עם זאת ,בשנת
הדיווח הנוכחית ועדת הביקורת של כיל קבעה כי חמישה מתוך 10
חברי הדירקטוריון הינם דירקטורים בלתי תלויים ,כמשמעות מונח זה
בחוק החברות .בשנת  ,2011התכנס דירקטוריון כיל ל  20 -ישיבות,
והדירקטוריונים של המגזרים התכנסו ל  11 -ישיבות .בהתאם למדיניות
כיל ,פעולות של החברה או חברות בנות שלה ,כגון פעולות הכרוכות
בהשקעות העולות על סכום שנקבע ,שינויים ארגוניים ,מיזוגים ורכישות
– טעונות אישור של הדירקטוריון.
מדי שנה מקיים דירקטוריון כיל דיונים מפורטים בנושאי תקציב שנתי,
תכנית עבודה שנתית ,תכניות חומש ,אישור דוחות תקופתיים ודוחות
כספיים שנתיים ורבעוניים .במהלך השנה מתכנס הדירקטוריון מעת
לעת ,לדיון עם הנהלת החברה המציגה את פעילותה בנושאים מהותיים
וכן נוהגים חברי הדירקטוריון לסייר במפעלי החברה .אחת לשנה
מתכנס דירקטוריון כיל לדיון ללא חברי הנהלת החברה ,בהשתתפות
רואה החשבון המבקר ומבקר הפנים.
לפחות אחת לשנה מקיים דירקטוריון החברה דיון ייעודי וייחודי לנושאי
אחריות תאגידית וקיימות .בין היתר בהתייחסות לנושאי בטיחות
עובדים ,אקולוגיה ועוד...
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בנוסף לדירקטוריון כיל ,פועלים המגזרים באמצעות דירקטוריונים
שבהם חברים חלק מחברי דירקטוריון כיל ,נושאי משרה בכיל וכן כאלו
שאינם דירקטורים בכיל ואינם נושאי משרה בכיל ,לרבות דירקטורים
בלתי תלויים .דירקטוריונים אלו ,בעצמם או באמצעות ועדות (כספים,
ביקורת ,השקעות ,בטיחות אקולוגיה וביטחון ,מו״פ ,כוח אדם וועדות
אד הוק) מתכנסים באופן סדיר ומפקחים על פעילות המגזרים .על פי
מדיניות כיל ,פועלים גם הדירקטוריונים של המגזרים על פי מרבית
הנורמות המקובלות בחברות ציבוריות .חברי דירקטוריון חדשים
מקבלים עם מינוים הכשרה מתאימה בקשר לפעילות כיל ,וכלל
הדירקטורים מקבלים הכשרה מעת לעת בנושאים שחלים בהם שינויים
מהותיים.
דירקטוריון כיל ממנה ,מעת לעת ,ועדות אד-הוק העוסקות בעניינים
מיוחדים וכן ועדות קבועות שתפקידן ללוות באופן שוטף תחומי פעילות
הדורשים פיקוח מיוחד .הועדות הקבועות העיקריות הן:

ועדת הביקורת
בכיל וכן במגזרי הפעילות פועלות ועדות ביקורת בהן מכהנים כל
הדירקטורים החיצוניים .בסך הכל חברים בהן ששה דירקטורים מהם
שלושה דירקטורים חיצוניים ושלושה דירקטורים בלתי תלויים .בראשות
ועדת הביקורת של כיל מכהן דירקטור חיצוני .בשנת  2011קיימה
וועדת הביקורת  13ישיבות וזאת בנוסף ל  15 -ישיבות ועדות הביקורת
שנערכו במגזרים.
ועדת הביקורת אחראית ,בין היתר ,לאישור תוכנית הביקורת הפנימית
השנתית והרב שנתית ,המבוססות על סקר סיכונים שנערך בישראל
ובחו״ל .ועדת הביקורת בוחנת את אפקטיביות פעולת מבקר הפנים
בחברה ומוודאת כי לרשות מבקר הפנים עומדים הכלים ,המקורות
והגישה למידע הנחוצים למילוי תפקידו לפי סטנדרטים מקצועיים
נאותים .מדי שנה מתכנסת הועדה לדיון עם רואה החשבון המבקר,
ללא נוכחות חברי הנהלת כיל.

ועדת הביקורת אישרה בשנת  2008אמנה לועדות הביקורת בקבוצת כיל
שנועדה להבטיח ,כי הועדה תקיים את חובותיה לפי דין ,וכן כי הועדות
המגזריות תמלאנה את תפקידן .בנוסף ,נועדה האמנה להסדרת גבולות
האחריות והסמכות בין הועדה לבין הועדות המגזריות.

ועדת הכספים
ועדת הכספים בוחנת את טיוטות הדוח התקופתי ,דוח הדירקטוריון
והדוחות הכספיים השנתיים והרבעוניים .הנהלת החברה מציגה סקירה
מפורטת של הדוחות הכספיים ושל הסוגיות המהותיות הנוגעות לדוחות
כספיים ולטיפול החשבונאי שיושם בדוחות .רואי החשבון סוקרים
את הסוגיות החשבונאיות ,מתקיים דיון ומתגבשות המלצות הועדה
לדירקטוריון .בנוסף מפקחת הועדה על פעולות החברה בנושאים שיש
להם היבטי מיסוי ,חשבונאות ,מימון וביטוח.

ועדת כוח אדם
ועדת כוח אדם עוסקת בסוגיות הנוגעות לתחום משאבי אנוש בכיל .כך
למשל דנה הוועדה בנושאי תגמול עובדים ונושאי משרה ,קידום עובדים,
יחסי עבודה ועוד .בועדת כוח אדם מכהנים חמישה חברי דירקטוריון
ובהם שני דח״צים ודירקטור אחד שהינו בלתי תלוי .בשנת  2011קיימה
הועדה ארבע ישיבות.

ועדות בטיחות ואקולוגיה
ועדות הפעילות בכל אחד ממגזריה של כיל .רוב הועדות מורכבות
מחמישה חברי דירקטוריון -שני נציגי כיל ושלושה דירקטורים .בישיבות
משתתפים גם מנכ״לים וסמנכ״לים מהתחומים הרלוונטיים .בישיבות
מדווחים על כל הפעילויות בתחומי הגנת הסביבה והבטיחות ,כולל
תכניות עבודה ,יעדים ,התייחסות לעמידה בלוחות זמנים ,קשרים עם
המשרד להגנת הסביבה ועוד .בישיבות מועלות סוגיות לדיון ומתקבלות
החלטות אופרטיביות להמשך ביצועי החברה.
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ועדות מו״פ
ועדות הפעילות בכל אחד ממגזריה של כיל .הועדה מורכבת מששה
דירקטורים שאינם נושאי משרה ,מנכ״ל או משנה למנכ״ל כיל ,צוותי
מנכ״ל יעודיים וכן מנהלי אגפי או ענפי מו״פ .בישיבות מוצגות פעילויות
המחקר והפיתוח ,סטאטוס של פרויקטים ,לוחות זמנים ,תקציבים
וכדומה.

ועדת ביטחון מיוחדת
ועדה בין מגזרית הכוללת את מגזר כיל דשנים ומגזר כיל מוצרים
תעשייתיים .הועדה מורכבת מארבעה חברי דירקטוריון -בישיבות
הועדה משתתפים גם מנכ״לים וסמנכ״לים מהתחומים הרלוונטיים.
בישיבות מדווחים על כל הפעילויות בתחומי הביטחון ,סטאטוס פרויקטי
מיגון :תקציב ולוחות זמנים ,היערכות לשעת חירום וכו׳.

איתור מועמדים לתפקידי הנהלה

מועמדים פוטנציאליים לתפקידי הנהלה בכירה בכיל עוברים תהליך
בדיקה מקצועי .בשלב הראשון ,נערך ניסיון איתור מועמדים בעלי ניסיון
מתוך החברה או בקרב אנשים רלוונטים בתאגיד .במידה ולא נמצאו
אנשים מתאימים מורחב החיפוש אל מחוץ לתאגיד .התהליך כולל
קבלת המלצות על המועמדים ,מבדקים וראיונות עם מנכ״ל החברה
והגורם האחראי בכיל.

תגמול נושאי משרה

התגמול לנושאי המשרה נקבע בהתחשב בתוצאות העסקיות והכספיות
של החברה על מגזריה ,במידת עמידתה ביעדיה העסקיים ,בביצועי כל
אחד ואחד מנושאי המשרה ובהערכת הממונים עליו באשר לתרומתו
לחברה ,התגמול נקבע גם בהתחשב בנתונים השוואתיים ביחס לסך
התגמול של נושאי המשרה בשנים עברו ובחברות דומות אחרות.
התגמול לנושאי המשרה מורכב משלושה רכיבים :רכיב קבוע של שכר
ונלוות ,רכיבים משתנים של מענקים שנתיים ותשלומים הוניים.

מרכיב המענק בתגמול חברי ההנהלה הבכירה מושפע מהביצועים
הפיננסיים של החברה ,לרבות בראיה ארוכת טווח  ,מעמידה ביעדים
מקצועיים ואישיים וכן מעמידת המנהלים בדרישות וביעדים בתחומי
הבטיחות ואיכות הסביבה.

זיהוי ואישור עסקאות עם
בעלי עניין

ועדת הביקורת של כיל אישרה מתווה בדבר אישור עסקאות עם נושאי
משרה ,בעלי ענין ובעלי שליטה או עסקאות עם אחרים שלכל אחד
מאלה יש ענין אישי בהן .במתווה זה נקבעו ,בין היתר ,כללים לענין אופן
זיהוי עסקה שנוהל זה חל עליה ,כללים לענין אופן העברת המידע על
העיסקה וכללים לענין אופן הדיווח והאישור של עסקה.

כמו כן קובע המתווה כי עסקה של כיל עם נושא משרה בכיל או עם
בעל שליטה וכן עסקה עם אחר שלכל אחד מאלה יש עניין אישי בה,
שאינה עסקה חריגה ,מובאת לאישור ועדת הביקורת ודירקטוריון כיל.
לאור תיקון  16לחוק החברות ,כל עסקה ,כאמור ,מובאת בפני ועדת
הביקורת של כיל לצורך סיווגה כעסקה חריגה או שאינה חריגה .ב
 19ביוני  ,2012אישרה הועדה נוהל לסיווג עסקה כחריגה .נוהל זה
בא להוסיף ולא לגרוע מכל חובה הקיימת על פי דין בקשר עם אישור
עסקאות.
לצורך ביצוע נוהל זה ,פיתחה כיל מערכת ממוחשבת המסייעת בזיהוי
ובאיתור עסקאות המחייבות גילוי ואישור על פי הנוהל .נושאי המשרה
ובעלי השליטה נדרשים להשיב פעמיים בשנה על שאלון זיהוי ולפרט את
כל הגופים אשר יש להם עניין אישי בהם ואשר עסקה עמם עשויה להיות
נגועה בעניין אישי שלהם .רשימת בעלי העניין שנאספת מהשאלונים
מוזנת למערכת ממוחשבת ומועברת לאגף החשבות בכיל לעדכון
ולסימון הספקים והלקוחות המוגדרים כבעלי עניין .החל 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.
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בנוסף ,המדיניות התאגידית היא כי כיל אינה תורמת ,כסף או כל
תרומה אחרת ,לפוליטיקאים ולגופים פוליטיים.

מנגנוני משוב ובקרה
ביקורת חיצונית
בהתאם לדרישות החוק לניירות ערך ,החברה מקיימת הליכי בחינה
תקופתיים של מידת האפקטיביות של הבקרות הפנימיות בחברה
הנוגעות בעיקר לדיווח הכספי של החברה .בהתאם לחוק ,נדרשים
הנהלת החברה ורואה החשבון המבקר לחתום על הצהרות בדבר
אפקטיביות הבקרות.
בנוסף על מנגנוני הבקרה ברמת ההנהלה ,קיים נדבך נוסף של בקרה
המתבצע בשטח .במסגרת הטמעת הקוד האתי מופעל בחברות כיל
בישראל ובעולם ״קו חם״ .ה״קו החם״ הינו אמצעי המאפשר לעובדים
לפנות למבקרים הפנימיים ו/או לממונים על הקוד האתי ,כדי לדווח על
כל עניין או מקרה הנראה להם כפעולה לא תקינה ,חריגה מהוראות
החוק או הנהלים או חריגה מהקוד האתי או כל דבר אחר שנראה
בעיניהם בעייתי.
הקו החם הינו באחריות מערך ביקורת הפנים ומופעל כיום בכל חברות
כיל באמריקה ובחלק מהחברות באירופה ובמזרח (בערך .)50%
הצוותים באירופה עובדים על הרחבת הכיסוי כשהיעד הוא שיהיה קו
חם במרבית החברות והאתרים עד סוף .2012

אכיפה פנימית
כיל מקיימת תכניות אכיפה פנימיות שמטרתן להבטיח ציות של עובדי
החברה להוראות הדין ולנהלי החברה .תכניות אלה קיימות בתחומי
ההגבלים העסקיים ,דיני ניירות ערך ,אקולוגיה ,בטיחות וגיהות
תעסוקתית ,איסור עישון ומניעת הטרדה מינית .בשנת  ,2011נוספה
תכנית אכיפה בנושא חוקי עבודה המצויה בשלבי הטמעה .התוכנית
הינה ספציפית לישראל ונותנת מענה לחקיקה הישראלית.

תכניות האכיפה מוטמעות באופן שוטף בקרב המנהלים והעובדים
ונעשות בדיקות תקופתיות על ידי גורמים חיצוניים שמטרתן להבטיח
את יישום התכניות בפועל .לכל תכנית ממונה אחראי ומדי רבעון
מקבלים דירקטוריון כיל והדירקטוריונים של המגזרים דיווח על אופן
יישום התכניות בכל מגזרי הפעילות במהלך אותו רבעון.

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 שונים מוגדרים ,כאשר ההרשאות נקבעות על פי
דירוג תפקיד בעל זכויות החתימה ועל פי היקפה הכספי של הפעולה.
מורשי החתימה מחולקים לקבוצות שונות ולחלקם זכויות חתימה
מוגבלות.

עמידה בדרישות החוקים והתקנות
מדיניות כיל הינה לעמוד בכל הוראות הדין ,החוקים ,ההנחיות,
התקנות ,האמנות והתקנים התקפים ואף לשאוף לעמוד ,ככל
הניתן ,בסטנדרטים מעבר למתחייב ( .)Beyond Complianceכחברה
הפועלת בתחום הכימיקלים ,נדרשת כיל לעמוד בשורת תקנות וחוקים
החלים לאורך כל מחזור חיי המוצר ,כולל שלבי הייצור והשימוש ,הן
בארצות שבהן מיוצרים המוצרים והן בארצות שבהן הם נמכרים .בין
החוקים השונים ניתן למצוא חוקים להגנת העובדים והציבור ,תקנות
ייצור ,תקני סיווג וסימון לקראת הובלה ,תקנות אריזה ,אספקת מידע
אודות בטיחות המוצר ( ,)MSDSתוויות ,רישום של כימיקלים (קיימים
ובפיתוח) במדינות ספציפיות) לדוגמא ה REACH -באירופה (הנחיות
וכללים ספציפיים בקשר לשימושים ייעודיים של החומרים שמייצרת
כיל (לדוגמה מזון או קוסמטיקה) ,חוקי הגנת הסביבה הנוגעים לייצור
המוצר או לשימוש בו ולהשפעתו על הסביבה וחוקים לעניין מיחזור
המוצר בסוף חייו) ציוד אלקטרוני וחשמלי ,פלסטיק וכו׳).
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במהלך השנים  2008-2012חל גידול משמעותי בדרישות הרגולטוריות
בתחום הסביבתי בישראל .החוקים המרכזיים שנחקקו מבוססים על
חקיקה אירופית ונוגעים במישרין לפעילותה של כיל הם :חוק אויר נקי,
תשס״ח( 2008-״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
המרשםPRTR /״) .ראה הרחבה על ההיערכות ליישום חוק אוויר נקי
ראה בעמ׳ .104
כיל מתאימה את פעילותה לרגולציה חדשה דרך קבע ,תוך שימוש
בטכנולוגיות הטובות ביותר והישימות מבחינה כלכלית .ראה הרחבה
על ההשקעות שבצעה כיל בשיפור וייעול התשתיות הסביבתיות במהלך
השנים האחרונות בעמ׳  45ולאורך הדוח כולו.
חוק האריזות וחוק ה PRTR -שנכנסו לתוקף לא מזמן ,מתמקדים
בדרישה ליתר שקיפות ולדיווח על ההשפעות של התעשייה על הסביבה.
בשנים האחרונות כיל עשתה מאמצים לייעול תהליכי איסוף נתוני
הסביבה בחברה באופן וולונטרי .כפועל יוצא אנו ערוכים כיום טוב יותר
להטמעת תהליכי הדיווח שיידרשו על פי החוק בעתיד הקרוב.
מספר מחברות כיל מעורבות בהליכים משפטיים .את פירוט ההליכים
המשפטיים ניתן למצוא בפרק הבאורים לדוחות הכספיים ליום 31
בדצמבר  2011בעמ׳ .69-65

תקני איכות וולונטריים חיצוניים
כיל מטמיעה בחברות הבנות שלה מספר מערכות ניהול איכות בתחומים
השונים ,מתוך הבנה כי יישום מערכות אלו תורם לייעול תהליכים,
לשיפור הביצועים ולהפחתת סיכונים .מערכות הניהול המיושמות
בכיל הן :מערכת ניהול לאיכות ,ISO-9001 -מערכת לניהול איכות
סביבה–  ,ISO-14001מערכת לניהול בטיחות וגיהות,OHSAS-18001 -
תקנים לבטיחות המזון של המוצרים המיועדים לתעשיית המזון-
 HACCP,,ISO-22000ו ,FSSC-22000 -תקן לתנאיי ייצור נאותים (מזון)
 GMPותקן לניהול אחריות חברתית  -ת״י ( 10000בתרכובות ברום
בע״מ ולפריקלאס ים המלח בע״מ) .בנוסף ,כיל מטמיעה מתודולוגיות
למצוינות תפעולית כגון שש סיגמא ,צוותי שיפור ,ניהול סיכונים והפקת
לקחים .כל החברות הבנות התעשייתיות בישראל מוסמכות לשלושת
התקנים ISO-9001 ,ISO-14001 ,ו( OHSAS-18001-למעט מפעלי

תובלה שמוסמכת ל ISO-9001-ות״י  9301בטיחות בתעבורה).
רובן המכריע של החברות בחו״ל מוסמכות לתקני OHSAS-18001
ו ISO-14001-ולתקני בטיחות המזון בהתאם לאופי המוצרים .לאחרונה
הוסמכה חברת תרכובות ברום לתקן  24001לניהול חוסן בטחוני
והמשכיות .זהו תקן ישראלי המסייע בהיערכות ארגונים להתמודדות
עם מצבי חירום/מצבים חריגים.

חברות באיגודים מקצועיים
כיל רואה חשיבות רבה בלמידה מתמדת ובהובלת השוק בארץ ובעולם.
לשם כך עובדי ומנהלי החברה שותפים פעילים באיגודים מקצועיים
שונים בישראל ובעולם.
בישראל ,כיל מעורבת בפעילות התאחדות התעשיינים ומשתתפת
במספר ועדות של האגוד כגון :הערכת סיכונים ,חומרים מסוכנים,
זיהום אוויר ,שפכים ,שינויי אקלים וניהול סביבתי .בנוסף ,נציגי כיל
מהמגזרים השונים ,פועלים במגוון ועדות ציבוריות דוגמאת ועדות
התקינה של מכון התקנים .המשנה למנכ״ל כיל משמש כיום כיו״ר איגוד
הכימיה ,הפרמצבטיקה ואיכות הסביבה בהתאחדות התעשיינים .כמו
כן ,מנהל אבטחת איכות בענף מו״פ בכיל מוצרים תעשייתיים הוא יו״ר
פורום  .Responsible Careנציג ממגזר מוצרים תעשייתיים ייצג את
מכון התקנים בועדה של איגוד ה ISO -העולמי לתקן  ,ISO-26000תקן
לאחריות חברתית ,עד להפיכתו לתקן מאושר .נציגי המגזרים והחברות
משתתפים באיגודים הרלוונטיים עבורם באופן ספציפי .מידע מפורט
ניתן למצוא בדוחות אחריות תאגידית לשנת  2009של מגזר דשנים
ומגזר מוצרים תעשייתיים.
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השקעות בתחום איכות הסביבה:

התקנת  3מערכות מחמצן
קטנטי לטיפול בפליטות
אורגניות נדיפות ()VOC
ממתקני הייצור במפעל
תרכובות ברום
השקעה של כ-

19
מליון דולר

תקופת ביצוע:

הפרויקט החל ב 2006 -והסתיים בהצלחה.

מטרה:

הפחתת המזהמים הנפלטים לאוויר וזאת על מנת לעמוד
בכל דרישות ותקני הפליטה המחמירים ביותר.

תוצאה:

בדיקות פנימיות לצד בדיקות חיצוניות ובלתי תלויות
מעידות על ירידה דראסטית במדדי הפליטה ומלמדות
על הצלחתו של הפרויקט.
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תרבות
ארגונית
ועסקית

19
הקוד האתי של כיל

קיים ב 19-שפות והוא
מוטמע בכל חברות
כיל ברחבי העולם

תרבות ארגונית טובה בנויה על איכות ומצויינות ,בטיחות וגיהות,
שמירה על איכות הסביבה ,הגינות ,שקיפות ,שמירה על החוק ,אחריות,
כבוד לזולת ,אמון ואמינות .תרבות זו יוצרת ערכים המושרשים בליבה
העסקית של החברה ומאפשרים שגשוג וצמיחה ברי קיימא .תרבות
החברה היא הבסיס על פיו מתנהלת כיל ,כאשר אימוץ ערכים וקוד אתי
המותאמים לתרבות הארגונית של כיל מהווים מרכיב מפתח למימוש
שליחות הארגון והאסטרטגיות שלו לשיפור האפקטיביות הארגונית
ולניהול השינוי .הטמעתה ויישומה של התרבות הארגונית נעשות מדי
יום ושעה בדרך של דוגמה אישית ובאמצעות מנגנוני הסברה ,הדרכה,
הטמעה ובקרה שונים – פנימיים וחיצוניים.
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הקוד האתי מבוסס על ששה ערכים יסודיים
הוגנות בעסקים אנו נוהגים בישירּות ,בכנות ,בשקיפות ובהגינות בכל
התנהלותנו העסקית.

הקוד האתי
באוגוסט  ,2011אושר ופורסם קוד אתי גלובלי חדש ומעודכן .הקוד
תורגם ל 19 -שפות ומוטמע בכל חברות כיל בארץ ובחו״ל .בכיל
ובמגזרים בישראל הוקמו ועדות אתיקה העוסקות ביישום הקוד האתי,
בין אם בדרך של קביעת נהלים פנימיים ובין אם בדרך של דיון בדילמות
אתיות המובאות על ידי העובדים .הקוד החדש הינו קוד גלובאלי אחיד
שנעשה על פי פרקטיקות מקובלות ומתקדמות והוא מחליף את הקודים
האתיים המדינתיים שאומצו על ידי החברות הבנות בחו״ל.
הקוד החדש כולל ערכים והוראות בעניינים שונים .הערכים המרכזיים
עליהם מבוסס הקוד הם :הוגנות בעסקים ,אחריות ,מצוינות ושיפור
מתמיד ,כבוד לזולת ,מחויבות לשמירה על בטיחות האנשים הנמצאים
במתקני כיל ,מחויבות לשמירה על איכות הסביבה ,איסור על כל מתן
שוחד וטובת הנאה ,שמירה על זכויות העובדים ויתר המועסקים ,שמירה
על זכויות העובדים לפרטיות וכדומה.
הקוד מוטמע בקרב כל עובדי כיל בישראל ומחוצה לה באמצעות
הדרכות תקופתיות ופעילויות נוספות .הקוד האתי מהווה את הבסיס
הערכי שעליו מושתת עיצוב התרבות הארגונית ומשמש גם כמסגרת
ונדבך מרכזי לתכניות האכיפה הקיימות בחברה כיום – בתחומי ניירות
הערך ,ההגבלים העסקיים ,בטיחות וגיהות ,הגנת הסביבה ,מניעת
הטרדה מינית וכן בשלבים ראשוניים בנושא חוקי עבודה .בכיל ובמגזרים
בישראל הוקמו ועדות אתיקה העוסקות ביישום הקוד האתי ,בין בדרך
של קביעת נהלים פנימיים ובין בדרך של דיון בדילמות אתיות המובאות
על ידי העובדים.

אחריות אנו לוקחים אחריות מלאה על מעשינו וביצועינו ,ועל עמידה
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 שאנומקיימים והענקת השירותים שלנו יהיו תמיד באיכות הגבוהה ביותר.
אנו דורשים מעצמנו ומאחרים ,ושומרים על פתיחות לביקורת בונה
ולהצעות שיפור.
כבוד לזולת אנו מתייחסים לכל אדם באדיבות ובכבוד ,מעריכים חילוקי
דעות ,מאמינים בגיוון אנושי ומעניקים לאנשים את מרחב הפעולה
להביע את עצמם ,דואגים לרווחתם של אנשים ,ומכבדים את הצורך
בחיים מחוץ לעבודה.
מחויבות לאיכות הסביבה בכל מקום שבו אנו פועלים ,ננהל את
עסקינו מתוך כבוד ואכפתיות כלפי הסביבה המקומית והעולמית ,וננהל
סיכונים באופן שיטתי מתוך מטרה להביא לצמיחה עסקית בת קיימא.
לא תנוח דעתנו עד שנצליח למנוע תקריות של נזק סביבתי כתוצאה
מפעילותנו .אנו חותרים לשפר בהתמדה את הביצועים הסביבתיים של
מוצרינו ושל פעילותנו.
מחויבות לבטיחות כיל מחויבת להגנה על הבריאות והבטיחות של
כל האנשים הנוטלים חלק בפעילותנו או חיים בקהילות שבהן אנו
פועלים .לא תנוח דעתנו עד שנצליח למנוע את כל הפציעות ,המחלות
התעסוקתיות ,ותנאים בלתי בטוחים.
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שמירה על זכויות אדם
בכל איזורי ותחומי פעילותה כיל תומכת בשמירה על זכויות האדם כפי
שהוגדרו בהצהרה האוניברסלית של האו״ם הUniversal Declaration -
.of Human Rights
כיל פועלת תוך שמירה על כבודם וזכויותיהם של עובדי החברה,
משפחותיהם ,הקהילות המקומיות בהן אנו פועלים וכל בני האדם אתם
אנו באים במגע .כיל מחוייבת להמנע מפגיעה בזכויות אדם המעוגנות
בחוק בכל מדינה ואתר בו אנו פועלים.
רמת החשיפה לפגיעה בזכויות אדם באזורי הפעילות של כיל נמוכה.
שבעת אתרי הכרייה של כיל ממוקמים במדינות מפותחות אשר רמת
הסיכון לפגיעה בזכויות אדם בהן נמוכה.
לכיל פעילות ייצור ולוגיסטיקה בסין ובברזיל .גם במדינות אלה ,כמו
גם בשאר אזורי הפעילות ,כיל פועלת על פי אמות מידה של מחוייבת
לשמירה על זכויות האדם.
כמו כן ,בכל מקום שבו אנו פועלים ,אנו באים במגע עם הקהילה
ומחזיקי עניין על מנת להבין את ההשפעות הסביבתיות ,החברתיות
והכלכליות שלנו על הקהילה ,וכדי לצמצם השפעות שליליות .אנו
מאמינים שפעילותנו תורמת לכלכלה ולקהילות שבהן אנו פועלים ובכך
מסייעת למימושן של זכויות אדם.

מניעת שוחד ושחיתות
יושר ,הגינות ומניעת שוחד ושחיתות מהווים ערכים מרכזיים בתרבות
הארגונית בכיל .החובה להימנע משחיתות והאיסור על מתן או קבלת
שוחד מעוגנים באופן ברור בקוד האתי של החברה .כל עובדי כיל עוברים
הדרכה על הקוד האתי בכלל ועל נושא מניעת שוחד ושחיתות בפרט.

בכיל קיימים מספר מנגנוני בקרה שמטרתם מזעור סיכונים רגולטורים
ומניעת שחיתות (כגון מניעת הלבנת הון ,מניעת מימון האויב ,מניעת
מימון טרור ומניעת מתן /קבלת שוחד) .במטרה להתמודד עם הנושא
של מניעת מימון טרור רכשה כיל מערכת ממוחשבת הסורקת את
כל העסקאות הפוטנציאליות של החברה ובודקת את זהות הלקוחות
הפוטנציאליים אל מול רשימות סנקציות אמריקאיות ,רשימות
אירופאיות ,רשימות של האום ועוד .המערכת נמצאת בשלב הפיילוט
בכיל דשנים .עם סיום שלב הפיילוט המערכת תוטמע בכל יתר חברות
כיל .המערכת נותנת התראה ואף חוסמת עסקאות במערכת ה SAP
של כיל כאשר מדובר בעסקאות עם גופים החשודים כגופים תחת
סנקציות לפי הרשימות הנ״ל.
בנוסף ,כיל תשיק במהלך שנת  2013שתי תוכניות אכיפה חדשות
נמצאות בשלבי הכנה סופיים :תוכנית אכיפה לאיסור מתן שוחד
ותוכנית אכיפה לאיסור הלבנת הון .כמו בכל יתר תחומי האכיפה בכיל,
גם תוכניות אלו תצבנה סטנדרט זהירות גבוה ,אף מעבר לנדרש בחוק
( ,)beyond complianceתוך אימוץ הכללים האירופאים והאמריקאיים
בנושאים אלו.
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כחברה ציבורית פועלת כיל בהתאם למכלול החוקים ,התקנות
וההנחיות הרלוונטיים ,תוך שקיפות מלאה בהיבטים הכלכליים,
החברתיים והסביבתיים .כיל פועלת לשיפור מתמיד של פעילותה,
תוך עמידה בהוראות הדין ואף מעבר לכך ()Beyond Compliance
ובמקרה של העדר חקיקה חותרת כיל לאימוץ התקנים המקובלים
והמובילים בתעשייה ובעולם .כיל מיישמת מדיניות של שימוש
יעיל ואפקטיבי במשאבים תוך מזעור ,ככל הניתן ,יצירת פסולת
ושפכים .כיל מאמינה כי פעילות זו עולה בקנה אחד עם מטרותיה
הכלכליות ומפעילה מערך הדרכות ונהלים ליישום מדיניות זו.
בנוסף ,פועלת כיל לשימוש בטכנולוגיות הטובות ביותר והישימות
מבחינה כלכלית  Best Available Economical Technology -על
מנת לעמוד בדרישות רגולטוריות.

כיל
מ
ו
צר

תע
שייתים

כיל פועלת למקסם ,לטווח ארוך ,את רווחיה לתועלת בעלי
מניותיה ,תוך שהיא מביאה בחשבון את תועלתם של מחזיקי עניין
נוספים ,כדוגמת עובדי החברה ,ספקיה ,לקוחותיה ,נושיה וכו׳.

7.1

מיליארד דולר:
סך מכירות בשנת :2011
תיאור התפלגות הכנסות כיל בשנת  2011לפי
מגזרים

כיל

מידע כספי לכלל התאגיד:
אלפי דולרים

2009

2010

2011

הכנסות

4,554,316

5,691,537

7,067,834

עלות המכירות

2,717,786

3,259,461

3,912,171

רווח תפעולי

938,173

1,346,127

1,925,565

תשלומים לממשלה
(מסים על הכנסה)

111,893

240,449

422,083

החזרי השקעה

32,922

47,832

49,609

דיבידנד לבעלי המניות של
החברה

549,037

1,167,954

961,330
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כיל פועלת למקסם לטווח ארוך את
רווחיה לתועלת בעלי מניותיה תוך
התחשבות בתועלת מחזיקי עניין נוספים
ובכללם :עובדי החברה ,לקוחותיה,
ספקיה ועוד

באחוזים

1,854

1,537
1,269

1,200

כיל פועלת בהתמדה לשיפור תזרים המזומנים
שלה ,כחלק מהתפיסה האסטרטגית .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 בתשתיות ,להשקיע באיכות הסביבה,
להקים מפעלים חדשים ,לנצל הזדמנויות
לרכישות ולחלק דיבידנדים לבעלי המניות.

תזרים המזומנים של התאגיד 2002-2011

571
359

500

430

450

Q3

352

Q4

Q2
Q1

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

שיעורי תשואת הדיבידנד בשנים 2001 - 2011
באחוזים

5.9%

7.0%

5.9%

6.4%

3.9%

3.5%

3.6%

4.5%

4.5%

4.8%

4.0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

מדיניות חלוקת דיבידנד במרס  2007החליט דירקטוריון
החברה כי החברה תחלק דיבידנד  -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 .במאי  2010קיים דירקטוריון
החברה דיון מחודש לגבי מדיניות הדיבידנד של החברה
בעתיד .במסגרת הדיון הוחלט ,כי לאור מצבה הפיננסי
של החברה ,יחולק דיבידנד חד פעמי בסכום של 500
מליון דולר וכן קבע מחדש מדיניות חלוקת דיבידנד רבעוני
בשעור של עד  70%מהרווח הנקי.
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110 3 1

בשלוש השנים האחרונות
הוציאה כיל כ 1 -מליארד
שקלים בנושא איכות סביבה

בשש השנים הקרובות כיל
מתכננת להוציא
כ 3 -מיליארד שקלים בנושאי
איכות סביבה ,יותר מכל חברה
אחרת בישראל

במהלך  2011הסתכמה ההוצאה
בנושאי איכות סביבה בכ110 -
מליון דולר

מיליארד ש”ח

מיליארד ש”ח

מיליון דולר

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 של חברת כיל הוא יצירת יתרונות סביבתיים
וחברתיים ,לרבות בדרך של שימוש אחראי במשאבים טבעיים ,באימוץ
תהליכי ייצור המחייבים שימוש מופחת באנרגיה ,או בהשבת חומרי
גלם מתוך פסולות של תהליך הייצור ואף השקעה בפרויקט של שינוע
בטוח .כיל נוקטת באמצעים לצמצם ,לבקר ולנהל את הסיכונים
הסביבתיים הכרוכים בפעילותה .פעילות זו מבוצעת בשיתוף פעולה
עם הרשויות ,העובדים ,הספקים והלקוחות ,וכוללת זיהוי ההשפעות
הסביבתיות של פרויקטים שונים ,השקעות בטכנולוגיות חדשות ואת
החקיקה הרלוונטית בכל מקרה ומקרה .על בסיס זה ,כיל קובעת את
הקריטריונים להערכת ההשפעות הללו ואת האמצעים הדרושים כדי
לאמוד את הדרישות והיעדים שנקבעו.

במליוני דולר
הוצאות שוטפות
השקעות הוניות

140
67

כיל משקיעה משאבים רבים בניהול הסביבתי השוטף ובשיפור תשתיות
הייצור ,תוך צמצום מתמיד בפליטות לסביבה והתייעלות בשימוש
בחומרי הגלם .חברות כיל הוציאו בשנים האחרונות כ 100 -מיליון דולר
בשנה על נושאים סביבתיים.

סה”כ הוצאות והשקעות באקולוגיה

120
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42
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39

61
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בשנת  2011הוציאה כיל  67מיליון דולר על ניהול סביבתי שוטף
והשקיעה  39מיליון דולר בתשתיות שנועדו לשיפור הביצועיים
הסביבתיים .במהלך  2012צפוי היקף ההשקעה בתשתיות סביבתיות
לעמוד על  68מיליון דולר ,עלייה מתוכננת של  75%לעומת שנת .2011
כיל צופה כי גם לאחר שנת  2012היקף ההשקעות לא יפחת.

47

לאורך השנים ,כיל הגדילה בהתמדה את השקעותיה בתחום הסביבתי
תוך שיפור דרמטי בהפחתת השפעותיה על הסביבה.
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ניהול אחריות תאגידית

מדיניות אחריות תאגידית  -עקרונות מנחים
שקיפות ושיח מחזיקי עניין
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מדיניות
אחריות תאגידית-
עקרונות מנחים
מדיניות האחריות החברתית-
סביבתית בכיל אומצה באופן
וולונטרי מתוך רצון לנהל את
עסקינו תוך הבאה בחשבון של
מכלול האינטרסים של מחזיקי
העניין להם זיקה לכיל.
כיל אימצה עקרונות מחייבים
למדיניות האחריות התאגידית
ומתאימה את הפעילות שלה
לעקרונות אלו.

