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חזרה לתוכן העניינים

חזרה לתוכן העניינים

תרגום נוחות – הנוסח המחייב הוא נוסח הדיווח באנגלית שפורסם ביום  12באוגוסט.2015 ,

מרחיבים את המידע המוצג אודות
פעילויותינו בתחום האחריות התאגידית

הצרכים מתפתחים
ואנחנו איתם

במטרה להרחיב את היקף המידע המוצג
אודות פעילויותינו בתחום האחריות התאגידית,
השנה שילבנו סרטוני וידאו ושאלות-ותשובות
של מחזיקי עניין ( ,)Stakeholdersהמופיעים
באתר האינטרנט שלנו.
אתם מוזמנים להוריד אפליקציה חינמית
לסריקת קודי  QRמחנות האפליקציות
המועדפת עליכם ,ולסרוק את קודי הQR-
המופיעים בדוח זה.
במידה ואתם קוראים דוח זה בגרסתו המקוונת,
תוכלו להקליק על קוד ה.QR-

אוכלוסייה

חקלאות

מזון

סרקו או הקליקו כדי לבקר באתר
האינטרנט של כיל ,בו תוכלו למצוא
שפע של מידע אודות הקבוצה ,לרבות
דוחות אחריות תאגידית משנים עברו.

ערים

a2
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חזרה לתוכן העניינים

Somekh Chaikin, an Israeli partnership and a member firm
of KPMG network of independent member firms affiliated
with International Cooperative (“KPMG International”), a
Swiss entity.

הבטחת המהימנות המוגבלת בהיקפה ( )Limited Assuranceהמצורפת בזאת ,ניתנה בגין חלקים ספציפיים בדוח אחריות
תאגידית לשנת  2014של כימיקלים לישראל בע"מ ,שפורסם בגרסה האנגלית ביום  12באוגוסט.2015 ,
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תוכן העניינים

7

8

מבוא

דבר יו"ר הדירקטוריון והמנכ"ל

פרק

פרק

10

פרק

40

אודות כיל – פרופיל ארגוני
וסקירת אחריות תאגידית

ממשל תאגידי
ואחריות כלכלית

כיל בקליפת האגוז

13

ממשל תאגידי

פרק

66

פרק

140

אחריות
סביבתית

182
אודות הדוח

אחריות
חברתית

42

מדיניות סביבתית

68

142

אחריות תעסוקתית

סיפורה של כיל" :הצרכים מתפתחים ,וכך גם אנחנו"

18

מבנה התאגיד

42

קיימות במחזור חיי המוצר

71

העסקה הוגנת

148

"יותר ויותר גלובלית"

20

דירקטוריון הקבוצה

44

ניהול אחראי של מחזור חיי המוצר בשטח

74

העצמת עובדים

150

מעמדה המוביל של כיל

22

תגמול מנהלים

46

שלב  :1כריית מחצבים

74

שינויים ארגוניים

152

התמקדות בפעילויות הליבה :רכישות ומיזוגים ומימושים מהותיים

23

נוהל עסקאות עם צדדים קשורים

47

שלב  :2פיתוח מוצרים

91

בטיחות וגהות בעבודה

154

ביצועים פיננסיים

24

מנגנוני בקרה ומשוב

47

שלב  :3ייצור ותפעול

100

פעולות למימוש אחריות חברתית כלפי קהילות

אחריות תאגידית בכיל – מדיניות וקווים מנחים

27

ציות לחוקים ותקנות

48

שלב  :4לוגיסטיקה והפצה

107

והחברה האנושית בכללותה

סוגיות מהותיות

30

תקני איכות חיצוניים וולונטריים

שקיפות ודיאלוג עם מחזיקי עניין

33

תרבות ארגונית ועסקית

49

שלב  :5שלב השימוש במוצר

112

חזון ואסטרטגיית מעורבות קהילתית

162

50

שלב  :6סוף חיי המוצר

116

מעורבות חברתית בישראל

164

מעורבות חברתית באירופה

175

מעורבות חברתית ביבשת אמריקה

178

הקוד האתי

52

שמירה על זכויות אדם

52

צריכת אנרגיה

התנהלות עסקית

52

פליטת גזי חממה ושינוי אקלים

124

איכות האוויר

126

צריכת מים

131

פסולת נוזלית ומוצקה ותוצרי-לוואי

134

השפעת כיל על משק המדינה:
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ביצועים סביבתיים ואמצעים לשיפור
118

שני מקרי בוחן – ישראל וספרד

162

54

184

מפתח תוכן
לפי פרוטוקול
GRI G4
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קיימות:
פועלים בירוק

מבוא
אנו מתכבדים להציג את דוח האחריות התאגידית של כימיקלים לישראל

מסורת הדיווח השנתי מאפשרת לכיל להכניס שיפורים משמעותיים

בע"מ (כיל) לשנת .2014

בתהליך איסוף ושדרוג המידע ,כך שניתן יהא להציגו למחזיקי העניין באופן

דוח זה נועד לתת דין וחשבון למחזיקי העניין הפנימיים והחיצוניים של

המדויק והמהימן ביותר.

כיל ,באמצעות הצגת תמונה מהימנה ומאוזנת של מדיניות הקבוצה,

דוח זה חובר בהתאם להנחיות הבינלאומיות של ארגון Global

של פעילויותיה ושל ביצועיה בתחומים החברתיים והסביבתיים הנוגעים

) ,Reporting Initiative (GRIעל פי הנחיות  .GRI G4מבחר הנושאים

לעסקיה.

המוצגים משקף סוגיות מהותיות הנוגעות לפעילותה של כיל .דוח זה

פיתוח בר קיימא הוא מרכיב מרכזי באסטרטגיה של הקבוצה ,המכוונת
להצלחה כלכלית ארוכת-טווח .כתוצאה מכך ,חשיבה פרואקטיבית

משלים את הדוח הכספי של כיל לשנת  2014ואת המידע המופיע באתר
האינטרנט של הקבוצה.

ופעילות אחראית עומדות בראש סדר העדיפויות .המידע המוצג בדוח

בעמודים הבאים תוכלו למצוא מידע הנוגע לפעילויותיה של כיל לאורך

זה מבוסס על עבודתם המשותפת של גורמים רבים ,ומשקף את תהליך

מחזור החיים של המוצרים והחומרים אותם היא מייצרת ,לרבות קווי

שיפורן המתמיד וחיזוקן של פרקטיקות הקיימוּת.

מדיניות ,פרקטיקות ומערכות יחסים עם מחזיקי עניין ,וכן נתונים בדבר

במסגרת מחויבותה המתמשכת לאחריות תאגידית ,מדי שנה מפרסמת כיל

ביצועיה הכלכליים ,החברתיים והסביבתיים של כיל.

דוח קיימוּת ,ובכוונתה להמשיך לדווח ואף להרחיב דיווח זה בעתיד ,כחלק

אם יש ברשותכם טלפון חכם (סמארטפון) אתם מוזמנים להוריד

מהחשיבה האסטרטגית המעמיקה של הקבוצה ומפעילותה בסוגיות

אפליקציה חינמית לסריקת קודי  QRמחנות האפליקציות המועדפת

חברתיות וסביבתיות ,וזאת בכל ההיבטים של עסקיה.

עליכם ולסרוק את קודי ה QR-המופיעים בדוח זה על מנת לקבל מידע

כחברה גלובלית שעסקיה חובקי עולם ,תהליך חיבורו של הדוח משקף

נוסף.

את האתגר הטמון בשילובם וניהולם של עסקים הממוקמים באזורים

דוח זה מבטא את מחויבותה הכנה של כיל לשקיפות ,ואנו מקווים כי

גיאוגרפיים שונים תוך שמירה על הפרקטיקות המיטביות של כל אחד

הקריאה בו תהא מעניינת ומשכילה.

ואחד מהם לתועלת הקבוצה ,מחזיקי העניין שלה והחברה האנושית
בכללותה.
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דבר יו"ר הדירקטוריון והמנכ"ל

אנו גאים בהתקדמות
שהשגנו עד כה אל
מול האתגרים השונים
הניצבים בפנינו
בשווקים השונים בהם
אנו פועלים.

אנו שמחים להציג בפניכם
את דוח האחריות התאגידית
של כיל לשנת  ,2014בתקופה
שבה הקבוצה ממשיכה
במהלך הפיכתה מקבוצה
של עסקים מצליחים לחברה
גלובלית אחת ומאוחדת .אנו
מגשימים זאת באמצעות
יצירת סביבת עבודה חדשנית,
יעילה ומשתפת עבור 12,000
עובדינו המוערכים ,אשר
תאפשר להם לתת מענה
לצרכים המתפתחים בשוקי
היעד עיקריים שלנו :חקלאות,
מזון וחומרים מורכבים.
היבטיה המשולבים של
תפיסת הקיימוּת ,במישור
הכלכלי ,הסביבתי והחברתי,
מהווים כולם רכיבי מפתח של
מהלך זה.
חלק ניכר מאסטרטגיית
"הצעד הבא קדימה",
שמטרתה להפוך את כיל

8
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לחברה הנותנת מענה
לצרכים חיוניים על בסיס
שרשראות ערך משולבות של
משאבי טבע ,נוגע לסוגיות
הנדונות בדוח זה :אנו
מיישמים מגוון יוזמות שמטרתן
שיפור היעילות הסביבתית
והפיננסית שלנו וגיבוש
פלטפורמות בנות-קיימא אשר
יאפשרו לנו להפוך גמישים
יותר ,עמידים יותר ויצרניים
יותר אל מול האתגרים
הגלובליים ההולכים וגוברים.
בנוסף ,אנו ממשיכים לצמצם
את "טביעת הרגל" הסביבתית
שלנו ,להגביר את קיימוּת
המוצרים לכל אורך שרשרת
הערך ,ולפתח את הדור
הבא של המוצרים בתחומי
אחסון אנרגיה ,דישון מאוזן,
תוספי מזון ומעכבי בערה
ידידותיים לסביבה .חלק מן
המיזמים כבר הושלמו ואילו

מר ניר גלעד
יושב-ראש הדירקטוריון

אחרים יימשכו במהלך שנת
 2015ולאחריה .בדוח זה
אנו מציגים תמונת מצב של
ההתקדמות שהושגה עד כה
ופורשים בפני הקורא את
מפת הדרכים לעתיד .השנה,
לראשונה ,ייכללו בדוח גם
ניתוחים של סוגיות מהותיות
הנוגעות למגוון מחזיקי העניין
של כיל ,זאת לצד ההתמקדות
בפעילויותינו.
אנו גאים בהתקדמות שהשגנו
עד כה אל מול האתגרים
השונים הניצבים בפנינו
בשווקים השונים בהם אנו
פועלים ולאור אי-הוודאות,
חוסר היציבות והאקלים
העסקי השלילי הגוברים

בישראל .אתגרים אלו הדגישו
ביתר שאת את חשיבותה
הרבה של מדיניותנו
החברתית והסביבתית,
ושל התמקדותנו במצוינות
וחדשנות בזירת הקיימוּת בכל
המדינות שבהן אנו פועלים.
עם אלפי לקוחות ,עובדים
ומחזיקי עניין שסומכים
על כיל בכל רחבי העולם,
מחויבותנו לנהל את כיל
באופן אחראי היא כיום
ברורה מתמיד ,ומשמשת
מגדלור בוהק אשר לאורו אנו
מנווטים ומקבלים החלטות
ניהוליות בחברה.