כיל מכירה באחריות הארגונית והחברתית שיש לה כלפי בעלי המניות,
הלקוחות ,הספקים ,העובדים ,הקהילה ושאר מחזיקי העניין שלה,
ומתוך כך היא מחויבת לנהל את עסקיה בצורה שתביא לצמיחה
בת-קיימא ולמאזן בין צורכי הדור הנוכחי והדורות הבאים ,תוך מילוי
החובות החוקיים והמוסריים ,ובמקרה של העדר חקיקה ,חותרת כיל
לאימוץ וולונטרי של תקנים המקובלים והמובילים בתעשייה בעולם.
כיל שמה דגש רב על הצבת יעדים כמותיים תקופתיים ,תוך זיהוי
ומדידת ההשפעות הכלכליות ,החברתיות והסביבתיות של הפעילות
שלה ,ושואפת להשיג את אותם היעדים בצורה אחראית .מחויבותה
של כיל לפיתוח בר-קיימא ולאחריות חברתית באה לידי ביטוי
באימוץ עקרונות האחריות התאגידית CSR - Corporate Social
 Responsibilityכמו גם באימוץ עקרונות ה”Responsible Care“ -
על פי ה Responsible Care Global Charter -של התעשייה הכימית
העולמית (ראה הרחבה בעמוד .)61
הדירקטוריונים של כיל ומגזריה ,כמו גם הנהלת הקבוצה ,פועלים ליישום
עקרונות המדיניות .לצורך כך הוקמו ועדות של דירקטוריוני המגזרים
בישראל שתפקידן לעקוב ,לבקר ולדון בכל התחומים הקשורים לאיכות
הסביבה ,לבטיחות וגיהות ולביטחון .הועדות 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
ומנהל התפעול הראשי ( )COOמר אשר גרינבאום ,המשמש גם כמנהל
הסיכונים הראשי של התאגיד ,לממונה על כל תחומי איכות הסביבה,
הבטיחות ,הגיהות התעסוקתית והביטחון בחברה .מר גרינבאום כפוף
למנכ״ל כיל ומדווח מטעמו מעת לעת לדירקטוריון כיל על הפעילות
בתחומים אלה.
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כיל מחוייבת לנהל את עסקיה
בצורה שתביא לצמיחה בת
קיימא ולאיזון בין צרכי הדור
הנוכחי והדורות הבאים

עקרונות מנחים באחריות תאגידית

שמירה על הסביבה

כלכלה

מעורבות חברתית

סביבת עבודה

חתירה למובילות בתחום
של צמצום פליטות
והפחתת גזי חממה

פיתוח הפעילות העסקית-
אסטרטגית של הארגון תוך
שמירה על סביבה וחברה

עידוד תוכניות תמיכה
בקהילה ומעורבות חברתית
וסביבתית

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

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

שקיפות ודיווח במסירת
מידע כלכלי וסביבתי

שיתוף פעולה עם הרשויות
והקהילה בפרויקטים
סביבתיים

הדרכות ופיתוח מיומנויות
בקרב העובדים בתחומים
של בטיחות ,התמקצעות
בתחומם ואיכות סביבה

עמידה בחוקים ותקנות
ואימוץ וולונטרי של עקרונות
בינלאומיים בתחום מעבר
לנדרש בחוקים ותקנות
()Beyond Compliance
מזעור ההשפעה על הסביבה
בעזרת הטמעת הטכנולוגיות
הזמינות הטובות ביותר BAT
()Best Available Technology
שאיפה לשימור ושיקום
הנוף והמגוון הביולוגי באזורי
הפעילות של החברה

אימוץ מערכת לזיהוי,
להערכה ולבקרת סיכונים
בפעילות הארגון ולאורך
כל חיי המוצר
()Product Stewardship
העמדת משאבים ניהוליים
וכספיים הנדרשים ליישום
והטמעת מדיניות אחריות
תאגידית

שמירה על שרשרת אספקה
בת-קיימא
טיפוח שיח רציף אל מול כלל
מחזיקי העניין

שמירה על הקוד האתי
והטמעתו כחלק מהתרבות
הארגונית
הגברת הביטחון באזורי
פעילות החברה ,על ידי יישום
חוקים ותקנות לאומיים
ובינלאומיים ,תוך תיאום עם
גורמי הבטחון המקומיים
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שקיפות
ושיח
מחזיקי עניין
פתרונות מעשיים וארוכי-טווח לאתגרים העומדים בפני פיתוח בר-
קיימא הינם בהכרח תוצר של שיח עם כלל מחזיקי העניין החל מעובדים,
ספקים ,מפיצים ולקוחות ,וכלה בגורמי ממשל ובקרה ,אקדמיה ,קהילות
שכנות ,ארגוני סביבה ,ארגוני צרכנות ,ארגונים חברתיים וארגונים
קהילתיים .כדי לבחון את תחומי העניין ולאזן בין האינטרסים השונים
של מחזיקי העניין כיל מקיימת שיח מתמיד עם מחזיקי העניין באזורי
הפעילות השונים בארץ ובעולם.
כיל פועלת על-פי עקרון בסיסי של תקשורת פתוחה ואקטיבית גם
בנושאים שנויים במחלוקת או במקרים של תקלות .עבור כיל ,שיח עם
מחזיקי עניין מהווה הזדמנות לזיהוי מוקדם של דרישות וצרכים של
השווקים המגוונים שלנו ומאפשר להגדיר את התחומים בהם נדרשת
פעילות יזומה מצידנו .בנוסף לחיזוק התקשורת וההבנה בין כיל לבין
מחזיקי העניין ,השיח תורם משמעותית לניהול הסיכונים של החברה.
אנו שואפים להתמודד עם הספקנות והציניות הנהוגה לעיתים קרובות
בשיח הציבורי בנוגע לתעשייה בכלל ובנוגע למוצרנו ולפעילותנו
בפרט ,באמצעות שקיפות ובניית אמון עם לקוחות ,ארגונים חברתיים
וסביבתיים ,מעצבי מדיניות ומנהיגים בקהילות המקומיות .מדיניות
השקיפות של כיל נוגעת לפעילותינו היצרנית ,למוצרים שלנו ,לאופן
השימוש היעיל והבטוח בהם ולסיכונים שיש להימנע מהם .על-כן ,אנו
מעורבים בשיח בתחומים מגוונים .במהלך שש השנים האחרונות נערך
מעקב של מחזיקי העניין עמם היו לכיל ולחברות הבנות שיח משמעותי.
כמו כן ,תועדו תחומי העניין של הקבוצות השונות וכן אפיקי התקשורת
הרלוונטיים לשיח זה .חמשת הנושאים שזכו לדיון ציבורי המשמעותי
ביותר הינם :עתיד ים המלח והפעילות התעשייתית בו ,מניעת זיהום
ושימור הטבע באתרי הכרייה והייצור של כיל ,אמנות בינלאומיות
בתחומי האקלים ומניעת זיהום ,עידוד קלינטק והשפעות המוצרים
המגוונים של כיל בעת ובתום השימוש בהם .הפרקים הספציפיים
העוסקים בנושאים אלו בדוח הנוכחי הינם 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.
הטבלה להלן מסכמת את פעילותנו בתחום השיח עם מחזיקי עניין
ומספקת מספר דוגמאות לשיח זה .למרות שחלק ניכר מהנושאים
הקשורים בקיימות הם גלובליים באופיים ,קיים הבדל משמעותי בין
גישות מקומיות שונות לסדרי עדיפות ולנושאים בעלי השפעה מקומית.
לכן ,השיח מנוהל בראש ובראשונה בראיה מקומית ואזורית עם גורמים
מתוך הקהילות המקומיות בהם אנו פועלים .מענה לסוגיות ולאתגרים
המקומיים ניתן באופן פרטני בהתאם לדרישות המקום .על-כן,
אין מרשם אחיד לנושא שעולה לדיון ,משך השיח ועוצמתו או הרכב
המשתתפים – השיח מותאם לתנאים המקומיים הספציפיים.

5

מזה  5שנים מקיימת כיל
דיונים של פורומים משותפים
למחזיקי העניין בישראל בהם
לוקחים חלק נציגים מארגונים
סביבתיים ,מנהיגי קהילות
מקומיות ,נציגי ספקים ועוד.
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יצירת שיח ציבורי רב-גוני :קבוצות מחזיקי עניין ואמצעי תקשורת מרכזיים
קבוצת מחזיקי עניין

כלים יישומיים לשיח ישיר

כלים יישומיים לדיווח

כלים יישומיים לתקשורת כללית

מחזיקי עניין פנימיים
עובדים

1,3,4,5

א ,ב

משקיעים

3,7

א ,ב ,ג ,ד

מחזיקי עניין בשרשרת האספקה
ספקים

3,7

א ,ב

מפיצים

2,3,6

א ,ב

לקוחות

2,3,7

א ,ב

מחזיקי עניין חיצוניים
הקהילה המקומית

1,3,6,7

א ,ב

ארגונים חברתיים וסביביים

1,3,6,7

א ,ב ,ד

רשויות שלטוניות

3,5,6,7

א ,ב

גופי תקינה

5,6,7

א ,ב

אקדמיה

6,7

א ,ב

תקשורת

3

א ,ב

דוגמאות
( VECAPראה עמ’ .)66
פעילות במסגרת IFA

(ראה עמ’ .)63

פעילות במסגרת IPI

(ראה עמ’ .)95

מפגשי פורומים קהילתיים
(ראה עמ’ .)53

דוח ברנע
דיווחים פיננסיים תקופתיים
לבורסה
דוח GRI
דיווח ל ( CDPראה עמ’ )107
ועוד

* בתוך הסוגריים במקרא
מופיעה התדירות בה
מתקיימים או מתפרסמים כלי
השיח

אתר שדה בריר

www.sdebarir.co.il

אתר ים המלח:

http://deadseasite.net/

בלוג מפעלי ים המלח:

http://www.dswblog.co.il/

פעילות קהילתית בשיתוף
ארגונים חברתיים וקהילה
(ראה עמ’ .)138

ערוץ יוטיוב כיל דשנים:

פעילויות סביבתיות בשיתוף
ארגונים סביבתיים
(ראה עמ’  )139ועוד.

סקריבד כיל דשנים:

http://www.youtube.com/user
iclfertilizers?feature=mhee

http://he.scribd.com/iclfertilizers

סליידשר כיל דשנים:

מקרא
כלים יישומיים לתקשורת כללית
אתר אינטרנט
הודעות לעתונות
פרסומים מיוחדים

אתר מפעלי ברום:

www.brom.co.il

כלים יישומיים לשיח ישיר
 .1פורומים קהילתיים
משותפים (שוטף).
 .2סיוע ללקוחות (אד הוק).
 .3ביקור באתרי החברה
(שוטף).
 .4תקשורת פנים ארגונית
(שוטף).
 .5אגודים מקצועיים (אחת
לחודש).
 .6מעורבות נציגי החברה
בארגונים חברתיים (שוטף).
 .7כנסים ואירועים (אד הוק).

כלים יישומיים לדיווח
א .מאזנים פיננסיים (כל
תקופה)
ב .דוח קיימות (אחת לשנה).
ג .מצגות למשקיעים (כל
תקופה)
ד .מידע למשקיעים אתיים
ולמדדי קיימות (על פי צורך
ומשתנה מחברה לחברה)

http://www.slideshare.net/
iclfertilizers

אתר שדה בריר:

http://sdebarir.co.il/

אתר רותם אמפרט נגב:

http://www.rotemamfert.co.il/

פליקר מפעלי ים המלח:

http://www.flickr.com
photos/68569209@N02/

פליקר רותם:

http://www.flickr.com
photos/59034539@N05/
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שיח ישיר עם
מחזיקי עניין
מנהלי כיל בשירות הציבור
רבים ממנהלי כיל ,משקיעים מזמנם ,מעבר לעבודתם הדורשנית בכיל ,במילוי
תפקידי ניהול ויעוץ במגוון איגודים וארגונים חברתיים ,רפואיים ,סביבתיים,
אקדמיים ,מדעיים ועוד .מעורבות מנהלי כיל במיזמים וארגונים לא עסקיים,
מהווה תרומה מנסיונם העסקי והמקצועי העשיר לקידום מטרות חשובות
שאינן קשורות לניהול השוטף של כיל ,ובמקביל גם הזדמנות לחיזוק הקשר
עם מחזיקי עניין והבנת צרכיהם.
בין היתר ממלאים מנהלי כיל את התפקידים הבאים:
בארץ:
מר עקיבא מוזס -מנכ״ל כיל היוצא משמש כחבר בעמותת ידיד המרכז הרפואי
סורוקה וכחבר בחבר הנאמנים של אוניברסיטת בן גוריון ,מר אשר גרינבאום-
המשנה למנכ״ל כיל משמש כיו״ר הוועד המנהל של הקהילה החינוכית
התיישבותית ניצנה וכן כיו״ר ההנהלה הציבורית של תיאטרון באר שבע,
מר ניסים אדר ,מנכ״ל כיל מוצרים תעשיתיים מכהן בועד המנהל של
מכללת ״סמי שמעון״ ושל עמותת ״עלם״ לנוער במצבי סיכון בישראל ,מר
אשר רפפורט -סמנכ״ל משאבי אנוש בכיל משמש כחבר הנהלת הרשות
לפיתוח הנגב ,ד״ר מלכה ניר -סמנכ״לית מחקר ופיתוח ברותם אמפרט נגב
משמשת כיו״ר ארגון הנשים הבינלאומי ה ,IWF -מר דודו זבידה -סמנכ”ל
בכיר לתפעול במפעלי ים המלח ,משמש כחבר בחבר הנאמנים של המכללה
להנדסה “סמי שמעון” וחבר הנהלה של “כפר רפאל” בבאר שבע.
ברחבי העולם:
Deborah Tallo, Vice President Human Resources at ICL Performance
Products - President elect of the Mother’s Club at Ursuline Academy,
Charles Weidhas, President and CEO of ICL Performance Products
- on the board of directors for the ACC (American Chemistry Council),
Alex Maurer, Vice President Global Operations - Chairman of the subgroup “P-Saure Salze” of the German Chemical Industry Association
VCI.

(מידע על מעורבות מנהלי כיל באגודים מקצועיים ראה בנפרד ,בעמ׳ .)38
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השיח עם מחזיקי העניין מתנהל בכמה אפיקים ,כאשר המרכזי ביניהם הוא
פורומים משותפים ( )CAP-Community Advisory Panelבהם משתתפים נציגי
המפעלים ,נציגי הקהילה וארגונים ירוקים באתרי כיל בכל העולם .מטרת הפורומים
היא דיון בשאלות של איכות הסביבה ,פיתוח תכניות משותפות לטובת הסביבה
והקהילה ,יצירת יחסי גומלין בין התעשייה לבין מחזיקי העניין השונים ופיתוח
שיח מושכל ופורה המבוסס על מידע אמין ומקצועי .מפעלי כיל בישראל ובחול,
פעילים בפורומים משותפים מזה שנים .בארה״ב למשל פועלים שלושה פורומים
משותפים :במפעל  ,Clearonבמפעל  Gallipolis Ferryובמפעל .Lawerence

פורום משותף במפעל  ,Lawrenceארה״ב
מפעל  ICL Lawrenceמקיים שיח פתוח עם הקהילה המקומית
באמצעות פורום משותף ( )CAPהקיים מזה  25שנה.
מטרותיו ומשימותיו של הפורום הוא לאפשר לקהילה לומר את דעתה
בכל הנוגע לפעילות המפעל ,לזהות דרכים לשיפור וחיזוק הקשר עם
חברי הפנל ,שכנים והקהילה הנרחבת בסביבתם ולהוות פלטפורמה
לדיון בכל הנוגע לפעילות בחרום ,שמירה על איכות הסביבה ,בטיחות
ובריאות הציבור.
חברי הפנל הקהילתי נפגשים אחת לחודש .הפגישות מונחות באופן
מקצועי כאשר האג׳נדות לדיון נקבעות על ידי חברי הפנל .מאז 1996
הפנל הקהילתי הוכיח מחויבות חזקה לחבריו ואחוז גבוה ממשתתפיו
הינם חברים ותיקים.
ההישגים המרכזיים של הפורום המשותף
במפעל :Lawrence
מעל ל 15 -שנה של שיח וקשר מוצלח עם הקהילה
לקיחת חלק ניכר בארועי הקהילה ובתכניות לימוד בבתי הספר
שיקום ופיתוח של אזור טבעי (ראה מידע נוסף בעמ׳ )90
ארועי ״בית פתוח״ בו הקהל מוזמן לסייר במתקן וללמוד על
תהליך ומוצרים
בנייה של תכניות מיחזור ואיסוף פסולת מסוכנת
ארגון ולקיחת חלק בתכניות אימוץ פארק לצורך נקיונו
תמיכה בארגוני צדקה מקומיים ובקבוצות הסברה סביבתיים
באמצעות תרומות והתנדבות

בישראל ,הפורום המשותף הראשון הוקם במפעל תרכובות
ברום ממגזר כיל מוצרים תעשייתיים לפני למעלה מתשע שנים.
בעקבותיו הוקמו פורומים נוספים ,ביניהם פורום מפעלי ים המלח
ומפעל המגנזיום שהוקם בשנת  2005ופורום משותף לרותם
אמפרט נגב ופריקלאס אשר הוקם בשנת  .2009אחת ההחלטות
שהתקבלו וייושמו במסגרת הפורומים היא הקמת תחנת ניטור
בנאות הכיכר במימון המפעלים ,המאפשרת לכל אחד מהתושבים
לצפות בתוצאות הניטור באמצעות אתר האינטרנט .כמו כן נמסרו
 900דונם מהאדמות בדרום שטח הזיכיון לצורך גידולים חקלאיים
לאחד ממושבי האזור .חלק מנושאים אלו נדונים במסגרת דוח זה
וחלקם יטופלו במסגרת פעילותנו השוטפת וידווחו במסגרות אחרות
ובדוחות הבאים.
במהלך  2011נפגשו הפורומים המשותפים בישראל לשמונה דיונים.
בין היתר ,נסובו דיוני הפורומים בנושאים הבאים :דיווחים שוטפים על
ביצועים סביבתיים ,קציר המלח ,תחנת  ,9-pתחנת הכוח ,קליטת
הגז הטבעי ,מתקן השבת הברום ,כניסת חוק אוויר נקי ,ניטור רציף
ועוד.

עמוד  // 54דוח אחריות תאגידית

פרק

4

כיל בע"מ  //עמוד 55

קיימות בעסקי הליבה

הזדמנויות ואתגרים
תכנון ארוך טווח וזהירות מונעת
ניהול חיי המוצר  -תכנית ה Responsible Care -
הטמעת קריטריונים סביבתיים ובריאותיים בפיתוח מוצרים
אחריות בשרשרת הערך  -תוכנית הVECAP -
תעשייה משולבת
חקיקה לכימיה בטוחה REACH -
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עבור חברת כיל ,פיתוח בר קיימא משמעו הצלחה ארוכת
טווח תוך שילוב של אוריינטציה כלכלית עם שמירה על
איכות הסביבה ואחריות חברתית.

כיל מייצרת מוצרים במפעלים בארבע יבשות המשּווקים לאלפי לקוחות
בלמעלה מ 180 -מדינות בעולם .חומרי הגלם המשמשים לייצור הם
בחלקם כימיקלים העלולים להיות מסוכנים .תהליכי הייצור מחייבים
השקעת אנרגיה הכרוכה בשריפת דלקים .לתהליכים ולחלק ממוצרים
אלה קיים פוטנציאל להשפעה על הסביבה כתוצאה מהיווצרות שפכים,
פליטות לאוויר ופסולת במהלך הייצור.
עבור חברת כיל ,פיתוח בר קיימא משמעו הצלחה ארוכת טווח תוך
שילוב של אוריינטציה כלכלית עם שמירה על איכות הסביבה ואחריות
חברתית .בתור חברת כימיקלים בינלאומית כיל עומדת מול אתגר זה
בכל תחומי פעילותה .שילוב עקרונות האחריות התאגידית באסטרטגיה
הארגונית הקיימת ,עוזרת לחברה לזהות את הסיכונים בשלב מוקדם
ככל האפשר ובמקביל לנצל הזדמנויות עסקיות חדשות.
כיל נוקטת באמצעים רבים בניהול ,צמצום ובקרה על הסיכונים
הסביבתיים הכרוכים בפעילותה .פעילות זו מחייבת טיפוח דו שיח
רציף עם מחזיקי העניין הרבים של חברת כיל ,כשביניהם :העובדים,
הלקוחות ,הספקים והרשויות.
מדיניות כיל הינה לפעול כעניין שבשגרה לזיהוי ,פיתוח ויישום אמצעי
מדידה וניטור של השפעות סביבתיות .במסגרת זו משקיעה כיל זמן
ומשאבים בפיקוח והערכת בעיות קיימות וחדשות על בסיס קבוע.
המטרה היא לזהות אילו נושאים הם החשובים ביותר עבור החברה
ולבחור את הרלוונטיים ביותר עבור כיל .דרך זיהוי של בעיות הקיימות
בימינו ,כיל מפתחת פתרונות כדי לסייע במענה על הצרכים החברתיים
בעתיד .כך 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 לאוויר ,בטיפול בפסולת ,בשינוע יעיל ובהדרכת עובדים,
נותני שירותים וצרכנים .חברות כיל פועלות בשיתוף פעולה ובתיאום
עם המשרד להגנת הסביבה ועם מספר ארגונים סביבתיים וחברתיים.
הנחיית הדירקטוריון וההנהלה לחברות היא כי פעילות החורגת

מהתקנים הרלוונטיים ,ואשר לא ניתן למצוא לה פתרון המקובל על
הרשויות – תיסגר .כיל דורשת עמידה בתקנים מחייבים ,מתוך שאיפה
להשתמש באמצעים הטכנולוגיים והכלכליים הטובים ביותר ,הישימים
מבחינה טכנולוגית וכלכלית ואף מעבר לכך (.)Beyond compliance
כמו כן ,מקודמת עמידה מלאה בתקני איכות הסביבה ,הבטיחות
והגיהות התעסוקתית במפעלי הקבוצה בארץ ובעולם .על מנת לעמוד
בתקנים ,מופעלות תכניות אב להקטנת פליטות לסביבה בזמן הייצור,
בכלל זה גם ממקורות בלתי מוקדיים .לצורך יישום עקרונות אלו
מקדמת כיל פיתוח מוצרים חדשים ,קווי ייצור ותהליכים ,תוך התייחסות
להשפעתם על האדם והסביבה לאורך כל חיי המוצר .המחקר והפיתוח
מתוכננים כך שייקחו בחשבון ,עד כמה שניתן בשלבים ראשוניים אלו,
את כל שלבי היצור ,האחסנה ,השינוע ,השימוש והסילוק בסיום חיי
המוצר .בתהליך הייצור נעשה שימוש ,ככל הניתן ,בממסים ידידותיים
לסביבה ונלקחים בחשבון שיקולים סביבתיים ,כמו חיסכון באנרגיה
ובמים .ככלל ,ניתנת עדיפות למוצרים שהשפכים בייצורם פריקים
ביולוגית ,תוך נקיטת מדיניות של הקטנה בכמות השפכים .לשם יישום
עקרונות אלה פיתחה החברה אינדקס קיימות לפיתוח מוצרים ברי
קיימא ולשיפור מוצרים קיימים .כיל עורכת ,בין השאר ,סקרי 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.
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מיזמים אלה כוללים:
 .1מעבר לשימוש בגז טבעי כמקור אנרגיה ,ככל שניתן.
 .2שימוש אחראי במשאבים טבעיים; ובכלל זה חיסכון בצריכת מים
ושימוש חוזר במי תהליך לתהליכי הייצור ,החזרת תמלחות לים
המלח ,שימוש אחראי במשאבי הקרקע ,שיקום ואדיות ,שיקום
ושימור אזורי כרייה וחציבה ,והחזרתם למדינה בתום הפעילות
לטובת יעודי הקרקע שהמדינה קבעה להם ובהתאם להוראות הדין
הנוגעות לעניין.
 .3הקטנת הכמות והגברת השימוש בפסולת ובתוצרי לוואי של תהליכי
הייצור כדי להביא לידי השבה מרבית של המשאבים והתשומות
שנצרכו בתהליך הייצור; בכלל זה ,שימוש בטכנולוגיות מיחזור
מתקדמות כגון מחזור קטליטי ואחר ,שימוש חוזר במים ,מיחזור
ושימוש חוזר בחומרי גלם ופסולות ,שימוש בתוצרי לוואי כחומרי
גלם בתהליכי ייצור אחרים וטיפול נאות בפסולות.

 .4שיתוף פעולה מתמיד עם יצרנים ,ספקים ,מכוני מחקר ,לקוחות
ומשתמשים אחרים בפיתוח ויישום שיטות לייצור ושימוש במוצרים
באופן בטיחותי תוך הפחתה ומניעת הפגיעה במשתמשים
ובסביבה.
 .5שינוע בטוח – בחירת מובילים אחראיים והדרכתם ,שימוש במערך
חירום לטיפול בתקלות בשינוע ,הקפדה על אריזה בטוחה ותקנית
והקפדה על אמצעי הובלה תקניים ונאותים .נוסף על כך ,קיים
מערך בקרה בנמלים ברחבי העולם העוקב אחר שינוע האיזוטנקים.
 .6צמצום במקור של כמות הפסולות הנוצרות בחברות כיל והגברת
המיחזור של פסולת בת מיחזור; ובכלל זה נייר ,קרטון ,משטחי עץ,
מכלי משקה ,גומי ,מתכות ,שמנים ,מצברים ,ראשי מדפסות ,ציוד
מחשוב ,ברזל ,פלסטיק ,זכוכית ועוד.
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הזדמנויות
ואתגרים
לתעשייה השפעות על קיימות הן בהיבטים חיוביים כגון תרומה
לצמיחה כלכלית ,סיפוק צרכי התושבים וכדומה והן בהיבטים שליליים
כגון שימוש במשאבי טבע מתכלים ופליטת תוצרי לוואי לסביבה .כיל
פועלת באופן יזום ואקטיבי להגדלת ההשפעה החיובית של פעילותה
על קיימות בכלל והסביבה בפרט וכן פועלת לניהול וצמצום ההשפעות
השליליות .באופן דומה ,יש לנדבכים השונים של הקיימות השפעה על
התעשייה.
עלייה בביקושים ורגולציות מסויימות יכולות להניע את התעשייה
לפיתוח וקידמה ,אך באותו אופן יכולה להיות לציבור ולרגולציה השפעה
הפוכה על התעשייה .כיל פועלת לקידום מהלכים שונים לצמצום
ההשפעות השליליות של קיימות על התאגיד ,בעזרת כלים שונים כגון
שיח מחזיקי עניין ,פיתוח שווקים שתורמים לסביבה ולכלכלה ובעזרת
אימוץ מקדים של תקנים וולונטריים.

השפעת הארגון על קיימות :הזדמנויות ואתגרים
הזדמנויות

אתגרים

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 כוח פחמיות

צריכה מושכלת של
משאבים מתכלים

באופן דומה ,יש לנדבכים השונים של הקיימות השפעה על התעשייה.
עלייה בביקושים ורגולציות מסויימות יכולות להניע את התעשייה
לפיתוח וקידמה ,אך באותו אופן יכולה להיות לציבור ולרגולציה השפעה
הפוכה על התעשייה.

השפעת הקיימות על הארגון :הזדמנויות ואתגרים
הזדמנויות

אתגרים

צמיחה בשווקים עולמיים

התנגדות מחזיקי עניין

עלייה בביקוש לטיפול
וטיהור מים

התנגדות ציבורית
לפעילות תעשייתית

רגולציה וחקיקה

רגולציה וחקיקה

גידול אוכלוסין

שינויי אקלים
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12.4
גודל התרומה של כיל לתמ”ג מדינת
ישראל הוא כ 12.4 : 1.5% -מיליארד ₪

מיליארד ₪

* הנתונים על פי מחקר שנערך בשנת 2010
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תכנון לטווח
ארוך וזהירות
מונעת
ניהול סיכונים סביבתיים
כיל יצרה ופועלת על פי הליך מובנה לסקירה ,איתור ,ניהול והפחתת
סיכונים סביבתיים בחברות .שאיפתה של כיל היא לקדם תעשיה
כימית בת קיימא .דבר זה אפשרי רק אם הוא מהווה חלק אינטגרטיבי
במערכות הניהוליות ומשולב היטב בתרבות הארגונית של כיל.
כחלק מתכנון אסטרטגי ליישום פעילות עסקית בת קיימא ,הוקם מבנה
ארגוני לניהול סיכונים בחברות השונות הכולל תוכניות מובנות לקידום
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.

רכב חירום
נושא ההתכוננות והמוכנות לשעת חירום מלווה את חברות כיל בחיי
היום יום .כיל פועלת מתוך מטרה להגיע לרמה שתבטיח שלא ניקלע
למצב חירום ,ובמידה ומצב חירום יתרחש ,על החברה להיות מוכנה
לתגובה נאותה בזמן ,במקצועיות וברמה הנדרשת בכל מצב.
ההתכוננות למצבי חירום שמקורה עשוי להיות מהמצב הכלל לאומי,
אירוע טבע כגון רעש אדמה או שיטפון ופעילות ייצור הכרוכה בשימוש
של חומרים מסוכנים ,מטופלת באופן פרטני בכל אחת מחברות כיל
בהתאם לניתוח הסיכונים העדכני ,ומונחה ברמה התאגידית לאירועים
שהינם מחוץ לגבולות חברה מסוימת.
כחלק להיערכותה של הקבוצה ,נרכשו לאחרונה שלוש משאיות ,מסוג
מאן ,שאובזרו כרכבי חירום ייעודיים לחברות כיל ומיועדים להצבה
בתרכובות ברום ברמת חובב ,במפעל ברום כלור בסדום ובחברת
רותם אמפרט נגב נגב שבמישור רותם .פריסה זו מאפשרת כיסוי
גיאוגרפי ותמיכה של מפעל מרכזי.
הרכבים מיועד לטיפול באירועי חומרים מסוכנים כגון ניטרול שפכים,
איטום מיכל דולף ,שינוע חומרים מסוכנים שנשאב ועוד .בנוסף רכבי
החירום מאובזרים גם בציוד מתקדם לכיבוי אש וציוד לחילוץ לכודים.
הציוד והאביזרים נרכשו ,אופיינו ונבחנו בקפידה על בסיס ניתוח צרכים
ולמידה של אירועים קודמים.
תפעול רכבי החירום יבוצע על ידי עובדים שיוכשרו ויתורגלו באופן
ייחודי לנושא ובהתאם לנוהל מקצועי .בנוסף ,מונו אחראים להפעלת
רכבי החירום וטיפול באירועי חומרים מסוכנים.
החברה השקיעה בפרויקט זה כ 6.5 -מליון ש״ח .פרויקט רכבי החירום
נוהל על ידי צוות הבטיחות של תרכובות ברום.

כיל יצרה בשיתוף ארנסט אנד יאנג מערך לזיהוי סיכונים קיימים
ועתידיים ( ,Enterprise Risk Management (ERMהכולל היבטים
סביבתיים .ה ERM -מהווה מערך לזיהוי ,מדידה ,ניהול וצמצום סיכונים
וכולל הטמעה של נהלים הנדרשים ליישום מדיניות ניהול הסיכונים .מערך
ה ERM -מתייחס לסיכונים אסטרטגיים ,תפעוליים ,חוקיים וכלכליים
בכל תחומי הפעילות של הארגון – סביבה ,כלכלה וחברה.
בנושא הסביבתי ,גם מחויבותה של כיל לעקרונות Responsible Care

 Global Charterמשמשת כאמצעי זהירות מונעת .על מנת לבצע
תהליך של ניהול סיכונים בצורה הטובה ביותר ,דירקטוריון כיל מינה
את המשנה למנכ”ל כיל ומנהל התפעול הראשי ( ,)COOמר אשר
גרינבאום ,המשמש גם כמנהל הסיכונים של הקונצרן ,לממונה על
כל תחומי איכות הסביבה ,הבטיחות ,הגהות התעסוקתית והביטחון
בחברה .מר גרינבאום כפוף למנכ”ל כיל ומדווח מטעמו מעת לעת
לדירקטוריון כיל על הפעילות בתחומים אלה.
לצורך מתן מענה לעקרון הזהירות המונעת בכל הנוגע לשמירה על
בטיחות עובדיה ,נוקטת כיל באמצעי בטיחות פרואקטיביים .בכל
חברות התאגיד קיימות תוכניות בטיחות והנושא נדון בקביעות

בדירקטוריון .כדי להבטיח את בטיחות עובדיה ,כיל עומדת בתקנים
ובדרישות מחמירים של בטיחות הנקבעים חלקם בדין המקומי וחלקם
בתקנים בינלאומיים ומקומיים .פעילות זו באה לידי ביטוי הן בהשקעה
כדרך קבע באמצעי בטיחות וגיהות תעסוקתית והן במיזמים ייעודיים,
בשאיפה למנוע תאונות ומתוך דאגה מתמדת לעובדי החברה.
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ניהול חיי המוצר -
תכנית
הResponsible Care -
תכנית ה Responsible Care -הינה תכנית הדגל של
התעשייה הכימית העולמית לניהול כימיקלים .התכנית
מרוכזת על ידי המועצה הבינלאומית של אגודי הכימיקלים,
ה,International Council of Chemicals Associations (ICCA( -
בה משתתפים איגודים מ  -55מדינות ברחבי העולם ,לרבות התאחדות
התעשיינים בישראל .התכנית חותרת לשיפור מתמשך בתעשיית
הכימיקלים ,לעמידה בהוראות החוק והתקינה ומעבר לכך ולקידום
יוזמות התנדבותיות .המטרה במימוש עקרונות אלה יחד עם גורמים
ממשלתיים ,ציבוריים ומחזיקי עניין אחרים ,היא בניית ביטחון ואמון
הציבור בתעשיית הכימיקלים .כל מגזרי הפעילות בכיל אימצו את
עקרונות התכנית.
באוקטובר  2008חתם מנכ״ל כיל על מסמך העקרונות לפעילות
התעשייה הכימית העולמית הResponsible Care Global Charter -
של ה .ICCA -עקרונות ההתחייבות כוללים :אחריות לניהול חיי
המוצר–  ,Product Stewardshipאחריות לניהול סיכונים סביבתיים
לאורך שרשרת האספקה ,הגברת השקיפות לאורך שרשרת האספקה,
תרומה לפיתוח בר קיימא ,הגברת השיח עם מחזיקי עניין ,אימות צד
שלישי ועוד.

כיל מיישמת את עקרונות התכנית  Responsible Careלאורך מחזור
חיי המוצרים ( .)Product Stewardshipבמסגרת התוכנית כיל נוקטת
שורה 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 הלקוחות ,שיווק ומכירות הכוללים תוכניות
הכשרה והדרכה ,אספקת מדריכי מידע למוצרים ומתן תמיכה טכנית
ללקוח.
אנו תומכים בלקוחותינו 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.

אבני היסוד עליהן מבוסס הResponsible Care -

ניהול חיי המוצר

מודעות הקהילה ,דיווחיות
ומוכנות למצבי חרום

ביטחון

בטיחות

הפחתת פליטת גזי חממה (,)GHG
חיסכון ואנרגיה נקיה

אקולוגיה ומיחזור

נושאים רגולטוריים

גיהות תעסוקתית

איכות ומצויינות
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 - Product Stewardshipניהול חיי המוצר על כל שלביו,
החל משלב הפיתוח ועד סיום חייו:
סוף חיי
מוצר
פיתוח
המוצר

ניהול חיי
המוצר

חומרי
גלם

שימוש

שיווק
ומכירות

אחסון
והפצה

ייצור
אריזה

להלן ההיבטים העיקרים אליהם מתייחסים במהלך ניהול המוצר לאורך חייו:
שלב פיתוח המוצר

שלב האריזה

התוכנית לשלב זה כוללת התייחסות להיבטים בריאותיים ,בטיחותיים,
סביבתיים ורגולטורים בתהליך הפיתוח ,והטמעת קריטריונים סביבתיים
ובריאותיים בפיתוח המוצר .לדוגמא ,יצירת ״אינדקס קיימות״ לחומרים
בפיתוח (ראה בהמשך).

התוכנית לשלב זה כוללת הנחיות לאריזה ועיצוב על פי תכונות המוצר,
תכנון אריזות להתאמת השימוש על ידי הלקוח על מנת לצמצם
למינימום פליטות 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 חומרי הגלם
בשלב זה התוכנית כוללת .1 :הערכת ספקים על בסיס איכות והיבטים
בריאותיים ,בטיחותיים וסביבתיים .2 .החלפת ספקים במידה והסיכונים
גבוהים מדי  .3טיפול נכון בחומרי הגלם – בדיקת איכות ,אחסון נאות,
הערכת חומרי הגלם והתייחסות להשפעתם הסביבתית והבריאותית
ובהתאם ,הדרכת העובדים.

שלב הייצור
ההנחיות לשלב זה מתייחסות לבריאות תעסוקתית ומוכנות למצבי
חרום ,צמצום פליטות לסביבה ,צמצום פסולת ,חיסכון במים ,צמצום
צריכת האנרגיה ,שימוש יעיל במשאבים ,טיפול נכון באריזות חומרי גלם
ריקות ובאריזות פגומות של מוצרים ,בדיקת איכות המוצר ואחסון ראוי
לפני ההפצה.

שלב ההפצה
ההנחיות לשלב זה כוללות בחירת מחסנים על פי נוהל המבוסס על
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.

שלב שיווק ומכירות
ההנחיות לשלב זה כוללות רישום של מוצרים חדשים ,אספקת מידע
ללקוחות על המוצרים ושימושם ,אספקת מידע על תקנות לכימיקלים
ותמיכה בלקוחות ,הדרכת לקוחות לשימוש נכון במוצרים ושיתוף
פעולה עם לקוחות בנוגע לפעילות של .Product Stewardship
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 Product Stewardshipבחברות כיל
בתחילת  2010החלו לפעול ברותם אמפרט נגב שתי ועדות לטיפול ביישום  Product Stewardshipבחומצה הירוקה ,בחומצה הלבנה
ובעקבות פרויקט גדול לשדרוג מערך הגופרית בחברה ,גם בגופרית .בעקבות כך ,נענתה כיל דשנים להצעת ארגון יצרני הדשנים הבינלאומי
ה International Fertilizers Association (IFA)n-לשמש כפיילוט עולמי ליישום התוכנית .אותה פעילות מול  IFAהתקיימה גם במפעלי
ים המלח.
המתודולוגיה ליישום התוכנית אשר פותחה בכיל דשנים הייתה בניית מטריצה שבציר אחד השלבים השונים בחיי המוצר ,ובציר השני
אבני הבניין של ה .Product Stewardship -כל מפגש בין שלב בחיי המוצר לבין אבן בניין נקרא ״מצלב״  IFAולכל מצלב נערך מחקר
בהתבסס על ראיונות עם אנשי מפתח בתחום .המחקר מתמקד באיתור הסיכונים במצלב ,הערכת חומרתם וההסתברות להתרחשותם,
סקירה של הפעילויות המבוצעות כיום להקטנת הסיכון והצעת פעילויות נוספות להשלמת התוכנית להפחתת הסיכון .כמו כן ,נכתב
בחברה נוהל ומדיניות .Product Stewardship
במהלך  2011נערכו ברותם אמפרט נגב ובמפעלי
ים המלח מבדקים מטעם ארגון ה IFA -שבסופו
הוסמכו שתי החברות לProduct Stewardship -
בהצטיינות .רותם אמפרט נגב היא החברה הראשונה
שהוסמכה על ידי  IFAבהצטיינות לתקן זה.
רותם אמפרט נגב הוסמכה בציון  95ומפעלי ים
המלח הוסמכו בציון .99

שלב השימוש
כיל מיישמת את מדיניות אחריות המוצר שלה גם בשלב השימוש של
הלקוח במוצר .במסגרת הפעילות בשלב זה ,כיל מספקת הנחיות
והדרכה ללקוחות לגבי שימוש יעיל ובר קיימא במוצריה .ההנחיות לשלב
זה מתייחסות בין השאר לשימוש המאפשר צמצום של פליטות חומרים
לסביבה .לדוגמה ,תוכנית ה VECAP -במגזר מוצרים תעשייתיים (ראה
בהמשך) מתייחסת לטיפול באריזות משומשות עם שאריות על פי
עקרונות ה .Product Stewardship
דוגמא נוספת היא הנחיית והדרכת לקוחות ,ברחבי העולם לבטיחות
ולשימוש מושכל בדשנים.

סוף חיי המוצר
בשלב זה ההתייחסות היא למזעור השפעות סביבתיות ובריאותיות
בסוף חייו של המוצר ואם אפשרי ,כוללת גם הערכת סיכונים .למשל,
עבור שימוש במעכבי בעירה בפלסטיק ,נבדקת האפשרות לטיפול או
מיחזור של התוצר הסופי או שריפה לניצול אנרגטי.

בשנת  2009הוחל במספר חברות בכיל תהליך לאימוץ עקרונות
 Product Stewardshipובחינת מוצרים לפיהם .לדוגמא ,במפעלי ים
המלח (מגזר דשנים) בוצע המהלך עם דגש על האשלג המגולען ,במגזר
מוצרים תעשייתיים התהליך מבוצע על שורה של מוצרים וברותם
אמפרט נגב מבוצע המהלך על מגוון מוצרי החברה ובכלל זה על
החומצה הזרחתית הירוקה והלבנה.
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הטמעת קריטריונים
סביבתיים ובריאותיים
בפיתוח מוצרים
אינדקס קיימות לחומרים בפיתוח
על מנת ליצור מוצרים שלכל אורך חייהם יהיו בעלי מקסימום
השפעות חיוביות ומינימום השפעות שליליות ,יש לתכנן את המוצרים
באופן מיטבי כבר משלב הפיתוח .בכיל משלבים בפיתוח מוצרים
חדשים קריטריונים סביבתיים ובריאותיים לצד השיקולים המסחריים
והתפעוליים המקובלים .כל חומר חדש המועמד לפיתוח נבדק באופן
מקיף וקפדני תוך איפיון התכונות הפיזיקליות של החומר ,יעילותו,
רעילותו לאדם ולסביבה ועוד.
לצורך הטמעת הקריטריונים הסביבתיים והבריאותיים פותח במגזר
מוצרים תעשייתיים ,״אינדקס קיימות לחומרים בפיתוח״ שמטרתו
קביעת מדדים למוצר בר קיימא בשלבי פיתוח .בהתאם לנהלים,
בתהליך הפיתוח נבחן ומדורג כל מוצר על פי פרמטרים מוגדרים ועל
סמך תוצאות הדירוג נבנית תוכנית לשינויים בפיתוח.

תכונות החומר

תכונות חומרי הגלם

תהליך הייצור

סוף חיי המוצר

תכונות פיזיקליות
של החומר

המדדים שנבחרו עבור אינדקס הקיימות לחומרים בפיתוח כוללים
היבטים לאורך כל חיי המוצר כגון תכונות החומר ,תכונות חומרי
הגלם ,שימוש בממסים בתהליך הסינתזה ,השפכים הנוצרים בתהליך
ועוד .היעד המועדף הוא פיתוח מוצרים בעלי מולקולות גדולות או
פולימרים ,אשר בשל גודלם ,קטנה ההסתברות שיוכלו לחדור דרך
ממברנות ביולוגיות .כך מוקטנת האפשרות שחומרים ייספגו בגופם
של אורגניזמים ויצטברו בשרשרת המזון .בנוסף ,הוגדרו גם תכונות
שמוגדרות כלא רצויות באופן מוחלט ,בגינן נעצר תהליך הפיתוח
” - ”NO GOחומרים העונים על אחת הקטגוריות המוגדרות כNO -
 GOנעצרים בשלב הפיתוח ואינם ממוסחרים .בימים אלה ,מתקיימת
פעילות להטמעת האינדקס בכל המגזרים .יש לציין כי תחום ניהול
אחריות המוצר כפוף לרגולציה בכל אזור פעילות של כיל .חברות כיל
עוקבות אחרי ההתפתחויות ברגולציה מקרוב.

רעילות לאדם ולסביבה

יעילות המוצר

האם חומרי הגלם הדרושים למוצר הם מוטגנים ,מסרטים או רעילים
לפוריות האדם ()CRM
האם נדרשים
ממסים
מהם תוצרי
הפירוק לסביבה

טבעית הרגל הפחמנית
של המוצר
סוף חיי
המוצר

כמות והרכב
השפכים

במהלך 2011
הסתיים
במגזר מוצרים
תעשייתיים פיתוח
"אינדקס קיימות
למוצרים בפיתוח"
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השקעות בתחום איכות הסביבה:

הצבת
מסנני
שקים
לצמצום
פליטות
אבק,
במפעלי
ים המלח

תקופת ביצוע2008-2011 :
מטרה:

צמצום פליטות האבק במפעל באופן ניכר.

תוצאה:

הקטנת ריכוזי האבק בגזי הפליטה
מכ 350 -מיליגרם למ”ק לכדי פחות
מ 5 -מיליגרם למ”ק.

השקעה של כ-

10
מליון דולר
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אחריות
בשרשרת הערך
תוכנית הVECAP -
במפעלי כיל נעשים בשנים האחרונות שיפורים טכנולוגיים רבים
ומקיפים במטרה לצמצם את ההשפעות הסביבתיות של כל מפעל.
בנוסף על השיפורים הטכנולוגיים ,נעשים מאמצים ניהוליים לצמצום
ההשפעות הסביבתיות לאורך כל שרשרת הערך.
במגזר מוצרים תעשייתיים מיושמת תוכנית ה-
( ,)Voluntary Emissions Control Action Programתכנית לצמצום
פליטות של מעכבי בעירה לסביבה ,מעבר לדרישות החוק וכחלק
מתוכנית לניהול אחראי של חיי המוצר .במסגרת התוכנית ,נעשית
עבודה עם הלקוחות על מנת לצמצם את ההשפעות הסביבתיות של
מוצרי המגזר ,בכל שלבי השימוש.

VECAP

לצורך יישום תוכנית ה ,VECAP -חברה כיל מוצרים תעשייתיים לשתי
יצרניות מעכבי בעירה בארצות-הברית ויחד יזמו ופיתחו את התכנית
שמטרתה הראשונית היתה צמצום פליטות מעכבי בעירה לסביבה
במורד שרשרת הייצור והאספקה ,דהיינו בשלב השימוש במוצר .בשלב
מאוחר יותר הורחבה התכנית גם לשלב ייצור מעכבי הבעירה.

תוכנית ה VECAP -מבוססת על עיקרון השיפור המתמיד באמצעות
הכלים הבאים:
שיפור מערך ניהול הכימיקלים בשרשרת הערך מעבר לדרישות
החוק
העלאת מודעות בקרב כל המעורבים בתהליך ,מפס הייצור ועד
להנהלה הבכירה
הטמעת ניהול מיטבי על פי עקרונות התוכנית
קידום ותמיכה בדו-שיח פתוח עם כל מחזיקי העניין כולל תעשייה,
מחוקקים ,קהילות מקומיות ,לקוחות ועוד
לאחר צבירת ניסיון ביישום התוכנית במפעלי ייצור שונים ובאתרי השימוש
על ידי הלקוחות ,ולאחר בחינת המתודולוגיה ויתרונותיה הסביבתיים,
עקרונות  VECAPניתנים למעשה ליישום בכל תעשיית הכימיה העולמית
ויכולים להוות בסיס לצמצום ההשפעות הסביבתיות של התעשייה.
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תהליך ה VECAP -בשרשרת הערך
במסגרת ה  VECAPמחתימה כיל מוצרים תעשייתיים את לקוחותיה
על מחויבות לתכנית .בשותפות זו ,המהווה חלק בשרשרת האספקה
התעשייתית ,מעורבים בעיקר עסקים קטנים ובינוניים ( )SMEמתעשיות
הפלסטיק והטקסטיל באירופה ,בצפון אמריקה ולאחרונה גם בישראל.
הלקוח ,המשתמש במעכבי בעירה לייצור מוצרים סופיים ,בוחן את
תהליכי הייצור שלו ,מכמת את איבוד החומר בעזרת מאזן מסה ,מאבחן
את הסיבה לאיבוד חומר (לאוויר ,למים ולקרקע) ומכין תוכנית שיפורים
למניעת פליטות לסביבה .יצרניות מעכבי הבעירה השותפות לתוכנית
מדריכות את הלקוחות לדרכי פעולה אופטימליות ותומכות בלקוח
על ידי אספקת מידע ותמיכה מקצועית .החל משנת  2009קיים גורם
מקצועי בלתי תלוי המבצע מבדקים ונותן הסמכה ל .VECAP

בשנה האחרונה ,החברות השותפות לתוכנית החליטו להרחיבה
למוצרים נוספים שאינם משותפים לשלוש החברות .כיל מוצרים
תעשייתיים מיישמת את ה VECAP -גם על מוצרים ייחודיים לה לאחר
שהרחיבה את סל המוצרים שנכנסו לתכנית לכלל מעכבי הבעירה על
בסיס ברום.
התכנית באירופה ,אשר משותפת לשלוש חברות כיל המייצרות
מעכבי בעירה ,הגיעה בשנת  2011למספר הישגים משמעותיים:
היקף ההשתתפות של לקוחות בתוכנית  VECAPנותר גבוה גם ב
 2011ומשקף  94%מסך הכמות של מעכבי הבעירה שנמכרו
עבור כול אחד ממעכבי הבעירה  TBBA, Decaו ,HBCD -נמשכה
הירידה בכמות הפליטות לסביבה ,כאשר עבור  TBBAההישג הבולט
הינו אפס פליטות לקרקע (שהושג בעיקר על ידי שימוש בפעילויות
מיטביות למניעת פליטות) .דבר המצביע על ההטמעה המוצלחת
של השיטות המיטביות על ידי המשתמשים.
עליה בהסמכה ל VECAP -לעשרה אתרים בעולם הכוללים את כל
אתרי הייצור של שלושת היצרניות ובנוסף אתרים של משתמשים.
כל אתרי הייצור של מעכבי בעירה על בסיס ברום של מוצרים תעשייתיים
עברו הסמכה ל VECAP -אלו כוללים את האתר ברמת חובב ,את
המפעל בהולנד והמפעל בסין .התכנית מיושמת גם בצפון אמריקה
ובנוסף ,מתקיימים מאמצים רבים להרחיב את היקפה לאזור המזרח
הרחוק .למידע נוסף:
http://www.vecap.info/uploads/VECAP_2011_light.pdf
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תעשיה
משולבת
המהפכה התעשייתית סמלה את תחילתו של עידן חדש ,עידן של
רווחה כלכלית והתפתחות טכנולוגית ומודרניזציה באורח החיים .אולם
בעשורים האחרונים התעשייה והטכנולוגיה ,הפכו לסמל של מטרד
בריאותי וסביבתי .שינוי זה בראיית ההסתכלות על תהליכי הייצור
התעשייתיים תוך התייחסות לאיכות הסביבה ,הולידו זרם חדש הקורא
לעשות שינוי בענפי התעשייה 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:
 .1ייצור הברום מבוסס על ניצול הברום שבתמיסות הלוואי מייצור
האשלג ,שם ריכוזו גבוה יותר מאשר במי ים המלח.
 .2ייצור המגנזיה מתבצע מתמיסות עשירות במגנזיום כלורי שנוצרות
כתוצר לוואי מייצור האשלג בסדום
 .3תוצר לוואי של ייצור המגנזיום נאסף ונשלח למפעל רותם אמפרט
נגב ומשמש שם כחומר גלם
 .4כיל דשנים משתמשת בתוצר הלוואי של תהליך ייצור המגנזיום
המתכתי (סילבניט) לייצור אשלג
 .5כיל מוצרים תעשייתיים משתמשת בכלור הנפלט מתהליך ייצור
המגנזיום המתכתי לייצור ברום ועוד

הנחלת גישה של
“אקולוגיה תעשייתית” –
פסולת ממפעל אחד
משמשת חומר גלם
למפעל אחר
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התהליכים המשולבים בכיל
Source

The
Negev
Desert

Raw Materials

Phosphorus
(Penta) Suifide

Elemental
Phosphorus

Phosphate
Salts

Fertilizer Grade
Phosphoric Acid

Phosphate
Rock

The
Dead
Sea

Major Intermediate & Finished Products

Food Grade
Phosphoric Scid

Phosphate
Fertilizers

Salt (NaCI)

Compound
Fertilizers

Crude
Magnesium

Magnesia
Products (MgO)

Fertilizers

Salt (NaCI)

Industrial Products

Performance Products

DSM

Chlorine
based Biocides
OPFRs &
Others

Potash

Sylvanite

Pure
Magnesium

Bromine
Compounds

Elemental
Bromine

Polynalite

Specialty
Fertilizers

Magnesium
Alloys

Chlorine

Magnesium
Chloride

Potash
Mines In
the UK &
Spain

Alumina &
Magnesia Based

Potash
End Brine

Magnesium
Chloride Solution

Wildfire
Extinguishers
Food Hygience

Special Grade
Acid

Carnallite

Food Additives

Product Sold
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חקיקה
לכימיה בטוחה -
Reach

בשנת  ,2007נכנס לתוקף חוק המסגרת לרישום והערכה של
כימיקלים באיחוד האירופי המכונה,Registration, Evaluation :
 Authorization and Restriction of Chemicals (REACH(.החוק
מחליף בהדרגה כ 40 -דירקטיבות אירופיות קיימות בתחום
הכימיקלים .יישום החוק הינו בפיקוח סוכנות הכימיקלים האירופית
(  .European Chemicals Agency (ECHAמטרת החוק היא להגן על
האדם והסביבה באמצעות ניהול כימיקלים חדשים וותיקים.
על פי החוק את הכימיקלים הוותיקים יש לרשום מחדש בשלוש
פעימות 2013 ,2010 :ו .2018 -מועדי ההגשה נקבעו על פי קריטריונים
המתיחסים להיקף המכירות ותכונות רעילות החומר לאדם ולסביבה.
תיק ההגשה המלא לחומרים הותיקים מוכן ומוגש על ידי חברה אחת
בשם כל החברות הרוצות לרשות את אותו החומר .לחברה זו (הנקראת
 )Lead Registrantחבות גם כלפי שאר התעשיות וגם כלפי סוכנות ה-
 .ECHAתהליך הרישום מוגדר בחוק ויש לעבוד על פי כללים מוסכמים.
התיק כולל דוח הערכת סיכונים לחומר הכוללת בין היתר את שימושי
החומר ואת דרכי החשיפה אליו.

כיל נערכה לחוק ה REACH -החל מ 2007 -במסגרת צוות מצוינות
רגולציה ובטיחות המוצר וכל מגזר פעל לעמידה בדרישות החוק
על פי סל מוצריו .במסגרת זאת הוכנו תיקי רישוי והוגשו לרשויות
האירופיות .כמו כן סווגו מחדש כל הכימיקלים בהתאם לרגולציית
הCLP (Classification labeling and packaging of substances -
 )and mixturesשנכנסה לתוקף באירופה בדצמבר .2010
כל המגזרים בכיל הגישו תיקי רישום לכל הכימיקלים הרלבנטיים
לעסקיהם באירופה (ייצור ומכירה) בלוח הזמנים הראשון שנקבע
בחוק ,עד חודש נובמבר  .2010כיל מוצרים תעשיתיים וכיל מוצרי
תכלית התנדבו להוביל ולהכין מספר ״תיקים מובילים״ עבור התעשייה
כולה (.)Lead Registrant
מגזרי כיל  -מוצרים תעשייתיים ,מוצרי תכלית וכיל דשנים נערכים
לפיתוח או רכישת מידע והכנת תיקים לתאריך היעד השני ,הקבוע
עד לאמצע  .2013גם לתאריך יעד זה מגזר כיל מוצרים תעשייתיים
ומוצרי תכלית יובילו בשם התעשייה ( )Lead Registrantמספר רב
של חומרים.
במסגרת החוק פורסמו שתי רשימות על ידי הרשות  ECHAשל
חומרים המוגדרים כ״חומרים מסוכנים במיוחד״ (Substances of very
 .)high concernברשימות אלו מופיעים שני מוצרים של כיל מוצרים
תעשייתיים ,אחד מהם חומר שכבר צומצם למינימום לפני הפרסום.
כיל מוצרים תעשייתיים פועלת על פי דרישות החוק לחומרים אלו,
ובמקביל החלה בפיתוח תחליפים.

כיל בע"מ  //עמוד 71

כל המגזרים בכיל
הגישו תיקי רישום לכל
הכימיקלים הרלבנטיים
לעסקיהם באירופה (ייצור
ומכירה) בלוח הזמנים
הראשון שנקבע בחוק

עמוד  // 72דוח אחריות תאגידית

פרק

5

כיל בע"מ  //עמוד 73

הבטים סביבתיים

שימוש בחומרי גלם וניהול בר קיימא של משאבי טבע
סוגיות סביבתיות מרכזיות הנוגעות לפעילות כיל
שימור המגוון הביולוגי
צריכת אנרגיה
הפחתת גזי חממה והתמודדות עם שינוי האקלים
צריכת מים
טיפול בשפכים
איכות אוויר
טיפול בפסולות
ניהול סביבתי
בטיחות סביבתית

עמוד  // 74דוח אחריות תאגידית

כיל גיבשה ומטמיעה בארגון מדיניות של פיתוח בר-קיימא הכוללת
בתוכה שימוש אחראי במשאבים טבעיים ,פיתוח מוצרים בעלי
ערך מוסף לקיימות תוך ניסיון לצמצום השפעותיהם הסביבתיות,
צמצום במקור של כמות הפסולת הנוצרת במתקניה ,שינוע בטוח
ובניה ירוקה במפעלים ובמשרדים.
כיל עושה מאמצים לעמוד בדרישות החוק בתחום פליטות האוויר
ומעבר לכך ( )Beyond Complianceולהיות בין החברות המובילות
בישראל בהפחתת גזי חממה .צמצום הפליטות בתהליכי הייצור,
המעבר לשימוש בגז טבעי ופיתוח מוצרים חדשים אשר תורמים
להפחתת פליטות אצל המשתמשים באותם מוצרים ,הינם יעדים
מרכזיים של החברה.
נוסף על כך ,כיל מיישמת מדיניות של ניהול אחראי של מוצרים
לאורך כל מחזור חייהם( .)Product Stewardshipמדיניותה של כיל
בתחום הסביבה היא פעילות פרו-אקטיבית הכוללת בנוסף לעמידה
בדרישות החוק המחמירות ,אימוץ וולונטרי של עקרונות ניהול
סביבתי בינלאומיים מתקדמים.

כיל בע"מ  //עמוד 75

שימוש בחומרי גלם
וניהול בר קיימא
של משאבי טבע
פעילות כיל מתבססת ,בעיקרה ,על משאבי הטבע – אשלג ,ברום,
מגנזיום ,זרחן ומלח ,המופקים מים המלח ומסלע פוספט הנכרה בנגב,
הכל על סמך זיכיונות ורישיונות ממדינת ישראל .עוד מתבססת הפעילות
על מכרות אשלג ומלח בספרד ובאנגליה ,על סמך הסכמי חכירה
ורישיונות מהרשויות המוסמכות במדינות אלו .כיל עוסקת בהפקת
מינרלים אלה ,במכירתם ברחבי תבל ,וכן בפיתוח ,ייצור ושיווק של מוצרי
המשך ,המבוססים בעיקר על חומרי גלם אלו.

מינוף יתרונות העלות

אשלג
ברום
ים
המלח

מגנזיום
מלח

Iberpotash
& CPL

הנגב
פוספט

לכיל גישה ישירה למרבית חומרי הגלם הדרושים לפעילותה ,בעלויות
נמוכות (יחסית) ובאיכות גבוהה ,מכוח זיכיון בלעדי שקיבלה כיל
ממדינת ישראל לכריית מינרלים מהצד הישראלי של ים המלח תמורת
תשלום תמלוגים למדינה.

עמוד  // 76דוח אחריות תאגידית

מכרות פוספט בנגב
מרבצי הפוספט בישראל מצויים בנגב ,ובעיקר בצפון מזרח הנגב.
רותם אמפרט נגב כורה מרבצים של סלעי פוספט בשלושה אתרים
בנגב :מכרה אורון (החל משנת  ,)1952מכרה צין ומכרה רותם.
בגין כריית הפוספט משלמת רותם למדינה תמלוגים לפי מתכונת
החישוב הקבועה בפקודת המכרות .מתכונת חישוב התמלוגים
עודכנה בפברואר  2010במסגרת הסכם שהסדיר מחדש את
מתכונת תשלום תמלוגי העבר ונוסחת התמלוגים העתידיים.
הפוספט ומוצריו חיוניים לתעשיות רבות ומגוונות ומשמשים למבחר
גדול של מוצרים יומיומיים .הפוספטים המצויים בנגב הם בין
החשובים והחיוניים ביותר בעולם ,ולמעשה ,אין להם תחליף כמקור
חומר גלם לתעשיית הדשנים .חברת רותם אמפרט נגב של כיל ,היא
יצרנית הדשן הזרחי מהגדולות בעולם .סלע הפוספט משמש כחומר
הגלם העיקרי לייצור חומצות ודשנים על בסיס היסוד זרחן .בשנת
 2011ייצרה כיל  3.1מיליון טון סלע פוספט.

ניהול בר קיימא של מרבצי הפוספטים
כיל מיישמת מדיניות ארוכת טווח לניהול כריית מרבצי הפוספטים
בנגב .מדיניות ניהול מרבצי הפוספטים כוללת :בצוע 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 .אנחנו מבצעים סיורים בשטח יחד עם אנשי
החברה להגנת הטבע ,רשות הטבע והגנים ,המשרד להגנת
הסביבה ,וגופי ממשל נוספים ,כבקרה ,לימוד ופתיחות בנושאים
הללו.
כיל מבצעת בקרה על אזילת חומרי הגלם כך שייותרו באופן
האופטימלי ולאורך זמן ,אנחנו מבצעים מחקר ופיתוח מתמשך
למציאת פתרונות לניצול מרבצים באזורים בהם אנחנו כבר
פעילים .אנחנו מנצלים כיום מרבצים דלים בהרבה מאלו שנוצלו
בעבר ,ולעיתים אף משתמשים בפסולות משנים קודמות.
מרבצי הנגב – במדינת ישראל קיימים מקורות פוספט בהיקף של
כ  2 -מיליארד טון .מדובר במקורות שיכולים להספיק לתקופה
מאד ארוכה בקצבי הייצור הנוכחיים .לאור הליכי האישור הנדרשים,
דרישות איכות ,עומק הפוספט ,שטחי אש ,תוכניות מתאר וגורמים
נוספים ,הרזרבות המוכחות וברות הניצול ,קטנות בהרבה .חברת
רותם אמפרט נגב מקפידה על איזון בניצול המרבצים הקיימים
באמצעות תכנון אחראי וכרייה מבוקרת.

כיל בע"מ  //עמוד 77

מי ים המלח
כיל משתמשת במי ים המלח להפקת אשלג ,ברום ,מלח ומגנזיום כלורי
בתהליך של 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
שואבת מדי שנה כ 150-170 -מלמ״ק ממי ים המלח לצורך תהליך
הפקת האשלג .כמות המים הנגרעים מים המלח מהווים כ 9%-מסך
כמות המים הנגרעים מאגן ים המלח מדי שנה ביחס לכמות המים
שזרמה אליו בעבר (ראה פירוט בהמשך).
כתוצאה מהאידוי ,שוקעים המינרלים שבמים לקרקעית הבריכות
בסדר מסוים :בבריכות הראשונות בתהליך שוקע ההליט (מלח בישול)
ובבריכות הבאות שוקע הקרנליט שממנו מופק האשלג והמגנזיום
הכלורי .המים הנשאבים מהאגן הצפוני מועברים ראשית לבריכה מספר
( 5הבריכה הצפונית ביותר באגן הדרומי) שם שוקע מרבית ההליט.
מבריכה לבריכה עולה רמת ריכוז המלח במים עד שמתחיל לשקוע
גם הקרנליט .את הקרנליט קוצרים באמצעות דוברות השואבות את
החומר יחד עם המים (מה שקרוי  -תרחיף) בעזרת צינורות צפים .חלק
מהקרנליט משמש גם את מפעל המגנזיום המתכתי וחלק מהתמלחת
בבריכות הקרנליט משמשת את מפעלי הברום וכן את מפעל פריקלס
שבמישור רותם .לאחר מיצוי הקרנליט ,מוזרמים המים חזרה לים המלח.
האידוי ושקיעת המלח הנגזרת ממנו גורמים להצטברותו בקרקעית
בריכה  5וכתוצאה מכך לעליית המפלס בבריכה זו (ראה המשך).
מפעלי ים המלח עושים שימוש במי ים המלח מכח חוק הזיכיון שנחקק
בשנת  .1961במהלך  ,2011מפעלי ים המלח הסכימה להעלאת שיעור
התמלוגים מ 5% -ל 10% -בעבור כל כמות של כלוריד האשלג שתמכור
החברה בשנה נתונה ,מעבר לכמות של  1.5מיליון טון.

{קיימת מחלוקת בין המדינה למפעלי ים המלח בגין תשלומי עבר של
תמלוגים .נכון להיום ,מתקיימת בוררות בנושא ,הבוררות נמצאת בשלב
ההוכחות .בהתבסס על חוות דעת משפטית ,סבורה מפעלי ים המלח
כי התמלוגים ששולמו תואמים את תנאיי הזיכיון( .למידע נוסף על הליך
הבוררות וטענות הצדדים ,ראה בדוח ברנע  ,2011סעיף  4.1.18בעמוד
})65
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 ולא עלתה בעוד שייצור האשלג
עלה משמעותית .שיפור זה מביא להפחתת ההשפעה הסביבתית של
ייצור האשלג .יתר על כן לאחרונה הוחלט על פתרון הקציר להגנה על
בתי המלון באזור ים המלח בדרך המועדפת על הגופים הסביבתיים.
קציר המלח ישמר את האגן הדרומי על בתי המלון שלחופו לעוד שנים
רבות .עתודות האשלג של ים של המלח עתידות להספיק למאות שנים
ולדורות הבאים.

עמוד  // 78דוח אחריות תאגידית

מכרות אשלג בספרד ובאנגליה
כיל מפיקה אשלג ממכרות תת קרקעיים בספרד ובאנגליה .תהליך
ההפקה מתבצע על ידי כריית סילבניט  -תערובת של אשלג ומלח
המצויה בריכוזים שונים של אשלג .האשלג מופרד מהמלח במתקני
ייצור הממוקמים בסמוך למכרות.
 ,CPLחברת בת של כיל ,בוחנת הקמת מפעל לייצור דשנים מיוחדים
וחומרים תעשייתיים המבוססים על פוליהלייט באזור ,Tees Valley
הסמוך למכרה האשלג באנגליה .מחקרים גיאולוגיים שערכה ,CPL
מצביעים על קיומם של מרבצי פוליהלייט גדולים ,בכמויות העולות

על מיליארד טון ,מתחת לשכבת האשלג במכרה החברה .כיל דשנים
סיימה את חפירת מנהרת הגישה למרבצי הפוליהלייט ומבצעת מכירות
ניסיוניות של הפוליהלייט ,והחל משנת  2012תחל בייצור שוטף של
המוצר.

4.3

בשנת  2011ייצרה כיל  4.3מיליון טון אשלג
בישראל ,ספרד ובאנגליה.

מיליון טון

כיל בע"מ  //עמוד 79

סוגיות סביבתיות
מרכזיות הנוגעות
לפעילות כיל
ירידת מפלס ים המלח

1

ים המלח המצוי בגבול ישראל-ירדן הוא המקום היבשתי הנמוך בעולם
ובין מקווי המים המלוחים ביותר בעולם .באלפי השנים האחרונות
התרחשו שינויים משמעותיים במפלס ים המלח והאגן הדרומי התייבש
כמה וכמה פעמים .גריעת המים הנכנסים לאגם ים המלח צברה
תאוצה מאז שנות ה 60-של המאה הקודמת עם הקמתו של המוביל
הארצי וביחד עם השפעות הפיתוח התעשייתי הביאה לירידה הולכת
וגוברת במפלס ,שמגיעה לכדי מטר בשנה ולמפלס מים נוכחי בגובה
של  -425מתחת לפני הים (נכון לספטמבר  .)2011ירידת מפלס הים
מלווה בהתכווצות שטח פני הים ובתופעות לוואי כגון היווצרות בולענים,
והעמקה של ערוצי הנחלים הזורמים אל ים המלח (״התחתרות הנחלים
לאחור״).
כיל ערה לכך שהפקת מלחי הים על ידי מפעליה תורמת גם היא לירידת
המפלס באגן הצפוני .עם זאת ,חשוב לציין כי ירידת מפלס הים נובעת
בעיקר מהמדיניות של ממשלות ירדן ,סוריה וישראל אשר כדי לעמוד
בביקוש הגדל 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 ,הסכם השלום עם ירדן ופרויקטים נוספים גבו מחיר
מים כבד מהמקורות שזרמו לים המלח בהיקף של יותר מ  1,400מלמ״ק
בשנה.
בנוסף ,ישנה ירידה בכמות המשקעים באגן ההיקוות של ים המלח.
כתוצאה מכל אלה הופסקה כמעט כליל זרימת מי הירדן אל ים המלח.
בסך הכול ,במקום כ 1,700 -מלמ״ק מים שנכנסו בשנה לים המלח
(ממוצע בשנים  )1900-1950הרי שכיום מגיעים לים כ 300 -מלמ״ק

 1מבוסס על נתונים מתוך מסמך מדיניות אגן ים המלח ,המשרד להגנת הסביבה ומכון ירושלים לחקר ישראל2006 ,
ומסמך שינויים במאזן המים כאמצעי להתמודדות עם בעיות ים המלח ,מכון ירושלים לחקר ישראל.2011 ,

68
במהלך  2012צפוי היקף
ההשקעה בתשתיות
סביבתיות לעמוד על 68
מיליון דולר ,עלייה מתוכננת
של  75%לעומת שנת .2011

מיליון דולר

בלבד (לפי הערכה של המכון הגיאולוגי) .מים המלח עצמו מתאדים
מדי שנה כ 650-700 -מלמ״ק ופעילות המפעלים (מפעלי האשלג
הישראלי והירדני) בבריכות האידוי מגדילה את גרעון המים עוד
בכ 250-280-מלמ״ק ,מתוכם כ 150-170-מלמ״ק נגרעים על ידי
מפעלי ים המלח.

עמוד  // 80דוח אחריות תאגידית

1,657

מיליון מטר מעוקב של מים נגרעים
כ-
מים המלח בשנה ,מתוכם:
 3%רשות פלסטינית:

מי שתיה  45מלמ”ק

 12%סוריה:

מי שתיה  200מלמ”ק

 6%ירדן:

מפעלי האשלג  100מלמ”ק

 33%ירדן:

מי שתיה  560מלמ”ק

 1%לבנון:

מי שתיה  20מלמ”ק

 36%ישראל:

מי שתיה  600מלמ”ק

 9%ישראל:

מפעלי ים המלח  150מלמ”ק

9% 3% 12%
6%
36%
33%
1%
*מבוסס על נתונים מתוך :מסמך מדניות אגן ים המלח,
המשרד להגנת הסביבה ומכון ירושלים לחקר ישראל2006 ,

״תרומת״ המפעלים הירדנים ומפעלי ים המלח לירידה במאזן המים
היא אפוא כ 250-280-מלמ״ק מתוך כ 1,700-מלמ״ק מים שהגיעו אליו
בעבר והיום נמנעים ממנו ברובם בשל שימוש לצרכים אחרים על ידי
כל מדינות האזור .סך תרומת המפעלים עומדת אם-כן על כ15% -
( 250חלקי  .)1,700תרומת מפעלי ים המלח – כ 160 -מלמ״ק בשנה
 עומדת על  9%מהסך הכולל.בשנים האחרונות לא השתנתנה כמות השאיבה נטו מים המלח באופן
משמעותי .שטח הבריכות של מפעלי ים המלח הוא הגורם העיקרי
הקובע את כמות השאיבה .שטח זה לא השתנה מזה כ 20 -שנה וכך
גם כמות השאיבה נטו (סה״כ הכמות הנשאבת בניכוי התמיסות
החוזרות) של מפעלי ים המלח לא השתנתה והיא מסתכמת ,כאמור,
בכ 170 – 150 -מיליון מ״ק בשנה ,בהתאם לתנאים המטאורולוגיים
המשתנים .רוב התמיסות הנשאבות מהים חוזרות אליו במישרין
ובעקיפין ,למעט האיבוד תוצאת תהליך האידוי.

אם לא יינקטו צעדים לבלימת הירידה במפלס ים המלח ,צפוי
שהמפלס יגיע לכ 440 -מטר מתחת לפני הים בשנת  ,2025ולכ465 -
מטר בשנת  .2050לפי אומדנים המוצגים במסמך מדיניות אגן ים
המלח ,שהיו מעורבים בו ,בין היתר ,המשרד להגנת הסביבה ,המכון
הגיאולוגי במשרד התשתיות הלאומיות ומכון ירושלים לחקר ישראל,
ככל שיצטמצם שטח ים המלח ויגדל ריכוז המלח במים בעתיד כך
תקטן כמות האידוי השנתית ,עד שייווצר שיווי משקל בין כניסות המים
ליציאות המים .לפיכך ,ירידת המפלס תיבלם בתוך כ 150-200 -שנה,
והוא ייוותר בגובה של כ 550 -מטר מתחת לפני הים.

בולענים
מפלס ים המלח (האגן הצפוני שלו) יורד בכ 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 החלל שנוצר .עומק הבולענים
עשוי להגיע ל 20 -מטר ,וקוטרם ל 25 -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 האחרון
נפתחו כ 1,000 -בולענים חדשים לאורך חופי ים המלח  -בעיקר בצידו
המערבי .תפוצתם לאורך החוף אינה אחידה ,והם ממוקדים ב40 -
אתרים לערך .הבולענים מהווים סכנה לתשתיות באזור ובעיקר יוצרים
מציאות של חוסר ודאות שמקשה מאד על פיתוחו.
יצוין כי דוקא האיזור הדרומי המלאכותי של בריכות האידוי של מפעלי ים
המלח הוא איזור שיש בו פחות בולענים וזאת עקב יציבות המפלס .אי
לכך זהו האיזור המתאים ביותר להמצאות המלונות.

כיל בע"מ  //עמוד 81

הכניסה לים המלח ,סוג המים שיוזרמו ,הכמות השנתית ומפלס הים
העתידי עליו יוחלט.
גם היום ,אחרי בדיקות רבות שנעשו בנדון ,יש קושי לקבוע את השפעת
תעלת הימים על הייצור בבריכות האידוי וכן את ההשפעות הסביבתיות
האחרות באזור ים המלח .במקביל לפרויקט אותו מוביל הבנק העולמי
ישנו פרויקט שעל פי פרסומים שונים מקודם על ידי ממלכת ירדן .על
פי הדיווחים בכוונת ירדן להקים מתקן התפלה באזור עקבה כשאת מי
הרכז יזרימו לים המלח .גם אם מדובר בכמויות קטנות יחסית (כ200-
מלמ״ק בשנה) ,עדיין יכולות להיות לפרויקט זה השפעות על הים ועקב
כך גם על פעילות מפעלי ים המלח.

תעלת הימים
יצוב המפלס בגובהו ובשטחו הנוכחי של ים המלח מחייב הזרמה
נוספת לאגן הצפוני של כ 800-מלמ״ק מי ים בשנה.
בשנת  2003החליטה 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 דרך הירדן הדרומי.
הממשלה בחנה גם את ברירת המחדל – ההנחה שהמצב הנוכחי יימשך
כפי שהוא.
בשנת  2006התפרסם הדוח הסופי של מסמך המדיניות לעתיד ים
המלח בו נבחן תרחיש ברירת המחדל בלבד .מוקדם יותר יזמה ממשלת
ירדן בצוותא עם ישראל והרשות הפלסטינית את בדיקת החלופה של
מובל הימים מים סוף לים המלח .בדיקת היתכנות זו מלווה על ידי הבנק
העולמי אשר הכין מסמך שמטרתו להגדיר את הבדיקות שיש לבצע לפני
קבלת החלטה ( .)TOR – Term Of Referenceאת בדיקת ההיתכנות
מובילה ועדת ההיגוי ובה חברים מירדן ,מהרשות הפלסטינית ,מישראל
ומהבנק העולמי.
בשנת  2008נבחרו שתי חברות בינלאומיות לביצוע הימים בדיקת
ההיתכנות .תהליך הבדיקה הסתיים למעשה ,אולם הדוחות טרם
פורסמו בשל חילוקי דעות בין השותפים בועדת ההיגוי .החלטה חיובית
בעניין הפרויקט מצריכה את אישור כל המדינות החברות (ישראל ,ירדן
והרשות הפלסטינית).
הזרמת מים מהים התיכון או מים סוף תשפיע על הרכב המים בים
המלח ועל רמת האידוי ולפיכך על כמות חומר הגלם שאותה ניתן יהיה
לייצר בבריכות האידוי של מפעלי ים המלח .הזרמת מים מהים התיכון
או מים סוף עלולה לגרום לשיכוב בים  -שכבת מים ״קלים״ ודלים
יותר במינרלים בחלק העליון של הים ,לעלייה בלחות היחסית וכתוצאה
מכך לירידה באידוי בבריכות האידוי ,להיווצרות גבס ולהתפתחות
מיקרו אורגניזמים .עוצמת ההשפעה תלויה בכמה מרכיבים כגון נקודת

עליית המפלס בבריכה 5
המינרלים מים המלח מופקים באתר סדום של מפעלי ים המלח
באמצעות אידוי סולרי שבמסגרתו ,שוקע מלח בקרקעית בריכה .5
המלח השוקע יוצר שכבה על קרקעית הבריכה בגובה של כ 20 -ס״מ
מדי שנה .תהליך יצור חומר הגלם מחייב שמירה על נפח תמיסות קבוע
בבריכה .למטרה זו מועלה דרך קבע מפלס התמיסות בבריכה בכ20 -
ס״מ מדי שנה .עד כה עלתה קרקעית הברכות בכ 7.5 -מטרים.
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 נותרים ללא ״ים״ לחופיהם .ואולם ,עלית מפלס מי
הבריכה מעל לגובה מסוים עלולה לגרום נזק ליסודות ולמבנים של בתי
המלון הנמצאים בסמוך לשפת הבריכה ,ליישוב נווה זוהר ולתשתיות
אחרות הפרושות בחוף המערבי לאורך הבריכה ,שכן יסודות המבנים
נמוכים ממפלס המים בברכות.
מזה מספר שנים ,ננקטים פתרונות זמניים לבעיה זו ,במסגרתם הוקמו
סוללות מגן לאורך החוף המערבי של הבריכה ,מול בתי המלון ומערכות
לניקוז מי התהום  -כל זאת עד ליישום פתרון הקבע.
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קציר המלח יאפשר פיתוח בר קיימא בו
יפעלו יחד התעשייה
לצד התיירות וההתיישבות,
בד בבד עם ראייה סביבתית כוללת.