מר סטפן בורגס
נשיא ומנכ”ל

בעוד אסטרטגיית "הצעד הבא
קדימה" של כיל מתקדמת
במלוא התנופה ,אנו בונים את
כיל כחברה חזקה יותר ,ממוקדת
יותר וגלובלית יותר ,כזו הניצבת
בעמדה טובה יותר לניצול
הזדמנויות גלובליות וליצירת ערך
בר-קיימא וארוך-טווח.

קריאה מהנה!

מר סטפן בורגס
נשיא ומנכ”ל
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אודות כיל
פרופיל ארגוני
וסקירת אחריות תאגידית
פרק

חומרי גלם

ה

לה ולוגי
סטי
וב
קה

פעילות כיל
לאורך מחזור
החיים:

י יצ ו ר

שוקי יעד

חזרה לתוכן העניינים
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כיל אחת
תכלית אחת
מטרה אחת

כיל בקליפת האגוז
תכלית קיומה של החברה:
מתן מענה לצרכיה החיוניים
של האנושות
כיל ,כימיקלים לישראל בע"מ ,לרבות חברות-
הבת ,החברות הקשורות והמיזמים המשותפים
שלה (להלן" :הקבוצה" או "החברה") היא
חברה מובילה בתחום המינרלים המיוחדים,
המפעילה מודל עסקי משולב וייחודי ,אשר
באמצעותו היא מנצלת את מומחיותה בתחום
העיבוד המורכב ,טכנולוגיות קנייניות ויכולות
חדשניות על מנת להפיק משאבי טבע

אופי בעלות ומבנה משפטי:

מיוחדים ולפתח ולייצר מוצרים הנותנים מענה

חברה בעירבון מוגבל על-פי דיני מדינת ישראל

לצרכיה החיוניים של האנושות ,וזאת בשלושה

חברה ציבורית:

שווקים עיקריים :חקלאות ,מזון וחומרים
מורכבים .כיל פועלת בעיקר בתחומי הדשנים
והכימיקלים המיוחדים ,ופעילותה נחלקת
לשלושה מגזרים :דשנים ,מוצרים תעשייתיים
ומוצרי תכלית.

מניות כיל נסחרות בבורסה לניירות ערך בניו יורק (( )NYSEהחל מספטמבר ,)2014
וכן בבורסה לניירות ערך בתל אביב ()TASE
מספר עובדים12,457 :
משרדים רשומים:
מגדל המילניום ,רח’ ארניא  ,23ת.ד ,20245 .תל אביב  ,61202ישראל
אתר אינטרנטwww.icl-group.co.il :

"להיכן שהצרכים מובילים"
סרקו או הקליקו על קוד ה QR-כדי
לצפות בנשיא ומנכ"ל כיל ,מר סטפן
בורגס ,מציג את המודל העסקי
הייחודי של החברה ,את אסטרטגיית
"הצעד הבא קדימה" ואת יעדי החברה
(באנגלית).
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חזרה לתוכן העניינים

חזרה לתוכן העניינים

פרק  :1אודות כיל

תיק נכסי
משאבי טבע ייחודי
משאבים

שרשרת ערך
שלמה ומגוונת

שרשרת ערך
שלמה ומגוונת

מומחיות

מגזרים

מינרלים מיוחדים

ים
המלח

מכרות
בספרד/
בריטניה

אשלג
פוליסולפט

הנגב

פוספטים

הזדמנויות
גלובליות

אשלג
פוספטים

עמדה מובילה בשווקים גלובליים
ריכוזיים עם יסודות איתנים
שוקי יעד

מהווים מעל  90%מהכנסות כיל

אשלג

חקלאות

אשלג
ברום
מגנזיום

פוספטים ודשנים מורכבים

דשנים
פעילות
כריה
כימיה
יעילה
נוסחאות
חדשניות

תחומים
עסקיים

דשנים מיוחדים

מוצרים
תעשייתיים

מעכבי בערה
מבוססי ברום וזרחן

חומרים מורכבים

פתרונות לתעשייה
מבוססי ברום וזרחן

מוצרי תכלית

תוספי מזון מתקדמים
מבוססי ברום וזרחן

מזון

מוצרי מזון מיוחדים
מבוססי זרחן

נקודות חוזק

מזון

ישות גלובלית בעלת

חקלאות

נוכחות רחבה
המתפרשת על פני
חמש יבשות

אשלג

מגנזיום

פוספט

ברום

אשלג (אשלגן כלורי) הוא אחד

פוספט ,המופק מסלעי פוספט,

ברום הוא יסוד ממשפחת

מגנזיום הוא היסוד השמיני

משלושת חומרי ההזנה העיקריים

הוא אחד משלושת חומרי

ההלוגנים ,וידוע בשימושיו

בשכיחותו בקרום כדור

הדרושים לגידול צמחים .האשלג

ההזנה העיקריים הדרושים

המגוונים בתחומי תעשייה רבים.

הארץ ,וממלא תפקיד חשוב

חיוני לא רק לתהליכים הפיזיולוגיים

לגידול צמחים .לזרחן תרומה

הברום נדיר יחסית ושכיחותו

בחייהם של צמחים ובעלי

ייחודי
הזדמנויות לצמיחה לכל
אורכה של שרשרת ערך

המתרחשים בצמח ,אלא אף

ישירה למגוון רחב של תהליכים

בקרום כדור הארץ נמוכה

משפר את עמידותה של התוצרת

פיזיולוגיים המתרחשים בצמח,

משכיחותם של כשלושה רבעים מן

החקלאית ,מסייע לשרידותה בזמן

והוא מאיץ את קצב הצמיחה של

היסודות הכימיים .הברום מצוי במי

יסודות איתנים

האחסון ומאריך את חיי המדף .עד

התוצרת החקלאית .עד היום

ים ובמאגרי תמלחת תת-קרקעיים.

היום טרם נמצא תחליף מלאכותי

טרם נמצא תחליף מלאכותי

ים המלח מהווה מקור מרכזי

לאשלגן.

לזרחן.

לתצרוכת הברום העולמית בשל
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ורכבים

חו

מרים מ

שלמה ומגוונת

גלובליים וריכוזיים עם

ריכוז המלח הגבוה במימיו.

חיים.

תיק נכסי משאבי טבע

עמדה מובילה בשווקים

תזרים מזומנים איתן
והחזר השקעה לבעלי
מניות
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חזרה לתוכן העניינים

חזרה לתוכן העניינים

פרק  :1אודות כיל

מגזרים

15% 67%

שוקי יעד

52%

דשנים*

מוצרים תעשייתיים*

מגזר כיל דשנים מפיק אשלג מים המלח ומפיק מלחים ממכרות תת-

מגזר כיל מוצרים תעשייתיים מפיק ברום מתמיסה הנוצרת כתוצר-לוואי

הדרישה לדשנים מוּנעת ומושפעת מן הגידול באוכלוסיית העולם ,העלייה

קרקעיים בספרד ובבריטניה .כיל דשנים מעבד את האשלג לייצור מספר

של תהליך ייצור האשלג בסדום ,ישראל ,וכן תרכובות מבוססות-ברום .כיל

ברמת החיים והמחסור בשטחים פוריים לעיבוד ,היוצרים ביקוש גובר

סוגים של דשנים ,אותם הוא משווק ברחבי העולם .מגזר זה מייצר גם חלק

מוצרים תעשייתיים מנצל את מרבית הברום המיוצר על-ידו לייצור עצמי

למזון .המוצרים שמייצרת כיל לחקלאות עוזרים להאכיל את אוכלוסייתו

חקלאות*

מן האשלג הדרוש לייצורם של דשנים מורכבים .כיל דשנים מספק מגוון

של תרכובות ברום במתקני ייצור שונים בישראל ,בהולנד ובסין .מגזר

ההולכת וגדלה של העולם באמצעות אספקת חומרי הזנה חיוניים

רחב של פתרונות מבוססי-אשלג ביעילות גבוהה לצרכנים סופיים וליצרנים

זה מפיק גם מלחים ,מגנזיה וכלור מתמלחות ים המלח ,ומייצר מוצרים

המסייעים לחקלאים להגדיל את הכמות והאיכות של גידוליהם .בנוסף,

בחמש יבשות.

מבוססי-כלור בישראל ובארה”ב.

לכיל מומחיות בתחום הדשנים המיוחדים ,הנותנים מענה לצרכיהם של

בנוסף ,בישראל כיל דשנים כורה ומעבד סלעי פוספט בכרייה פתוחה

בנוסף ,עוסק כיל מוצרים תעשייתיים בייצור ושיווק של מעכבי בערה

בנגב ,ומייצר חומצה גופריתית ,חומצה זרחתית לחקלאות ,דשני פוספט,

ומוצרים מבוססי-זרחן נוספים.