1

מחפר ימי ירסק את המלח
ויניק אותו כתרחיף

3

2

התרחיף יועבר בתוך צינור צף
לאיזור הניקוז בסמוך לסוללה
ההיקפית של בריכה 5

באיזור הניקוז המלח יתיבש
והתמיסה תתנקז חזרה
לתוך הבריכה

פתרון הקבע  -קציר המלח
בדצמבר  ,2011הגיעה כיל להסכמה עם משרד האוצר ,על מתווה
העקרונות לפתרון קבע לבעית עליית המפלס בבריכה  – 5פתרון קציר
המלח .אישור תוכנית המתאר יושלם עד יוני  .2013ההסכם נתמך על
ידי המועצה האזורית תמר ,בעלי המלונות והארגונים הירוקים.
ההסכם שגובש עם האוצר ,כולל שני מרכיבים :העלאת התמלוגים
שמשלמת החברה מ 5%-ל 10%-על הפקה של יותר מ 1.5-מיליון טון
ומימון של קציר המלח על פי חלוקה של  20%מימון של המדינה ו80%-
מימון של מפעלי ים המלח .
הפתרון מתבסס על העברה שוטפת של המלח השוקע בבריכה ,5
בהיקף של  20מיליוני טון בשנה ,אל האגן הצפוני של ים המלח .פינוי
המלח יאפשר לשמור על מפלס בריכה קבוע ולתת וודאות לבתי המלון
הקיימים ,כמו גם לאפשר פיתוח של בתי מלון חדשים לחוף הבריכה.

פרויקט קציר המלח עתיד להיות אחד המיזמים ההנדסיים הגדולים של
המדינה בשנים הקרובות .הפרויקט יכלול הקמת תשתית בהיקף של
כ 2.2-מיליארד שקל ,ועוד  330מיליוני שקל לשנה עד שנת .2030
הפרויקט יעסיק מאות עובדים באופן ישיר ויספק תעסוקה לעוד מעל
 1,000עובדים נוספים ,בעיקר בערי הנגב בהן דימונה ,ערד ,ירוחם ובאר
שבע .את הפרויקט תנהל ״חטיבת משיבים״ חטיבה מיוחדת שהוקמה
במיוחד למטרה זו במפעלי ים המלח.
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4

המלח היבש יועמס על
מסוע לכיוון ים המלח

תהליך הקציר
תחילתו באגן הדרומי בו ייאסף המלח בעזרת דוברות קציר
(״קוצרות״) ויועבר לאתרי ניקוז והעמסה מיוחדים בצידה המזרחי
של הבריכה

5

הדוברות ישיבו את המלח
חזרה לים

לאחר ניקוזו יועמס המלח וישונע על ידי מסוע באורך של כ30 -
קילומטרים שיובילו לחוף האגן הצפוני של ים המלח
המלח ייפרק מהמסוע בטרמינל מיוחד לחוף האגן הצפוני ,ויועמס
על דוברות ענק אשר ישיבו את המלח חזרה לים.
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יתרונות הפרויקט

בעירה ספונטאנית של פצלי שמן

 .1קציר המלח הוא הפתרון הסביבתי ביותר לחלופות שהוצעו להגנה
על בתי המלון.
 .2פתרון זה הינו לטווח ארוך ובר קיימא ויאפשר תכנון לטווח ארוך
ופתוח אתרי מלונאות חדשים לחוף בריכה  .5כמו כן ,במסגרת
ההסכם הכולל שהושג עם המדינה ,הועלה גם שיעור התמלוגים
שמשלמת כיל למדינה וחלק מהכסף שיגיע לקופת המדינה יועבר
לפיתוח אזור ים המלח.
 .3מרוויחים נוספים יהיו תושבי הנגב ,שיזכו למאות מקומות עבודה
חדשים.

פצלי השמן הם סלעים עשירים בחומר אורגני ,בעלי פוטנציאל אנרגטי
נמוך יחסית ,המשמשים במקומות ספורים בעולם לייצור אנרגיה ,על ידי
שריפה ישירה כדוגמת חברת פמ”א (פתוח משאבי אנרגיה) או על ידי
מיצוי שמן הפצלים מהסלעים בתהליך של חימום ללא נוכחות חמצן.
המדינות העיקריות המנצלות כיום פצלי שמן הם אסטוניה ,סין וברזיל.
במקומות רבים בעולם בוחנים כיום את הפוטנציאל ומפתחים שיטות
שונות למיצוי שמן הפצלים מפצלי השמן.

אנחנו רואים בפרויקט שליחות .הפרויקט אינו מוסיף לכיל רווחים אך
הוא חשוב מבחינת השותפות שבינינו לבין המלונות והמדינה ,לשמירה
על האזור ופיתוחו.
בעקבות קציר המלח יהפוך האגן הדרומי לאזור יציב שיאפשר פיתוח בר-
קיימא לתועלת הסביבה ,התיירות ,ההתיישבות והתעשייה .אנחנו גאים
להיות שותפים למהלך הזה.

תחנת שאיבה חדשה P-9
כחלק מתהליך הייצור שואבת מפעלי ים המלח את מימי ים המלח
באמצעות תחנת שאיבה ייעודית ומעבירה אותם לבריכות המלח
והקרנליט .בשל ירידת מפלס ים המלח מתרחק קו המים מתחנת
השאיבה הנוכחית – תחנה  P-88ונדרשת הקמת תחנה חדשה – P-9
במיקום צפוני יותר כיוון שמפרץ  P-88נמצא בסמיכות לחלק הדרומי
של נחל צאלים ,המשמעות היא כי יש להעתיק את התחנה צפונית
לנחל.
קיימת חפיפה גיאוגרפית בין הקמת תחנה  P-9לבין תשתית
פינוי המלח בפרויקט קציר המלח וחציית נחל צאלים על ידי אחד
מהפרויקטים ,תביא לחצייתו גם על ידי הפרויקט השני .לכן השאלה
איננה האם לחצות את הנחל ,אלא כיצד לחצות אותו תוך התחשבות
מרבית בערכי טבע ונוף ובכפוף לכך שהפיתרון יהיה ישים מבחינה
הנדסית .אחד האמצעים למזעור הפגיעה בסביבה הוא חציית הנחל
תוך כדי איחוד תשתיות (מסוע קציר המלח לצד תעלת הובלת המים
מתחנת השאיבה לכיוון בריכות האידוי) .פרויקט חציית נחל צאלים הוא
חלק מפרויקט תת״ל  35א’ שנמצא בדיונים בות”ל (הועדה לתשתיות
לאומיות) שם תתקבלנה ההחלטות בנוגע לאופן ביצועו.

בשנים האחרונות ובמספר נקודות ,החלו בעירות ספונטניות של פצלי
שמן במכרה .רותם משקיעה מאמצים רבים בטיפול בנקודות אלו
ובמניעת בעירתם בעתיד ולשם כך הוקמה ועדת היגוי בחברה.
במסגרת פעילות והחלטות ועדת ההיגוי ,ננקטו עד כה הפעולות
הבאות:
כיסוי בחומר אינרטי למניעת חדירת חמצן
חפירה והזרמה של מים ובוצה למוקדי הבעירה לקירור וכיבוי
פיזור טפטפות והזרמת מים בקצב איטי וקבוע
בחינת שיטות הטיפול בנושא בעולם והבאת מומחים שונים בתחום,
לייעוץ.
במקביל ,מבוצע מעקב וניטור הטמפרטורות על ידי מערכת קידוחים.

אתר כרייה עתידי בשדה בריר
אתר לכריית פוספטים שדה בריר (חלק מזוהר דרום) משתרע על
חלקה הקטן של בקעת ערד ,על פני שטח של כ 13 -קמ”ר .הרזרבות
המוערכות בשדה הן כ 65 -מיליון טון של פוספט – עתודות המיועדות
לשימוש באתר רותם למשך  25שנות הפקה וייצור.
השדה ממוקם באזור שהרגישות הנופית בו נמוכה ,קרוב יחסית למפעלי
העיבוד במישור רותם.
תנובת הפוספט לקמ”ר היא גבוהה ועדיפה גם מבחינה אקולוגית –
הפרת שטח קטן יחסית על מנת להפיק כמויות גדולות של תוצרת.
כיל בצעה תסקיר השפעה על הסביבה של איזור שדה בריר .התסקיר
נבדק במשך שלוש שנים ואושר על ידי מומחים מטעם המשרד להגנת
הסביבה .המשרד הודיע לוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה כי מבחינתו
אין התנגדות לקידום התכנית בהתקיים התנאים אותם התנה.
ייעוד הקרקע באזור שדה בריר ,על פי תכנית מחוזית מאושרת של
מדינת ישראל ,הינו לכרייה וחציבה.
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אתר לכריית פוספטים שדה בריר  -התחייבויות החברה
בנוסף לתוצאות התסקיר ,המצביעות כי לא תהיה השפעה של הכרייה על התושבים
המקומיים ,החברה התחייבה לנושאים הבאים:
תקופת ניסיון של כשנה אחת לפני החלטה סופית על כרייה בשדה כולו.
הקמת ועדת מעקב המורכבת מנציגים ממגזרים שונים ובין היתר תושבי האזור.
קבלת אחריות ברמת צו אישי למנהל המכרה.
הפסקת כרייה בעת תנאים מטאורולוגיים חריגים.
אפשרות להפסקת הכרייה על ידי היחידה הסביבתית נגב מזרחי הממוקמת בעיר ערד.
ביצוע ניטור רציף החל מתחילת הכרייה בשדה.
הובלת הפוספט במסלול מיוחד שיסלל בשטח הרחק מאיזורי אוכלוסיה וכבישים.
שימוש בטכנולוגיות חדישות להפחתת אבק בתהליך הכרייה.
הפוספט מיועד להובלה למפעל רותם שבמישור רותם בתוואי דרך שייסלל בשטח הרחק מאוכלסיית
האזור .בשלב שני יתכן שייבנה מסוע שיוביל את חומר הגלם ישירות למפעל .הכרייה בשדה בריר
תבוצע בתאי שטח קטנים יחסית ולא תבוצע בו זמנית כרייה ביותר מאשר תא בודד .בכל זמן נתון
במהלך הכרייה רק כ  5%מהשדה יהיו במצב של כרייה ,כאשר כל שאר  95%מהשטח יהיו משוקמים
או עדיין לא כרויים .השיטה מבוססת על שיטת “שיקום תוך כדי כרייה” בה הכרייה היא בתאי שטח
קטנים והשיקום מתבצע מיידית וסימולטנית לכרייה .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.
תכנית הכריה של פוספטים בשדה בריר מצויה בהליכי אישור תכנוניים וטרם הוחלט על הפקדתה.
חלק מתושבי ערד והפזורה הבדואית באזור מתנגדים להמשך קידום ההליכים התכנוניים לגביה ,בשל
חשש לסיכונים סביבתיים ובריאותיים שייגרמו לטענתם כתוצאה מהפעלת המכרה .לפרטים נוספים:
http://sdebarir.co.il
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שימור
המגוון
הביולוגי

הקיימות
עם התרחבות תופעת אובדן המגוון הביולוגי בטבע כתוצאה מפעילות
אנושית ,גוברת הדאגה הציבורית ביחס להשפעת תעשיית הכרייה
על המגוון הביולוגי .לכיל שבעה אתרי כרייה המצויים בשלוש מדינות:
ישראל ,אנגליה וספרד .עד היום ,סוגיות סביבתיות בכלל ,וסוגיית
המגוון הביולוגי בפרט ,נתפסה כסיכון ל“רישיון לפעול” של חברות
הכרייה .ואולם ,דעתנו היא שניהול נכון של סוגיות סביבתיות וסוגית
המגוון הביולוגי מהווים הזדמנות לחזק את הערך העסקי של כיל .זאת
באמצעות בניית יחסים טובים עם מחזיקי העניין שלנו ,הבנה טובה
יותר של היצע שירותי המערכות האקולוגיות הקיימות והשגת מטרתנו
להיות חברה משגשגת הפועלת לפי עקרונות של פיתוח בר קיימא.
כיל מכירה בצורך לקחת בחשבון גורמים סביבתיים בשימוש בקרקע
ובניהול פעילותה ,במיוחד באזורים בעלי רגישות אקולוגית ובאזורים

בעלי ערך תרבותי ייחודי .כיל מכירה בכך ששימור וניהול המגוון
הביולוגי הם סוגיות עסקיות וחברתיות חשובות .כיל מחויבת לשקול
את ההשפעה של פעילותה על המגוון הביולוגי בתהליכי קבלת החלטות
באופן שוטף .כיל רואה בביצועים טובים בתחום שימור המגוון הביולוגי
הזדמנות ליצירת ערך עסקי.
במהלך אביב-קיץ  ,2012כיל החלה בתהליך גיבוש עקרונות לניהול
המגוון הביולוגי ,במטרה לאפשר לחברה להתמודד עם דרישות מחזיקי
העניין בנושא.
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ההליך כולל את הצעדים הבאים אשר בחלקם כבר
בוצעו במהלך שנת :2012
.1

.2

.3

.4
.5

בוצע סקר אמות ייחוס בינלאומיים שבחן את עמדת גופי השימור
המגוון הביולוגי לרבות המשרד להגנת הסביבה ,החברה להגנת
הטבע ורשות הטבע והגנים
בוצע סקר פנימי באתרים המרכזיים של כיל האחראיים ל 80%
מפעילות הכרייה המבוצעת על ידי החברה .הסקר בחן את המודעות
לנושא המגוון הביולוגי ואת אופן ניהולו באתרי החברה בישראל
ובאתרים הגדולים בחול.
השתתפות מספר מנהלים בקבוצה בהדרכות בנושא המגוון הביולוגי
כמו כן הצגה של הנושא לפורום מצוינות אקולוגיה של חברות כיל
בישראל
כתיבת קווים מנחים לניהול המגוון ביולוגי בכיל
הקמת מרכז מצוינות למגוון ביולוגי

בישיבת סיכום שהתקיימה באוגוסט  2012הוצגו ממצאי הסקר וטיוטה
ראשונה לעקרונות מנחים לניהול המגוון הביולוגי של כיל.
לצורכי ייחוס בוצע סקר ניהול המגוון הביולוגי בכיל וזאת אל מול
עקרונות שימור המגוון הביולוגי שפותחו על ידי אגוד תעשיית הכרייה
והמתכות העולמי ,ה ICMM (International Council for Mining and
 .)Metalsכיל רואה עצמה כחברה מובילה באחריות סביבתית בכלל
ובשימור המגוון הביולוגי בפרט ותפעל במהלך השנה הקרובה לגיבוש
מדיניותה בנושא.

נושאים מרכזיים שישולבו בעקרונות ניהול המגוון
הביולוגי בכיל
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

התייחסות לכל שלבי הפעילות של כיל החל משלב התכנון ,הכרייה
והייצור ועד לשלב השימוש וסוף חיי המוצר
שימוש אחראי בקרקעות שאנו מנהלים
זיהוי של ערכי המגוון הביולוגי המושפעים מפעילותנו
עריכת סקר מגוון ביולוגי בשלב התכנון של כל פרויקט חדש בכיל
זיהוי ויישום של פתרונות ואמצעים טכנולוגיים לשימור המגוון
הביולוגי
כתיבת מדריך  Best Practiceלניהול המגוון הביולוגי בכיל ברמת
התאגיד
מחוייבות לשימור מינים מקומיים ייחודיים ומינים המצויים בסכנת
הכחדה
שיתוף של מחזיקי עניין ופיתוח שיתופי פעולה מקומיים
ואסטרטגיים לקידום הנושא
הקצאת משאבים וידע לבניית יכולת ותהליכים ארגוניים ליישום
מדיניות המגוון הביולוגי
בקרה אפקטיבית של החברה על יישום המדיניות
מעקב אחר התפתחויות בתחום ניטור הביצועים בתחום המגוון
הביולוגי ושאיפה לפתח מדדים יעילים בשנים הקרובות

ניהול תחום המגוון הביולוגי בכיל
מערכת הניהול הסביבתי בכיל כוללת מזה שנים פעולות שנועדו
לשימור המגוון הביולוגי .בכיל מבוצעות פעולות נרחבות המתייחסות
לשימור המגוון הביולוגי בחמישה רבדים שונים :פעולות לשימור מגוון
ביולוגי בשלב התכנון של הפרויקט ,פעולות לשימור המגוון הביולוגי תוך
כדי פעילות ,פעולות לשימור ושיקום בשלב שלאחר הפעילות ,פעולות
בשלב השימוש במוצר ופעילויות שיקום כלליות שנועדו “לקזז” את
השפעות כיל על המגוון הביולוגי.
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א .פעולות לשימור מגוון ביולוגי
הננקטות בשלב התכנון
 .1תכון פעילות הכרייה לצורך הגנה על המגוון
הביולוגי ,רותם אמפרט נגב

כיל התחייבה לבצע סקרים בכל השדות החדשים אליהם החברה
מתכננת להיכנס בשנים הקרובות.

חברות שונות בתאגיד כורות חומרי גלם מהקרקע ,חלקן בכרייה ישירה
על פני השטח וחלקן בכרייה תת קרקעית ,בהתאם לעומק חומר
הגלם בקרקע .החברות כורות רק בשטחים בהם יש להן זיכיונות כרייה
ופועלות לשימור ושיקום מרביים של השטח והמערכות האקולוגיות
שבסביבת שטחי המכרה .תכניות הכרייה על פני השטח כבר כוללות
בתוכן תוכניות שיקום .על מנת לייעל את תהליך השיקום ,מתבצע כיום
השיקום בעיקר תוך כדי הכרייה .לצורך בניית תוכניות הכרייה והשיקום
עושים שימוש בתוכנות מהמתקדמות בעולם בתחום התכנון ההנדסי
המאפשרות ,בין היתר ,הדמיה של כל שלב בתהליך .התכנון כולל את
ההיבטים הבאים:

 .2תכנון לצורך צמצום ההשפעה של השימוש
בחומר ואדי ,מפעלי ים המלח

תיחום פעילות הכרייה לשטח הקטן ביותר הנדרש :תכנון השתרעות
הבור ,אזור עירום חומרי הטפל (השכבה שאינה מכילה את סלע
הפוספט) ודרכי הגישה על פני שטח מינימאליים ,תוך הימנעות ככל
הניתן מהפרת שטחים בעלי רגישות נופית גבוהה.
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.
שיחזור ככל הניתן של הטופוגרפיה המקורית :פעילות הנקבעת
כבר בשלב תכנון הכרייה .שחזור הטופוגרפיה נעשה במהלך הכרייה
ובסיומה וכולל הסדרה מחדש של ערוצי זרימה.
שיחזור ככל הניתן של מרקם הקרקע המקורי על ידי הסרה,
שמירה והחזרה של הקרקע העליונה ()top soil
שחזור בתי הגידול והמגוון הביולוגי באזור הפעילות

מפעלי ים המלח מודעת לרגישות הסביבתית והאקולוגית של מניפות
נחלים המשמשות כר כרייה רחב לחומרי בניה (חומר ואדי) לסוללות
שלה ולכן מחפשת כל דרך כדי להימנע מכרייה במניפות נחלים חדשות,
אם באמצעות כרייה באזורים מופרים ואם באמצעות ביצוע שיקום
סביבתי במקביל לעבודות הכרייה .דוגמאות לפרויקטים מהסוג הנ”ל
הם פרויקט מטע התמרים של עין גדי ותוכנית האב למרחב שפך נחל
חימר .שעליו יורחב ויפורט בהמשך.

נטיעת מטע התמרים של עין גדי
צפונית למניפת נחל צאלים במקום הוקצה לקיבוץ עין גדי שטח לטובת
נטיעת מטע תמרים כתחליף למטע התמרים של הקיבוץ שנפגע
אנושות מהיווצרות בולענים .מפעלי ים המלח ביקשו לבדוק את כמויות
חומר הואדי במתחם המטע טרם נטיעתו .משהסתבר שקיים פוטנציאל
גבוה לכריית חומר ואדי בשטח ,הגיעה מפעלי ים המלח להסדר עם
הקיבוץ שתפצה אותו תמורת דחיית נטיעת העצים במספר שנים -
דחייה שתאפשר כריית חומר הואדי באתר .הסדר זה זכה לתמיכת כל
הגורמים (רשות הטבע והגנים ,מועצה אזורית תמר ,משרד החקלאות,
הממונה על המכרות ,מנהל מקרקעי ישראל) בהיותו הסדר שמאפשר
כריית חומר ואדי בשטח שעתיד להיות מופר ממילא .חומר הואדי
שיכרה מאתר מטע התמרים ישמש חומר הגלם העיקרי בפיתרון הקבע
להגנת בתי המלון.

תוכנית אב מרחב שפך נחל חימר ,דרום ים המלח
נחל חימר הוא מהגדולים בנחלי מדבר יהודה .בנחל תופעות גיאולוגיות
מעניינות ומגוון גדול של בעלי חיים וצומח ,חלקם נדירים.
באזור מניפת הסחף של נחל חמר (והנחלים לוט ופרצים) בוצעו עבודות
עפר בהיקף נרחב הכוללות :סכירה ואיגום מי שיטפונות ,הסדרת
והטיית נחלים ,הקמת סוללות הגנה ,פעולות כרייה שונות ועוד .כמו
כן ,נמצאת במרחב מערכת תשתיות המשרתת את תחנות השאיבה
וקידוחי מפעלי ים המלח.
למרות השינויים המשמעותיים והיקפי העבודות (הקיימות והמתוכננות),
במרחב שפך נחל חמר ישנו פוטנציאל גבוה לטיפוח ערכי טבע ,נוף
ומערך טיילות.
כחלק מבחינת אפשרויות שיקום מפגעי העבר ובדיקת אפשרות
להרחבת פעולות הכרייה עלה הצורך בהכנתה של תכנית אב כוללת
למרחב כולו המתייחסת למגוון השיקולים התכנוניים.
תחום תכנון ומרחב התייחסות של התוכנית הוא :בצפון  -כביש ,31
במזרח – כביש  ,90בדרום ודרום מזרח -הר סדום .בנושאי נוף ואקולוגיה
מרחב ההתייחסות הוא גדול יותר וכולל שטחים משפיעים נוספים
במרחב.
שלבי התוכנית כוללים סקירה ,תיאור וניתוח מצאי ומצב קיים ,הגדרת
מטרות ,יצירת ובחינת חלופות תכנוניות ובחירת חלופה מועדפת
ופיתוחה.

על פי הסקר האקולוגי באזור קיימים  118מיני צומח ובמאגר חימר עוד
 58מינים .בערוצי הנחל נמצא עושר ממוצע גבוה של מינים.
באזור קיימים סה”כ  33מיני עופות ,מין אחד בסכנת הכחדה ושנים
מהם ,בסכנת הכחדה חמורה .כמו כן מתקיימים בבריכות הנאווית
שלושה מיני דגים מהם אחד בסכנת הכחדה .כמו כן חיים באזור שבעה
מיני יונקים (צבי הנגב ,זאב ,צבוע ,שועל מצוי ,יעלים ,שפני סלע וארנבת)
וכן  15מיני עטלפים ,שבעה מתוכם בסיכון ושבעה בסכנת הכחדה .שני
מיני זוחלים מתקיימים באזור – חרדון הצב ושנונית הנחלים.
מטרת התוכנית היא קביעת מסגרת פעולה לכל אחד מרכיבי התכנון:
כרייה ,שיקום ופיתוח .הפעילות והפיתוח יבוצעו תוך שמירה וטיפוח
ערכי טבע ונוף ותמיכה בפעילות מוסדרת של טיילות באזור.
מרכיבי התוכנית הם:
הגדרת עקרונות שימור וממשק -הגדרת ומיפוי אזורים שמורים
ועקרונות ממשק לאזורים השונים
הגדרת עקרונות פיתוח תיירותי -הגדרת וציון מיקום מבואות,
חניונים ,מצפורים ,דרכים/שבילים ברמות פיתוח שונות
זיהוי מפגעים והנחיות לטיפול ושיקום
זיהוי פוטנציאל כרייה  -המלצות לגבי כרייה עתידית תוך מתן דגש
על שיקום האתר בכללותו וטיפול בניקוז
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סיכום החלופות לאורך תהליך העבודה על הפרוייקט
חלופות פיתוח
חלופת פיתוח מינימלית:

פיתוח נקודתי לאורך מסלולי טיול קיימים.
חניון לילה ,פיתוח מסלולי טיול חדשים,
ללא בנייה ,מיועד בעיקר לקליטת קהל
טיילים וקבוצות בודדות

חלופת פיתוח מוקד פנאי ונופש:
פיתוח לאורך ציר נחל פרצים ,ברכות
נאווית ודרום המאגר

חלופת פיתוח מרכז תיירותי:

פיתוח מרכז פנאי ונופש אזורי המסתמך
על מאגר המים ,בריכות נאווית ומוקדים
נוספים

חלופות שיקום

חלופות כרייה

שיקום אזורי הכרייה לבית
הגידול המקורי

כריייה מינימלית:

שיקום אזורי כרייה לבית
גידול לח

כרייה מוגבלת:

שיקום משולב:

כוללת את מגוון האפשרויות :השבת חלק
מהאזורים הפגועים לבית הגידול המקורי
עד כמה שניתן ושיקום אזורים אחרים
לבית גידול לח

התוכנית כללה מספר חלופות לכל אחד ממרכיבי התכנון (כרייה,
הסדרה ,ניקוז ופיתוח).
חלופת הכרייה המוצעת מבין שלושת החלופות שנבחנו הינה כרייה
מוגבלת  -בשטחים מופרים מצפון לתכנית המאושרת ,בנחל ומדרום
לתכנית עד לגבול דרך המטיילים .יתרונה שזל חלופה זו הוא בצמצום
הפגיעה בבתי גידול רגישים והמשך תפקוד המסדרון האקולוגי.
חלופת השיקום שנבחרה מבין שלושת החלופות הינה שיקום משולב
– כוללת את מגוון האפשרויות :השבת חלק מהאזורים הפגועים לבית
הגידול המקורי עד כמה שניתן ושיקום אזורים אחרים לבית גידול לח.
ומבין חלופות הפיתוח שהוצעו נבחרה חלופת פיתוח מינימלי המאפשר
חשיפה לציבור המטיילים תוך מינימום פגיעה והפרעה בבית הגידול.
אופן הניהול המוצע לתוכנית הפיתוח הוא תחת פיקוח רשות הטבע
והגנים.

התוכנית המוצעת לשיקום אקולוגי כוללת את
הפעולות הבאות:
פעולות ממשקיות לשיקום המערכות האקולוגיות כולל חיפוי שטחים
מופרים בחומר ואדי ובמצעי אבן מקומיים ,יצירת “שרטונות”,
חפירת גומות לצורך לכידת זרעים וחומר אורגני ופתיחת ערוצי ניקוז
חסומים.
יצירת נישות אקולוגיות (למשל גומחות בסלע) לעידוד ניצול על ידי
בעלי חיים
שיקום צומח מקומי ושיחזור בתי גידול מקומיים
העתקת בעלי חיים ומיני צומח נדיר

(ניצול משאבי כרייה לא מנוצלים:
באזורים מופרים ,בנחל ובתחום התוכנית
המאושרת)

בשטחים מופרים מצפון לתוכנית
המאושרת בנחל ומדרום לתוכנית עד לגבול
דרך המטיילים

כרייה מקסימלית:

לרבות ממערב לדרך המטיילים

ב .פעולות לשימור מגוון ביולוגי
הננקטות תוך כדי פעילות
 .1שיקום תוך כדי כרייה באתרי הכרייה ,רותם
אמפרט
בשנים האחרונות מתנהל בכיל הליך שיקום תוך כדי כרייה ,המאפשר
את חזרת התפקוד של המערכת האקולוגית מהר ככל האפשר מייד
לאחר הכרייה בשטח .מדובר בהליך שונה מזה שבוצע בעבר ,עת
השיקום בוצע רק לאחר תום הכרייה ולאחר שנים רבות.
בכל אזורי הכרייה החדשים ,מקפידה חברת רותם אמפרט נגב של כיל
להסיר את הקרקע העליונה ( )top soilעם תחילת הכרייה ולשמר אותה
בנפרד .עם תום כריית השטח (מדובר בשטח מאד מצומצם ולא בכל
השדה) ,מבוצע שחזור של ערוצי הזרימה והמבנה הטופוגרפי המקורי
והקרקע העליונה נפרסת חזרה בשטח .כמו כן “מציפים” אבנים לחלק
העליון להגדלת האבניות ומניעת סחף על ידי נגר עילי.
ב 2011-2012 -בוצע המשך שיקום אינטנסיבי של חלקים נרחבים
מאתרי הכרייה בהיקף של אלפי דונמים .לכיל תקציב ייעודי לצורך
שיקום ,מלבד ההוצאות השוטפות לשיקום .תוכנית השיקום של כיל
מבוססת על דרישות סטטוטוריות אך כוללת פעילות נרחבת מעבר
לדרישות החוק .המגמה היא של שיקום אקולוגי בנוסף לשיקום הנופי.
השיקום האקולוגי כולל שיקום של הואדיות באזור ,שימור מערכת הניקוז
המקורית ,שימור מגוון סוגי הקרקעות שהיו קיימים באזור ושמירה על
מיני בעלי החיים והצמחים באזור.
במסגרת תהליכי התכנון והשיקום של אתרי הכרייה שלה בשנים
האחרונות ,נעזרת רותם אמפרט נגב בליווי ובשירותי ייעוץ של אקולוג.
האקולוג סוקר את מגוון סוגי הקרקעות ,מיני בעלי החיים והצמחים
באזור וממליץ על תהליך הכרייה והשיקום בהתאם לממצאים פעילות
החברה בנושא מפוקחת על ידי רשות הטבע והגנים ,ומבוצעת בשיתוף
פעולה ושקיפות מול החברה להגנת הטבע ,המשרד להגנת הסביבה
וגופים נוספים.
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השקעות בתחום איכות הסביבה:

הקמת מרכז לוגיסטי ירוק
באתר  BKGבגרמניה
השקעה של כ-

7.8
מליון דולר

תקופת ביצוע2011 :
מטרה:

עמידה בתקני בטיחות המזון העולמיים ,העדכניים ביותר .הטכנולוגיה במרכז החדש
הינה מהמובילות בתחום הבנייה הירוקה והיעילות הלוגיסטית.

תוצאה:

מרכז לוגיסטי חדש הבנוי על פי תקני בנייה ירוקה הכוללים שימוש בחומרי בניה
שאינם מזיקים לסביבה ,צריכת חשמל חכמה ,מערכות מיזוג משוכללות ,חלונות
גדולים לניצול אור היום ,שימוש יעיל בשטח ,עיצוב המתמזג עם סביבת הבניין,
גינה ,טיפול בפסולת ,משטחים אטומים לזליגות דלקים ועוד .בנוסף ,המרכז ממוקם
בקרבת דרכי גישה נוחות ובכך מאפשר הפחתת הנסועה באתר ופליטות גזי חממה
לאוויר.
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דוגמא לפרויקט שיקום תוך כדי כרייה היא שיקום האתר בשדה זרחית,
שבמישור רותם זהו שטח מכרה גדול ,בעל שיפועים חריפים הנצפה
מכל מקום.

ג .פעולות לשימור מגוון ביולוגי
הננקטות בשלב שלאחר סיום
הפעילות

 .2שימור המערך ההידרולוגי של ים המלח ,מפעלי
ים המלח

 .1שיקום מלא לאחר סגירת המכרה באתרי
“חצבה דרום”“ ,שדה גוב” ו”חצבה ב’” של רותם
אמפרט נגב

השנה הגיעה כיל להסכמה עם הממשלה ,בשיתוף עם המועצה
האזורית תמר ,בעלי המלונות והארגונים הירוקים ,על מתווה העקרונות
לפתרון קבע לבעית עליית המפלס בבריכה  – 5פתרון קציר המלח.
הפתרון המתבסס על העברה שוטפת של המלח השוקע בבריכה ,5
אל האגן הצפוני של ים המלח ,יאפשר לשמור על מפלס בריכה קבוע
ולתת וודאות לענף התיירות באישור .בעקבות קציר המלח ,יהפוך האגן
הדרומי לאזור יציב שיאפשר פיתוח בר קיימא באזור לתועלת הסביבה,
התיירות ,ההתיישבות והתעשייה .כיל גאה להיות שותפה למהלך הזה
(ראה מידע נוסף בעמ’ )82

 .3שימור הצומח והחי באזור מכרה ,Boulby
חברת  ,CPLאנגליה
חברת קליבלנד פוטש מפעילה מכרה אשלג תת קרקעי באזור בולבי
( )Boulbyשבאנגליה ,בסמוך לפארק הלאומי .North York Moors
חברת קליבלנד פוטש שואפת למזער את השפעתה על הסביבה
ועובדת יחד עם ארגונים כגו ן �Industry Wildlife Conservation Asso
 , ciation INCAה Tees Valley Wildlife Trust -וכן רשויות מקומיות,
במטרה להבטיח שהתעשייה והסביבה ימשיכו לשגשג יחד .הכרייה
במכרה מתנהלת כקילומטר מתחת לפני הקרקע ,מה שמאפשר שימור
של הצומח והחי באזור.

ב”חצבה דרום” ו”בשדה גוב” בוצע שיקום תוך כדי כרייה .בתוכנית
השיקום של צין ,ישנו מרכיב של שיקום נופי שהינו מעבר לדרישות
החוק.
במהלך  ,2012הושלמו עבודת כרייה ושיקום בשדה חצבה ב’ שבמכרה
צין .שדה זה מצוי בתוך שמורת טבע ובתוך שטח אש ,ועל כן נדרשו
אישורים מיוחדים בכדי לעבוד בו .אחד התנאים היה ביצוע שיקום
כרייה איכותי וטוב .עבודות הכרייה בשדה חצבה ב’ הסתיימו בסוף
יוני  .2012במהלך הכרייה ובסופה בוצעו עבודות שיקום רחבות היקף,
בכדי לאפשר את הסדרת פני השטח .עם סיום מילוי הבורות בטפל
נכנסו לעבודה אינטנסיבית מומחי שיקום המכרות של החברה מאגף
חומר גלם בליווי צמוד של אדריכלית הנוף .פני השטח המקוריים שוחזרו
לפרטי פרטים ,מערכת הניקוז המקורית שוחזרה אף היא ובוצע שילוב
מתואם היטב עם השוליים המקוריים והטבעיים של השדה .לאחר מכן,
פני השטח כוסו בשכבת הכיסוי המקורית ,שנשמרה בערימות נפרדות,
ולסיום בוצע טשטוש של שכבת הכיסוי .התוצאה היא עבודת שיקום
נופי מלאה ,אשר זכתה לאישורם של אנשי רשות הטבע והגנים שפיקחו
על העבודה.
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אתרים אשר שוקמו /מתעתדים
לשיקום על ידי מפעלי ים המלח.

 .2תכנית 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 ,היסטוריות ייחודיות .במהלך
השנים הופרו חלק משטחים ייחודיים אלה על ידי חציבה ,כרייה וקידוחים
(וכן פעולות נוספות שאינן קשורות למפעלי ים המלח) ,שנעשו לטובת
תהליכי הייצור של מפעלי ים המלח ומכח הזיכיון הקיים.
לאחרונה יזמה מפעלי ים המלח 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 ציבור הרחב
כלכלה – מפעלי ים המלח יוזמת ומקדמת את התכנית
התוכנית מורכבת משלושה שלבים:
 .1עריכת תכנית אב לשטחים הפתוחים במרחב הזיכיון הדרומי של
מפעלי ים המלח ,תכנית אשר תתווה את מדיניות השימור ,השיקום
והפיתוח במרחב בעשורים הבאים (.)2030
 .2תכנון ראשוני של תיקי פרויקטים לקראת תכנון מפורט בהמשך.
 .3קידום פילוט לתכנון מיידי ,כולל תיקי פרוייקטים ברמת תכנון
אופרטיבית.
נכון להיום ,השלב הראשון של התוכנית הסתיים והשלב השני קרוב
לסיומו .מפעלי ים המלח עומדת כרגע בפני הכנת תיקי הפרויקטים
לבצוע ,כל זאת בשיתוף פעולה מלא עם המועצה האזורית תמר ועם
רשות הטבע והגנים .תכנית האב מנוהלת על ידי ועדת היגוי בה שותפים
רשות הטבע והגנים ,המשרד להגנת הסביבה ,החברה להגנת הטבע,
המועצה האזורית תמר וגופים נוספים.

 .3שיקום 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 החמישים בזמן
בניית בריכה  5בעיקר מעבודה במרחבים רחבים ובאיסוף בולדרים
לביסוס הבריכה .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 ולא תהיה חזרה לצורך כרייה מחודשת .הסדרה פירושה טיפול
קוסמטי לצורך השתלבות המפגע בסביבה – לדוגמה :צביעת צנרת,
טיפול בגדרות תחנות השאיבה ,טשטוש דרכים שאינן בשימוש ,פינוי
פסולת וטיפול באתרי כרייה זמניים.
מפעלי ים המלח ביצעו מהלך שיקום רחב מימדים ב( 2010-ראה
להלן פרויקט שיקום נחל אמציה ואזור ציר הקידוחים) ומקדמים מהלך
נוסף של שיקום והסדרת אתרי כרייה ומפגעים .שיקום זה כולל רשימת
אתרים אשר נבחרה לאחר סקר שדה ובתאום רשות הטבע והגנים.
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הסדרה ושיקום נופי לאורך ציר הקידוחים ובסמוך לנחל אמציה
מדרום לים המלח
במהלך  2010בצעה מפעלי ים המלח פרויקט להסדרה ושיקום נופי
לאורך 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,
אדריכל נוף ומתכנן סביבתי .הפרויקט כלל סילוק מפגעים כולל :גירוד
ערימות עפר ואבנים ,טשטוש דרכים המהוות מפגע נופי ,טשטוש
חציבות וחפירות ,הסרת פסולת וצמצום תאורת הלילה סביב מתקני
שאיבה וקידוח .לפני הכנסת כלים כבדים לטשטוש בוצעה סריקה רגלית
מקדימה לוודא 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.

 .4תוכנית לפרויקט שיקום נחל עין בוקק
נחל בוקק זורם לבריכה  5דרך מתחם המלונות בעין בוקק .בנחל זורמים
בממוצע כ 400-300 -אלמ”ק לשנה .הזרימה אינה יציבה ומשתנה
משנה לשנה בהתאם לכמויות הגשם .בשנים האחרונות ,מי הנחל
הומלחו וההמלחה פגעה במערכת האקולוגית באפיק הנחל .המקור
להמלחה אינו ברור או חד משמעי.
מפעלי ים המלח משתפת פעולה עם רשות המים והגורמים האחרים
הנוגעים בדבר ,במטרה להביא לשיקום נחל בוקק בדרך של הזרמת מים
באיכות הדומה לאיכות המים שזרמו בנחל בעבר .בשיתוף עם רשות
הטבע והגנים ,הוחלט על פרויקט שיכלול:
הזרמת מים טובים בנחל במטרה לשקמו ,כולל הפעילות האקולוגית
המגוונת שבסביבתו.
הפניית המים המלוחים לאמת מים ושיקומה של אמה זו (בשלב
מאוחר יותר).
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לצורך כך אימצה כיל דשנים את עקרונות השימוש המיטבי בדשנים
( Fertilizer Best Management Practices (FBMPsהנקראים “.”4R
האגרונומים של כיל עובדים בשיתוף עם ארגון הדשן העולמי IFA-
 International Fertilizers Associationועוסקים מזה שנים בהדרכת
חקלאים כיצד להשתמש בדשנים בצורה נבונה ויעילה ומלמדים את
החקלאי להשתמש במוצר הנכון  ,Right Fertilizerבזמן הנכון Right
 ,Timeבמקום הנכון  Rught Placeובמינון הנכון .Right Rate
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תעשיית הדשנים יכולה לסייע לענף להתמודד עם אתגרים אלה
באמצעות תרומה מתמשכת להגדלת היבולים על אדמות חקלאיות
קיימות תוך מניעת הסבה של בתי גידול טבעיים לאדמות חקלאיות וכן
באמצעות צמצום ההשפעות השליליות של שימוש לא נכון בדשנים על
ידי הטמעה והפצה של שיטות דישון יעילות וברות קיימא.
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ענף החקלאות בימינו צריך להתמודד עם שני אתגרים מרכזיים ביחס
למגוון הביולוגי:
 .1לשמר את המגוון הביולוגי החקלאי ואת שירותי המערכות
האקולוגיות המסופקות על ידי החקלאות וההכרחיות לקיומה.
 .2לצמצם את ההשפעות השליליות של מערכות ושיטות החקלאות
על המגוון הביולוגי.
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כמו כן ,חברת מפעלי ים המלח בשיתוף עם המכון הבינלאומי לאשלג
ה IPI (International Potash Institute( -מפתח ומעודד דישון מאוזן על
מנת להשיג יבולים גבוהים יותר ובאיכות טובה ,תוך שמירה על פוריות
הקרקע לדורות הבאים ומניעת הסבת קרקעות טבעיות ,לאדמות
חקלאיות.
האשלגן ( )Kיחד עם החנקן ( )Nוהזרחן ( ,)Pהוא אחד משלושת יסודות
המזון 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.
כיל משקיעה כחצי מליון דולר מדי שנה ,מזה למעלה מעשור במסעות
ההסברה הנערכים על ידי האגרונומים של החברה ,בארצות מתפתחות
כגון בהודו ,בנגלדש ,סרי לנקה ,סין ,פיליפינים ,ברזיל ,מוזמביק ועוד.
המטרה להגיע לכפרים הבודדים והנידחים ביותר ולהפיץ את המידע
על חשיבות האשלגן כדשן לחקלאות .המדיניות שלנו היא להגיע לפריסה
רחבה ביותר של חקלאים.
האגרונומים של כיל עובדים יחד עם אגרונומים מכל העולם ,חוקרים
ומוסדות ממשלתיים לצורך מתן שירותי ההדרכה באמצעות ארגון
ה .IPI -
מפעלי ים המלח הם
מוותיקי הארגון ומהווים
בו גורם נכבד.
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במהלך  2011נספרו 125
נשרים שאיכלסו את החבל
המדברי בדרום הארץ
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ניטור אוכלוסיית הנשרים
הנשרים והעופות הדורסים
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

צפון

164

229

229

202

206

113

112

105

48

93

62

28

20

דרום

102

99

186

-

254

137

102

123

171

182

142

100

125

סה”כ

266

328

335

?

460

250

214

228

219

275

204

128

145

ה .פעולות שימור נוספות
(לשם “פיצוי” “ /קיזוז”)
 .1תרומה לאישוש אוכלוסית הדורסים בנגב,
רותם אמפרט נגב

 .2שימור חיות הבר באזור מפעל ,ICL Lawrence
ארה”ב

בשנת  2007נענתה חברת רותם אמפרט נגב לדרישת הועדה המחוזית
במחוז דרום והגיעה לסיכום עם רשות הטבע והגנים להשתתף במימון
פרויקט אישוש אוכלוסיית הנשרים בנגב .הפרויקט כולל אספקת מזון נקי
מרעלים ואיכותי לנשרים ולרחמים ,ניטור אוכלוסיית הנשרים והרחמים
וחינוך והסברה לקידום נושא השמירה על הנשרים והעופות הדורסים.
ב 2008 -כבר ניתן היה לראות את תוצאות הפעילות ,עם  142נשרים
שאיכלסו את החבל המדברי בדרום ובהם  46זוגות מקננים ,השומרים
על יציבות מספרית יחסית למגמה בחבל הים תיכוני בישראל .בעקבות
הצלחת הפרויקט הוחלט להאריכו עד לשנת .2014

מאז  1990עובדי מפעל כיל לורנס פועלים במסירות לשימור חיות הבר
ובתי הגידול באזור .הקבוצה הידועה בשם  Enviro-teamזוכה לתמיכה
נרחבת מההנהלה ומהקהילה המקומית .שיתופי פעולה עם שכנים,
סוכניות ממשלתיות וקבוצות נוספות הביאו לשימור משאבי הטבע
והאזורים הטבעיים .אזורים אלה מכילים מדשאות טבעיות ,עצים ,אגנים
ירוקים ועוד.
דוגמא לפעילות הקבוצה לשימור המגוון הביולוגי בשמורה הוא שחרור
מדי שנה של למעלה מ 80 -אפרוחי פסיון ו 100 -שלוים.
המאמץ המשותף זכה להכרה נרחבת של הרשויות ואף הביא להישגים,
כאשר הבולט ביותר היה הכרה של האתר על ידי “המועצה לבתי הגידול
של חיות הבר” .המועצה זיכתה את האתר בציון לשבח על ניהול בית
הגידול ותכנית החינוך הסביבתית .כיום ,מבקרים רבים נהנים מהאתר
אשר מהווה בית גידול לחיות הבר.
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צריכת
אנרגיה
פעילות תעשייתית מחייבת שימוש באנרגיה .את מקורות האנרגיה
אפשר לחלק לשני סוגים :מקורות אנרגיה מתכלים (שמקורם
במחצבים) ומקורות אנרגיה מתחדשים (כגון מים ,שמש ורוח) .אנרגיה
שמקורה במשאבים מתכלים ,כגון פחם ,נפט וסולר ,תורמת לפליטות
מרובות לסביבה ,הן של מזהמי אוויר והן של גזי חממה.
כיל שואפת להיות בין הגופים המובילים בישראל בהפחתת פליטות
ולכן החלה בתהליך של מעבר לשימוש בגז טבעי שהוא אמנם דלק
פוסילי אך מהווה דלק נקי יותר באופן משמעותי מהדלקים האחרים.
כיל הינה צרכנית אנרגיה ממקורות שונים – דלקים כגון מזוט ,גז טבעי,
פצלי שמן ,נפטא ,סולר ועוד .צריכת האנרגיה נחלקת לצריכה ישירה
וצריכה עקיפה .צריכת האנרגיה הישירה משמשת בעיקר להפעלת דודי
קיטור ומתקנים דומים באתרי החברה ,לייצור חשמל וכן דלקים עבור
כלי הרכב השונים .צריכת האנרגיה העקיפה היא בעיקרה רכישת חשמל
מרשת החשמל ושימוש בקיטור הנרכש מספקים חיצוניים.

התייעלות אנרגטית
כיל משקיעה מאמצים רבים בניסיון לצמצם ולייעל את צריכת האנרגיה
במתקניה ובאתריה השונים .פעילויות חיסכון באנרגיה הינם חלק
מתפיסה כוללת של הפחתת ההשפעה על הסביבה .לשם כך ,השיקה
כיל תוכנית התייעלות אנרגטית לפני שבע שנים בכלל מפעלי החברה
בישראל ובעולם .תכנית ההתייעלות האנרגטית היא אחד ממנועי
ההתייעלות הראשיים של החברה ואף מהווה מנוע הפחתה ראשי
בצמצום פליטות פחמן דו-חמצני.
בכל חברה מבוצע סקר מיפוי של פוטנציאל החיסכון וממנו נגזרים
פרויקטים לשיפור .באמצעות מרכזי מצוינות כיל לנושאי האנרגיה וגזי
החממה מתקיים שיתוף של כל חברות כיל בפתרונות יעילים ומתאימים
והם מיושמים בכל חברות כיל.

תחומים מרכזיים בהם מבוצעת פעילות התייעלות כוללים :ייעול
ואופטימיזציה של מכונות בתהליכי הייצור ,ניצול של חום שיורי הנוצר
בארובות מתקני הייצור ,התייעלות בניצול חום וקיטור ,מערכות
מתקדמות לכיבוי אוטומטי של מערכות חשמל ,תאורה ,מיזוג ועוד.
בשנת  2011התוכניות להתייעלות אנרגטית בכיל הביאו לחסכון
בהוצאות בהיקף של  5מיליון דולר .היקף החסכון המצטבר באנרגיה
מאז הפעלת התוכנית עומד כיום על  45מיליון דולר.

מעבר לשימוש בגז טבעי
בנוסף ,בשנים האחרונות החל בחברה תהליך להפעלת מתקני ייצור
אנרגיה בגז טבעי במקום במזוט.
בשנת  2010החלה תחנת הכוח של כיל במפעלי ים המלח במעבר
לשימוש בגז טבעי .טרם התחלת השימוש בגז טבעי נעשה שימוש
בכ 250,000 -טון מזוט בשנה .המעבר לגז בתחנת הכוח בדוודי
הקיטור ,יסב כ 170,000 -טון מזוט לגז טבעי.
במהלך שנת  2011המשיכו תחנת הכוח ומפעלי כיל השונים באזור
סדום (מפעלי ים המלח) במעבר לגז טבעי ,המחליף את המזוט אשר
שימש כדלק העיקרי של מתקנים אלו בעבר .באופן דומה ,מפעל
פריקלאס נמצא בשלב מתקדם של מעבר זה ,וצורך גז טבעי כמקור
האנרגיה העיקרי שלו החל ממרץ  .2011בסוף  ,2011מפעל רותם
אמפרט נגב ,אשר ממוקם במישור רותם ,החל גם הוא את המעבר
לגז טבעי.
עם זאת ,תהליך מעבר אסטרטגי זה ספג עיכוב משמעותי לאחרונה
בשל בעיות באספקת הגז ממצרים לישראל .הנתקים החוזרים באספקה
גרמו לביקוש גובר לגז טבעי משדה ים תטיס ,ספק הגז הנוכחי של
כיל ,הגבירו את קצב התדלדלות השדה ופגעו ביכולתו לעמוד בביקוש
הנדרש .למרבה הצער ,אספקת הגז הטבעי לישראל ירדה משמעותית
בעת הנוכחית ,ואינה צפויה להתאושש עד אמצע  .2013כיל עוקבת
בעניין רב בהתפתחויות בשוק הגז הטבעי לרבות כל התגליות החדשות
שהתגלו באזור בשנים האחרונות.
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השקעות בתחום איכות הסביבה:

שיקום מטמנת
הבוצה האדומה
באתר BKG
בגרמניה
השקעה של כ-

6

מליון דולר

תקופת ביצוע2011-2012 :
מטרה:

לאור הפסקת הייצור ועל פי הסכם מול הרשויות המקומיות
הוחלט לשקם ולנצל את שטח המטמנה למטרות
סביבתיות .בוצה אדומה הינה פסולת תהליך שנוצרת
מטיפול בחומר  Bautixבייצור אלומינה.

תוצאה:

השטח המדובר כולל כ 160,000 -מ”ר אשר היוו בעבר אתר
פסולת וכיום עתידים להפוך לריאה ירוקה שתתרום לנוף
ותהווה מוקד משיכה לבעלי חיים.

עמוד  // 100דוח אחריות תאגידית
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תוכנית ההתייעלות האנרגטית
שמפעילה כיל הביאה לחסכון של
 5מליון דולר ב2011 -

מליון דולר
כמו כן ,במפעלי כיל פועלות מספר תחנות קוגנרציה ,במטרה לנצל
עודפי הקיטור מתהליך ייצור החשמל לשם ייצור אנרגיית חום ושימוש
תעשייתי נוסף:
 .1סדום – תחנה בכושר ייצור של  110מגוואט לשעה אשר מייצרת
כ 260 -טון קיטור לשעה.
 .2מישור רותם – מתקני החומצה הגופרתית ומתקן פמא (המבוסס
על ניצול פצלי שמן כמקור אנרגיה) ניחנים יחדיו בכושר ייצור של
כ 40-מגוואט לשעה וכ 340 -טון קיטור לשעה.

תחנות הכוח בקוגנרציה נחשבות בעלות ניצולת אנרגיה גבוהה
ביותר ,המגיעה לסדר גודל של למעלה מ  .85%ראוי לציין גם
כי תחנות הכוח במתקני החומצה הגופרתית שבמישור רותם
מקבלות חום שיורי הנפלט מתהליך שריפת הגופרית.
 - Cleveland Potash .3תחנה בכושר ייצור של כ 13-מגוואט שעה
וכ 22-טון קיטור בשעה.
נוסף על כך ,כיל פועלת גם להטמעת שינויים התנהגותיים במטרה
לצמצם את צריכת האנרגיה.
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חשמל ירוק -הפקת חשמל מתאים פוטווולטאיים
כיל בוחנת התקנת קולטים פוטווולטאיים על גגות המפעלים בכל אתרי
החברות ברחבי הארץ לרבות התקנת גג פוטוולטאי במתקן הגופרית
באשדוד .כן נבחן שיתוף עם רשות הנמלים להתקנת מערכות נוספות
במחסני הנמלים.

עמוד  // 102דוח אחריות תאגידית

פחממני כבד
מיליונים ()GJ

אנרגיה ישירה  -הנגרמת ישירות מפעילות החברה באתריה השונים
אנרגיה עקיפה  -הנגרמת בעקיפים מפעילות החברה או מבעלי עניין
נוספים בשרשרת הערך (ספקים לדוגמא)

כנס כיל גלובלי למו״פ בתחום האנרגיה
בנובמבר  ,2011התקיים בישראל כנס המו״פ הגלובלי
של כיל בנושא אנרגיה .בכנס ,נטלו חלק נציגי חברות
כיל מהארץ ומחו״ל ומומחים בינלאומיים בתחום
האנרגיה.

סה”כ צריכת האנרגיה בכיל (בפילוח
לאנרגיה ישירה ועקיפה):
צריכת האנרגיה הכוללת בכיל

מטרת הכנס היתה להעריך כיצד יכולה פעילות כיל
לתת מענה למגמות החדשות בתחומי ייצור האנרגיה,
אחסון אנרגיה ותחבורה .הכנס יועד גם לסנכרון פעילות
כל יחידות המו״פ בכיל הפועלות בתחום האנרגיה.

מיליונים ()GJ

30

אנרגיה עקיפה

בין היתר ,נדונו בכנס נושאים כגון :אספקת חומרים
לתעשיית האנרגיה הסולרית כמו איחסון אנרגיה
טרמית ,אפליקציות מבוססות פוספטים בתחום
איחסון אנרגיה ,כימיקלים לתעשיית ייצור האנרגיה,
התייעלות אנרגטית בתהליכי ייצור חומרים בכיל
כדוגמת ייצור הקרנליט ,אפליקציות מבוססות ברום
לשימור אנרגיה ועוד.
בסדנת ״סיעור מוחות״ שהתקיימה בכנס ,הועלו 132
רעיונות שונים על ידי אנשי כיל .הרעיונות עברו הליך
של סינון שבסופו ששה נושאים הועברו להמשך בדיקה
ופיתוח ביחידות המו״פ או יחידות עיסקיות בכיל.

אנרגיה ישירה
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צריכת אנרגיה ישירה בכיל לפי מקור:
צריכת אנרגיה ישירה  //כמות והתפלגות

צריכת אנרגיה ישירה

מיליונים ()GJ

מיליונים ()GJ
גז טבעי

25

מזוט
פצלי שמן

25

פחממני קל
פחממני כבד
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אחר

15

האחוזים מייצגים
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באותה השנה
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בשנת  ,2011נמשכה המגמה של עליה בצריכת דלק פחממני קל על
חשבון צריכה של דלק פחממני כבד .עיקר השינוי בהתפלגות בשנת
 2011התרחש כתוצאה מהמשך המעבר לשימוש בגז טבעי במפעלי
פריקלס ומפעלי ים המלח (כולל מפעלי האשלג והמגנזיום).

צריכת אנרגיה ישירה :פחממני קל ופחממני כבד – לפי יבשות
פחממני כבד  ,Coking Coal //סולר ,מזוט ,בנזין,
קרוסין ,נפטא ,פצלי שמן

פחממני קל  //גז טבעי וגז פחממני מעובה
מיליונים ()GJ

מיליונים ()GJ
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צריכת אנרגיה עקיפה בכיל לפי מקור:
צריכת אנרגיה עקיפה
מיליונים ()GJ
חשמל
קיטור
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בשנת  ,2011עלתה צריכת החשמל בכיל כתוצאה מבעיות בייצור עצמי
של אנרגיה במפעלי החברה בישראל אשר הצריך רכישה נוספת של
חשמל מהרשת הארצית .סיבה נוספת לעלייה בצריכה הינה עלייה
בייצור האשלג בחברת הבת של כיל בספרד (.)Iberpotash

עמוד  // 104דוח אחריות תאגידית

הפחתת גזי חממה
והתמודדות עם
שינוי האקלים
הפעילות האנושית מהווה גורם מרכזי בעליית כמויות גזי החממה
 GHG – Green House Gasesובעיקר פחמן דו-חמצני ,באטמוספרה.
העלייה בכמויות גזי החממה מובילה לשינויי האקלים בהם אנו חוזים
בשנים האחרונות .אירועי האקלים הופכים קיצוניים ותכופים יותר,
וניתן לראות קשר בין הקצנה זו לבין העלייה בכמויות הפחמן הדו-
חמצני באטמוספירה .מסיבה זו נרתמות מדינות ותעשיות ,ועליהן
נמנית גם כיל ,להפחתת פליטות הפחמן הדו-חמצני ולצמצום טביעת
הרגל הפחמנית שלהם .כיל שואפת להוביל בישראל ובתעשייה הכימית
העולמית בתחום הפחתת פליטות בכלל וגזי חממה בפרט .בהתאם
למדיניות זו מבצעת כיל בחינה שנתית כוללת של המאזן הפחמני של
החברה .לביצוע תהליך זה נדרשים חודשים רבים והמידע הרלוונטי
נאסף לגבי פעילות כיל בכל רחבי תבל.
מאזן גזי החממה של כיל עומד בשנת  2011על  1,754,639טון CO2e

מפליטות ישירות ( )scope 1ועל 1,175,057טון  CO2eמצריכת אנרגיה
עקיפה (.)scope 2
סה”כ פליטות כיל לפי מכלולים (:)ton CO2e
פליטות ישירות ()scope 1

1,754,639

פליטות עקיפות מצריכות אנרגיה ()scope 2

1,175,057

פליטות עקיפות אחרת ()scope 3

166,706

סך הכל ()grand total

3,096,402

שינוי האקלים והמודעת הגוברת אליו מציבות אתגרים וכן הזדמנויות
רבות לחברות כגון כיל .אחד האתגרים המשמעותיים העומדים בפני כיל
בנוגע לתחום גזי החממה הינו שינויים רגולטוריים קיימים ופוטנציאליים.
כיוון ששינויי האקלים הינם בעיה גלובלית המשפיעה על כדור הארץ כולו,
כיל מעריכה כי רגולציה מסויימת בתחום גזי חממה (בנוסף לזו הקיימת
כבר כיום) עשוייה להתרחב במדינות בהן היא פועלת לרבות ישראל.
שינויים אלו יכולים לכלול דיווחים מחייבים בישראל ובמדינות נוספות,
תכניות מסחר בפליטות ,מסי פחמן ועוד .עם זאת ,כיל מחשיבה עצמה

כמוכנה היטב להתמודדות עם רגולציה שכזו ,בשל פיתוח הנושא בתוך
החברה בשנים האחרונות.
בישראל הוחל למשל ביישום מנגנון וולונטרי לדיווח על פליטות גזי
חממה ,מתוך מגמה להכניס את נושא גזי החממה תחת רגולציה
מחייבת בעתיד הקרוב .כיל הינה אחת החברות הראשונות שהתנדבו
לדווח למנגנון זה .חוק ה PRTR-שעבר לאחרונה בישראל כולל גם דרישת
דיווח מחייבת לגזי חממה (החל מיוני  ,)2013אולם לא ברור עדיין על
פי אילו מתודולוגיות יתקיים דיווח זה .כמו כן ,לכיל פעילות תעשייתיית
באירופה בה קיימות מגבלות ומכסות על כמויות גזי החממה אותם
מותר לפלוט.
בקשות של לקוחות בנוגע לטביעת הרגל הפחמנית של מוצרים מהוות
אתגר והזדמנות כאחד .דרישות שוק אלו הובילו את כיל לפיתוח הנושא
בארגון ,ולחישוב טביעת הרגל הפחמנית של למעלה מ 50-ממוצרי
החברה.
אתגרים וסיכונים נוספים איתם תצטרך כיל להתמודד הינם ההשפעות
הפיזיות של שינויי האקלים .שינויי האקלים צפויים לגרום למזג אוויר
חריג כגון ארועי גשם קיצוניים מצד אחד ובצורות מצד שני .שינויי אקלים
אלו עלולים להשפיע גם על צריכת המוצרים של כיל ,בעיקר דשנים,
שכן יתכן ויחולו שינויים בביקוש לדשנים לחקלאות לתקופות ארוכות
באזורים בהם יש בצורות או שטפונות ההורסים את הגידולים החקלאיים,
או לחלופין באזורים אחרים אשר ייאלצו לספק כמות גבוהה יותר של
יבול על פני אותו השטח .לשינויי האקלים היבט נוסף בנוגע ליכולות
הייצור של כיל .למשל ,אתר כיל בסדום ,המהווה אחד מאתרי הייצור
המרכזיים של החברה ,נפגע בשנת  2004משטפונות שנגרמו מארועי
גשם קיצוניים .עם הגברת תדירות ועוצמת ארועי האקלים הקיצוניים
עלול האתר להיות חשוף ליותר ויותר ארועים שכאלו .כיל עושה צעדים
שונים על מנת להתמודד עם שטפונות עתידיים ,כולל 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.
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פעילות להפחתת טביעת הרגל
הפחמנית ולהגברת כושר התחרות
מעבר לגז טבעי
אתרי הייצור העיקריים של כיל בישראל נמצאים בתהליך מעבר לגז
טבעי (כתחליף למזוט וסולר) שהינו מקור אנרגיה נקי יותר .לגז הטבעי
יתרונות סביבתיים ביניהם פליטה נמוכה יותר של גזי חממה פר יחידת
אנרגיה מופקת.
במהלך שנת  2011המשיכו תחנת הכוח ומפעלי כיל השונים באזור
סדום (מפעלי ים המלח) במעבר לגז טבעי ,המחליף את המזוט.
בעקבות זאת ,סך פליטות גזי החממה של מפעלי כיל בסדום ירד
בכ .20%-באופן דומה ,מפעל פריקלאס ומפעל רותם אמפרט נגב,
נמצאים בתהליך הסבה לגז טבעי.
עם זאת ,תהליך מעבר אסטרטגי זה ספג עיכוב משמעותי לאחרונה
בשל בעיות באספקת הגז ממצרים לישראל ,אספקה צפויה להתאושש
עד אמצע  .2013כיל עוקבת בעניין רב בהתפתחויות בשוק הגז הטבעי,
כולל תגליות חדשות כגון שדה תמר הסמוך לחופי ישראל.

התייעלות אנרגטית
בשנים האחרונות מפעילה כיל תוכנית מקיפה לצמצום צריכת האנרגיה.
כיל זיהתה תחומים רבים בהם ניתן לצמצם באופן משמעותי את
צריכת האנרגיה ופליטות גזי החממה הנובעים מפעילותה .כיל מעריכה
שבעזרת תוכנית ההתייעלות האנרגטית נחסכו עד כה כ  30,000-טון
שנתיים של (( )CO2eשווה ערך טון פחמן) ,ומצפה כי חיסכון זה ימשיך
לגדול בשנים הקרובות .בשנת  2011כיל חסכה כ  5מיליון דולר כתוצאה
מפעולות להתייעלות אנרגטית ,ובשנת  2012צפויה להגיע לחסכון של
 7מיליון דולר כתוצאה מפעולות אלה( .ראה מידע נוסף בעמ’ .)98

הזדמנויות בתחום המוצרים
כיל מציעה מגוון פתרונות להתמודדות עם התחממות גלובלית,
גידול באוכלוסיה ועיור אינטנסיבי ,מגמות שעלולות להוביל למחסור
במזון ובמים ראויים לשימוש .הדשנים שכיל מייצרת מאפשרים
הגדלת תנובה בשדות חקלאיים ,וכך למנוע את הצורך בבירוא יערות
נוספים לטובת שטחי חקלאות .המוצרים לטיהור מים שכיל מייצרת
מאפשרים לספק מים ראויים לשימוש ושתיה ( )safe waterבאזורים
בהם התרחשו אסונות טבע אשר זיהמו מקורות מים לשימוש האדם.
שינויי האקלים הצפויים עלולים להעמיד אוכלוסיות רבות בתנאים של
חוסר במים בטוחים לשימוש .כיל ממשיכה כל העת לבחון הגדלה של
מגוון המוצרים הידידותיים לסביבה ,הן על ידי מחקר ופיתוח והן על ידי
רכישות ומיזוגים.
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כיל מחשבת את טביעת הרגל הפחמנית
של למעלה מ 50 -ממוצריה

עידוד הקטנת טביעת הרגל הפחמנית בשרשרת
האספקה
כחלק מניהול שרשרת האספקה של כיל בתחום שינוי האקלים ,מבקשת
כיל מספקיה את טביעת הרגל הפחמנית של מוצריהם ,המשמשים את
כיל לאחר מכן בתהליכי הייצור שלה .בכך מעודדת כיל חברות נוספות
לבדוק את מאזן הפחמן שלהן ולהקטין את תרומתן לשינוי האקלים.

 .1הפסקת השימוש בגז  SF6בתהליכי הייצור
במגנזיום ים המלח
חברת מגנזיום ים המלח (מגי”ה) מייצרת מגנזיום טהור וסגסוגות
מגנזיום ,על פי דרישות איכות מחמירות .בשלבי היציקה הראשונים,
מגע אפשרי של המגנזיום המותך עם החמצן שבאוויר עלול לגרום
לחמצון מסוכן של החומר ולפגיעה באיכותו.

דיווח וולונטרי של מאזן הפחמן של כיל
כיל מדווחת את מאזן גזי החממה שלה לפרוייקט הבינלאומי
ה Carbon Disclosure Project - CDP -מזה שנתיים .כמו כן ,כיל
מדווחת את מאזן פליטות גזי החממה של אתריה בישראל למנגנון
הדיווח הוולונטרי הישראלי .כיל הינה בין החברות הראשונות בישראל
המדווחות למנגנון זה של ה ,CDP -ודיווחה את פליטותיה לשנת 2011
במהלך אוגוסט  .2012בגין דיווח זה קיבלה כיל ציון .84
בשנת  2010השיק המשרד להגנת הסביבה את מערך הדיווח הוולונטרי
לפליטות גזי חממה בישראל .מערך זה אמור להוות את הבסיס
לרגולציית גזי חממה בישראל.

פרויקטים במסגרת מנגנון הפיתוח
הנקי Clean Development
Mechanism CDM

ה CDM -הינו אחת הזרועות הביצועיות שהתפתחו תחת פרוטוקול
קיוטו לסחר באשרות להפחתת גזי חממה .המנגנון מנוהל על ידי האו”ם
ומאפשר הפקת אשרות סחירות מפרויקטים של צמצום פליטות גזי
חממה .במסגרת המנגנון ,בפרויקטים וולונטריים לצמצום פליטות
גזי חממה במדינות המוגדרות כמדינות מתפתחות ,כגון ישראל ,2
ניתן להמיר את כמויות גזי החממה שלא נפלטו באשרות .באמצעות
פרוייקטים שקיבלו אישור של ה CDM -יצרה כיל הכנסות של כ 5 -מליון
דולר.
 2למדינת ישראל היה עד כה מעמד של מדינה מתפתחת מבחינת פרוטוקול קיוטו .ישנה סבירות גבוהה לשינוי רשמי
של הגדרה זו בשנים הקרובות למדינה מפותחת ,עם כניסת דיווח מחייב על גזי חממה בישראל ובעקבות ההצטרפות
ל.OECD -

יצרני המגנזיום נוהגים לפתור בעיה זו בעזרת השימוש ב”גזי מגן”
( ,)cover gasesאשר מונעים את החימצון המזיק .עם זאת ,חלק מאותם
“גזי מגן” עלולים לגרום השפעות שליליות בתחומי הסביבה .עם הגברת
המודעות לנושא שינוי האקלים ,התגלה כי גז המגן  ,SF6אשר היה בעבר
בשימוש משמעותי בחברת מגי”ה ,הינו גז חממה מזיק במיוחד (בעל
ערך  Global Warming Potentialשל .) 23,900 kg CO2e/kg SF6
לאור זאת ,מגי”ה פתחה בשנת  2009בפרויקט להוצאה הדרגתית של
ה SF6 -משימוש כגז מגן ,והחלפתו בגזים ידידותיים יותר לסביבה,
תוך שימוש במנגנון ה .CDM-הגז הוחלף תחילה ב  HFC134aאשר
לו השפעה פחותה בהרבה על הסביבה ,וכבר ב 2010-ה SF6 -הוצא
לחלוטין משימוש במגי”ה .ביולי  2011החלה מגי”ה בהחלפת חלק
מה HFC134a -בתרכובת  ,Novec 612אשר מתאפיינת בהשפעה
נמוכה במיוחד על שינוי האקלים ויתרונות סביבתיים נוספים .הפרויקט
עובר וראיפיקציה תקופתית של מנגנון ה CDM-על מנת לוודא שאכן
נעשתה החלפה וכי ספירת אשרות ההפחתה נעשית כראוי .החלפת
הגזים הביאה להפחתה של מעל  90%מפליטות תהליך היציקה של
מגי”ה במונחי .CO2e
הפרויקט מהווה את אחד ממנועי הפחתת גזי החממה המובילים של
כיל ,והביא להפחתה של כמיליון טון  CO2eבשנה (בהשוואה לשנת
הבסיס) .היקף ההשקעה עד כה בפרויקט עומד כ 900,000 -דולר.
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 .2פעילות להפחתת פליטת גזי חממה במגזר
הדשנים

דיווח מאזן הפחמן ל CDP -
במהלך שנת  2011דיווחה כיל לארגון הCarbon Disclosure -

מתקן החומצה החנקתית בחברת דשנים וחומרים כימיים במפרץ
חיפה פולט כמות קטנה של גז חד-תחמוצת החנקן ()N2O
שאינו נחשב מזהם בצורה ישירה אך גורם לשינויי אקלים (“גז
חממה”) .מסוף נובמבר  2007מופעלת במתקן מערכת חדשנית
המיועדת להפחית את פליטת חד-תחמוצת החנקן ביחס לייצור
בכ .80%-בשלב זה ,שיעור ההפחתה שהושג בפועל עומד על כ50%-
והחברה ממשיכה במאמציה לשפר את ביצועי המערכת בתמיכת
מפתחת הטכנולוגיה ,חברת  .Johnson Mattheyמשמעות ההפחתה
שהושגה עד עתה שוות ערך למניעת פליטתם של כ 190,000 -טון שווה
ערך פחמן דו חמצני (.)CO2e

 Project - CDPדיווח מקיף אודות פליטות גזי החממה בחברה
ואסטרטגיית התאגיד בנושא שינוי אקלים.
ארגון ה CDP -הינו ארגון בינלאומי ללא כוונות רווח אשר מייצג
כ  655משקיעים מוסדיים ,שמחזיקים בנכסים בשווי של כ78 -
טריליון דולר .הארגון מבקש ,אוסף ומפרסם מידע מקיף בנושאי
גזי חממה ושינוי אקלים מלמעלה מ  3000-חברות ברחבי העולם.
בשנה הקודמת ,היקף ואיכות הדיווח של כיל זיכו אותה בציון
של  90מתוך  100במדד השקיפות ( )Disclosure Indexשל
ה .CDP -ציון זה הינו בין  50הציונים הגבוהים בעולם ,מתוך
אלפי החברות המדווחות .לפיכך ,כיל זכתה להיכלל ברשימה
האקסקלוסיבית של חברות המנהיגות את תחום הדיווח לCDP -
ה .Carbon Disclosure Leadership Index -כיל היא החברה
הישראלית היחידה שעמדה עד כה בדרישות ה  CDPלדיווח
ברמה גבוהה זו.
כמו כן ,כיל זכתה לציון  Bהשני בסקאלה (מתוך דרוג של )A–E
במדד הביצועים ( .)Performance Indexציון הביצועים מתבסס
על פעולות שהארגון ביצע לצורך הפחתת גזי חממה והתמודדות
עם שינוי האקלים .ציון גבוה זה מעיד על מחויבות כיל להפחית
את פליטותיה ולתרום למאמץ להתמודד עם תופעת שינוי
האקלים .גם בשנת  2011שמרה כיל על ציון  CDPגבוה.84 ,
רמת הדיווח גם השנה זיכתה אותה בציון  Bבמדד הביצועים.
למידע נוסף ופרטים על רשימת החברות המובילות במנגנון
ה CDP -ראהhttps://www.cdproject.net/en-US/Pages/ :
HomePage.aspx
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צריכת
מים
מים הם המשאב הנצרך ביותר על ידי האדם והוא הכרחי לקיומנו.
מרבית המים הקיימים על פני כדור הארץ אינם זמינים לשימוש האדם,
בין אם בשל רמת מליחותם (מים מליחים ,מים מלוחים ותמלחות) או
בשל היותם קפואים .כמות המים הזמינים והמתאימים לשימוש האדם
מהווה פחות 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
 2025צפוי כי ייווצר מחסור במי שתייה בלמעלה ממחצית מדינות
העולם .משבר המים העולמי נגרם הן כתוצאה ממחסור במים ראויים
לשתייה והן כתוצאה מזיהום של מקורות מים.
מדינת ישראל ,בה מתבצע חלק ניכר מפעילות כיל ,הינה מדינה מדברית
שגרעון המים שלה מצטבר ומחריף עם השנים .בכיל נעשות פעילויות
שונות על מנת להשתמש ביעילות ובאחריות במשאב זה ,ובפרט נעשים
ניסיונות לצמצם את צריכת המים השפירים ולהשתמש בתהליכי הייצור
בעיקר במים מליחים שאינם ראויים לשתיה.
נוסף על כך ,כיל מחזיקה ב  50%מחברת  I.D.Eטכנולוגיות בע”מ.
 ,IDEזוכת הפרס היוקרתי “חברת ההתפלה של שנת  ”2011מאת
מגזין ה ,GWI -הינה חלוצה ומובילה עולמית בפתרונות מים מתקדמים
ובהתמחות ייחודית בתחום ההתפלה .הודות לחדשנות המפחיתה
עלויות בהתמדה ומגבירה את תפוקת ויעילות המתקנים IDE ,אחראית
לחלק ממתקני הענק להתפלה היעילים והידידותיים ביותר לסביבה
בעולם IDE .פועלת ומציעה פתרונות בתחומים הבאים :הקמה ומכירה
של מתקנים להתפלת מים ,מכירת מים ,הפעלה ותחזוקה של מתקנים
להתפלת מים וייצור ופיתוח של מאיידים תעשייתיים ומשאבות חום ,כל
זאת בישראל ובעולם .כמו כן ,לחברה מגוון פתרונות לטיפול בשפכים
תעשייתיים ,ייצור שלג וקירור.