דשנים מורכבים המבוססים בעיקר על אשלג ופוספט ,דשנים נוזליים
ודשנים מסיסים .כיל דשנים מייצר דשנים מורכבים גם בהולנד ,גרמניה
ובלגיה ,דשנים נוזליים ודשנים מסיסים בספרד ,דשנים בשחרור איטי
ודשנים בשחרור מבוקר בהולנד ובארה"ב ,ותוספים מבוססי-פוספט למזון
בעלי חיים בטורקיה ובישראל.
כיל דשנים משווק את מוצריו בכל רחבי העולם ,בעיקר באירופה ,ברזיל,
הודו ,סין וישראל .פעילות כיל דשנים כוללת אף את פעילות מפעלי תובלה
בע"מ העוסקת בהובלת מטענים ,בעיקר עבור חברות כיל בישראל ,שכן
חלק ניכר מפעילות החברה מורכב מהובלה בתפזורת של מטעני דשנים
מתוצרת מגזר כיל דשנים.
* מבוסס על נתוני ( EBITDAמתואם) שנתי מתואם ל.2014-

* מבוסס על נתוני ( EBITDAמתואם) שנתי מתואם ל.2014-

גידולים ותנאי אקלים ספציפיים על מנת למקסם את היקפי התוצרת
והאיכות.
* מבוסס על נתוני מכירות חיצוניות שנתיים ל.2014-

18%

8%

מזון*

מגזר כיל מוצרי תכלית מזקק חלק מהחומצה הזרחתית לחקלאות שמייצר

כיל היא חברה מובילה באספקת מוצרים חדשניים ויעילים לתעשיית המזון

כיל דשנים ,רוכש חומצה זרחתית ממקורות אחרים ,ואף מייצר חומצה

והמשקאות .תיקי הנכסים של החברה ומומחיותה מאפשרים לה לספק

זרחתית תרמית .החומצה הזרחתית הנקייה והחומצה הזרחתית התרמית

ללקוחותיה מוצרים המותאמים במיוחד לצרכים המאפיינים את התעשייה.

מוצרי תכלית*

משמשות לייצור מוצרי המשך בעלי ערך מוסף גבוה ,מלחי פוספט
המשמשים גם כחומר גלם לייצור תוספי מזון ,מוצרי היגיינה וקוסמטיקה

31%

חומרים מורכבים*

כיל היא מובילה גלובלית בתחום התוספים והחומרים התעשייתיים ,לרבות
מגוון רחב של מעכבי בערה ,מלחי פוספט ותערובות פוספט מיוחדות,
חומצה זרחתית נקייה וחומצות זרחתיות מיוחדות ,ברמת האיכות הדרושה
לתעשיית האלקטרוניקה .החברה היא אף ספקית מובילה של סגסוגות
מגנזיום לתעשיית הרכב .צוות התמיכה הטכנית המיומן של כיל עובד
בצמוד ללקוחות בכל רחבי העולם על מנת לספק יישומים ברמת ביצועים
גבוהה .חומרים אלו מסייעים ביצירת אנרגיה יעילה יותר וידידותית יותר
לסביבה ,במניעת התפשטות שריפות יער ,ומאפשרים שימוש נרחב ובטוח
במאות מוצרים וחומרים.
* מבוסס על נתוני מכירות חיצוניות שנתיים ל2014.-

* מבוסס על נתוני מכירות חיצוניות שנתיים ל2014-

ומוצרים מעכבי בערה וכיבוי שרפות .כיל מוצרי תכלית מייצר גם נגזרות

דשנים בישראל
סרקו או הקליקו על קוד הQR-
כדי לצפות בסרטון.

זרחן המבוססות על זרחן הנרכש ממקורות חיצוניים ,וכן מוצרים מיוחדים
המבוססים על חומצות אלומיניום וחומרי גלם אחרים .פעילות הייצור
של כיל מוצרי תכלית מתבצעת ברובה במתקני ייצור באירופה (בעיקר
בגרמניה) ,בארה"ב ,בברזיל ,בישראל ,בסין במקסיקו ובמדינות אחרות.
* מבוסס על נתוני ( EBITDAמתואם) שנתי מתואם ל.2014-
** בנוסף למגזרים המתוארים לעיל ,לכיל תחומי פעילות נוספים ,לרבות ייצור ושיווק של
מגנזיום נקי וסגסוגות מגנזיום.
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שאלות-ותשובות של
מחזיקי עניין
סרקו או הקליקו על קוד הQR-
כדי לקרוא שאלות-ותשובות אודות
מוצריה החיוניים של כיל.
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חזרה לתוכן העניינים

חזרה לתוכן העניינים

פרק  :1אודות כיל

הסיפור של כיל:
"הצרכים מתפתחים ,וכך גם אנחנו"

הדשנים והדשנים
המיוחדים של כיל
מסייעים להאכיל ביעילות
את אוכלוסייתו הגדלה של
העולם

על יסוד מחויבותה לתת מענה לצרכיה של
האנושות ,כיל עוקבת אחר הצרכים של
לקוחותיה ,של הקהילות שבהן היא פועלת

שינויים
עסקיים

ושל שאר מחזיקי העניין שלה .החברה
שומרת אצבע על הדופק ומתעדכנת בשינויים
ובהתפתחויות העתידיות ,לא רק בכדי לשמר
את פעילותה ,אלא גם על מנת להבטיח את
עמדת ההובלה בשוק הפתרונות היעילים,
המועילים והמתקדמים ביותר לצרכים אלו.
שינויים עסקיים המחייבים פתרונות

שינויים
רגולטוריים

שינויים
סביבתיים

מעכבי הבערה
הפולימריים
המתקדמים של כיל
מסייעים לענות על
הביקוש הגובר למוצרי
בטיחות אש ידידותיים
לסביבה

יצירתיים :מוצרי אלקטרוניקה להם דרושים

דוגמאות

מעכבי הבערה
המיוחדים של כיל
מסייעים בריסון שריפות
יער הנגרמות בשל תנאי
האקלים המשתנים ללא
הרף

מעכבי בערה מתקדמים וידידותיים לסביבה;
גידול באוכלוסייה ועלייה ברמת החיים
המצריכים יותר דשנים; הרגלי תזונה חדשים
המצריכים דשנים ותוספים מתקדמים.
שינויים סביבתיים ורגולטוריים :העלייה
בחשיבותן של סוגיות סביבתיות המחייבות ציות
קפדני לעקרונות הקיימוּת לכל אורך שרשרת
הייצור ומחזור חיי המוצר.
שינויים חברתיים וטכנולוגיים :מהווים

שינויים
טכנולוגיים

שינויים
חברתיים

בסיס למעורבות חברתית ולרגולציה סביבתית,
ובהתאם לכך על כיל להאיץ את תהליכי
שיפור השקיפות ולהפוך פתוחה יותר לסביבה

מוצרי כיל
מסדרת Merquel
מסייעים בייצור אנרגיה
באופן בריא יותר וידידותי
יותר לסביבה ,בהפחתת
פליטות הכספית בתחנות
כוח פחמיות ובקידוחי
נפט תת-ימיים

המוצרים המיוחדים
של כיל לתעשיית המזון
נותנים פתרונות לצורך
הגובר של מעמד הביניים
במרקם ,בטעם וביציבות
משופרים בתעשיית המזון

החברתית שבה היא פועלת באמצעות דיאלוג
עם הקהילות שבקרבן היא פועלת ,כמו גם עם
לקוחותיה ומחזיקי העניין האחרים.

"בעוד שבעבר התמקדנו בעיקר במינרלים
ובמוצרים שאנו מייצרים מהם ,היום אנחנו
מתמקדים במה שאין לו תחליף ,בצרכים
החיוניים הדרושים לבני אדם כדי לשרוד.
כיום ,האנושות כולה היא הלקוח שלנו".
סטפן בורגס ,נשיא ומנכ"ל
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כיל – נותנים מענה לצרכיה
החיוניים של האנושות
בתחומי החקלאות ,המזון
והחומרים המורכבים
סרקו או הקליקו על קוד ה QR-כדי
לצפות בסרטון.

"כיל מחויבת להיות קשובה בכל עת
לכל התפתחות חדשה בצרכיה של
האנושות ,וליצור פתרונות המובילים
לשינוי ,לא רק להגיב אליו”.
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חזרה לתוכן העניינים

חזרה לתוכן העניינים

פרק  :1אודות כיל

יותר ויותר גלובלית

התרשים שלהלן מציג את הפרישה
הגיאוגרפית של מכירות כיל בשנת
 2014ואת מיקום אתרי החברה
העיקריים:

)Thermphos (Germany
)ICL Iberia (Spain

)Hagesud (Germany

)FR122P (Netherlands & Israel

)Auxquimia (Spain
)AkzoNobel (Spain

)Prolactal (Austria
)Polysulphate Expansion (UK

אירופה
39%

אסיה
21%

Yunnan
Yuntianhua
)Group (China

צפון אמריקה
23%

אמסטרדם

סנט לואיס

ישראל
5%
Israel Advocacy & Efficiency

)Potash for Life (India

מדינות אחרות
3%
מקסיקו

דרום אמריקה
9%
)Fosbrasil (Brazil

אתר ייצור
מרכז לוגיסטי

)Allana (Ethiopia

משרד שיווק

)Potash for Growth (Ethiopia

משרדים ראשיים
משרדים אזוריים

20
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חזרה לתוכן העניינים

פרק  :1אודות כיל

התמקדות בפעילויות הליבה:
רכישות ומיזוגים ומימושים מהותיים

כיל מחזיקה בעמדה מובילה במרבית השווקים
שבהם היא פועלת
שוקי יעד

חקלאות

חומרים מורכבים

מזון

פוספטים מיוחדים
ברום אלמנטרי
מעכבי בערה מבוססי-זרחן
מעכבי שריפות יער

תוספי מזון
מבוססי-פוספט

במסגרת אסטרטגיית הצמיחה של כיל ,החברה

בדצמבר  2014רכשה כיל את

כיל בתהליך למימושי עסקים שאינם

מאתרת הזדמנויות בתחום עסקי הליבה שלה,

( Fosbrasilהגדילה את אחזקותיה

בתחומי הליבה:

הן באופן אורגני והן באמצעות רכישות.1

מ 44.25%-ל ,)100%-היצרנית

במהלך הרבעון הרביעי לשנת ,2014

המובילה באמריקה הלטינית של

חתמה כיל על הסכמים למכירת עסקי

חומצה זרחתית מנוקה לשוק המזון

הA,APW (Alumina, Paper, Water)-

רכישות ומיזוגים משמעותיים בשנת
:2014
בינואר  2014רכשה החברה את קבוצת
 ,Hagesudיצרנית גרמנית של תערובות

והדשנים המיוחדים ויצרנית של

 Rhenoflexהמייצרת רכיבים לחיזוק

מוצרי המשך מבוססי-פוספט ודשנים

נעלי עור ועסקי ה Anti-Germ -וחברת

מיוחדים.

 .Medentechעסקאות אלו הושלמו ברובן

תבלינים מובחרות ותוספי מזון לעיבוד

בדצמבר  2014התקשרה כיל

בשר.

בהסכם שותפות אסטרטגית עם

בפברואר  2014התקשרה החברה
בהסכם אסטרטגי עם ,Allana Potash
שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך
בטורונטו ,בקשר לפיתוחו של מכרה
אשלג באתיופיה .במהלך חיבורו של דוח
זה הגישה החברה הצעה לרכישת מלוא
יתרת מניותיה המונפקות של Allana
.Potash

בשנת .2015

 ,Yunnan Yuntianhuaיצרנית
הכימיקלים השנייה בגודלה בסין
ויצרנית הפוספטים השלישית
בגודלה בעולם ,בקשר להפעלת
מיזם משותף ( )50/50בשליטת כיל,
לפעילות בתחום הפוספטים ,הכוללת
מכרה פוספט רחב היקף
וייצור מוצרי המשך.

באוגוסט  2014רכשה כיל את AmegA
 ,Sciencesמפתחת חדשנית ומובילה
תעשייתית מאנגליה של מוצרים לשוקי

אשלג
דשני IPK
דשנים מיוחדים

ספר 1
מ
אירופה
במערב

MAP
/ MK
שני P
רה"ב
לם בד
 1בא
 1בעו
ר
פ
ת; מס
ספר 2
מספר
חקלאו
קר; מ
מבוקר
ל
ו
ב
ם
מ
מסיסי
שחרור
שחרור
נים ב
נים ב
בדש
ש
בד
ירופה
ף) בא
משות
(ב
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נוחות ,כולל פתרונות הקשורים לחיסכון
במים ,שימור מים ושיפור צמיחה.

לישייה
בש
בעולם
פותחת
ה

רופה;

רב אי
במע
ספר 2
בהודו;
מ
3
מספר
ברזיל
סין וב
ר4ב
מספ

החקלאות המיוחדת ,גננות ,דשא ומתקני

ספר 1
מ
בעולם

ספר 2
מבעולם

 1למידע נוסף אודות המיזוגים והרכישות העיקריים של כיל בשנים האחרונות ,ראו :הדוח השנתי של כיל לשנת " ,2014חלק  ,1פרק  – 4מידע אודות החברה ,ב .סקירה עסקית – היסטוריית החברה" (עמ'  ,)33-35באתר האינטרנט
של החברהhttp://www.icl-group.co.il/investors/reports/financialreports/Pages/default.aspx :
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פרק  :1אודות כיל

ביצועים פיננסיים
ערך כלכלי ישיר שהופק (רווחים)

מידע פיננסי נבחר

מיליוני דולר ארה”ב

מיליוני דולר ארה”ב
2014

2013

2012

מכירות

6,111

6,272

6,471

הכנסה תפעולית

758

1,101

1,554

הכנסה תפעולית מתואמת

960

1,196

1,598

הכנסה נטו המיוחסת לבעלי המניות בחברה

464

819

1,300

הכנסה נטו מתואמת המיוחסת לבעלי המניות בחברה

695

1,012

1,339

תזרים מוזמנים מפעילות תפעולית

895

1,127

1,727

רווח לפני הוצאות מימון ,מסים ,פחת והפחתות ( )EBITDAמתואם

1,344

1,559

1,946

תשואה על ההון ()ROE

21.0%

28.8%

40.4%

תשואה על ההון המושקע ()ROIC

13.6%

18.2%

25.8%

תשואה על הדיבידנד

3.4%

8.0%

6.4%

159
5

6,111

824

מיליוני דולר ארה”ב
השקעות בקהילה

894

תשלומים לממשלה
ערך כלכלי שנשמר

3,091

תשלומים לספקי הון
שכר והטבות לעובדים
עלויות תפעול

1,138

מידע פיננסי נוסף ניתן למצוא באתר האינטרנט של החברהhttp://www.icl-group.co.il/investors/reports/financialreports/Pages/default.aspx :

נתונים לפי מגזרים
כיל דשנים אשלג

רווחים ,הכנסה תפעולית ,הכנסה נטו

כיל דשנים פוספטים ודשנים

מיליוני דולר ארה”ב

כיל מוצרי תכלית
כיל מוצרים תעשייתיים
רווחים

הכנסה תפעולית

הכנסה נטו

1

אחרים

6,111

			

הכנסה תפעולית*

מכירות

מתואמת

ללקוחות חיצוניים בלבד

2%
14%
54%

758

695

27%

22%

13%
19%

25%

25%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
נתוני  2003-2006מבוססים על עקרונות חשבונאיים מקובלים בישראל; נתוני  2007-2013מבוססים על תקני דיווח כספי בינלאומיים ()IFRS
מיוחסים לבעלי המניות בחברה ,מתואמים.
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פרק  :1אודות כיל

אחריות תאגידית בכיל –
מדיניות וקווים מנחים

נתונים לפי מגזרים
כיל דשנים
רווחים

3,402

הכנסה תפעולית
מיליון דולר ארה"ב*

670

כלפי בעלי המניות שלה ,כלפי עובדיה

והסביבתיות של החברה ולהבטיח ציות לכל

ומשקיעיה ,כלפי לקוחותיה וספקיה ,כלפי

החובות החוקיות.

ניהול סיכונים ועקרון
הזהירות המונעת

דירקטוריון החברה מינה את מר אשר

במסגרת התכנון האסטרטגי הנדרש לצורך

כיל שמה דגש רב על אחריותה התאגידית

מיליון דולר ארה"ב

הקהילות שבהן היא פועלת ומחזיקי עניין
נוספים .לאורך שנות קיומה ,האופן שבו מבינה
כיל את אחריותה התאגידית התפתח והעמיק.
הבנה זו הובילה את כיל להגביר באופן
משמעותי את היקף פעילויותיה הסביבתיות,
החברתיות והקהילתיות ,ומעל לכל ,להפנים

* כולל  260מיליון דולר במכירות פנימיות

את מחויבותה לפרקטיקות של התנהלות
עסקית אחראית ,המנחות אותה באופן יומיומי.

כיל מוצרים תעשייתיים
רווחים

1,337

הקווים המנחים של כיל בתחום האחריות
התאגידית הם התגלמות מחויבותה של

הכנסה תפעולית
מיליון דולר ארה"ב*

* כולל  20מיליון דולר במכירות פנימיות

128

מיליון דולר ארה"ב*

* מתואם

כיל מוצרי תכלית
רווחים

1,614

הכנסה תפעולית
מיליון דולר ארה"ב*

* כולל  81מיליון דולר במכירות פנימיות

26

כיל בע״מ | דוח אחריות תאגידית 2014

197

החברה  -להקפיד על ממשל תאגידי ראוי

את השפעותיה הכלכליות ,החברתיות

גרינבאום ,המשנה למנכ"ל ומנהל התפעול

יישום פעילויות עסקיות בנות-קיימא ,הוקם

הראשי של כיל ,לשמש כמנהל הסיכונים של

בחברות קבוצת כיל מבנה ניהול סיכונים
ארגוני ,הכולל תוכניות מוּב ְנוֹת לקידום הנושא.

וגהות בעבודה ואבטחה .מר גרינבאום

בנוסף ,החברה מפעילה מרכז למצוינות

מדווח על הפעולות הננקטות בתחומים אלו

אקולוגית ,המשמש כזרוע כיל לניהול ,הפחתה

למנכ"ל כיל ולדירקטוריון החברה על בסיס

ובקרה של סיכונים סביבתיים בחברות

תקופתי.

הקבוצה .באמצעות תהליך מובנה זה ,שמטרתו

החברה האחראי לסוגיות סביבה ,בטיחות

במסגרת תפקידו זה ממונה מר גרינבאום
על הכנת דוח האחריות התאגידית.

ולהבטיח שהיא מנהלת את עסקיה בדרך

דוח האחריות התאגידית של כיל לשנת

שתוביל לצמיחה בת-קיימא ,תוך איזון בין

 ,2014שאושר על-ידי הדירקטוריון ,מפרט

צרכימחזיקי העניין השונים של החברה ותוך

את הקווים המנחים של כיל בתחום

קיום חובותיה המוסריות והחוקיות .מחויבות

האחריות התאגידית ומציג את ההתקדמות

זו מתחילה ברמת המנכ"ל ,קצינת הציות

הגלובלית שמתבצעת בחברה בארבעה

הראשית וההנהלה הבכירה של כיל ,ומחלחלת

תחומי ביצועים עיקריים :שווקים ,מקומות

כלפי מטה לכל רמות הארגון.

עבודה ,סביבה וקהילה.

לזהות סיכונים והזדמנויות ,מחילה כיל את
עקרון הזהירות המונעת על סוגיות סביבתיות
וכלכליות.
כיל הקימה ,בסיוע  ,Ernst & Youngמערכת
ניהול סיכונים לעסקים ( ,)ERMלזיהוי סיכונים
קיימים ועתידיים ,לרבות היבטים סביבתיים.
מערכת ה ERM-מזהה ,מודדת ,מנהלת
ומפחיתה סיכונים ,לרבות באמצעות הטמעת
נהלים הדרושים ליישום המדיניות .המערכת
מתייחסת לסיכונים אסטרטגיים ,תפעוליים,

דירקטוריון החברה והנהלת החברה נוקטים

חוקיים וכלכליים בכל היבטי פעילותו של

בצעדים שונים על מנת להבטיח שעסקי

הארגון ,לרבות השפעתו על הסביבה ,על

כיל מתנהלים בהתאם לקווים המנחים.

המשק ועל החברה האנושית בכללותה .באשר

כך למשל ,בחברה פועלות ועדות ייעודיות,

לסביבה ,מחויבותה של כיל לעקרונות האמנה

שמטרתן לפקח ולאכוף סטנדרטים

הגלובלית לטיפול אחראי (Responsible

מחמירים של אחריות סביבתית וחברתית.