החברה ,בין היתר ,מחזיקה ב  50%מהמיזמים להקמה והפעלה של
מתקנים להתפלת מים באשקלון ובחדרה וב 51% -מהמיזם להקמת
מתקן התפלת מי הים בשיטת האוסמוזה ההפוכה הגדול בעולם ,בשורק.
מתקן זה הצפוי להתפיל מים כבר בשנת  .2013על אף ההתקדמות
הנכרת בעשור האחרון בטכנולוגית ההתפלה בארץ ובעולם ,לתהליך
התפלת מים יש עדיין מחיר אנרגטי וסביבתי לא מבוטל .עם זאת ,מצב
משק המים בישראל מחייב קידום פתרונות מסוג זה.
כיל פועלת בתיאום עם הרשויות ובהתאם לרגולציה .באמצעות חברת
הבת  ,IDEכיל מפתחת בעצמה טכנולוגיות ועוקבת אחר התפתחויות
בתחום זה בעולם ,והינה בין החברות המובילות בעולם לשיפור היעילות
האנרגטית של תהליך ההתפלה ,צמצום השלכותיו הסביבתיות והערך
הבריאותי של המים .כחלק מתהליך התייעלות סביבתית ,פיתחה IDE
מוצר המאפשר התפלת מי ים ללא שימוש בכימיקלים בשלב המקדים,
ותהליך ידידותי לסביבה לניקוי הממברנות .כמו כן IDE ,משתמשת
במתקניה במערכת השבת אנרגיה אשר מטרתה לחסוך בשימוש
באנרגיה בשלבי ההתפלה השונים.

להלן נתוני צריכת המים של כיל .בשנת  2011הורחבו גבולות הדיווח.
הנתונים כוללים בין היתר דיווחים ממספר חברות אשר נתוני צריכת
המים שלהן לא היו זמינים אשתקד ,לרבות מפעל ,Gallipolis Ferry
ארה”ב .צריכת המים של המפעלים הנוספים עודכנה גם לשנים
קודמות.
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50%
כיל מחזיקה ב 50% -מחברת  ,IDEזוכת הפרס
היוקרתי “חברת ההתפלה של שנת ”2011
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כחלק מפעילותה של כיל לשימור משאבי המים ,נוקטות חברות כיל
במגוון פעולות של שימוש מירבי במים שאינם מים שפירים (מים
באיכות מי שתיה) וצמצום צריכת המים השפירים (מי רשת ומי תהום).
צריכת מים שפירים בשנים  2008-2012נותרה ללא שינוי מהותי למרות
עלייה משמעותית בהיקף הפעילות.

צריכת מים בפריסה גיאוגרפית (מ”ק)
מים שפירים
מי רשת ומי באר מתוקים
מיליונים (מ”ק)

צריכת מים מושבים ברותם אמפרט נגב (מ”ק)
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צין
ואורון

966,000

1,0399,000

1,054,000

1,206,000

מפעלי צין ואורון מייצרים שפכים תעשייתיים בהיקף של כ1.2-1.6 -
מליון מ״ק בשנה ,לכל מפעל .מדובר במים ששימשו לשטיפת סלעי
הפוספט ,ולפיכך הם מכילים גיר ופוספט דק ואינם מסוכנים .זרם
זה נשלח למאגרי שיקוע ואיוד .חלק מהמים נשאבים בחזרה לאחר
שיקוע הפוספט והגיר ,ומועברים לשימוש חוזר ,בתהליך עצמו
ובהרטבת הכבישים הסובבים את האתר למניעת יצירת אבק.

* כחלק מהמאמץ לחיסכון במים ,מפעלי ים המלח ,רותם אמפרט נגב
ומפעלי צין ניצלו כמות קטנה של מי גשמים ממאגרי מי שטפונות בין
השנים .2008-10

מים לא שפירים
מים מלוחים ,מים מליחים ,מי נהרות ומי גשמים

ישראל

2008

2009

2010

2011

במפעלים שונים של כיל נעשה שימוש במים מושבים – שפכים או מים
שנעשה בהם שימוש ושעברו תהליך טיהור שלאחריו ניתן שוב להשתמש
במים.
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צריכת מים לפי מקור (מ”ק)
מי רשת

מי תהום

מיליונים (מ”ק)
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טיפול
בשפכים
תהליכים תעשייתיים רבים ,מלווים ביצירת שפכים כתוצאה מתהליכי
הייצור ומתהליכי העזר השונים כגון ניקיון ושטיפות .שפכים אלו ,מכילים
לעיתים ריכוזי מזהמים גבוהים אשר עלולים ליצור מפגעים ומטרדים
סביבתיים.

בכיל מבוצעים פרויקטים לצמצום כמות השפכים
וטיוב איכותם:
רותם אמפרט נגב מיישמת החל משנת  2001תכנית אב לניהול
השפכים תעשייתיים-חומציים ,במהלכה בוצעו שינויים רבים
בזרמי השפכים ,כאשר המשימה העיקרית הינה צמצום השפכים
“במעלה הזרם” כלומר קרוב ככל הניתן למוצאם .בעקבות מהלך

מניעת חלחול ממאגרי הבוצה של מפעל צין
במפעל צין של חברת רותם אמפרט נגב ,מבוצעות פעולות למניעת
חלחול המים ממאגרי הבוצה .המטרה היא מניעת פגיעה במי התהום.
במקום בוצע סקר הידרולוגי ובוצעו קידוחים ללכידת המים המחלחלים
באמצעותם שואבים כעשרות אלפי מ”ק בשנה .המים מושבים לשימוש
חוזר במפעל .הפרוייקט מבוצע בתיאום המשרד להגנת הסביבה ורשות
הטבע והגנים.

זה ,הופחתו כמויות השפכים הנוצרים באתר הייצור בכ85% -
מכ 1.85 -מיליון מ״ק בשנת  2001לכ  267,000מ”ק בשנת .2011
במפעל תרכובות ברום פועלים מתוך מטרה לצמצם את
ההשפעות הסביבתיות של תהליכי הייצור ומתוך מטרה להשאיר
את הטיפול במזהמים הנפלטים מתהליך הייצור בתוך גבולות
המפעל ,כך שעלות הטיפול בזיהום מושתתת על המפעל .אחת
הדרכים להתמודדות עם האתגר היא “מס אקולוג״ כלי פנים ארגוני
שמגלם בתמחיר המוצר את עלות הטיפול בשפכים של תהליך
ייצור המוצר .כמו כן ,נעשה שימוש חוזר בשפכים המטופלים
מהמתקן הסניטרי והשבתם לשימוש במגדלי הקירור.

שפכים
מיליונים (מ”ק)

מוצרי כיל מסייעים לטיפול בפסולת ובשפכים
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מכון תמי ,מכון המחקר המתקדם של כיל (ראה מידע נוסף בעמ’ ,)19
מעניק תשומת לב לתחום החשוב של טיפול בפסולת ,בהתאם לצרכי
העולם המודרני .באמצעות יישום הגישה של עבודת צוות בין-תחומי,
רכש מכון תמי מיומנויות בהיבטים השונים של טכנולוגיית טיפול
בפסולת (היבטים כימיים ,פיזיקליים ,ביולוגיים והנדסיים) .כפועל יוצא
מכך ,פיתח המכון תהליכי טיפול בפסולת בתחומים הבאים :טיפול
בשפכים אנאורגניים ,metal recovery ,טיפול בשפכים אורגניים ושיטות
ביודגרדציה .בנוסף ,מכון תמי ביצע הערכה לטכנולוגיה חדשה המיועדת
לחיטוי וטיפול בשפכים מוניציפליים.
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השקעות בתחום איכות הסביבה:

הקמת מתקן
לטיהור שפכים
סניטריים באתר
מפעלי ים המלח
בסדום

5.3
השקעה של כ-

מליון דולר

תקופת ביצוע2008-2010 :
מטרה:

טיפול בשפכים סניטרים באתר המפעלים בסדום וטיהור מי
השפכים הסניטריים של האתר לאיכות שלישונית לצורכי
שימוש חוזר במתקנים.

תוצאה:

איכות מים מעולה .את מים המטוהרים משיבים לשימוש
במפעל יצור האשלג על שם מקלף .המתקן יביא לחסכון
של  160,000מ”ק של מים מדי שנה.
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איכות
האוויר
שמירה על איכות האוויר באתרי הייצור היא משימה מרכזית של מערכת
הניהול הסביבתית של כיל .מזהמי אוויר הם חומרים ,גזים וחלקיקים
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:
תחמוצות חנקן ( ,)NOxתחמוצות גופרית ( ,)SOxתרכובות אורגניות
נדיפות ( )VOCפחמן חד חמצני ( )COחלקיקים ( )PMומתכות כבדות
שונות.
כיל פועלת לצמצום פליטות לאוויר של מגוון מזהמים בדרכים שונות
כגון הטמעת טכנולוגיות חדשניות במתקנים ומעבר לדלקים נקיים
יותר .בשל כך ,מאז שנת  2008הופחתו פליטות ה SOx -של החברה
בכ ,45% -פליטות ה NOx -הופחתו בכ 75% -ופליטות ה  PMהופחתו
בכ .35% -ביחס לשנת  2006הופחתו פליטות ה PM -בלמעלה
מ .80% -הדרכים בהן הושגו הפחתות אלו מפורטות בהמשך.

שיפור איכות האוויר באתר אורון,
רותם אמפרט נגב
מוקדי הפליטה הבלתי מוקדיות באתר אורון של
מפעלי רותם אמפרט נגב מטופלים כיום על ידי
מערכות לספיקה ולקליטת אבק .המערכות כוללת
מתקני שאיבת אבק וכן אמצעי הרטבה המיועדים
למניעת פליטת אבק חומר בפריקה ובהעמסה.
מדובר בפיילוט הכולל חמש מערכות לקליטת
אבק :מערכת ההרטבה ,שלוש מערכות לקליטת
אבק בשלבי ההעברה למפעל ומערכת קליטה אחת
בשלב ההעמסה מהמפעל.

פליטות מוקדיות ובלתי מוקדיות
חברת כיל גיבשה תכנית אב מקיפה לטיפול בפליטות בלתי מוקדיות
בכל אתרי החברה בתאום ובאישור המשרד להגנת הסביבה .הקווים
המנחים של התכנית הם:
מניעה במקור של פליטת חומר חלקיקי – הפחתת פוטנציאל פיזור
אבק ממוצרים ,החלפת ציוד לכזה שאינו פולט אבק ,שינוי בתכנון
מערכות ייצור/שינוע קיימות ,קירוי של מקורות פליטה ,סלילה
וריצוף של דרכים ושטחים המהווים פוטנציאל לפליטת אבק.
איסוף וטיפול באבק שנוצר – התקנת מערכות לאיסוף אבק .בשנת
 2008הוחל בתכנון מערך לניטור סביבתי במישור רותם ,בשיתוף
החברות השכנות ,במטרה לנטר את הפליטות לאוויר .במפעל לייצור
חומצה לבנה שבאתר רותם הוחל ביישום תכנית וולונטרית על פי

מודל  IPPCלצמצום פליטות בלתי מוקדיות של איזואמיל אלכוהול.
יישום המודל נעשה בהתאם למסמכי הדירקטיבה האירופית
 IPPC – EC 61/96ובהתאם להנחיות של אגף אוויר במחוז דרום של
המשרד להגנת הסביבה .תוכנית דומה מיושמת במפעל תרכובות
ברום ברמת חובב .בכיל מוצרים תעשייתיים החלה עבודה לבקרה
וטיפול בפליטות בלתי מוקדיות בסיוע חברה אירופית .תרכובות
ברום עמדה ביעד שהציבה לעצמה בנוגע לכימות הפליטות
הלא-מוקדיות והושג אפיון כמותי שלהן .הפליטות הלא-מוקדיות
נמדדות באופן קבוע ופעילויות יזומות לצמצומן נמשכות .חברות
כיל בישראל עומדות בדרישות המשרד להגנת הסביבה והנחיותיו
בכל הקשור לפליטות מוקדיות.
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השקעות בתחום איכות הסביבה:

השקעה של כ-

4.2
מליון דולר

חידוש מנוף
הנמל באתר
 ,BKGגרמניה

תקופת ביצוע2010 :
מטרה:

לאפשר למפעילי הנמל כניסה לעידן חדש של ביצועים
כלכליים ואקולוגיים על ידי החלפת מנוף בן  70שנה במנוף
חדשני ויעיל בעל מבנה הנדסי מתקדם.

תוצאה:

למנוף החדש כושר העמסה של  104טון ,המאפשר
הפחתת פליטות האבק לאוויר בעקבות קיבולת כף גדולה
יותר ,מנוע שקט ,כונן חשמלי ומערכת בקרה אלקטרונית
להפחתת צריכת האנרגיה .כמו כן ,בקבינת המנוף חלונות
גדולים לניצול אור השמש ובמידת האפשר ,שימון חלקי
המנוף ייעשה בשמן מתכלה.
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הפחתה
של 80%

בפליטות של
תחמוצות חנקן
מאז 2008

עמידה בחוק אוויר נקי

 - NOXטון לשנה  //פליטות תחמוצת חנקן
באלפים

חוק אוויר נקי ,אשר נכנס לתוקפו בינואר  ,2011מתייחס לסקטורים
שונים בתעשייה בעבורם נקבעו מועדי החלת חוק שונים .חלק מחברות
כיל בישראל נכללות בשלב הראשון ביישום החוק .מתקנים קיימים
בתעשייה הכימית ,כולל מרבית אתרי הייצור של כיל בישראל ,צפויים
להיכנס למסגרת החוק החל משנת  .2014החוק מסדיר את הטיפול
בגורמי זיהום האוויר השונים במסגרת חוקית אחת .מטרת החוק היא
להביא לשיפור של איכות האוויר ולצמצם את זיהום האוויר לשם הגנה
על בריאות ואיכות החיים.
כיל נערכת לעמידה בחוק אוויר נקי בכל אתרי הייצור שלה הנדרשים
לכך ע”פ החוק וצפויה להשקיע משאבים על מנת להתאים את מפעליה
לדרישות אלה.
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תחילת המעבר לגז טבעי במתקני כיל בישראל הביא לירידה בפליטות
ה NOx -כבר בין  2008ל .2009-בשנת  2010חל צמצום נוסף בפליטות
ה NOx -בכיל בעיקר הודות להפסקת פעילות מנועי הדיזל בתחנת
הכוח במפעלי ים המלח (החל מיולי  .)2010בשנת  2011חל גידול קטן
בפליטות ה NOx -בשל הפעלת גנרטור בעל מנוע דיזל בתחנת הכח
במפעלי ים המלח.
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הפחתה
של 35%

הפחתה
של 45%

בפליטות חלקיקים

בפליטות
תחמוצות גופרית

מאז 2008

מאז 2008

 - SOXטון לשנה  //פליטות תחמוצת גופרית

פליטת חלקיקים  PMטון לשנה

באלפים

באלפים
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פליטות ה SOx -הראו התנהגות דומה לפליטות ה ,NOx -כאשר גם
כאן חלה ירידה עקבית ומתמשכת בין השנים  2008ל 2011-כתוצאה
מההסבה ההדרגתית לגז טבעי.
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ההפחתה העקבית בפליטות החלקיקים ( )PMמשנת  2008נבעה
בעיקר מהתקנת מערכות ספיגה בתנורי היבוש באתרי אורון וצין
(רותם אמפרט נגב) ב ,2008 -ושל התקנת מערכות מסנני שקים
ותחילת ההסבה ממזוט לגז ב .2010 -מגמת ההפחתה בכמות פליטות
החלקיקים נמשכה גם ב 2011 -ונבעה מהתקנת מערכות מסנני שקים
נוספות במפעלי ים המלח.
עם זאת ,ההפחתה המשמעותית ביותר ב ,PM -החלה לפני שנת
 .2008ההפחתה המסיבית בין  2007ל  2008הושגה בעקבות סגירת
מתקן קליית הבזק ברותם אמפרט נגב .כתוצאה ממאמצי מפעלי כיל
להפחתת מזהמי אוויר ,הושגה משנת  2006ועד היום ,הפחתה של כ
 84%בפליטות החלקיקים.
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מתיל ברומיד ופרוטוקול מונטריאול
מתיל ברומיד ( )CH3Brהוא תרכובת של פחמן ,מימן וברום .התרכובת משמשת בעיקר כתכשיר הדברה בחקלאות .מתיל ברומיד הוא
בעל טווח פעולה רחב נגד מגוון מזיקים (חרקים ,נמטודות ,פטריות ,צמחים טפילים ועוד) ומשמש לטיפול בקרקע וכן במבנים ובמוצרים
חקלאיים מאוחסנים.
לחלק ניכר משימושים אלו אין עדיין חלופות העומדות בהבטים סביבתיים ,יצרניים וכלכליים .מתיל ברומיד חשוד כחומר הפוגע בשכבת
האוזון כאשר הוא משתחרר לסביבה .בשל כך ,הוחלט במסגרת אמנה בינלאומית (מונטריאל  ,1987קופנהגן  )1992להכניסו לרשימת
המוצרים המבוקרים ולצמצם בהדרגה את השימוש בו לצרכי חיטוי קרקע ,סחורות וגידולים אשר אינם לצורכי הסגר וקדם משלוח .על פי
האמנה מתוכננת הפסקה מוחלטת של השימוש במתיל ברומיד ב  2015למעט שימושים המוגדרים קריטיים אשר לגביהם 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 מחד ובבחינת פתרונות יעילים ומשולבים מאידך .כך
למשל ,פיתוח חומרים לטיפול ממוקד ,בשילוב טכנולוגיות נוספות ,כגון חיטוי סולרי ,תוך שיפור מתמיד של דרכי היישום .מטרת הפיתוח
היא ניצול יעיל יותר של החומרים ,תוך הקטנה מירבית של פגיעה בסביבה ובהתאם לדרישות הרישוי במדינות שבהן מופעלים חומרים
אלה .במהלך העשור האחרון צמצמה כיל את היקף הייצור בלמעלה מ.80% -

כיל בע"מ  //עמוד 119

טיפול
בפסולת
יצירת פסולת מוצקה והעברתה לטבע גורמת לבזבוז של משאבים,
קרקעות וחומרי גלם ולזיהום סביבתי .קיימות מספר דרכים לטיפול
בפסולת מוצקה :הפחתה במקור ,שימוש חוזר ,מיחזור ,הפקת אנרגיה
מפסולת והטמנה .פסולות האופייניות לתעשייה כוללות שאריות של
חומרי גלם ,מוצרי ביניים או תוצרים שהתקלקלו ,ניזוקו או נפסלו.
לעיתים מדובר בפסולות מסוכנות.
בכיל מייחסים לנושא זה חשיבות רבה ומשקיעים משאבים למציאת
פתרונות שונים לצמצום כמות הפסולת הנוצרת ולשימוש חוזר ומיחזור
פסולת קיימת .במפעלי כיל השונים נעשה שימוש חוזר של פסולת
וזרמי לוואי .זרמי הלוואי של מפעלי כיל משמשים כחומרי גלם במפעלים
אחרים בתאגיד .ייצור הברום מתבצע ,למשל ,באמצעות ניצול הברום
בזרמי הלוואי של בריכות האידוי המשמשות לייצור אשלג .לייצור הברום
משתמשים בכלור ,המהווה זרם לוואי בייצור המגנזיום ועוד.
בישראל ,הצפופה גם כך ,בעית הפסולת חמורה במיוחד שכן מדי
שנה מיוצרים בישראל קרוב ל 5 -מיליון טונות פסולת מוצקה וכמות זו
גדלה בשיעור של כ 5% -בשנה בעוד שהשטח שניתן לייעד למטמנות
הולך וקטן .נכון להיום ,יותר מ 80% -מהפסולת הלא מסוכנת בישראל
מועברים להטמנה.
לכיל מרכז מצויינות העוסק בתחום הטיפול בפסולת .לאחרונה החל
מיזם בחברות התאגיד בישראל לכימות פסולות ופסולות הניתנות
למיחזור .פסולות מזרמים שונים החל בפסולת בניין ,פסולת אלקטרונית
ועד שמנים וגזם ,נמדדות ומטופלות.
היעד בתחום זה לשנים הקרובות הוא לכמת באופן מדוייק את כמויות
הפסולת ,לצמצמן ולהרחיב את היקפי המיחזור בתאגיד.
נכון להיום ,נעשות פעילויות למיחזור פסולות במפעלי כיל בישראל
ובחו”ל .חומרים כגון משטחי עץ ,קרטונים ,נייר ,פלסטיק ,מתכות ועוד
נאספים ומועברים למיחזור .במפעלי כיל בעולם הושג שיפור וכמות
הפסולת הלא מסוכנת המוטמנת הולכת ופוחתת מדי שנה.

כיל מפעילה מרכז
מצוינות העוסק בתחום
הטיפול בפסולת.

במהלך  2011שדרגה חברת  Iberpotashבספרד את מערך
מחזור הפסולת המוצקה הלא תעשייתית בשני מפעלים.
במסגרת הפרויקט נרכשו עשרות פחי מיחזור והוצבו ברחבי
המפעלים בצירוף שילוט המעניק הנחיות כיצד יש למחזר נכון.
כמו כן ,הוצבה במפעל מפה המציינת את מיקומי כל אזורי
המחזור במפעל .הפרויקט לווה בתוכנית הדרכה בנושא מחזור
לכל עובדי המפעל.
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ניהול
סביבתי
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 מפעל ירוק״ של כיל מבוסס על מדדים שהם מעבר לדרישות
החוק כגון :פעילות לחיסכון במשאבים מתכלים) מים ,דלק ,נייר
וכדומה) מחזור וניהול פסולת ,הקמת פינות ירוקות ,עידוד העובדים
למציאת פתרונות ירוקים ,בנייה ירוקה ועוד .הליך ההטמעה של התקן
הירוק מחייב שינויים מהותיים בתפיסות ,בערכים ובהתנהלות הפרט
והחברה.
בסך הכל נקבעו  42מדדים שונים ,כשלכל אחד נקבע ציון מקסימאלי.
צבירה של  70%מהנקודות האפשריות תזכה את המפעל בתואר ״מפעל
ירוק״ ואילו בעת צבירה של  85%מהניקוד יוסמך המפעל ל -״מפעל ירוק
מצטיין״ .ההליך מורכב וכולל מספר שלבים.

לחברות השונות ניתנה האפשרות להגיש להסמכה כל מפעל בנפרד,
או לגשת כאתר אחד ,או אפילו כחברה עם מספר אתרים .מפעל
המעוניין לעבור הסמכה מציג בפני ועדת הסמכה כילית את הפעילות
שנעשית אצלו ,לגבי כל אחד מסעיפי התקן.
ההצגה נעשית במסגרת מבדק הסמכה ,שכולל הצגת הנתונים וסיור
במפעל .לאחר המבדק ,ועדת ההסמכה התאגידית מדרגת את המפעל,
בהשוואה לדירוג שנקבע לסעיפי התקן וקובעת האם המפעל אכן זכאי
להסמכה .ההסמכה תקפה לשנתיים ובתום התקופה ,על המפעל
לגשת שוב למבדק של וועדת ההסמכה התאגידית.
עד כה הוסמכו לתקן ירוק מפעלי כיל הבאים :מפעלי ים המלח ,מפעל
מגנזיום ים המלח ,מפעלי תובלה (אתר דימונה) ,מפעל פריקלאס
בים המלח ,מפעל תרכובות ברום ברמת חובב ,מפעל רותם אמפרט
נגב באתר צין ,מפעל רותם אמפרט נגב באתר אורון ,אתר המכרה
והמוסכים של רותם אמפרט נגב ,מפעל תמי ( ,)IMIמכון למחקר
ולפיתוח בחיפה ואתר השינוע אשדוד.
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 11ממפעלי כיל
הוסמכו למפעלי תקן ירוק
בהליך פנימי וולונטרי
של החברה

מפעל ירוק בכיל –
תהליך ההסמכה וקריטריונים להסמכה
תהליך הסמכה
הפצת קול קורא וקריטריונים
מינוי רפרנט לכל מפעל ,ועדה חברתית
להסמכה ורפרנט לועדה הכילית
מילוי שאלון הערכה עצמית
בחינת השאלון וקיום סיור במפעל
גיבוש המלצה של הועדה הכילית למנכ״ל כיל
על המפעלים להסמכה
הענקת תעודות הסמכה במסגרת כנס בכירי כיל
קריטריונים להסמכה
שימוש מושכל במשאבים:
 אנרגיה חיסכון במים חיסכון בחשמל חיסכון בניירחשיבה ירוקה
מחזור
הדרכה ומודעות
בניה ירוקה
ייזמות
בונוס
רשויות
אזהרות ,קנסות ,אירועים
הדורשים דוח
סה”כ:

 120נקודות

 85נקודות
 65נקודות
 40נקודות
 30נקודות
 20נקודות
 40נקודות
הפחתה בניקוד

 400נקודות
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בנייה ירוקה

בטיחות סביבתית

לכיל מדיניות בנייה ירוקה מתקדמת המבוססת על ההחלטה כי כל
מבנה חדש או כל שיפוץ משמעותי בבנייניה יבוצע על פי עקרונות
של בניה ירוקה .בכיל קיים נוהל מחייב לבחינת סטנדרטים של בנייה
ירוקה בכל מבנה חדש ובשיפוץ מבנה קיים המבוסס על התקן הישראלי
לבנייה ירוקה – ת״י  5281תוך התייחסות מלאה להיבטים של בנייה
ירוקה:
חסכון באנרגיה – צורת המבנה ומיקומו ,מערכות מיזוג אוויר
יעילות ,גופי תאורה חסכוניים ,בקרת מבנים ,שימוש בתאורה
טבעית ,בידוד תרמי וזיגוג כפול לחלונות
חסכון במים  -צמחייה חסכונית ,אסלות דו כמותיות ,חסכמים
וניצול מי גשם להשקייה
פסולת – הפרדת פסולות ופינות מיחזור
איכות אויר  -מערכות אוורור ומתקן לזיהוי פליטות
טיפול בקרינה

בחברות כיל השונות מוטמעת מערכת לניהול חומרים מסוכנים.
המערכת מאפשרת ניהול חומרים מסוכנים במערכת  ERPייעודית,
ניהול של אירועי חירום וכן ניהול מערכת ביטחון ובקרת כניסה.

במהלך שנת  2012מתוכננת להיבנות מעבדה חדשה במפעלי ים המלח
ומבנה שער בכיל מוצרים תעשייתיים בהתאם לתקני בנייה ירוקה.

שימושי מערכת ה :ERP -בקרה של מלאי החומרים המסוכנים
באתרי החברות מול הכמויות בהיתר הרעלים.
ביצוע חסימה למניעת חריגה מהכמות המותרת במהלך הזמנה,
קליטה או העברת החומרים המסוכנים בתוך החברה.
מערכת להפקת בקשות לחידוש היתר רעלים ועדכוני היתר
מהרשויות מתוך בסיס הנתונים הקיים.
גישה מיידית במערכת לגליון הבטיחות ( )MSDSשל החומר
המסוכן .בנוסף ,החברות מפעילות באופן שוטף מערכת
ממוחשבת לבקרת משלוחים ,אשר מבצעת את כל הבדיקות
הנדרשות כדי להבטיח שחומר מסוכן יישלח ללקוח רק כשכל
האישורים קיימים ותקפים .בכיל מוצרים תעשייתיים מופעלת
מערכת ממוחשבת לאישור משלוחים .כל חומר/איכות/אריזה/ארץ
יעד מאושרים על ידי גורם מקצועי מוסמך ובכך מוודאים במגזר
שכל משלוח עומד בדרישות החוק בארץ היעד .יתרה מזאת ,לכל
משלוח מותאמת התוית )או תויות) ועל פי התוויה זו מבוצעת
האריזה וכן מותאמים מסמכי המשלוחים .המערכת מופעלת גם
עבור לקוח ספציפי במידת הצורך .התהליך מיושם גלובלית מכל
אתר.
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רכש ירוק מדיניות העדפה
סביבתית ברכש -

Environmentally Preferable
Purchasing

כחלק ממדיניות הקיימות של כיל אימצו חברות כיל מדיניות רכש ירוק.
וועדת רכש ירוק של מרכז מצוינות רכש מבצעת בחינה של מוצרים
חדשים ׳ירוקים׳ אשר יחליפו מוצרים שהשפעתם על הסביבה גדולה
יותר .ועדת היגוי בכירה דנה בהמלצות ועדת הרכש הירוק והיא זו
שמאשרת את הכנסת המוצרים הירוקים לשימוש בחברות .במסגרת
מדיניות הרכש הירוק רוכשת כיל סדרה של מוצרים כגון ציוד וחומרים
משרדיים ,אמצעי תאורה ,רכבים ,חומרי אריזה ,ציוד ומתקנים ייצור
ועוד.
הקרטיונים לבחינת המוצרים הירוקים:
מתן עדיפות למוצרים בעלי תו תקן ירוק
מתן עדיפות למוצרים בעלי דרוג אנרגטי נמוך
אישור מוצרים בהתאם לתווי הסמכה מוכרים (תו תקן ישראלי או
מגוף הסמכה בינלאומי מוכר).
עדיפות למוצרים /חומרים הניתנים לשימוש חוזר /סילוק באופן
ידידותי לסביבה

בית מקלף בבאר שבע ששופץ על ידי כיל
והוסמך אחרי השיפוץ כבניין ירוק
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הבטים חברתיים

סביבת עבודה
העסקה הוגנת
בטיחות וגיהות
תרומה לקהילה
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11,910
מספר עובדי כיל בשנת 2011

עובדי חברת כיל הם מקור ההנעה 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
מירב 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.

עובדי כיל בחלוקה גיאוגרפית
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סביבת
עבודה
2011

2010

ישראל

5,306

5,200

גרמניה

1,270

1,237

ספרד

1,160

1,023

אנגליה

1,037

955

הולנד

435

243

ארה״ב

1,040

942

סין

654

584

צרפת

358

333

ברזיל

102

106

אחרים

548

412

סה״כ עובדים 11,910

כח האדם בכיל מנה נכון לסוף שנת  11,910 ,2011עובדים מתוכם 44
עובדים במטה כיל ויתרתם בחברות הבנות .העליה במספר העובדים
נובעת בעיקר מתוספת כ״א בגין רכישת חברות ברחבי העולם ,השלמת
השקעות במפעלים חדשים והגדלת ייצור.

11,035

3%

הולנד

6%
סין

45%
ישראל

11%

9%

אנגליה

גרמניה

2%

צרפת

9%

9%

ספרד

ארה”ב

5%

אחרים

1%

ברזיל
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כיל גאה להיות חברה מובילה בתחום היציבות התעסוקתית

התפלגות גילאיי עובדי ובכירי כיל:
התפלגות גילאים
800

נשים בכיל

600

מספר הנשים העובדות בכיל נכון למאי 2012
הינו  750( 1,451בישראל ו 701 -בחו״ל).
שיעור הנשים ביחס לסך עובדי החברה
בישראל הינו  13%ו 15% -בחברות כיל בחו״ל.
אחוז הנשים בהנהלת חברות כיל ישראל עומד
על .19%
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מספר בני המיעוטים המועסקים בכיל נכון
למאי  2012הינו  378( 523בישראל ו145 -
בחו״ל) .שיעור בני המיעוטים ביחס לסך עובדי
החברה בחברות בחו״ל עומד על  5%ובישראל
עומד על .8%
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בני מיעוטים בכיל
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העסקה
הוגנת
הקוד האתי של כיל קובע כללי התנהגות ראויים לחברה ולעובדיה,
ובהם כבוד לזולת – שמירה על כבוד האדם ,שיויון הזדמנויות ,מניעת
אפליה והקפדה על מילוי זכויות עובדים לפי החוק והסכמי העבודה.
כיל מייחסת חשיבות רבה למתן תנאי עבודה הוגנים לכל עובד ובכלל
זה לכל עובד של חברה קבלנית שאינו נימנה עם עובדי החברה אך
מוצב באחת מחברות הקבוצה .כל עובדים של חברה קבלנית 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 .אין כל חשש לפגיעה
בזכויות אלה.
כמו כן ,החברה אינה מעסיקה ילדים מתחת לגיל  17ובאתרי הייצור לא
מתחת לגיל  .21בשנת  2011החלה כיל בשלבים ראשוניים של הטמעה
ויישום של תכנית אכיפה בנושא חוקי עבודה .מטרת התכנית לוודא
שהפעילות השוטפת נעשית בהתאם לחוקי העבודה וזאת באמצעות
מערכת של הדרכות ,רענונים ,ביקורות של משרדי עו”ד ליחסי עבודה,
תיעוד ובקרה .כחלק מתהליך הבקרה על שמירת זכויות עובדים של
חברה קבלנית מבוצע מעקב תקופתי על ידי רואה חשבון חיצוני,
במטרה לוודא שהפעילות נעשית על פי חוק ועל פי הנהלים עליהם
הוחלט בחברה (עמידה בנספח “דוח גולדשמידט״) .לא זוהו אתרים
בהם קיימת סכנה לעבודות כפייה .ליקויים הנמצאים מתוקנים לאלתר.

הוצאות שכר בכיל

הוצאות שכר כיל

באלפי דולרים

2009

2010

2011

938,181

1,002,900

1,180,265

הסכמי העסקה ועובדים זמניים
עובדי כיל בישראל מועסקים על פי הסכמי עבודה קיבוציים והסכמים
אישיים לבכירי כיל .הסכמי העבודה הקיבוציים נחתמים לתקופה
מוגדרת ומחודשים מעת לעת .על פי חוק ,אם לא נחתם הסכם קיבוצי
חדש ,מוארכים תנאי ההסכם לתקופה של שנה נוספת או לתקופה
בלתי מוגבלת ,לפי המקרה ,אלא אם כן נתן צד לצד האחר הודעת
ביטול .עובדים בכירים בתפקידי אמון מיוחדים וחברי ההנהלה מועסקים
בהסכמים אישיים אשר אינם מוגבלים בזמן וניתן לסיימם בהודעה
מראש של כמה חודשים בהתאם למוסכם ועפ”י החוק .בישראל עומד
שיעור עובדי החברה המועסקים בהסכמי עבודה קיבוציים על כ.90% -
עונתיות בתעסוקה קיימת בכיל ברמה מוגבלת מאוד ונובעת מצרכים
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  9חודשים בהתאם לחוק.
בנוסף ,התקשרה הקבוצה בישראל עם קבלני משנה לקבלת שירותים
מיוחדים במיקור חוץ ,שלא בתחום עיסוקי הליבה של החברה ובתחומים
של התמחות ומקצועיות כגון שמירה ,אריזה ,אחזקה ,הסעדה ,ניקיון
וכדומה.
מתוך  11,910עובדי כיל 562 ,עובדים הינם עובדים של חברה קבלנית
( 46בישראל ו 516 -בחו”ל) והם מוגדרים כעובדים זמניים.
שאר העובדים החיצוניים המועסקים בכיל במיקור חוץ ,אינם כלולים
במצבת כח האדם של חברות כיל ,כיוון שהם מועסקים לפי פרוייקט
או אספקת שרות ייחודי ומקצועי בתחום התמחותם שאינו בליבת
העסק של כיל .לפי החלטת הדירקטוריונים של כיל והחברות הבנות
בישראל מאוקטובר  ,2004קבלנים המעסיקים עובדים במפעלי כיל
בישראל נדרשים לתת לעובדיהם ,המועסקים דרך קבע עבור כיל,
תנאיי שכר העולים על החובה על פי חוק .על פי ההחלטה ,יחויבו
המעסיקים להעניק לעובדים ,מלבד שכר שוטף שיהיה גבוה לפחות
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ב 5% -משכר המינימום הקבוע בחוק ,גם הפרשות לפנסיה ,הפרשות
לפיצויי פיטורים ,דמי הבראה ,ביגוד הולם ,שי לחגים ,בדיקות רפואיות
ועוד .נושא זה נבדק כאמור על ידי רו”ח חיצוני בכל חברות החברה.

שינויים ארגוניים
בחברות כיל ,שינויים ארגוניים מבוצעים בהסכמה עם ועד העובדים
ובכל מקרה כל הפעילויות בתחום משאבי אנוש ובכלל זאת נושא זה
מטופל בהתאם לחקיקה המקומית בכל אזור פעילות.

פרישת עובדים
כיל גאה להיות חברה מובילה בתחום היציבות התעסוקתית .מרבית
העובדים הנקלטים בכיל נשארים לעבוד בה במשך שנים רבות ,במקרים
רבים אף לעשרות שנים .כיל מציעה לעובדיה תנאיי העסקה מצויינים
ומסלולי התמקצעות וקידום .בשל כך שיעור פרישת העובדים בכיל הוא
נמוך ביחס לשאר ענפי המשק בכלל וביחס לענף התעשייה בפרט .גם
בעתות של ירידה בפעילות העסקית כיל עושה מאמצים להגן על זכויות
עובדיה ועל תעסוקתם .מספר הפורשים המצטבר בקרב עובדי כיל
ישראל בשנת  2011היה  65עובדים המהווים  1%בלבד מכלל עובדי
כיל ישראל .שיעור הפרישה ירד ביחס לשנת  2010אז פרשו  79עובדים
שהיוו  1.5%ממצבת כח האדם של כיל ישראל.