( )Care Global Charterראו להלן בפרק

ועדות אלה מקיימות התייעצויות סדירות עם

זה) משמשת כבסיס לשילוב עקרונות הזהירות

מומחים חיצוניים על מנת להעריך ולשפר

המונעת.

מיליון דולר ארה"ב*

* מתואם
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פרק  :1אודות כיל

 12קווים מנחים לאחריות תאגידית
אשר גרינבאום" ,עלינו להטמיע שיקולי קיימות
ואחריות תאגידית בליבת האסטרטגיה העסקית"
המשנה למנכ"ל ומנהל התפעול הראשי של כיל ,על אחריותה הסביבתית
והחברתית של החברה בעולם עתיר שינויים:
"צורכי האנושות בעידן הנוכחי אינם כוללים רק מוצרים החיוניים לקיומנו הפיזי .חברות,

.1

עסקי החברה.
.2
.3

התעשייה בתחומי הסביבה והקיימות ,ועל השינוי הרגולטיבי המתלווה אליו.
מעל שבעה מיליארד בני אדם חיים כאן .העולם הולך ונעשה צפוף ,תוחלת החיים עולה ,נזקי החיים המודרניים לסביבה הולכים

טביעת הרגל הסביבתית שלה ,ומובן שעליה להיענות לתכתיבי הרגולציה.
עם הקידמה ,לא די לנו במתן פתרונות לצורכי האדם בדמות מוצרינו ,אלא חובתנו לוודא כי מוצרים אלה ותהליך ייצורם אינם
מגדילים את טביעת הרגל האקולוגית שלנו-עצמנו ,וכי אנו תורמים במקביל לפיתוחם של מוצרים חדשים המסייעים לאחרים

.4
.5

ארגון בנושאי קיימות.
הבנו שהצרכים משתנים ,והחלטנו לפעול בהתאם .כיל גיבשה והטמיעה מדיניות פיתוח בת-קיימא והיא עושה מאמצים
עילאיים לנהוג באחריות סביבתית תוך עמידה בכל הדרישות והחוקים ,ובמקרים רבים אף להיות בין החברות המובילות בתעשייה
הכימית העולמית .כך למשל ,בניהול והפחתת גזי חממה ,עידוד המחקר האקדמי והמדעי בנושאי סביבה וקיימות ,תמיכה בפעולות
שימור והצלה של בעלי חיים ,ועוד.
כיל מדווחת מספר גדול של דיווחים  -וולונטריים ומחייבים  -שהגבירו משמעותית את שקיפותה ,ובתקופה הקרובה היא מתכוונת
לפתוח ביישום חלוצי של מערכת מידע מתקדמת לדיווחי קיימות ,שתוכיח שוב את מנהיגותה בתחום.
ערכי האחריות הם חלק מהאסטרטגיה העסקית שלנו ,ויותר ויותר ניכרת ההבנה כי יש להטמיע אותם כחלק ממערכי ניהול
הסיכונים ולא כנושא זוטר או משני .לכן ,יש לשלב שיקולי קיימות ואחריות תאגידית בכל שדרות הארגון  -כספים ,תפעול ,רכש,

יש לגבש נהלים וליישם מערכות בקרה מתקדמות לצורך זיהוי ,הערכה ובקרה של סיכונים בארגון ולכל
אורך מחזור חיי המוצר (ניהול אחראי של מוצרים).

.6

יש לקדם דיאלוג ומעורבות מתמשכים עם כל קבוצה של מחזיקי עניין ,ולשמר אותם ברוח של שקיפות
ותום לב ,ולוודא כי מאמציה של החברה תואמים את סדרי העדיפויות שלהם.

.7

יש לפעול בערנות וזהירות מרביות בעת שימוש במשאבי טבע ובשמירה על הסביבה ,ולחפש בהתמדה
אחר דרכים לצמצום ההשפעות הסביבתיות בכל מקום שבו החברה פועלת .יש לשאוף להתעלות אל

להפחתת זיהום ופליטות.
בשנים האחרונות אף רווח השימוש במושג " "License to operateשמשמעותו דרישה להוכיח באופן מתמיד את מנהיגותו של

יש להבטיח כי כל המשאבים המנהליים והכספיים הנדרשים לצורך יישום והטמעת מדיניות האחריות
התאגידית זמינים לצורך השגת ביצועים יוצאי דופן בתחום האחריות התאגידית.

לפעול ולייצר תוך צמצום הפגיעה בסביבה.
השנים האחרונות אופיינו בגל חקיקה סביבתית ,שבעקבותיו גדלה כמות המידע הסביבתי החייב בדיווח והחמירו הדרישות

יש לשאוף בהתמדה למצוינות ,לשיפור יכולות וליעילות ,ולעודד חדשנות ויצירתיות בכל פעילויותיה של
החברה.

וגדלים ומעלים חשש בנוגע לעולם שנשאיר אחרינו .כפועל יוצא ,מתעצמת הדרישה לשמירה על הסביבה ולקיום תעשייה
בת-קיימא .חברה החותרת להצלחה עסקית ולשיפור תמידי חייבת להפנים את השינוי בתחום זה ,עליה להיות מחויבת לצמצום

יש לפעול תוך ציות לכל הוראות החוק ,הרגולציה והרישיונות החלים בכל תחומי הפעילות ולשאוף
לאמץ באופן יזום את הפרקטיקות המיטביות המקובלות בתעשייה.

תאגידים וארגונים גדולים מחויבים היום לפעול מתוך תפיסת עולם אחראית ולאמץ אסטרטגיה סביבתית-חברתית שלאורה יפעלו.
כשאנחנו אומרים ש"הצרכים משתנים ואנחנו איתם" ,אנו מדברים בין השאר על השינוי שחל בתפיסת הציבור הרחב ובקרב

יש לעבוד על מנת לשמור על הרמות הגבוהות ביותר של יושרה ,ממשל תאגידי ,אתיקה והגינות בכל

מעל לדרישות הרגולטוריות בכל הקשור לביצועיה הסביבתיים של החברה.
.8

יש לנצל את הנכסים והידע הקיימים בחברה לצורך פיתוחם של מוצרים בני-קיימא ונוסחאות משולבות
מותאמות וייחודיות ,במטרה לייצר ערך מוסף ללקוחות החברה בשוקי היעד.

.9

יש לשאוף ליצירת תועלות ארוכות טווח לקהילות שבהן החברה פועלת באמצעות תמיכה ביוזמות בנות-
קיימא לפיתוח המרקם החברתי ,הכלכלי והמוסדי של קהילות אלה .יש לשאוף למקסום התעסוקה,
העסקים וההזדמנויות הכלכליות הזמינות לקהילה המקומית הן במסגרת פעילויותיה הקיימות של
החברה והן במיזמים חדשים.

 .10יש לבצע את כל הפעילויות בהתאם לסטנדרטים מקובלים לשמירה ולקידום זכויות אדם.
 .11יש להבטיח בכל עת שמירה על סביבת עבודה המקפידה על בטיחות וגהות.
 .12יש להעניק פרנסה מתגמלת ומשמעותית לעובדים ולשאוף להיות "מעסיק מועדף".

מתקנים ,משאבי אנוש ,שרשרת האספקה ,לוגיסטיקה ,יחסי משקיעים ,שיווק ותקשורת ועוד.
עלינו לזכור כי התנהלותנו האחראית מסייעת לנו בבניית ערך משותף לכיל ולקהילות שבהן היא פועלת ובהשתתת מערכת יחסים
של אמון ושקיפות ,ויש לה משמעות קריטית בהצלחתנו".
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חזרה לתוכן העניינים

פרק  :1אודות כיל

סוגיות מהותיות
כיל חותרת בהתמדה להבין ,לעקוב ולהעריך את הסוגיות הרלוונטיות

במסגרת דוח זה נסקרים מאמציה של כיל בכל רחבי הקבוצה ובכל רחבי

לחברה ולמחזיקי העניין שלה ,בשאיפה לעדכן את האסטרטגיות

העולם ,תוך התייחסות לסוגיות המהותיות כפי שעלו מניתוח המהותיות.

והדיווחים שלה בהתאם .בשנת  2014ביצעה החברה תהליך ניתוח

ניתוח המהותיות התבסס על המסגרת שפותחה על-ידי ארגון ה.GRI-

שלב 1
זיהוי

 .1זיהוי
בשלב הראשון ,נערכה רשימה של נושאים רלוונטיים על בסיס נקודות המבט הבאות:

מהותיות על מנת לבחון מקרוב ובאופן שקול את הסוגיות הכלכליות,
הסביבתיות והחברתיות החשובות ביותר עבור מחזיקי העניין שלה ואשר

נקודת מבט

עשויות להשפיע באופן משמעותי על יכולתה של החברה לממש את

רלוונטיות עסקית

האסטרטגיה העסקית שלה.

מקורות
מערכת ניהול הסיכונים לעסקים ( )ERMשל כיל
אסטרטגיה תאגידית
זיהוי מחזיקי עניין באמצעות שאלונים לפי הזמנה

רלוונטיות למחזיקי העניין

שאלונים לפי הזמנה שמולאו על-ידי מנהלים בכיל
מעקב אחר מידע זמין לציבור
מעורבות סדירה של מחזיקי עניין מרכזיים

התהליך

מעקב אחר שאלות שעלו באתר שאלות-ותשובות של החברה ושהופנו למחלקות כיל
השונות (לדוג’ ,יחסי משקיעים ,קיימוּת)

הסוגיות המהותיות זוהו תוך שימוש בתהליך בן שלושה שלבים:

סוגיות מתעוררות בענפי

סוגיות מהותיות לארגוני וגופי דיווח רלוונטיים (כגון  ,IFA, ICMM, GRI, CDPמעלה)
בחינת אמות המידה לפרקטיקות מיטביות בקרב חברות מקבילות ברחבי העולם

ההקשר הכלכלי ,החברתי

ניתוח תקשורת ורשתות חברתיות

הכימיקלים והכרייה

והסביבתי ברמה המקומית
והארצית

שלב 1
זיהוי

שלב 3
תיקוף

שלב 2
תעדוף

שלב 2
תעדוף

 .2תעדוף
הנושאים שקובצו במסגרת השלב הקודם עברו בחינה
והערכה על מנת לקבוע האם הם מהותיים לכיל .התהליך

החברה; קווי מדיניות ונהלים שהוכנסו או תוקנו בעניינים

נעשה באמצעות ניתוח איכותני וכמותני ובאמצעות דיונים

כאמור; השקעות משמעותיות שבוצעו או מעורבות של

בשאלה האם ובאיזה מידה הם משקפים את השפעותיה
הכלכליות ,הסביבתיות והחברתיות המשמעותיות של כיל ,או
משפיעים באופן מהותי על ההערכות וההחלטות של מחזיקי
העניין של כיל.

תיעוד פנימי וחיצוני ,ניתוח,
מחקרים וקביעת אמות
מידה ()benchmarketing

רשימה של נושאים
רלוונטיים לבחינה

מטריצה של סוגיות
מהותיות על-פי
סדר עדיפות

רשימה של סוגיות
מהותיות שיש
לכלול בדוח

שזכו להתייחסות נרחבת יחסית של דירקטוריון והנהלת

החברה בנוגע לסוגיה מסוימת.
הסוגיות המהותיות החשובות ביותר עבור מחזיקי העניין
של כיל (ציר  )Yהוגדרו ותועדפו ,בעיקרן ,באמצעות הערכה
ושקלול של הנתונים שנאספו משאלונים שנערכו על-פי

הסוגיות סווגו במסגרת מטריצה שבה מוקמו הסוגיות

הזמנה ומולאו על-ידי קבוצת מנהלים בכיל המקיימים

המהותיות לכיל על ציר ה ,X-והסוגיות המהותיות למחזיקי

מערכות יחסים עם מחזיקי עניין מרכזיים ,והמייצגים את

העניין על ציר ה .Y-הסוגיות המהותיות החשובות ביותר עבור

מגוון הפעילויות ,המיקומים הגיאוגרפיים ונקודות המבט

כיל (ציר  )Xהוגדרו ותועדפו בעיקר באמצעות שימוש במערכת

בחברה.

ניהול הסיכונים לעסקים ( )ERMשל החברה .מערכת
ה ,ERM-שגובשה על-ידי  ,Ernst & Youngמזהה סיכונים
ברמת התאגיד ,וכן ברמת החברות .סוגיות קיימוּת מרכזיות
נבחרו מקרב הסיכונים שזוהו ,בהתאם לעקרונות ה.GRI-

ההערכה האמורה בוצעה על-ידי צוות שהורכב מעוזרו של
המשנה למנכ"ל ומנהל התפעול הראשי ,הממונה על תחום
טביעת הרגל הפחמנית והקיימוּת בחברה ,ויועצים חיצוניים,
ובהתייעצות עם מחלקות שונות בתאגיד.

בנוסף ,יוחסה מידה מסוימת של חשיבות לסוגיות המצויות על
סדר-היום של החברה במהלך תקופת הדיווח ,כלומר סוגיות
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שקיפות ודיאלוג עם מחזיקי עניין

מטריצת סוגיות מהותיות
תחרות וביקוש בשוק
תקבולי מדינה ()Government-take
ייצור ותפעול
ממשל ואתיקה
זמינות משאבי טבע
מו"פ מוצרים
סוגיות סביבתיות מקומיות
ניהול אנרגיה
בטיחות מוצר
מגוון ביולוגי ( )biodiversityושימור הטבע
תעסוקה ויכולת העסקה
ציות
בטיחות וגהות בעבודה
פיתוח קהילתי מקומי

חשיבות עבור מחזיקי העניין של כיל

גבוהה

קהילות

ממשלה

מקומיות

משקיעים

עובדים

רשויות
רגולטוריות

מדיה

גופי תקינה ואקדמיה

לקוחות

תקשורת

צרכנים

ארגונים
חברתיים
וקהילתיים

סביבתי

שותפים עסקיים
(כגון ספקים ומפיצים)

כחברה רב-לאומית מובילה ,כיל מתאפיינת
במגוון רחב של מחזיקי עניין ,הכוללים
משקיעים ,עובדים ,שותפים עסקיים (כגון
ספקים ומפיצים) ,לקוחות ,וכן רשויות
ממשלתיות ורגולטוריות ,גופי תקינה ואקדמיה,
קהילות מקומיות ,אמצעי התקשורת וארגונים
סביבתיים ,ארגוני צרכנים וארגונים קהילתיים.
חרף העובדה שרבים מן הנושאים הנוגעים
לקיימוּת הם גלובליים מטבעם ,הרי שכל אחד
מסוגי מחזיקי העניין נבדל בצרכים ובאינטרסים
המיוחדים לו ביחס לכיל ולעסקיה.

רשויות רגולטוריות

א .פעילות בהתאם לעקרונות
יסוד של תקשורת פעילה,
משתפת ופתוחה

ג .יצירת ערוצי תקשורת וכלים
לפיתוח דיאלוג עם מחזיקי
עניין

כיל יוזמת ומטפחת דיאלוגים משמעותיים

לאור המגוון הרחב של מחזיקי עניין של

עם מחזיקי העניין שלה בנושאים חשובים

כיל ,הן במובני האינטרסים השונים

הנוגעים לפעילויות החברה ,לרבות

והן במובן הגיאוגרפי ,החברה מקפידה

בתחומים שבהם הדעות חלוקות ,ובנוגע

לעשות שימוש במגוון ערוצי תקשורת

לאופן שבו יש לטפל בתקלות .בנוסף,

ופלטפורמות שונות על מנת לשמור על

החברה מקפידה לספק למחזיקי העניין

שקיפות ועל דיאלוג מתמשך עם מחזיקי

מידע אמין ומקיף אודות פעילויותיה.

העניין בכל רחבי העולם.

כיל מכירה בחשיבות מחזיקי העניין שלה
ובחשיבות האינטרסים שאותם הם מייצגים,
גבוהה

נמוכה

חשיבות עבור כיל

 .3תיקוף

שלב 3
תיקוף

מטריצת הסוגיות המהותיות שנבעה מן השלב הקודם נדונה ונותחה על-ידי הצוות בהתאם לעקרונות ה.GRI-

ועל כן משקיעה משאבים רבים כדי לקיים עמם
תקשורת מועילה ,פתוחה וכנה.

ב .שקיפות ודיאלוג בכל תחומי
הפעילות

מדיניות השקיפות והדיאלוג של כיל עם מחזיקי

כיל פועלת באופן שקוף ומעודדת קיומו

העניין שלה מבוססת על ארבעה נדבכים:

של דיאלוג עם מחזיקי עניין בדבר פעילויות
הפיתוח והייצור של החברה והשפעותיהן
הכלכליות ,החברתיות והסביבתיות ,ובדבר
השימוש הנאות במוצריה והסיכונים
הכרוכים בשימוש בהם.

הסוגיות המהותיות המוצגות בדוח הן תוצאה של מטריצה סופית זו.
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פרסומים ודוחות

אינטראקציה פנים-אל-פנים

כיל מפרסמת דוחות כספיים ,דוח אחריות

כיל יוזמת ולוקחת חלק במגוון מפגשים ,דיונים ואירועים ,ומעודדת את הציבור בכלל ואת מחזיקי העניין של כיל

תאגידית (ארגון Global Reporting

בפרט ,לבקר במתקני הייצור של החברה.

 Initiative - GRIוארגון מעלה – עסקים למען
אחריות חברתית); דוח פרויקט גילוי הפחמן
(( )Carbon Disclosure Project – CDPראו
פרטים בפרק העוסק בהפחתת פליטות גזי
חממה והתייחסות לשינויי אקלים); וכן דוחות
וולונטריים ופרסומים מקצועיים המופקים על-
ידי החברה על בסיס קבוע.

אתר שאלות-ותשובות של כיל

במהלך שנת  2014כ 25,000-איש ביקרו באתרי כיל ברחבי ישראל
וחוו במלוא השקיפות את כל שלבי תהליך הייצור של החברה.

בשנת  2014השיקה כיל אתר ייעודי ונגיש
באמצעותו יוכל הציבור לקבל מידע ולשאול
שאלות אודות כל נושא הנוגע לכיל .כיל

במהלך שנת  2014נהנו מבקרים רבים מסיורים מודרכים במתקני
החברה בספרד ,הן במתקני הכרייה ב Cabanasses-שב ,Súria-והן
במרבצי המלח ב Cogulló-שב.Sallent-

מתחייבת לתת מענה ישיר לכל שאלה בתוך
 48שעות .כתובת האתר (עברית):
http://www.iclanswers.co.il/

קשר באמצעות
אמצעי התקשורת

תקשורת פנימית במסגרת החברה

כיל מפרסמת מידע באתר האינטרנט
שלה ,במדיה החברתית ,באמצעות סרטוני

כיל מקיימת תקשורת פנים-קבוצתית במגוון של אמצעים ביניהם :אתר

מידע "דקה לשמונה" ,ובאמצעות קמפיינים

אתר המיתוג של כיל

המיתוג של כיל; באמצעות עלוני המידע הפנימיים המופצים ברמת המגזר,

פרסומיים.

סרטוני "דקה לשמונה"
סרטונים מאירי עיניים שמטרתם לספק,
באופן נגיש וידידותי ,מידע מקיף ומהימן אודות
פעילויות ומוצרי כיל.
הסרטונים זמינים בשמונה שפות באתר
האינטרנט של החברה ובערוץ כיל

היחידה העסקית או המתקן ,ועלוני מידע כלל-קבוצתיים גלובליים המופצים
פעמיים בשנה לכל עובדי כיל; סרטונים רבעוניים פנימיים מטעם מנכ"ל
החברה שבהם הוא מציג בפני העובדים עדכונים אודות החברה; פורומי
מנהלים לשיתוף מידע; מערכת הודעות פנימית באמצעותה מעודכנים
העובדים על מינויים בכירים בחברה ונושאים דחופים נוספים ,כגון בטיחות
וגהות או אבטחה.