הכנת עובדים לפרישה
כיל עושה מאמצים לסייע לעובדיה גם בשלב הפרישה .בחלק מחברות
של כיל מתקיים קורס הכנה לפרישה בהיקף של  14 -6ימים .קורס
זה עוסק בהיבטים שונים של המעבר מחיי עבודה לתקופת הפנסיה.
הקורס כולל סדנאות והרצאות במגוון נושאים רלוונטיים לפנסיונר
החדש כגון:
ההיבט הפסיכולוגי של הפרישה ,השפעת הפרישה על המערכת
המשפחתית והזוגית ,הרצאות של רופא סקסולוג בנושא זוגיות
ואינטימיות לאחר הפרישה
הרצאת עו”ד בנושא הסדרי רכוש במשפחה צוואות וירושות
הרצאות בנושא בריאות  -תזונה נכונה והתעמלות ,ניצול הפנאי
והתנדבות בקהילה
הרצאה בנושא ניהול כלכלת המשפחה ,נושא זכויות במס הכנסה
וזכויות בביטוח לאומי
תדירות הסדנא נקבעת בהתאם לצורך ,אחת לתקופה או לחילופין כאשר
מקודמות תוכניות של פרישה מוקדמת .בחלק מהמפגשים משתתפים
גם בני ובנות זוג של הפורשים.
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ענת טל
סמנכ"ל חטיבת המוצרים התעשייתיים
כיל מוצרים תעשייתיים

ד"ר יפעת ברקת
סמנכ"ל מחקר ופיתוח
כיל מוצרים תעשייתיים

העצמת נשים בכיל
כיל פועלת לקידום נשים בארגון .במסגרת פעילות זו ,הוקם בשנת
 2011הפורום להעצמת נשים שמטרותיו הם בניה וחיזוק המנהלות
הבכירות בחברה ,הכרות וביסוס קשרים רוחביים בין הבכירות בפורום,
מתן כלים להעצמה והתפתחות אישית וניהולית ,חשיפה לדרג הניהולי
הבכיר בחברה ,חשיפה לנשים מובילות במשק הישראלי והשפעה על
התרבות הארגונית.
התוכנית תימשך כשנתיים ,במהלכן ייפגש הפורום אחת לחודשיים.
משתתפות הפורום נדרשות למחויבת לתהליך וחלה חובת השתתפות
בכל המפגשים ולקיחת חלק פעיל בפרויקט אחד לפחות שהפורום יוזם.
התוכנית מנוהלת על ידי ועדת היגוי וחברות הפורום.

“מפגשים נודדים” לעובדות בחברות השונות
של פורום הנשים בכיל
קיום מפגשים של נציגות הפורום עם קבוצות נשים
במפעלים
קיום שיח בנושאי הליבה של הפורום ודיון בדילמות
אישיות/מקצועיות
שיח בנושא הקשיים ודרכי התמודדות של הנשים
העובדות בחברה
חשיפה לכמה שיותר נשים
העברת תכנים של העצמה נשית מתוך התכנים
של הפורום
יצירת מעגל חברתי/נשי במפעל

הפורום עתיד להמשיך ולפעול באופן שוטף על שלושה צירי פעילות
שהוגדרו לו:
 .1העצמה ואימון חברות הפורום – ציר פעילות זה כולל :טיפול
בדילמות ניהוליות אישיות במסגרת הפורום ,גיבוש אופק ניהולי
אישי ,העצמה אישית ,חיזוק המנהלות בחברות ,חשיפה למנהלים
בארגון ,חשיפה לתהליכים /נושאים ברמה הכילית ולימוד שיטות,
דרכים ומודלים לניהול נשי.
 .2קידום עשייה בכיל – ציר פעילות זה כולל :הקמת פורטל מנהלות
מובילות ,תוכנית העצמה לאקדמאיות בארגון ,תוכנית חניכה
למנהלות חדשות בארגון“ ,מפגשים נודדים” לעובדות בחברות
השונות וחשיפת הפורום בהדרכות ופורומים שונים בחברות.
 .3תרומה לקהילה – ציר פעילות זה כולל :גיבוש “אמירה חברתית”
של הפורום ,מתן דגש לנושאים הקשורים למצוינות ,ניצול
הכישוריים הייחודיים ,הניהוליים והמקצועיים של הנשים בפורום
לטובת הקהילה ,איתור אוכלוסיית יעד/נושא לקידום מצוינות
חברתית ושילוב של נשות הפורום בפעילות בתחום שיבחר.

במהלך שנת  2012הפורום קידם ששה פרויקטים מרכזיים:
 .1אימוץ מוסד נשי
 .2חניכת מנהלות חדשות
 .3מפגשים נודדים לעובדות החברה השונות
 .4תוכנית להעצמת האקדמאיות בארגון
 .5סדנה לאימון אישי וקבוצתי
 .6חניכה פנים ארגונית על ידי מנהלים בכירים בכיל
בתום שנת  ,2012יוצגו הישגי הפרויקטים עד כה בפורום ניהולי בכיל.
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68

הדרכה
והכשרת
עובדים

בשנת  ,2011כל עובד בכיל
קיבל בממוצע כ 68 -שעות
הדרכה במגוון תחומים.

אופטמיות
כיל משקיעה באופן קבוע בפיתוח ,אימון
והכשרת המשאב האנושי בחברה .מרבית
מנהלי כיל בשכבות הביניים ועד הבכירים
ביותר צמחו מתוך החברה ועל כך גאוותה.
לצורך פעילות הפיתוח וההדרכה הסינרגטית
הוקם בישראל מרכז למידה ,העוסק בכמה
תחומים מרכזיים – פיתוח סוגיות ארגוניות
המשותפות לחברות בכיל ,הכשרה ופיתוח
מנהלים ,ביצוע קורסים מקצועיים ,כנסים
מקצועיים וימי עיון .צוות הנהלת המרכז
מורכב מאנשי הפיתוח וההדרכה במגזרים.
בנוסף ,במרכז הלמידה וביחידות ההדרכה
בחברות מתקיימות הדרכות תקופתיות
בתחומים שבהם יש לכיל תכניות אכיפה
פנימית :הגבלים עסקיים ,ניירות ערך,
בטיחות ,אקולוגיה ,מניעת הטרדה מינית
ואתיקה.
כמו כן ,מתבצעות פעילויות נוספות להעלאת
רמת המקצועיות ,כגון :קליטת עובדים בעלי
השכלה מקצועית בתחומים שונים ,ביצוע
קורסי מיון והכשרה ראשוניים (במקצועות
הפעלה/אחזקה) הכנת תיאורי עיסוק
בתחומים שונים (הפעלה  /אחזקה  /בטיחות
 /ביטחון  /אקולוגיה  /פרויקטים) וכו’.

במהלך שנת  2010בוצע מיפוי של
“פרופיל המנהיגות של המנהל
הבכיר בכיל” .פרופיל זה נבנה
לצורך פיתוח ,הכשרה וקידום של
מנהלים בכירים בכיל .על בסיס
הפרופיל נבנו ומיושמות תוכניות
פיתוח ארגוני הכוללות :תהליכי
קליטה ומיון של בכירים ,תוכניות
פיתוח מנהלים לכל המיצבים
הניהוליים ,תכנון עתודה ניהולית
והערכת מנהלים.

דבקות
במטרה
וקבלת
החלטות

טיפוח
הקשר
הבין-אישי

ראיה
וחשיבה
מערכתית

פרופיל
המנהיגות של
המנהל הבכיר
בכיל

אחריות,
"ראש גדול"

צניעות

דוגמא
אישית
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בטיחות
וגהות
יצור 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 סיכון למי שעלול לחרוג משימוש נאות באמצעיי
הבטיחות.
כדי להבטיח את בטיחותם של העובדים ויתר האנשים הנמצאים
במפעליה ,נדרשת כיל לעמוד בתקני בטיחות וגהות תעסוקתית
מחמירים הנקבעים על ידי חוקים ותקנים מקומיים ובינלאומיים .כיל
משקיעה משאבים רבים באמצעי בטיחות וגהות תעסוקתית ,בשאיפה
למנוע תאונות ומתוך דאגה מתמדת לעובדי החברה.
כיל הציבה לעצמה יעד של ״אפס תאונות״ בשנים הקרובות .בראייה
רב שנתית ,מתבטא היעד בחתירה מתמדת לשיפור ולמצוינות בתחום
הבטיחות בכל אתר ואתר ,במטרה להשיג ירידה במספר התאונות
וה״כמעט תאונות״ ובשיפור רמת הבטיחות בעבודה.
נושאי הבטיחות והגהות כלולים גם בהסכמי העבודה .בין היתר נכללות
בהסכמים הוראות כגון חובת בדיקות רפואיות טרם קבלה לעבודה
וביצוע בדיקות רפואיות אחת לתקופה של  3-1שנים .כמו כן ,כולל
תקנון העבודה מגוון הוראות בנושאים דוגמת היגיינה ותקנון המשמעת
מקיף בין היתר התייחסות לעבירות בטיחות.
בחברות כיל פועלות ועדות בטיחות פריטטיות בהם חברים נציגי הנהלה
ונציגי העובדים .כל ועדה אחראית לקביעת הוראות בטיחות ויישומן ,כגון
חובת השימוש בציוד מיגון אישי ,בדיקות תקופתיות לעובדים ,קנסות
בגין עבירות בטיחות ועוד.
כמו כן ,פועלים צוותי שיפור במפעלים על מנת לפתח וליישם רעיונות
מתקדמים ומקוריים לשיפור רמת הבטיחות .מדי שנה ,מתקיימות
תחרויות נושאות פרסים על הישגים בתחום הבטיחות.
כמו כן ,פועל בכיל פורום מצוינות בטיחותית תאגידי שבו שותפים אנשי
הבטיחות מהחברות בארץ ובעולם .בפורום נדונות הנחיות ומדיניות
כיל ומוצגים אירועים ופעילויות שנעשו בחברות כיל השונות.

מדיניות כיל בתחום הגיהות והבטיחות כוללת ,בין היתר:
שיפור מתמיד של יעדי הבטיחות והגיהות והטמעתם בהמשך
ליעד של ״אפס תאונות״.
אימוץ תקנים בינלאומיים ועמידה בסטנדרטים המקובלים בעולם
בתחום הבטיחות.
עידוד רמה גבוהה ובלתי מתפשרת של עירנות לבטיחות ולגיהות
בקרב העובדים ובכלל זה ,בקרב נותני השירותים ,קבלני ההקמה,
המובילים ,הספקים ואורחי המפעלים .ישום תהליכים מתקדמים
של בטיחות התנהגותית ,הדרכה ומניעת תאונות.
הדרכה ,הסמכה ותרגול פנימי להעמקת הידע והמוכנות בתחום
הבטיחות .ההדרכות מבוצעות בדרך כלל במרכז ההדרכה הכללי
של הקבוצה.
בדיקה וניטור הגיהות התעסוקתית והסביבתיות באזורי העבודה
כנדרש על פי התקנות ואף מעבר לכך.
ביצוע הערכות סיכונים גיהותיים שוטפות למניעת חשיפת
העובדים לסיכונים הנובעים ממוצרים ותהליכים במפעלים.
ביצוע בדיקות רפואיות תקופתיות לעובדים והפעלת מערך
רפואה תעסוקתית ורפואה מונעת בתוך המפעלים ,בשיתוף
פעולה עם בתי החולים ומומחים לרפואה תעסוקתית ומונעת.
הפעלת מערך טיפול בתקלות מחוץ למפעלים.
ועדות הבטיחות במגזרים והוועדות הפעילות במפעלים ,בוחנות מדי
תקופה את ההישגים ,את אירועי הבטיחות ואת העמידה ביעדים
שנקבעו במדיניות הבטיחות של החברה.
במגזרים מופעלת תכנית אכיפה בתחום הבטיחות והגיהות ומתקיימים
מבדקים פנימיים וחיצוניים שוטפים לווידוא עמידה בדרישות הדין
והוראות כיל .ניתוח אירועי תאונה ו -״כמעט תאונה״ מבוצע בכל חברות
כיל ישראל ובמרבית החברות באירופה וארה״ב.
הפעולות השונות בתחום הבטיחות ,ניתוח של תאונות וכמעט תאונות
ובקרה על עובדים ועובדים של חברה קבלנית באות לידי ביטוי בירידה
המתמדת במדדי הבטיחות העיקריים :תאונות עבודה והעדרויות.
בגרפים הבאים מוצגים נתוני תאונות העבודה וימי ההיעדרויות בכיל
בשנים .2011-2007
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40%
בחמש השנים האחרונות כיל צמצמה
את מספר ההיעדרויות ביותר מ – 40%

סה”כ תאונות עבודה (חברה+קבלן) 2007-2011
סה”כ ימי היעדרות (עובדי חברה בלבד) 2007-2011

תאונות עבודה חברה  +קבלן 2007-2011
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ביטחון

אבטחת מידע והתמודדות עם איום סייבר

הואיל ובמפעלי כיל מצויים חומרים מסוכנים רבים ורכוש רב ערך ,כיל
משקיעה מאמצים ומשאבים רבים בשמירה על ביטחונם של אתרי
הפעילות שלה ,הקהילה הסובבת והעובדים במפעליה .מדיניות הביטחון
בחברות כיל מבוססת על יישום הנחיות חוקים ותקנות ישראליים
ובינלאומיים מחמירים ואף מעבר לנדרש על פי הנחיית הרשויות .פעילות
הביטחון מבוצעת תוך שיתוף פעולה עם גורמי הביטחון המקומיים
בתחומי הפעילות של החברה .בשנת  2008החלה כיל בביצוע עיבוי
מערך הביטחון במפעלים בישראל .נושאי ביטחון נבדקים גם כשגרה
במסגרת הבקרה הפנימית התקופתית ברחבי העולם.

הנהלת כיל רואה חשיבות רבה בטיפול והערכות בתחום זה
ולכן בוצעו מהלכים רבים ,ביניהם :מונו בעלי תפקידים ,אושרה
מדיניות אינטגרטיבית לטיפול בנושא ונקבעו תכניות עבודה
במגזרים השונים .בוצעו סקרי סיכונים בכלל המפעלים בארץ
ובחלק ממפעלי התאגיד בעולם .כלל העובדים עוברים הדרכות
פרונטאליות להעלאת מודעות ולימוד התמודדות עם האיום.
נכתבו והופצו נהלי עבודה עדכניים בתחום .מבוצעת השקעה
משמעותית של משאבים בכלל המגזרים לשיפור מערך ההגנה
הטכנולוגי והפיזי אל מול איום הסייבר בדגש על הגנת המפעלים
עצמם .הושם דגש והושקעו משאבים לעמידה בדרישות רגולציה
של הרשות הממלכתית לאבטחת מידע במפעל דשנים.

בשנת  2011השלימה כיל סדרה של פרויקטי מיגון באתרי מישור רותם
(רותם אמפרט נגב) ובחברת דשנים וחומרים כימיים .כמו כן ,ביצעה
כיל סקר אמצעי ביטחון בכל אתרי ומשרדי כיל בעולם והבנתה הנחיות
לשיפורם כולל הדרכת והכנת החברות לתקן הביטחון האמריקאי
.C-TPAT

יחידת החילוץ וההצלה של מפעלי ים המלח
יחידת החילוץ של מפעלי ים המלח הוקמה בשנת  2010והיא יחידת
החילוץ היחידה והראשונה בישראל הפועלת מתוך מפעל תעשייתי.
כיום ,מונה היחידה כ 65 -עובדים ועובדות מכל הסקטורים המקצועיים
של מפעלי ים המלח בסדום .המניע להקמת היחידה היה ההשערה
שבעת שתתרחש רעידת אדמה בישראל ,איזור ים המלח יהיה מנותק
משאר חלקי הארץ מספר ימים וכוחות ההצלה יהיו עסוקים במוקדי
האסון בריכוזי האוכלוסייה העיקריים במרכז הארץ .עם הקמת יחידת
החילוץ ,חל תהליך של גיוס פנימי והכשרה של העובדים :כולם עובדים
שהתנדבו ליחידה ונבחרו בקפידה לפי כשירותם לתפקד בתנאי לחץ
לאורך זמן .היחידה עורכת על בסיס שנתי תרגיל חירום כלל מפעלי
ובו נבחר תרחיש של אירוע רעידת אדמה .מדובר רק בצעד ראשון
עבור הערכות כיל לאירוע רעידת אדמה ,ובהמשך יוקמו יחידות דומות
בחברות אחרות בכיל.

כלל הפעילויות מנוהלות ומבוקרות ע״י מספר מרכזי מצוינות
בכיל בדגש על מרכז מצוינות  ITובשיתוף מרכז מצוינות מחשוב
תהליכי ומרכז מצוינות ביטחון.
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בריאות עובדים

מניעת עישון במפעלי ים המלח

כחלק מהקוד האתי של החברה כיל מחויבת להגנה על בריאותם של
העובדים.

במפעלי ים המלח נעשתה פעילות למניעת עישון במסגרת יום
ללא עישון העולמי ב .31.5.2012 -מטרתו של יום זה ,המתקיים
מדי שנה מאז  ,1987היא להעלות על סדר היום הציבורי את
המודעות לנזקי העישון ולמניעת תמותה ותחלואה ממחלות
הנגרמות בעקבות עישון טבק ,ובמקביל לחזק את המאבק כנגד
התופעה בקרב הציבור הרחב וקובעי המדיניות .סמנכ״לית
משאבי אנוש נרתמה לקיים את אירועי היום ,במאמץ להגביר
את המודעות למניעת עישון בקרב כלל עובדי החברה .ליד
חדר האוכל בסדום הוצבו שתי עמדות לבדיקת רמת הריווי של
החמצן בדם וקבוצת ״נאמני עישון״ עברה בין המפעלים וחילקה
חומרי הסברה .עמדה נוספת הוצבה בלובי בניין המשרדים
בבאר שבע ,וגם בה הוצעו חומרי הסברה .הפעילות נועדה
כמובן לעודד מעשנים להפסיק לעשן ,ויחד עם זאת לעורר
מודעות בקרב המעשנים הפסיביים לסכנות שבעישון כפוי .נציין
כי מנתוני ארגון הבריאות העולמי עולה כי השימוש בטבק לסוגיו
גובה כשישה מיליון קורבנות בשנה 600,000 ,מהם עקב חשיפה
פסיבית.

תוכנית אכיפה למניעת עישון
מעבר להגדרות החוק החברה מבצעת הדרכות ופעילויות הסברה
בנושא מניעת עישון ומפעילה קורס לגמילה מעישון לעובדים.

התוכנית כוללת  3מרכיבים:
 .1ברמה האישית  -הכוונה פרטנית ועידוד לפעילות ,כושר והרגלי
תזונה נבונה
 .2ברמת סביבת העבודה  -העלאת המודעות לאורח חיים פעיל
ולתזונה בריאה
 .3ברמת תנאי השירות  -שיפור מערך ההזנה והתאמת השירות
לתזונה בריאה

כיל משקיעה באופן קבוע בקידום הבריאות של העובדים והמנהלים
בקונצרן באמצעות מגוון פעילויות .בישראל מבוצעות הפעילויות הבאות:
בדיקות רפואיות תקופתיות  -עובדי כיל בישראל עוברים בדיקות
תקופתיות במכונים רפואיים מוסמכים .בבדיקות סקר אלו בודקים
את מצבו הרפואיי של העובד ,מזהים גורמי סיכון ,מנהלים מעקב אחר
פרמטרים רפואיים לאורך שנים ובמידת הצורך מפנים את העובד
לטיפול או המשך מעקב רפואי על ידי רופא משפחה ורופאים מומחים.
מפרט הבדיקות נבחן אחת לתקופה עם גורמים מקצועיים ומותאם
לסטנדרטים מקצועיים המקובלים ברפואה ולחידושים לאור מחקרים
בנושא רפואה מונעת ורפואה תעסוקתית.
רופא תעסוקתי
שירות קבוע הניתן לעובדי כיל על ידי רופא מומחה שמייעץ לחברה
בתחומי רפואה מונעת ,יעוץ רפואי שוטף בנוגע לקליטת מועמדים
לעבודה ,הפרשה למבטחים ,שינוי מצב ביטוח לאומי ,בדיקות כושר
עבודה של עובדים לאחר תאונה או מחלה והתאמת התפקיד למגבלות
רפואיות של העובד.

תוכנית בריאות
בשנתיים האחרונות כיל הפעילה תוכנית בריאות שמטרתה שיפור
כשירותו התפקודית של העובד ,שיפור בריאותו של העובד (הפחתת
גורמי סיכון למחלות לב ולסרטן ,והפחתת וימי מחלה) והגדלת שביעות
רצונו של העובד ממקום עבודתו.
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ספורט בBK Guilini -
 BK Giuliniהיא בין החברות הראשונות בגרמניה לייסד ״מועדון
ספורט״ .מדובר במסורת ארוכת שנים של מועדון ספורט פעיל בו
משתתפים עובדי החברה כולל עובדים לשעבר ופנסיונרים .כמו כן,
בשנת  ,2011זכה המפעל לארח את טורניר הכדורגל האירופאי של כיל.
כ 20 -קבוצות הכוללות כ 200 -שחקנים ,נשים וגברים ,השתתפו ועודדו
על ידי מאות עובדי החברה .כל המשתתפים נהנו מפעילויות ספורט,
כיבוד ובידור ביום בלתי נשכח ברוח של משחק הוגן ואחוות כיל.
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תרומה
לקהילה
אנו בכיל מאמינים כי הבסיס ליכולת שלנו לפתח את עסקינו
ולהצליח ,הוא בראש ובראשונה החברה והקהילה שבה אנו פועלים.
החברה והקהילה הם :העובדים המוכשרים שאנו מעסיקים ,הצרכנים
שקונים את מוצרינו ,תושבי הסביבה שבה נמצאים 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.
בשנת  2001גיבש דירקטוריון כיל מדיניות אסטרטגית בדבר מעורבות
והשקעה בחברה ובקהילה .תקציב התרומה השנתי של כיל מאושר
בהתאם לתוכנית זו .כיל מעודדת את עובדיה להשתתף במגוון פעילויות
התנדבות לקידום הקהילה ומשתפת פעולה עם עשרות ארגונים
חברתיים וסביבתיים בפרויקטים במגוון תחומים כמפורט להלן .כיל
עושה מאמצים לתמוך במגוון רחב של קבוצות וקהילות במקביל
להתמקדות במספר תחומי פעילות המהווים פרויקטי דגל של כיל.
פרויקטי הדגל של כיל נמשכים מזה שנים רבות ונוגעים במישרין לליבת
פעילותנו כחברת תעשייה ישראלית גדולה הפעילה בנגב.

פרויקטי דגל
פרויקט המועדוניות
פרויקט הדגל של פעילות כיל בקהילה בשנים האחרונות הינו פרויקט
ליווי המועדוניות לילדים בסיכון בגילאי בי״ס יסודי בישובים שונים.
פרויקט המועדוניות כולל פיתוח וטיפוח של המועדוניות על ידי מימון
כספי והקניית תכנים חינוכיים וערכיים באמצעות קשר פעיל והדוק
של עובדי הקבוצה וגמלאיה המלווים את פעילות המועדוניות .כל אחת
מחברות כיל העיקריות אימצה ישוב בנגב או בצפון הארץ וכל מתקן יצור
או אגף בכל חברה אימץ את אחת מהמועדוניות בישוב שבה החברה
נמצאת .התרומות למועדוניות כוללות שעות התנדבות של צוותי
העובדים ,מימון וביצוע תחזוקה ותיקונים במבני המועדוניות ,פיתוח
סביבתי ,התקנת מחשבים וציוד חשמלי ,תרומת משחקים וספרים
ומימון פעילויות העשרה ,טיולים ופעילויות בחגים ובחופשים .בשנת
 2011אימצו עובדי ומנהלי כיל כ 60 -מועדוניות .סכום התמיכה עמד
על כ 2.8 -מיליון ש״ח ששימשו באופן ישיר למימון פעילויות העשרה,
טיולים ואירועים .עוד הושקעו אלפי שעות התנדבות על חשבון זמנם
הפרטי של העובדים ,הגמלאים ובני משפחותיהם.

העצמת ישובי הבדואים בנגב
מזה שש שנים מרכזת חברת מפעלי תובלה של כיל פעילות קהילתית
נרחבת בחברה הבדואית באיזור הנגב .הפעילות כוללת שורה ארוכה
של פרויקטים התחומי הרווחה ,הבריאות ,החינוך ,התרבות ,והסביבה.
בשנת  2011המשיכה כיל את פעילותה והשקיעה בפעילות במסגרת
המגזר הבדואי כ 1.5 -מיליון ש״ח .כלל חברות כיל שותפות ופעילות
בעשייה ההתנדבותית.
לצורך קידום הפעילות ההתנדבותית מסתייעת כיל בארגונים מקצועיים
שאותם היא מממנת כגון:
עמותת נגב בר קיימא  -מפעילה מערך הדרכה וסיוע בקרב
ישובי הבדואים לקידום השמירה על ערכי הטבע והסביבה
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עמותת בית איזי שפירא  -ארגון קהילתי הפועל בישובים בנגב
לקידום אנשים בעלי צרכים מיוחדים באמצעות שירותי חינוך
ותמיכה מקצועית בתוך הקהילה הטבעית שלהם .הארגון מקדם
חינוך לקבלת השונה והעצמה בקרב ילדי הבדואים.
מרכז מידע והכוונה להשכלה גבוהה  -פועל במתן סיוע
לצעירי החברה הבדואית בנגב בחשיפה ,הכוונה ומידע בתחומי
ההשכלה הגבוהה.
עמותת ליאלי לרווחת ילדים בסיכון  -פועלת מתוך להעצמת
הקהילה הבדואית .בין היתר ,מפעילה מועדוניות לילדים מבתים
במצוקה כלכלית ונפשית.
תחנה לטיפול באם ובילד – רהט – מסייעת באספקת ציוד
ייחודי לטיפול בילדים עם קשיים מוטוריים ותקשורתיים .סיוע של
אנשי מקצוע להורים עם ילדים במוגבלויות שונות.
רשות שמורות הטבע והגנים  -הרשות בשיתוף פעולה עם כיל
וגופי חינוך של הרשות ושל החברה הבדואית מקיימות פעילות
להעלאת רמת המודעות לשמירת הטבע ואיכות הסביבה תוך
פיתוח מנהיגות צעירה בנושאים אלו .הרשות מבצעת הכשרות
והדרכות לילדי היישובים הבדואים כולל בפזורה ומפעילה תחנות
האכלה לחיות בר.
דוגמאות לפרויקטים שבוצעו במסגרת התוכנית:

רווחה
הפעלת מועדוניות לילדים ממשפחות בעלות צרכים מיוחדים,
המועדוניות משמשות ״בית חם״ לסיוע בהכנת שעורי בית,
העשרה ,תגבור ,פעילות חברתית ולימודי מחשב.
טיפול פרטני בילדים מעוכבי התפתחות ,ריפוי בדיבור
ופיזיוטרפיה.
פרוייקט ״ילדים בסיכון״ העונה על צרכי הילדים ממשפחות
מצוקה כולל התערבות פסיכו-חברתית.
תמיכה במרכז תעסוקתי שיקומי  -לנפגעי נפש.
שירותי חינוך לילדים בעלי צרכים מיוחדים בסביבתם הטבעית.
הפעלה וסיוע בגני הילדים.

תעסוקה והשכלה גבוהה
עידוד הסביבה העסקית למתן שוויון הזדמנויות לתעסוקת
אקדמאים מהחברה הבדואית על פי הכשרתם וכישוריהם.
הפעלת מרכז השמה המקשר בין המעסיקים למועמדים ,כולל
תהליך הכנה וליווי המועמדים והפעלת סדנאות ומרכז הערכה
למיון וקידום מועמדים.
סיוע למרכז הכשרה לקידום קריירה וכישורים עסקיים.
עידוד וליווי הנוער להמשיך להשכלה הגבוהה ,ולבחירת מקצוע.
הפעלת שני מוקדי מרכז מידע להשכלה והכוונה שמטרתם.
העלאת רמת הנגישות להשכלה אקדמאית ובסיוע מערכתי
בהתמודדות עם החסמים בקהילה ומול הדרישות האקדמיות.
קיום סמינרים ,סיורים במוסדות להשכלה ,סיוע והכוונה במכינות,
פסיכומטרי ולימודי האנגלית.

העשרה ,חוגים וטיולים
חוגי העשרה מגוונים – ספורט ,מוסיקה ,אומנות ויצירה ,משחקי
חברה ועוד.
טיולים והפעלות ,קייטנת קיץ אקולוגית ,מסיבות וחגיגות ימי
הולדת לילדים ועוד.
חוגים בתחום רפואת הפה והשיניים ותזונה נכונה.
הפעלת ״תוכנית חן״ הפועלת לשינוי עמדות ילדים ובני נוער כלפי
אנשים בעלי מוגבלויות ונכויות התפתחותיות וקבלת השונה.
יצירת תשתית חברתית לפעילות ועשייה התנדבותית בתוך
הקהילה.
איתור ואימוץ ילדים לתוכנית העשרה באמצעות מכון וייצמן
למדע.

עמוד  // 140דוח אחריות תאגידית

שימור ערכי טבע וסביבה
תהליך ארוך טווח לשינוי הניהול הסביבתי באמצעות מערכת
החינוך ,הרשויות המקומיות ופעילות בשכונות ובקהילה .שמירה
על המגוון הביולוגי ,הנופים והאקולוגיה באמצעות מערכת החינוך
בפזורה.
הכשרת עובדי הרשויות ,סיוע בהסמכה ל.ISO-14000 -
פרויקט משותף עם ״אשל הנשיא״ – חוויה חינוכית מעשית
לתלמידים בחברה הבדואית -פרויקט הקושר איכות סביבה,
כלכלה וחקלאות.
פיתוח מנהיגות צעירה מקומית והגברת המודעות לשמירה על
ערכי הטבע במקביל למורשת ואורח החיים (רעיית צאן ,פיזור
פסולת ,רכבי שטח).
דוגמא נוספת לתמיכה בפזורה הבדואית היא פרויקט אימוץ ״גדוד
הסיור המדברי״ על ידי חברת כיל דשנים .רוב המשרתים בגדוד הסיור
כלוחמים המסיירים לאורך הגבולות עם עזה ועם מצרים ,הם בדואים
בעיקר מהנגב .במסגרת הפרויקט ,תרמה החברה משאבים לזיווד בית
הספר המיוחד של הגדוד ,כולל התקנה של תשתית אינטרנט.

סיוע בתחומי רווחה ובריאות
תרומה לארגון ווריאטי
השקעה מרכזית של כיל בשנים האחרונות שהסתיימה בשנת ,2009
הייתה השתתפות בקרן התרופות מצילות חיים .לאחר הכנסת
התרופות מצילות החיים לסל התרופות ב 2009 -קיבלה הנהלת קרן
התרופות החלטה ,בהסכמת השותפים לקרן ,להעביר את יתרת הסכום
שנשארה בפרויקט לשימוש ארגון ווריאטי לסיוע לילדים במצוקה .בשנת
 2011העבירה כיל  250אלף ש״ח לווריאטי מתוך הסכום שנותר.
תרומה לאגודת אלו״ט
בשנת  2011החליט דירקטוריון כיל על תרומה של מיליון ש״ח נוספים
לאגודת אלו״ט כסיוע לצורך השלמת בניית כפר האירוסים -בית אלו״ט

למתבגרים ,בבאר שבע .התרומה התקבלה לשם בניית שני מבני
מגורים נוספים ,מרכז עבודה וחדר אוכל .התרומה הינה השלמה לסדרה
של תרומות שהעניקה כיל לצורך הקמת כפר האירוסים במהלך ארבעת
השנים האחרונות .עד היום כיל תרמה לפרויקט זה סך כולל של 7.75
מליון ש״ח.
במסגרת סיוע לבעלי צרכים מיוחדים כיל סייעה למתבגרים תשושי נפש
הגרים ב -״כפר רפאל״ ,מעון משפחתי בסמוך לבאר שבע ,בפריטי
ציוד שונים לפרנסתם ולרווחתם בעלות של כ 200 -אלף ש״ח .כמו כן,
עובדי ומנהלי החברות מסייעים לפעילות המעון בייעוץ בתחומי הניהול
וההנדסה .בנוסף ,תרמנו וליווינו את ״בית השנטי״ במדבר בפעילות
למען בני נוער שנפלטו מבתיהם ברחבי הארץ.
תרומה לבית חולים סורוקה
בשנת  2011תרמה כיל סך של מיליון ש״ח לבית החולים סורוקה
בנגב ,המשרת את תושבי הנגב ובכלל זה גם את עובדי כיל ,המפעלים,
המשפחות והקהילה בה פועלות חברות הקבוצה .כמו כן ,בתקופת
הקיץ מסייעים ילדי העובדים למשימות שונות בביה״ח ,בבתי אבות,
במועדוניות ,ובפעילויות בקהילה בשיתוף עם העיריות ,כאשר שכר
הילדים משולם על ידי חברות כיל .כיל ממקדת מעורבותה הקהילתית
ביישובי הפיתוח בנגב ,בדימונה ,ירוחם ,ערד ,באר שבע ובישובי הבדואים
בנגב ,וכן גם בצפון  -בקרית אתא ,חיפה ועוספייה ,הכל באזורים בהם
מתגוררים מרבית עובדיה ,שרווחתם ורווחת הקהילה עליה הם נמנים
הינה בעלת חשיבות מיוחדת לכיל .כיל ממקדת פעילותה בקרב ילדים
ונוער מוגבלים ,ילדים ונשים במצבי סיכון ,אוכלוסייה בקשיים סוציו-
אקונומיים קשים ,אוכלוסייה נזקקת ובעלת צרכים רפואיים מיוחדים וכן
בחינוך ובמצוינות של תלמידים בתחומי כימיה ,מחשוב ,יזמים צעירים
והכרת תעשייה.
בנוסף ,כיל תרמה ב 2011 -אמבולנס לארגון ״עזרא למרפא״ של הרב
פירהר .הארגון מספק שרותים לתושבים מוגבלים בבאר שבע והסביבה.
המהלך יוצר קשר הדוק יותר לנגב ולפעילותו הברוכה והחשובה של
הרב פירהר במתן יעוץ רפואי הנדרש מעת לעת למשפחות נזקקות.
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תרומה לאגודות סיוע
כיל מסייעת ותורמת הן בכסף והן בשווה כסף ,לאגודות סיוע שונות
הפועלות בדרום הארץ ובין היתר ,לעמותת ״חיים״ לסיוע לילדים חולי
סרטן ומשפחותיהם ,לאגודת ״אל -סם״ בב״ש ,לארגון ״ניצן״ לקידום
לקויי למידה ,ללהקת ״בת דור״ לילדים בב״ש ,לאגודה למלחמה בסרטן
בסניף ערד ,לארגון ״יד שרה״ בב״ש ,לעמותה לבטיחות בדרכים ,לקרן
עזרה לעולים נזקקים בנגב ולעמותות נוספות הפועלות בישובי קהילות
העובדים של כיל בנגב.
אימוץ יחידות צבאיות
חברות כיל בשיתוף הועד למען החיל מאמצות מספר יחידות צבאיות
ובסיסים שונים ,מקימות פעילויות משותפות ותורמות לרווחת החיילים.
לאחרונה הצטרפה כיל לפרויקט ״אמץ לוחם״ ,שמפעילה האגודה למען
החייל במסגרתו כיל דשנים מאמצת את גדוד הסיור המדברי .החברה
התחייבה בתרומה של  100אלף ש״ח בשנה לתקופה של שלוש שנים
ברציפות ,בנוסף לפעילויות אימוץ משותפות ותוכניות לקליטת קצינים
וחיילים ללימודים ולתעסוקה בכיל.
תרומת חבילות מזון
חברות כיל ממירות את השי לחגים (ראש השנה ופסח) שהיה נהוג
לשלוח לעמיתים וגורמים חיצוניים ,למאות חבילות מוצרי מזון ותווי
שי ומקדישות אותם כתרומה למשפחות נזקקות בערי הפתוח בנגב
וכן חבילות ממתקים לילדים חולי סרטן המאושפזים ומטופלים גם
במסגרות יומיות במרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע (במסגרת עמותת
״חיים״).

שיקום אתר מחנה
העובדים ההסטורי במפעלי ים המלח
במהלך  2011הוחל בשיקום מחנה העובדים בסדום ששימש את
עובדי המפעל החל מ 1934 -ועד .1957
מפעל האשלג הארץ ישראלי ,שהוקם בצפון ים המלח ב1930 -
והתרחב לסדום ב ,1934 -היה אחד מהמפעלים הציוניים
הגדולים של טרום הקמת המדינה ותרם בשיאו ליותר מ50%-
מהיצוא של ארץ ישראל המנדטורית.
בימים שלפני הקמת המדינה ,נחשב מפעל ים המלח למופת
להקמת תעשייה יש מאין ,לשיתוף פעולה בין יהודים וערבים,
לסיוע לחברי קיבוצים בפרנסה ,למיסוד חיי חברה וקהילה
תוססים בתנאים כמעט בלתי אפשריים ,לנטילת חלק חשוב
בהגנה ושמירה על אזור ים המלח בזמן מלחמת השחרור,
ובקיצור  -למימוש החזון הציוני.
השאיפה היא להפוך את מחנה העובדים למרכז מבקרים ,שיציג
את פעילות המפעלים בעבר ובהווה .מפעלי ים המלח נושאים
בגאווה את מורשתם ורואים בה חלק בלתי נפרד מהתעשייה
המפוארת שקמה לחופו של ים המלח.
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סך התרומות הכספיות של כיל
בשנת  2011הסתכם בכ  18-מיליון
ש"ח .סכום זה אינו כולל את שעות
העבודה הרבות שהקדישו עובדיה
בהתנדבות אשר בחלק מהמקרים
הינם על חשבון זמן העבודה.

פעילות למען נשים
כיל מקדמת פעילות למען המגזר הנשי ובעיקר בסניפי ״ענב״ל״ ומסל״ן
שבבאר שבע .בחודש אוגוסט  2008אושרה מסגרת לתרומה בסך של
כ 2 -מליון ש״ח על פני  5שנים לענב״ל ולמסל״ן (בחלקים שווים).
ענב״ל הוא מרכז תמיכה בילדים נפגעי אלימות מינית .מסל״ן מלווה
נשים נפגעות אלימות ותקיפה מינית בהליך השיקום בצד הפסיכולוגי
והסוציאלי.