ב. YouTube-

בינואר  2015השיקה כיל אתר ייחודי המציג בהרחבה
את תהליך החשיבה העומד מאחורי המיתוג מחדש של
החברה ואת תבנית העיצוב הגרפי החדשה ,וממחיש
כיצד יסודות אלו משתלבים בצורה הרמונית ומסמלים
את החזון והאסטרטגיה של כיל .בנוסף ,מציג אתר
המיתוג את שמותיהן החדשים של יחידותיה העסקיות
של כיל ברחבי העולם ,וכולל "ספר מותגים" וסרטוני וידאו
הממחישים את התפקיד החיוני שממלאת כיל בתחומי
החקלאות ,המזון והחומרים המורכבים.
אתר המיתוג זמין בשבע שפות ומיועד בעיקר לעובדי כיל.
http://www.iclbranding.com/index.php/he/

קמפיין ציבורי
בתחילת  2014יזמה כיל קמפיין שמטרתו
לספק לציבור בישראל מידע אודות כמה
ממוצרי כיל ותרומתם החיונית לחייהם
היומיומיים של בני אדם בישראל ובכל רחבי
העולם .הקמפיין שודר בטלוויזיה והופץ גם
באמצעות שיתופים באינטרנט.
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"מובילי יחידות" ()Unit Leaders
פורום מנהלים הכולל כ 450-מנהלים בקבוצת
כיל ,המייצגים את מגוון הפעילויות של החברה,
ונפגשים מדי רבעון על מנת לשתף ולהתעדכן
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פרק  :1אודות כיל

קשר מתמשך עם
קהילות מקומיות

מעורבות באיגודים מקצועיים וענפיים

כחברה מובילה בתחומה ,לרשותה של כיל

מנהל היחידה העסקית לתוספים

כיל מתמידה ליטול חלק בפעילויות

על מנת לשמור על שקיפות וליטול חלק

עומדים משאבים ניכרים ,לרבות מאגר נרחב

מתקדמים בכיל ומנהל המו"פ הגלובלי

במסגרת המועצה הבינלאומית לאיגודי

בדיונים משמעותיים עם מחזיקי עניין,

של ידע מקצועי שצברה לאורך השנים ,וצוות

למוצרי מזון מיוחדים בכיל מכהנים

כימיקלים ( ,)ICCAכגון תוכנית הטיפול

כיל משקיעה ומעורבת כל העת בקהילות

מומחים מנוסים ביותר ,העובדים בחברה.

כחברים בתת-הוועדה “”P-Säure Salze

האחראי (.)®Responsible Care

המקומיות שבמסגרתן היא פועלת.

החברה חולקת ידע זה עם ארגונים מקצועיים

של איגוד התעשיות הכימיות בגרמניה.

וענפיים שונים ,הן ברמה הארצית בישראל
והן ברמה הבינלאומית.

נציג מגזר המוצרים התעשייתיים בכיל

יתרה מכך ,כיל מכירה בצורך להיות מעודכנת
בטכנולוגיה המתקדמת ביותר ,כמו גם

מקצועיים וענפיים שונים .לאור זאת ,כיל
נוטלת חלק פעיל בארגונים ובפורומים
המקצועיים שלהלן:

כיל מוצרים תעשייתיים ,לצד שני יצרנים

בשלב השתתפותה במגוון פורומים

מובילים אחרים של מעכבי בערה –

קהילתיים משותפים במסגרתם חולקים

מכהן כנציג החברה בוועדה הבין-משרדית

 Albemarleו – Chemtura-יזמו את

המשתתפים מידע וחששות .באמצעות

לחקיקת חוק הכימיקלים החדש בישראל.

פיתוחה ויישומה הוולונטריים של תוכנית

עובדיה ,שרבים מהם תושבי אותן קהילות,

בתהליכים ,בתוכניות ובמיזמים המתרחשים
בענפי פעילותה במסגרת ארגונים ופורומים

ההיענות והקשב של כיל מתחילים כבר

נציגים של מגזרי כיל בישראל מכהנים

פעולה לבקרת פליטות בענף מעכבי

פועלת החברה להעמיק את הבנתה ואת

הבערה (.)VECAP

מחויבותה לקהילה המקומית.

כחברים בוועדות ציבוריות דוגמת אלו

כתוצאה של מעורבות אינטנסיבית זו,

המוקמות על-ידי מכון התקנים הישראלי.

צוברת כיל ידע מעמיק אודות המגוון הרחב
של צרכים וחששות בקהילה .ידע זה מסייע

כיל מעורבת בפעילות התאחדות
התעשיינים בישראל ,ונוטלת חלק בכמה
מוועדותיה ,לרבות בוועדות הסביבה,
החומרים המסוכנים ,זיהום האוויר,
הפסולת וזיהום הקרקע ,שינוי האקלים,
הבטיחות והגהות והאנרגיה.
נציג החברה מכהן כיום כיו"ר ועדת
החומרים המסוכנים.
מנהל משאבי האנוש של כיל ישראל
מכהן כחבר ועדת העבודה של
התאחדות התעשיינים.

נציג מגזר המוצרים התעשייתיים של כיל

בתהליך קבלת ההחלטות בחברה.

ייצג את מכון התקנים הישראלי בוועדת
התקינה הבינלאומית  ISOלעניין תקן
 ISO 26000לאחריות חברתית ,עד

פאנל מייעץ קהילתי משותף ()CAP
בפאנלים אלו חברים נציגים של מפעלי כיל ,נציגי הקהילה ונציגי הארגונים
הירוקים ,והם קיימים באתרי כיל בכל רחבי העולם .מטרתם של הפורומים
היא לדון בסוגיות סביבתיות ,לפתח תוכניות משותפות לתועלת הסביבה
והקהילה ,ליצור מערכת יחסים בין התעשייה לבין מחזיקי העניין השונים,
ולפתח דיאלוג מושכל ואפקטיבי המבוסס על מידע מהימן .מפעלי כיל
בישראל ובחו"ל נוטלים חלק בפורומים משותפים כאלה מזה שנים רבות.
במהלך  2014התקיימו מפגשי פאנל  CAPשל מפעלי ים המלח ושל
מגנזיום ים המלח ,בדרך כלל אחת לרבעון .בין הנושאים שנדונו במפגשים
ניתן למנות את תחנת השאיבה  ,P-88קציר המלח בבריכת אידוי מס' ,5
תעלת הימים ,תחנת הכוח החדשה ,גז טבעי ,חוק אוויר נקי החדש ,המשך
ניטור הארובות והתוכנית להקמת מרכז מבקרים חדש .בנוסף ,נערכו
דיונים בדבר דרכים להשתתפות ביצירת תיירות מקומית בקהילות הסמוכות
למפעלי כיל במסגרת סיורים במפעלי ים המלח .על בסיס שיתוף פעולה זה
מתקיימים כיום סיורים משותפים במפעלים ובאותן קהילות.
חברת תרכובות ברום קיימה מפגשי  CAPמדי חודשיים במהלך ,2014
כאשר הפורום דן ,בין היתר ,בדיווח אודות סוגיות סביבה וסוגיות בטיחות
וגהות ,וכן בסוגיות נוספות.
כיל מוצרים תעשייתיים – אמריקה שותפה בשני פורומי  :CAPהמפעל
ב Gallipolis Ferry-מקיים פורום  ,CAPוחברת  Clearonהיא חברה
בקבוצת חברות כימיות באזור  South Charlestonשבמערב וירג'יניה,
המקיימת מפגשים משותפים .שני פורומי ה CAP-נפגשים על בסיס חודשי
ובמסגרתם דנים חברי הפורום בנתוני תקריות ופציעות ,בפעילויות ייצור,
בבנייה ,בתעסוקה וכו'.

לאישורו של התקן.
סמנכ"ל התפעול של כיל איבריה (ספרד)
מכהן כיו"ר קבוצת "כרייה בת-קיימא" של
סוכנות התקינה הספרדית (.)AENOR
בשנת  2014חתמה כיל איבריה על
הסכם שיתוף פעולה עם לשכת המסחר
והתעשייה הרשמית של Manresa
שבמחוז  ,Bagesספרד ,שמטרתו ייצוגם
וקידומם של אינטרסים משותפים בתחום

שלושה נציגי החברה מכהנים כחברי
הוועדה המנהלת של התאחדות

המסחר והתעשייה ומתן שירותי תמיכה
בארגונים הפועלים במחוז .Bages

התעשיינים ,שניים מהם במרחב דרום
ואחד מהם במרחב צפון.

כיל מתמידה ליטול חלק בפעילויות שונות
במסגרת איגוד הדשנים הבינלאומי (.)IFA

קשר עם ארגוני סביבה וארגונים חברתיים
כיל מקיימת קשרים עם מגוון רחב של ארגוני סביבה וארגונים חברתיים ,עימם היא משתפת פעולה על מנת לקדם נושאים סביבתיים ולתמוך בקהילות
מקומיות .שיתופי פעולה אלה מתוארים בפירוט בהמשך דוח זה ,בחלק העוסק באחריות חברתית.

המשנה למנכ"ל והממונה על יחסי החוץ

כך למשל ,עבודתם של אגרונומים מכיל

של כיל מכהן כיום כיו"ר איגוד הכימיה,

בשיתוף עם  IFAועם חברות כיל רותם

הפרמצבטיקה והקלינקרבמסגרת

ומפעלי ים המלח זכתה לתעודת הצטיינות

התאחדות התעשיינים בישראל.

בתחום ניהול מוצר אחראי (product

ד .מעקב ותיעוד אינטרסים של מחזיקי עניין

 )stewardshipמטעם איגוד .IFA

במהלך שמונה השנים האחרונות הקפידה כיל לערוך מעקב אחר רחשי ליבם של מחזיקי העניין שעימם מקיימת החברה וחברות-הבת שלה דיאלוג
משמעותי.
הודות למדיניות זו ,קיבצה כיל רשימה של נושאים המהווים את הסוגיות המשמעותיות ביותר עבור מחזיקי העניין שלה בשנת .2014
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סוגיות מובילות
בדיאלוג הציבורי
הנוגע לכיל –
:2014
.1

ים המלח והפעילות התעשייתית
באזור;

.2

קבלת היתרים להמשך הפעילות

שמירה על הסביבה וצמצום טביעת
הרגל הסביבתית של כיל;

.4

.5

סיורים מודרכים במתקנים – במהלך שנת  2014פתחה החברה את מתקניה לסיורים מודרכים
רבים ,הן במתקני הכרייה ב Cabanasses-שב ,Súria-והן במרבץ המלח ב Cogulló-שב.Sallent-
סיורים אלו אפשרו לתלמידי חטיבות ביניים ,תיכונים ואוניברסיטאות ,כמו גם לנציגי איגודים עסקיים,
כלי התקשורת ,השלטון המקומי והציבור הרחב לבוא וללמוד מיד ראשונה אודות פעילויותיה ותהליכי

"בעולם של תקשורת בלתי אמצעית ואוטוסטרדת מידע ,חברה השואפת להצלחה חייבת לקיים
שיח עם הציבור ,עם נציגי הממשל ועם כל בעלי העניין שלה .אנו חיים בעולם שבו רוב האינפורמציה
זמינה ,קלה להשגה ומגיעה מיידית לצרכן .בעולם כזה עלינו להיות שקופים .לכן ,מידע שיימסר על ידינו
לאורך זמן בצורה אמינה ,ברורה ומקיפה יסייע לנו לרכוש את אמון הציבור במסרים ,בכוונות ובמעשים
שלנו.
פעילותה של כיל שזורה במארג אחד שבו שותפים כל בעלי העניין – אי אפשר ואסור להתעלם מהם.