תרומה לקהילה בתחומי איכות הסביבה
ביצוע ניקוי יזום של ציר התנועה בערבה ממפעלי ים המלח ועד
אילת.
הצבת תחנות רענון בערבי חג וחול מועד סוכות ופסח בכביש
הערבה.
תחזוקת דרכים לשמורות טבע ונוף בנגב.
תחנת האכלת עופות דורסים על ידי רשות הטבע והגנים לצורך
הגדלת מספר העופות הדורסים בארץ.
סיוע למטיילים באזורי פעילותה.
סיוע לאירועי תרבות אזוריים ובכללם צעדות ,רכיבה על אופניים
בעיקר של עמותות מוגבלים שונות ,טיולי שטח ועוד.

תמיכה בחינוך ,השכלה ומדע
העסקה של חניכים ושת״פ 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 כ  60חניכים תלמידי כיתות י״א וי״ב מארבעה
בתי ספר בנגב :עמל דימונה ,עתיד פריקלאס ,עמל באר שבע ואורט
ערד .התלמידים לומדים ארבעה ימים בבתי הספר ועובדים יומיים
בשבוע במפעלים בעיקר במחלקות האחזקה ,חשמליה ומחסנים .בבתי
ספר התלמידים לומדים במגמה מקצועית ,שמעניקה להם תעודת
מקצוע בתחומים הבאים :חשמלאות ,מסגרות ,מכונאות ,מקצועות
הרכב ועיבוד שבבי.

כל חניך שמגיע אלינו מקבל חונך ,עובד בחברה שמלווה אותו לאורך כל
הדרך הן בהיבט המקצועי של לימוד וקבלת הכשרה מקצועית מעשית
כהמשך ללימודים בבית הספר ,והן בהיבט החינוכי של עזרה בהקניית
כלים להתמודד עם החיים הבוגרים על ידי לקיחת אחריות ,מוסר
עבודה ,קבלת מרות ,השתלבות בחברה וקבלת כלים להמשך החיים.
אנו גאים בכך שרוב התלמידים בסיום כיתה י״ב מתגייסים לצבא
וגאים בכך שחלק מהחניכים שעברו מסלול זה נקלטים לאחר השירות
הצבאי בחברות שלנו במקצוע אותו למדו בתיכון .אנו רואים בתוכנית
זו חשיבות גבוהה בהיבט של תרומה לקהילה ובהיבט של בנית עתודה
מקצועית לקליטה לחברה.

״יש לנו כימיה״  -עידוד לימודי הכימיה בשיתוף עם
מכון וייצמן
לימודי הכימיה משכו משך שנים רבות סטודנטים ובני נוער רבים
לעסוק בתחום .עם התפתחות העולם האינטרנטי ומקצועות נוספים,
פחתה אט אט התעניינות זו עד לכדי הבנה כי בשנים הקרובות צפוי
מחסור באנשי הוראה לכימיה ולמדעים .הנושא כמובן קשור בכך כי
כבר בחטיבות הביניים ובתיכונים ,פחות ופחות בני נוער בוחרים
להגביר את מקצועות המדעים ופונים לאלטרנטיבות אחרות.
על מנת ולנסות להפוך את המגמה השלילית הזו ,מזה ארבע שנים
ברציפות מובילה כיל יחד עם המרכז לקשר בין התעשייה הכימית
ומערכת החינוך במחלקה להוראת המדעים במכון וייצמן ,יוזמה
משותפת לעידוד לימודי הכימיה בקרב תלמידי תיכון – ״יש לנו כימיה״.
מטרת הפרויקט היא לחשוף בפני התלמידים את עולם הכימיה,
להדגיש את חשיבותה ותרומתה לחיי היומיום ולהציג את הקשר של
הכימיה לתעשייה ,לסביבה ,לחברה ולפרט ,תוך כדי יישום של דרכי
למידה מגוונות ובלתי-שגרתיות .במרכז הפעילות תחרות ארצית בה
משתתפים מדי שנה מאות תלמידים מעשרות בתי ספר ברחבי הארץ.
את הפרויקט מלווה צוות המעניק לתלמידים הדרכה צמודה ומקשר
במידת הצורך בינם לבין מדענים ומהנדסים מהאקדמיה ומהתעשייה
הכימית.
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השתתפות בתחרות הארצית לכימיה ,תעשייה וסביבה "יש לנו כימיה" התלמידים למדו על כימיה בכלל ועל שימושיה במפעלי כיל בדרום:
על הברום ,האשלג והפוספט כחומרי גלם ועל התוצרים והמוצרים של
מספר בתי
מספר
מספר
ספר
המשתתפים
המשתתפים
שנה
מפעלי ים המלח ,רותם אמפרט נגב ,תרכובות ברום ,פריקלאס ומפעל
שהגיעו לשלב
שעלו לשלב
בפרוייקט
הגמר
הגמר
המגנזיום.
( 2008תשס”ט)

220

115

22

( 2009תש”ע)

250

150

25

( 2010-2011תשע”א)

700

165

20

( 2011-2012תשע”ב)

670

170

30

העבודות שעלו לשלב הגמר מוצגות בכנס סיכום הנערך במתכונת של
כנס מדעי המשלב הרצאות ופעילויות מליאה עם מושבים מקבילים.
בנוסף מתקיימת תערוכת כרזות ,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 והנחיות לביצוע .לפרויקט אתר אינטרנט המלווה את
התלמידים לאורך השנהhttp://stwww.weizmann.ac.il/g-chem/ :
learnchem

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 השנייה 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 הכימיה ולתעשייה הישראלית .במהלכן ,התלמידים למדו על
הקשר שבין הכימיה והתעשייה ועל ביטויי הכימיה בחיי היום יום.

לכל סדנא הגיעו נציגי כיל מהחברות השונות ,סיפרו על המפעל בו הם
עובדים ושילבו ניסוי כימי הקשור בו .ייחודה של הפעילות במעורבות
גדולה של מנהלים ,אנשי מו”פ ,אנשי שיווק ,איכות הסביבה ,מהנדסי
תהליך וגיאולוגים .כיל שמחה לשתף פעולה עם תעשיידע בפעילות
ההעשרה והעידוד של לימודי הכימיה במיוחד ,לאור העובדה שבשנים
האחרונות נרשמה ירידה במספרם של בוגרי המגמה ,הן בתיכונים והן
באוניברסיטאות.

תרומה להקמת בית הספר ללימודי קיימות במרכז
הבינתחומי בהרצליה
בשנת  2010התקשרה כיל בהסכם למתן תרומה של  7.5מיליון ש”ח
להקמת בית הספר ללימודי קיימות במרכז הבינתחומי בהרצליה.
הצדדים להסכם התרומה הינם החברה לישראל ,בתי זיקוק לנפט בע”מ
וכיל .מימון חלקה של כיל הינו עד .2013
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השפעת
מפעלי כיל
על הכלכלה בישראל
כיל מהווה אחד ממקורות התעסוקה הגדולים ביותר לתושבי הנגב
והדרום .כיל מעסיקה מעל  5,000עובדים ישירים ועשרות אלפים
נוספים באופן עקיף.

התפלגות עובדי כיל לפי אזורי מגורים
במחקר שערכו ד”ר מוסי רוזנבוים וד”ר מיקי מלול מאוניברסיטת
בן־גוריון ,שפורסם במהלך שנת  ,2010נבחנה התרומה של המפעלים
הגדולים של כיל מן ההיבט של השפעה על התוצר הלאומי בנפת הדרום
ובכלל הארץ והן מן ההיבט של השפעה על התעסוקה .ממצאי המחקר
מעידים על מקומה של כיל בכלכלה המקומית:

גודל התרומה של מפעלי כיל בדרום הארץ (“כיל דרום”) עומדת
על כ 13% -מהיקף התמ”ג של נפת באר-שבע ו 1.3%-מהתמ”ג
של מדינת ישראל
התרומה של כיל דרום לתעסוקה בנפת באר-שבע עומדת על
כ 9%-ועל כ 1%-מכלל התעסוקה בישראל
מתוך כל אלו ,וגם ללא ניתוחי ההשפעות החיצוניות והשפעות
האגלומרציה ,מפעלי כיל דרום מהווים גורם כלכלי מרכזי בנפת
באר-שבע ומשמעותי בהיקפו במדינה
לפעילותה של כיל תועלות רבות נוספות למשק הישראלי ולדרום הארץ
שלא זכו לביטוי במחקר .אולם גם ללא ניתוח כמותי של תועלות אלו,
חשיבותה של כיל לכלכלה המקומית ברורה.

כיל בע"מ  //עמוד 145

התפלגות עובדי כיל לפי אזורי מגורים

6%1%

 - 39%באר שבע
 - 25%דימונה
 9%ערד

12%
2%
9%

39%

 - 2%ירוחם
 - 12%דרום אחר
 - 6%ישובי המרכז
 - 6%ישובי הצפון
 - 1%ישובי בני מיעוטים

6%

25%
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אודות
הדוח
גבולות הדיווח של דוח אחריות תאגידית
לשנת .2011
דוח זה מסכם את פעילות כימיקלים לישראל בע״מ בנושאים חברתיים,
כלכליים וסביבתיים.
 .1תקופת הדיווח :בדוח מדווחים נתונים המסכמים את השנה
הקלנדארית  .2011לדוח צורפו נתונים משנים קודמות על מנת לאפשר
השוואה בין שנים ,לאתר מגמות ולהציב יעדים עתידיים.
 .2מחזוריות הדיווח :דוח האחריות התאגידית האחרון של כימיקלים
לישראל פורסם בשנת  2011וסיכם את פעילות כיל לשנת  .2010דוח
 2010היה דוח  GRIמלא ברמת דיווח  .Bבמהלך שנת  2010פירסמו
המגזרים העיקריים של כיל ,מגזר הדשנים ומגזר המוצרים התעשייתיים,
דוחות אחריות תאגידית העומדים ברמה  Bשל ה GRI -כל מגזר בנפרד.
בכוונת כיל להמשיך ולפרסם מדי שנה דוחות אחריות תאגידית על פי
עקרונות ה  .GRIדוח זה הינו דוח המקיף את פעילות התאגיד בכל רחבי
העולם.
 .3גבולות הדיווח :הנתונים הכמותיים בדוח זה נוגעים לשלושת
מגזרי כיל :מגזר דשנים ,מגזר מוצרים תעשייתיים ומגזר מוצרי תכלית.
בנוסף מדווחים הביצועים של חברת מגנזיום ים המלח .הנתונים נאספו
מכל מפעלי התאגיד בארץ ומעשרות אתרי ייצור ברחבי העולם .נתוני
הסביבה המובאים בדוח נאספו ממרבית אתרי הפעילות של כיל בעולם,
האחראיים ל 93% -במונחים של הכנסה .חשוב לציין כי בדוח זה לא
נכללו נתונים לגבי מיזמים משותפים הנעשים מחוץ לגבולות המגזרים
וכי הנתונים החברתיים ,בהקשר של פעילות בחו״ל ,מדווחים רק על ידי
אתרי ייצור מרכזיים.

 .4תוכן הדוח :חברת כיל מדווחת על פי עקרונות היוזמה לדיווח
גלובלי  .The Global Reporting Initiative -זוהי יוזמה בין מגזרית
לדיווח סביבתי-חברתי של עסקים ,בהשתתפות ארגונים חברתיים-
סביבתיים וגורמים עסקיים .פרטים נוספים ניתן למצוא באתר
 .www.globalreporting.orgהדוח עומד בדרישות רמה  Bשל
ה GRI -וכולל התייחסות לנספח מגזרי ()GRI Sector Supplement
של תעשיית הכרייה והמתכות הרלוונטי למספר חברות בתאגיד.
על מנת לאפשר מעקב תקופתי אחר המגמות והתהליכים העיקריים
המתרחשים בתאגיד המידע ,הדוח כולל מידע ממספר שנים .בשנים
האחרונות נעשו שינויים בארגון ונרכשו חברות חדשות .חלק מהמגמות
המדווחות בתחום הביצועים הסביבתיים מושפעות הן מכך שהיתה
עליה משמעותית בייצור בהשוואה לשנת  2009והן מהצטרפות של
אתרי ייצור חדשים שהחלו לדווח משנת  2011בלבד.
הנושאים המדווחים בדוח זה נבחרו על פי הקריטריונים של הGRI -

ביניהם קריטריון המהותיות ( .)materialityכיל נמצאת בשיח עם מחזיקי
העניין שלה באופן שוטף .מידע נוסף בנושא שיח עם מחזיקי עניין ניתן
למצוא בעמוד  .50הדגשים 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 על ההשפעות הסביבתיות של החברה,
הן ברמה המקומית-ישראלית והן ברמה הגלובלית .כיל מדווחת בדוח
זה על השפעותיה הסביבתיות העיקריות הן ברמת התאגיד והן ברמות
פירוט גבוהות יותר על מנת שהדוח יהיה רלוונטי למחזיקי עניין רבים
ככל הניתן .הדוח מציג את יעדיה העיקרים של כיל ושל מגזריה השונים
לטווח הקצר ולטווח הארוך.
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 .5שיטות 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 וחישובים בעת הצורך (אלא אם צוין
אחרת) .על מנת לעמוד על המגמות המתרחשות בחברה בכל אחד
מנושאי הדיווח ,נעשה גם ניסיון לספק מידע משנים קודמות .הצגת
הנתונים בדוח נעשתה על-פי פרוטוקול ה.GRI -
 .6שינויים בדיווח :זוהי השנה השנייה בה נאספים נתונים מאתרי הייצור
של כיל מכל רחבי העולם .כיוון שתשתית הדיווח עדיין בהקמה בקרב
חברות התאגיד בחו״ל ,מספר חברות דיווחו נתונים חלקיים .הטמעת
תשתיות הדיווח תמזער עיוותים אלה בעתיד ואנו צופים שיפור מתמיד
באיכות הדיווח .השינוי המשמעותי מדוחות קודמים הן של המגזרים והן
של התאגיד הוא הרחבה משמעותית של גבולות הדיווח .הדוח הנוכחי
כולל את אתרי הייצור של התאגיד הפרוסים בכל רחבי העולם .כיל אינה
מעבירה את הדוח לביקורת חיצונית בשלב זה (.)external assurance
בטווח הארוך ,כיל רואה עצמה כחלק מהמגמה העולמית של מעבר
לדוחות משולבים .דוחות משולבים הינם דוחות שנתיים בהם כלולים כל
הנתונים הפיננסים הנדרשים מחברות וההתייחסות לנושאים חברתיים
וסביבתיים .דוחות אלו יעברו בהכרח מבדק חיצוני.
דוחות האחריות התאגידית של כיל מופצים בשפות העברית והאנגלית,
בישראל ובעולם ומפורסמים באתר האינטרנט של כיל.

עמוד  // 148דוח אחריות תאגידית

רשימה מלאה של החברות
מגזר דשנים
מדינה

מיקום

חברה

פעילות עיקרית

ישראל

מישור רותם

רותם אמפרט נגב

כריית סלעי פוספט וייצור חומצות
זרחן ודשנים

ישראל

צין ,הנגב

רותם אמפרט נגב

כריית והעשרת סלעי פוספט

ישראל

אורון ,הנגב

רותם אמפרט נגב

כריית והעשרת סלעי פוספט

ישראל

סדום

מפעלי ים המלח

כרייה וייצור של אשלג דק ומגולען

ישראל

מפרץ חיפה

דשנים וחומרים כימיים

ייצור דשנים (בעיקר לשוק היש־
ראלי)

ישראל

עומר ,צפע

מפעלי תובלה

שינוע ואיחסון מטען

ספרד

Catalonia

Iberpotash

כרייה וייצור של אשלג

הולנד

Amsterdam

ICL Fertilizers Europe C.V

ייצור דשנים  P, PK, NPוNPK -

גרמניה

Ludwigshafen

ICL Fertilizers Germany GmbH

ייצור דשנים  P, PK, NPוNPK -

אנגליה

Boulby Mine, Loftus, Saltburn
by the Sea, Cleveland

Cleveland Potash

כרייה וייצור של אשלג

טורקיה

Bandirma

Rotem-Turkey

הפקת מוצרי קלציום-פוספט
ונוזלי ניקוי תעשיתיים

ישראל

באר שבע

מטה כיל דשנים

מטה ראשי

מדינות שונות
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ואסיה

כיל דשנים

משרדי מכירות

ארה”ב

Charleston

Charleston, Everris

ייצור דשנים מצופים (שיחרור
איטי) ותערובות דשנים

הולנד

Heerlen

Heerlen, Everris

ייצור דשנים מצופים (שיחרור
איטי) ותערובות דשנים

אנגליה

Ipswich

Nutberry Peat Works, Everris

כרייה וייצור של מצע גידול

ארה”ב

Summerville

Summerville, Everris

ייצור דשנים מצופים (שיחרור
איטי) ותערובות דשנים

הולנד

Waardenburg

Everris International BV

מטה ומשרד מכירות

ארה”ב

Dublin, Ohio

Everris NA Inc Dublin

מטה ,משרד מכירות ,מחקר
ופיתוח

ספרד

Totana

Fuentes

ייצור דשנים מיוחדים ,תערובות
 NPKודשן מוצק

ספרד

Los Patojos

Fuentes

ייצור דשנים מיוחדים ,תערובות
 NPKודשן מוצק

ספרד

Almeria Port

Fuentes

מחסנים ולוגיסטיקה

ספרד

Cartagena Port

Fuentes

ייצור דשנים מיוחדים

בלגיה

Grobbendonk

Nu3 N.V

משרדי מכירות

מדינות שונות
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Everris
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מגזר מוצרים תעשייתים
מדינה

מיקום

חברה

פעילות עיקרית

ישראל

רמת חובב

תרכובות ברום

ייצור תרכובות על בסיס ברום,
כולל מעכבי בעירה ,קוטלי עש־
בים ,חומרי הדברה ,מוצרי קידוח
נפט ,מוצרים להפחתת פליטת
כספית ועוד

ישראל

מישור רותם

חברת ברום  -פריקלאס

ייצור מוצרי על בסיס מגנזיה ,בעי־
קר תוספי-מזון ומוצרים לתעשיות
הפרמצטיקה ,הפלדה ,הגומי,
הרכב והדשנים

ישראל

סדום

חברת ברום (וכלור) ים המלח

כרייה וייצור של ברום

ישראל

סדום

מפעלי ים המלח  -חטיבת מלחי
ים המלח

ייצור מלחים שונים כולל מלח
שולחן ומגנזיום-כלוריד

גרמניה

Bitterfeld

ICL-IP Bitterfeld

ייצור מעכבי בעירה מבוססי זרחן

הולנד

Zevenaar harbor

ICL-IP Terneuzen

ייצור תרכובות על בסיס ברום
לתעשיות הפרמצטיקה ,הבנייה,
הפלסטיק ,קוטלי עשבים ,חומרי
הדברה ועוד

אירלנד

Wexford

Medentech

ייצור ( aqua-tabsטבליות לטיהור
מים)

צרפת

Caffiers

Scora

ייצור חומרים על בסיס מגנזיה
לתעשיות הפלדה והפרמצטיקה

ארה”ב

West Virginia

IPA

ייצור מעכבי בעירה מבוססי זרחן
ונוזלים הידאוליים לבוכנות

ארה”ב

West Virginia

Clearon

ייצור מוצרי טיהור מים על בסיס
כלור

סין

Jiangsu

Lianyugang Dead Sea Bromine

ייצור חומרי הדברה

סין

Shandong

Sino-Brom Compounds

ייצור מוצרים על בסיס ברום,
בעיקר מעכבי בעירה ומוצרי
טיהור מים

סין

Jiaxing port

.Jiaxing ICL Chemical Co

בבנייה; מתוכנן לייצור חומרי הד־
ברה על בסיס ברום ,מוצרי טיהור
מים ,ומעכבי בעירה על בסיס
זרחן בשלב הקרוב

הולנד

Amsterdam

IPE

מחסנים ולוגיסטיקה

סין

Zhejiang

Jiaxing ICL

מחסנים ,לוגיסטיקה ומכירות

ישראל

מפרץ חיפה

Novetide Ltd

ייצור חומרי גלם לתרופות

ישראל

מפרץ חיפה

תמ”י

מחקר ופיתוח

יפן

Tokyo

ICL-IP JAPAN Ltd

מחסנים ומשרד מכירות

מדינות שונות
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כיל מוצרים תעשייתיים

משרדי מכירות
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רשימה מלאה של החברות

מגזר מוצרי תכלית
מדינה

מיקום

חברה

פעילות עיקרית

גרמניה

Ladenburg

BK Giulini Ladenburg

ייצור פוספט ומוצרים על בסיס
פוספט כגון תוספי מזון ומוצרים
לתעשיות הנייר ,טיהור המים,
הבנייה ואחרות

גרמניה

Ludwigshafen

BK Giulini Ludwigshafen

ייצור פוספט ומוצרים על בסיס
פוספט כגון תוספי מזון ומוצרים
לתעשיות הנייר ,טיהור המים,
הבנייה ואחרות

גרמניה

Memmingen

Anti-Germ Germany

ייצור מוצרי היגיינה ונוזלי ניקוי
תעשייתיים

צ’כיה

Praha

Anti-Germ Czech rep

ייצור מוצרי היגיינה ונוזלי ניקוי
תעשייתיים

אוסטריה

Neumarkt

Anti-Germ Czech rep

ייצור מוצרי היגיינה ונוזלי ניקוי
תעשייתיים

צרפת

Vaas

Anti-Germ France

ייצור מוצרי היגיינה ונוזלי ניקוי
תעשייתיים

אנגליה

London

Fibrisol Service London

ייצור תוספי מזון

גרמניה

Weinheim

Fibrisol Service Muscalla

ייצור תוספי מזון

גרמניה

Eisenbacher

Eisenbacher Dentalwaren ED
GmbH

ייצור סגסוגות לצרכים דנטליים

טורקיה

Bandirma

BKG Kimya

ייצור מטהרי מים ומוצרים לתע־
שיית הנייר

צרפת

Aix-en-Provence

Biogema

ייצור מעכבי בעירה על בסיס
APP 100%

סין

Jiangyin

BKG Jiangyin

ייצור מוצרים על בסיס פוספט
לתעשיות הנייר ,טיהור-המים,
פרמצטיקה ,קוסמטיקה והנעליים

סין

Shanghai

Shanghai Tari

ייצור תוספי מזון

סין

Angang

BKG Jiangyin

ייצור מוצרים על בסיס פוספט
לתעשיות הנייר ,טיהור-המים,
פרמצטיקה ,קוסמטיקה והנעליים

סין

Kunming

Yunnan BKG Tianchuang

ייצור פוספטים מיוחדים לתעשיית
המזון ותעשיות אחרות

ארה”ב

Carondelet, Missouri

ICL PP LP Carondelet

ייצור חומצות זרחן ופוספטים
לתעשיות המזון ,טיהור המים,
המתכת ותעשיות נוספות

ארה”ב

Carteret, New Jersey

ICL PP LP Carteret

ייצור חומצות זרחן ופוספטים
לתעשיות המזון ,טיהור המים,
המתכת ותעשיות נוספות
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קנדה

Kamloops

ICL PP LP Kamloops

ייצור מעכבי שריפות יער

ארה”ב

Lawrence, Kansas

ICL PP LP Lawrence

ייצור חומצות זרחן ופוספטים
לתעשיות המזון ,טיהור המים,
המתכת ותעשיות נוספות

ארה”ב

Ontario, California

ICL PP LP Ontario

ייצור מעכבי בעירה ארוכי-טווח

ברזיל

Sau Paulo

ICL Brazil Adicon- SBDC

ייצור פוספטים ותרכובות נלוות
לתעשיית המזון וצרכים תע־
שייתיים נוספים

ברזיל

Sau Paulo

ICL Brazil SJDC

ייצור פוספטים ותרכובות נלוות
לתעשיית המזון וצרכים תע־
שייתיים נוספים

ישראל

מישור רותם

Puriphos

ייצור חומצה זרחתית לבנה

אוסטרליה

Melbourne

Fibrisol Service Australia

ייצור תוספי מזון

הונגריה

Nyíregyháza

Anti-Germ Hungary

ייצור מוצרי הגיינה ונוזלי ניקוי
תעשייתיים

ארה”ב

Indiana

ICL PP Hammond

ייצור פוספטים מיוחדים -מעכבי
קורוזיה וחלודה עבור תעשיות
הצבע והציפוי

מקסיקו

Nuevo Leon

ICL Fosfatosy Aditivos Mexico
SA de C.V

ייצור מגוון מוצרים על בסיס
פוספט

ארה”ב

Montana

ICL PP Webster Groves

מחקר ופיתוח

גרמניה

Dusseldorf

BK Giulini GmbH

מחקר ופיתוח

ארה”ב

St. Louis

ICL PP Hq

מטה ראשי

ברזיל

Sao Paulo

ICL Brasil LTDA

מטה ראשי

מדינות שונות
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כיל מוצרי תכלית

משרדי מכירות

אחרים
מדינה

מיקום

חברה

פעילות עיקרית

ישראל

סדום

מגנזיום ים המלח

ייצור מגנזיום טהור וסגסוגות
מגנזיום
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אינדקס

דיווח מלא

דיווח חלקי

ניתוח ואסטרטגיה
אינדיקטור

תוכן

דווח בשנת  2010דווח בשנת  2011עמוד בדוח

1.1

מכתב מנכ"ל

√

√

6-7

1.2

סיכונים והזדמנויות

√

√

10-13, 56-60

דיווח

הארגון
אינדיקטור

תוכן

דווח בשנת  2010דווח בשנת  2011עמוד בדוח

2.1

שם הארגון

√

√

30

2.2

מוצרים עיקריים

√

√

16

2.3

מבנה ארגוני

√

√

31- 32

2.4

מיקום המטה

√

√

31

2.5

ארצות בהן מתקיימת פעילות הארגון

√

√

28

2.6

אופי הבעלות של הארגון

√

√

30

2.7

שווקי פעילות

√

√

28

2.8

קנה מידה של הארגון

√

√

18-19, 28, 126

2.9

שינויים משמעותיים בגודל הארגון ,מבנה ובעלות

√

√

33

2.10

פרסים ואותות

√

√

10-13

דיווח

פרטמטרים לדיווח
אינדיקטור

תוכן

דווח בשנת  2010דווח בשנת  2011עמוד בדוח

3.1

תקופת הדיווח

√

√

6-7, 146-147

3.2

תאריך הדוח האחרון

√

√

6-7, 146-147

3.3

מחזוריות הדיווח

√

√

6-7, 146-147

3.4

איש קשר

√

√

157

3.5

הגדרת תוכן הדוח

√

√

6-7, 146-147

3.6

גבולות הדיווח

√

√

146-147

3.7

מגבלות הדיווח

√

√

146-147

3.8

דיווח בנוגע למיזמים משותפים ,חברות בנות
ומיקור חוץ

√

√

146-147

3.9

מתודולוגיות מדידה

√

√

146-147

3.10

הסבר לשונות בדיווח ביחס לדוחות קודמים

√

√

146-147

3.11

שינויים משמעותיים ביחס לדוחות קודמים בהיקף
הדיווח ,בגבולות הדיווח ,במתודולוגיות מדידה
ושנת הבסיס לדיווח

√

√

146-147

3.12

תוכן עניינים על פי GRI

√

√

152-156

3.13

בחינת הדוח על ידי צד שלישי

√

√

147

דיווח
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דיווח מלא

דיווח חלקי

מבנה התאגיד וממשל תאגידי
אינדיקטור

תוכן

דווח בשנת  2010דווח בשנת  2011עמוד בדוח

4.1

מבנה הניהול בארגון

√

√

30-32

4.2

האם היו"ר הוא המנכ"ל

√

√

34

4.3

נציגים בלתי תלויים בדירקטוריון

√

√

34

4.4

מנגנוני משוב באמצעותם יכולים עובדים ובעלי
מניות להעביר המלצות לגוף המנהל

√

√

34-37

4.5

קשר בין תגמול בכירים לביצועים כס"ח
(הכלכליים ,הסביבתיים והחברתיים)

√

√

36

4.6

תהליכים ומדיניות למניעת ניגודי אינטרסים

√

√

41

4.7

יכולות מקצועיות של חברי הנהלה בכירים

√

√

36

4.8

קודים פנימים בנוגע לביצועים כס"ח ולמעקב
אחריהם

√

√

34-36

4.9

תהליכי בקרה של ההנהלה הבכירה בנוגע
לסיכונים והזדמנויות בתחומי כס"ח

√

√

34-36

4.10

תהליכים למדידת ביצועי ההנהלה הבכירה
בתחומי כס"ח

√

√

34-36

4.11

עקרון הזהירות המונעת

√

√

60

4.12

נהלים וולנטרים חיצוניים

√

√

38

4.13

מעורבות הארגון בגופים חיצוניים (כגון איגודים
מקצועיים)

√

√

38, 52

4.14

רשימת מחזיקי עניין

√

√

50-53

4.15

הבסיס לזיהוי מחזיקי עניין

√

√

50-53

4.16

הקשר הקיים עם מחזיקי העניין

√

√

50-53

4.17

נושאים שהועלו על ידי מחזיקי העניין

√

√

50-53

דיווח

הצהרות הנהלה
G3 DMA

גישת ההנהלה בתחומים מרכזיים

דווח בשנת  2010דווח בשנת  2011עמוד בדוח

DMA EC

הצהרה בנושא כלכלה

√

√

6-7, 28, 43-44, 144

DMA EN

הצהרה בנושא סביבה

√

√

6-7, 75-76, 104-105

DMA LA

הצהרה בנושא מדיניות העסקה ועובדים

√

√

6-7, 38-42

DMA HR

זכויות אדם

√

√

41-42, 129-137

DMA SO

חברה

√

√

34-38, 41-42

DMA PR

אחריות מוצר

√

√

51, 60

דיווח
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דיווח מלא

אינדקס

דיווח חלקי

כלכלה
אינדיקטור

תוכן

דווח בשנת  2010דווח בשנת  2011עמוד בדוח

EC1

ערך כלכלי של החברה  -רווחים ,תשלומים,
פיצויים וכו'

√

√

43-44

EC2

סיכונים והזדמנויות לחברה הנובעים משינויי
האקלים

√

√

45, 56-58

EC8

השקעות בתשתיות ושירותים לטובת הציבור

√

√

45, 138-145

EC9

השפעות כלכליות עקיפות של החברה והשלכותיהן

√

√

45, 144-145

דיווח

סביבה
אינדיקטור

תוכן

דווח בשנת  2010דווח בשנת  2011עמוד בדוח

EN3

צריכת אנרגיה (ישירה)

√

√

102-103

EN4

צריכת אנרגיה (עקיפה)

√

√

102-103

EN5

התייעלות אנרגטית

√

98-104

EN6

יוזמות לחיסכון באנרגיה ושימוש באנרגיה
מתחדשת

√

98-104

EN7

יוזמות לחיסכון בצריכת אנרגיה עקיפה

√

98-104

EN8

צריכת מים

√

108-111

EN9

מקור המים המושפע

√

108-111

EN10

מיחזור ושימוש חוזר במים

√

108-111

EN11

מיקום ושטחי פעולה הקרובים/בתוך שטחים
מוגנים

√

86-97

EN12

השפעות משמעותיות על מגוון ביולוגי

√

86-97

EN13

שמירה ושיקום בתי גידול

√

86-97

EN14

אסטרטגיה ,פעילות נוכחית ,ותוכניות עתידיות
לניהול תחום מגוון המינים

√

86-97, 10

EN15

מינים בסיכון

√

89

EN16

סה"כ פליטות גזי חממה

√

√

104-106

EN17

מקורות נוספים של גזי חממה

√

√

104-106

EN18

יוזמות לצמצום גזי חממה

√

√

104-106

EN19

פליטות של חומרים המזיקים לשכבת האוזון

√

√

118

EN20

מזהמי אוויר שונים  -סוג וכמות

√

√

114-117

EN21

סה"כ השפכים  -כמות ואיכות

√

√

112

EN22

פסולת  -כמות וסוגי טיפול

√

√

119

EN25

גופי מים ובתי גידול המושפעים משפכי המפעל

√

86-97

√

√

61-64

√

√

37-38

√

√

45

EN26
EN28
EN30

יוזמות לצמצום ההשפעות הסביבתיות של
המוצרים והשירותים
סך העלויות של קנסות וסנקציות בנוגע
לאי עמידה בחוק
סה"כ השקעות/הוצאות באיכות סביבה

√

דיווח
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דיווח מלא

דיווח חלקי

חברה ואחריות מוצר
סביבת עבודה ותנאיי העסקה
אינדיקטור

תוכן

דווח בשנת  2010דווח בשנת  2011עמוד בדוח

LA1

פילוח כח העבודה לפי משרה ,חוזה העסקה ואזור

√

√

127-130

LA2

קצב תחלופת עובדים לפי גיל ,מין ואזור

√

√

130

LA4

אחוז העובדים המיוצגים על ידי ועדים

√

√

129

LA6

אחוז כח האדם המיוצג בועדות בטיחות וגהות
המשותפות להנהלה והעובדים

√

133-134

LA7

שיעור פציעות ותאונות עבודה ואובדן ימי עבודה

√

134

√

136-137

√

√

133

√

√

132

√

130

√

127-128

LA8
LA9

השתלמויות והדרכות עובדים וקהילה בנוגע
למחלות
נושאי בטיחות וגהות הכלולים בהסכמים עם ועדי
העובדים

LA10

ממוצע שעות הדרכה לעובד

LA11

תוכניות למידה לעובדים והכנתם לפרישה

LA13

הרכב גופי הנהלה :מגדר ,גיל ,קבוצות מיעוטים
וכד'

√

√

דיווח

זכויות אדם
אינדיקטור

תוכן

דווח בשנת  2010דווח בשנת  2011עמוד בדוח

HR2

שיעור הספקים שעברו סינון על בסיס שיקולי
זכויות אדם

√

√

129-130

HR6

זיהוי סיכונים בנוגע למקרים של העסקת ילדים

√

√

42

HR7

זיהוי סיכונים בנוגע לעבודות כפיה

√

√

42

דיווח

חברה
אינדיקטור

תוכן

דווח בשנת  2010דווח בשנת  2011עמוד בדוח

SO1

תוכניות להערכת השפעות פעילות החברה על
קהילות סובבות

√

144

SO2

אחוז וסך היחידות העסקיות שנבדקו לשחיתות

√

42

SO3

אחוז העובדים שעברו הדרכה למניעת שחיתות

√

41

SO6

סך כל התרומות (כספיות ושווה ערך)
לפוליטיקאים וגופים פוליטים

√

√

37

SO7

מספר הפעילויות החוקיות שננקטו מול הארגון
בנוגע להתנהגות לא תחרותית

√

√

219-221
בדו"ח התקופתי של
החברה לישראל

אחריות מוצר
אינדיקטור

תוכן

דווח בשנת  2010דווח בשנת  2011עמוד בדוח

PR1

מחזור החיים של המוצר

√

√

61-63

PR3

סוג המידע הנדרש למוצרים

√

√

61-63

דיווח
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דוח דרגת יישומים

G3 Management
Approach
Disclosures

B+

A

Report on:

Report on all criteria

Same as requirement

1.1

listed for Level C plus:

for Level B

2.1-2.10

1.2

3.1-3.8, 3.10-3.12

3.9, 3.13

4.1-4.4, 4.14-4.15

4.5-4.13, 4.16-4.17

Not Required

Output

G3 Perfprmance
Indicators
& Sector
Supplement
Performance
Indicators

B

Report on minimum
of 10 Performance

management Approach
Disclosurces for each
Indicator Category

Report on minimum
of 20 Performance

Report Externally Assured

Standard Disclosures

Output

C+

Report Externally Assured

G3 Profile
Disclosures

C

Same as requirement
for Level B

Report on each core G3
and Sector Supplement*

Indicators, including

Indicators, at

Indicator with due regard

at least one from each

least one from

to the Materiality Principle

of: Economic, Social

each of: Economic,

by either a: reporting

and Environmental.

Environmental, Human

on the Indicator or b

rights, Labor,

explaining the reason for

Society, Product

its omission

Output

Responsibility.
* Sector supplement in final version.

A+

Report Externally Assured

Report Application Level

כיל בע"מ  //עמוד 157

סיכום ביצועים
2010

2011

GRI

היבטים עסקים
מידע כספי
הכנסות באלפי דולרים

5,691,537

7,067,834

EC1

עלויות באלפי דולרים

4,345,410

6,322,532

EC1

מחויבויות ואחריות סביבתית
אנרגיה
צריכת אנרגיה ישירה GJ

20,497,179

20,129,702

EN3

צריכת אנרגיה עקיפה GJ

6,155,087

6,322,532

EN4

איכות אוויר
פליטות תחמוצות חנקן ( )NOxבטונות

3,279

3,285

EN20

פליטות תחמוצות גופרית ( )SOxבטונות

5,401

4,915

EN20

פליטות חלקיקים ( )PMבטונות

1,146

903

EN20

מים
צריכת מים שפירים מ"ק

17,392,644

16,953,134

EN8

צריכת מים שאינם שפירים מ"ק

54,089,750

51,278,065

EN8

שפכים
שפכים מ"ק

14,550,808

14,032,468

EN21

מחויבויות ואחריות חברתית
העסקה
תאונות עבודה

135

149

LA7

אובדן ימי עבודה

2,731

2,457

LA7

הערות חשובות לתשומת לב הקורא/ת:
במסמך זה נכללה המדיניות של כיל .המסמך מעודכן למעד הכנתו לפרסום ,כמפורט .עשינו כמיטב יכולתנו לוודא כי האמור במסמך נכון ומדויק,
אולם כבכל מסמך ,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.
ניתן לפנות למר שמעון פרי ,עוזר למשנה למנכ“ל כיל באמצעות מייל shimonp@icl-group.com :או באמצעות פקס.03-6844469 :
ריכוז מערכת :שמעון פרי ורועי וידברג
דיווח :אסיף אסטרטגיות בע“מ www.assifstrategies.com
עיצוב :פורטנוב-משען www.portnovmishan.com

מודפס על נייר אקולוגי – עשוי מסיבים מיערות מנוהלים ( )FSCעם מינימום  25%סיבים ממוחזרים.
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כימיקלים לישראל בע”מ
מגדל המילניום
רחוב ארניא  ,23ת.ד20245 .
תל אביב 61202
טל03-6844400 .
פקס03-6844444 .
מיילcontact@icl-group.com .
www. icl-group.com