תשלום סכום הוגן עבור השימוש
במשאבי טבע;

גיאולוגיית מכרות ,סביבה ,וכדו' ,נטלו חלק בדיונים ,בפורומים ובכנסים מקצועיים שונים שהתקיימו

פועלים .חלפו הימים שבהם חברה עסקית התמקדה אך ורק בהשאת רווחיה תוך התעלמות מסוגיות

במהלך שנת  2014במרכז קטלוניה שבספרד.

חברתיות וסביבתיות ומהלך הרוח הציבורי .כחברה כלכלית הפועלת בעידן הנוכחי ,כיל מאמינה שקיום

תרומת פעילויות כיל לאינטרס

מתן מידע באמצעות כלי התקשורת – החברה מקיימת קשר הדוק עם כלי התקשורת המקומית,
האזורית והארצית .ב 2014-הוציאה כיל איבריה מעל עשר הודעות לעיתונות בדבר מיזמים שונים

פיתוחו וייצורו של דור חדש של

של החברה ,קיימה מספר ראיונות ותדרוכי עיתונאים של דוברים מטעם החברה ,והציגה דיווחי וידאו

מוצרים ידידותיים יותר לסביבה

אודות מתקניה.

ומעקב אחר השפעתם לאחר סיום

עיצוב מחדש של כתב העת של החברה – בינואר  2009החלה כיל איבריה לפרסם כתב עת .כתב
העת מפורסם מדי רבעון ומופץ לעובדים ,לספקים מובילים ,לאמצעי התקשורת ,לשלטון המקומי

קיום פתיחות ושקיפות מצד כיל,
עם מחזיקי עניין;

.9

הנוגע לעסקיה ,להקשר שבו היא פועלת ,ולהשפעתה החברתית והסביבתית .פרטים נוספים אודות

מעורבות בדיונים מקצועיים – מספר מומחים מטעם כיל איבריה ,המייצגים מחלקות שונות ,דוגמת

לרבות פיתוחם של ערוצי התקשורת

.8

הצעדים שלהלן ,שננקטו במהלך  ,2014ממחישים את מאמציה של כיל איבריה לספק לציבור מידע

המשנה למנכ"ל והממונה על יחסי החוץ של כיל ,על חשיבותו של השיח
הציבורי בעידן אוטוסטרדת המידע:

הסתגרות משמעה חשדנות ומצע לבורות באשר לפעילותנו או לתרומתנו לחברות שבקרבן אנחנו

השימוש בהם;
.7

פעילויות החברה וקידום שקיפות במגעיה עם מחזיקי העניין.

העבודה של החברה.

הציבורי;
.6

בשנת  2014יישמה כיל איבריה תוכנית תקשורת חדשה שמטרתה הגברת הידע והמודעות לגבי

מעורבות חברתית מופיעים בהמשך הדוח ,בחלק העוסק באחריות חברתית.

האמורה ,לרבות זיכיונות כרייה;
.3

כיל איבריה ,ספרד – דוגמה לשקיפות ודיאלוג עם מחזיקי עניין

דני חן" ,דיאלוג רציף ושקוף עם הציבור הוא
התשתית לכל התנהלות ראויה"

(דוגמת המועצה האזורית של מחוז  ,)Bagesלרשות המכרות ,EUPM ,לבתי ספר יסודיים ועל-
יסודיים ,ספריות ,לשכת המסחר ,המכללה הרשמית למהנדסי מכרות ,FFCC ,נמל ברצלונה ,ארגון
קידום הסחר ולגורמים נוספים .בשנת  2014ביצעה החברה עיצוב מחדש של כתב העת ,על מנת
להתאימו למיתוג החדש של קבוצת כיל.

מתן מענה לצרכים אנושיים חיוניים

הפקת הסרט הדוקומנטרי " – "Great Mountain, Great Opportunityהחברה הפיקה סרט

– התרומה לאנושות הנובעת

דוקומנטרי המסביר את תהליך ייצור האשלג משלב הכרייה ועד לשלב השיווק ,תוך הדגשת הניהול

ממוצרי כיל;

הסביבתי של מכרה  El Cogullóשל החברה .הסרט הוקרן בהקרנת בכורה ביום הסביבה העולמי

משבר והאטה בשווקים בהם פועלת
החברה וההכרח ליישם תוכניות

וזמין לצפייה באתר האינטרנט החדש כיל איבריה ,בכתובת :
.www.icliberia.com/page/link-documental

דיאלוג רציף ,שקוף ופתוח עם הציבור הוא התשתית לכל התנהלות נאותה וראויה ,ובסופו של דבר תהיה
לדיאלוג כזה גם השפעה על ההיבט העסקי.חברה עסקית שרק מגיבה לשינויים ,שאינה צופה אותם
או יוזמת אותם ,תשתרך מאחור ותיכחד .לכיל המסורת והמנטליות של חברה יוזמת ,שמובילה רעיונות,
מהלכים ואג'נדות ,וכך נקפיד לעשות גם בתחום יחסי החוץ.
אין ספק שהעובדה שאנו נשענים בפעילותנו על משאבי טבע שמדינות מעמידות לרשותנו מעצימה את
המחויבות שלנו לשקיפות ולהעמקת הדיאלוג עם הממשל ,הציבור ובעלי העניין בכל מקום שאנו פועלים
בו .הציבור מצפה לקבל תשובה לשאלה כיצד משאבי הטבע שהוא מעמיד לרשותנו נהפכים בידינו
למוצרים המשרתים את אוכלוסיית העולם ,ועד כמה התנהלותנו אחראית ובטוחה לאדם ולסביבה; וגם
אם אינו שואל  -אנו חושבים שהוא ראוי לתשובה ועל כן נספק אותה מיוזמתנו .אנו רואים זאת כחובתנו
המוסרית ,ולא רק כדרך העסקית הנכונה לפעולה.
תחום קשרי החוץ של התאגיד הוא תחום פעילות צעיר יחסית ,אך הוא מתפתח במהירות וצובר
חשיבות עסקית גדולה .פעילותנו בתחום זה תגדל לאין שיעור בשנים הקרובות והמשאבים שנקצה לו
יורחבו .נתנהל בשקיפות מירבית מול כל בעלי העניין ונשתף אותם בכל המידע וההחלטות הנוגעות להם.
זו חובתנו – בעלי העניין הם שותפינו ,והצלחת החברה היא גם הצלחתם.
מגמות חדשות ושינוי האג'נדה מחזקות את הצורך לפתח מערכות יחסים פוריות עם ארגונים שונים
הנושאים דגלים חברתיים וסביבתיים .אנו נבחן באופן קבוע ומתמשך את המציאות שאנו פועלים בה ,את

ייעול במפעלי כיל ,לצד הצעת

תשתית תקשורת חדשה – במהלך  2014השיקה כיל איבריה תשתית תקשורת חדשה ,לרבות עיצוב

חבילות פרישה ופיטורי עובדים

הצרכים המשתנים ,את הקודים והדגשים החברתיים המתפתחים .ננסה להעריך את המגמות בתחומי

מחודש של אתר החברה ,במטרה להרחיב את המודעות לפעילות החברה.

הפעילות והעניין שלנו ולהיערך לקראתן ,ובמקרים הנדרשים אף ניזום תהליכי שינוי התורמים הן לאדם

בחברה במסגרת תוכניות הייעול.

והן לחברה .כשאנחנו אומרים שנלך לכל מקום שהצרכים יובילו אותנו Where needs take us ,לזה
בדיוק אנחנו מתכוונים".
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חזרה לתוכן העניינים

חזרה לתוכן העניינים

פרק  :2ממשל תאגידי ואחריות כלכלית

ממשל תאגידי
כיל מחויבת לממשל תאגידי ראוי; פיקוח צמוד
על אסטרטגיה עסקית ואחריות פיסקאלית,

מבנה ארגוני

התנהלות תאגידית אתית והגינות כלפי בעלי
מניות ומחזיקי עניין .לפיכך ,החברה פועלת
על-פי עקרונות מתקדמים של ממשל תאגידי,

ICL

המגדירים את מערכות היחסים בין החברה,
הנהלת החברה ,דירקטוריון החברה ,בעלי
המניות בחברה ומחזיקי העניין שלה.
כיל מאוגדת בישראל ,ועל כן פועלת בהתאם

Mifalei Tovala
)(Logistics

לדרישות ממשל תאגידי שונות מכוח חוק
החברות ,התשנ"ט .1999-דרישות אלו חלות
על כיל בנוסף לדרישות החלות עליה מכוח
היותה חברה שמניותיה נסחרות בבורסות של

Dead Sea
Magnesium

תל אביב וניו יורק.

Dead Sea
Bromine
Company Ltd.

Bromine
Compounds

Dead Sea
Works

Rotem Amfert
Negev

Twincap
Forsakings AB
)(Sweden

ICL Holdings
The Netherlands
Cooperatief U.A

Cleveland
)Potash (UK

ICL Finance INc.
)Inc. (USA

ICL Finance
B.V
)(Netherlands

& Fertilizers
Chemicals

Tetrabrom

יתרה מכך ,החברה אימצה ,ותמשיך לאמץ על-
פי הצורך ,כללים וולונטריים שנועדו להבטיח
שקיפות מרבית אל מול כל מחזיקי העניין,
ותוכנית אכיפה שמטרתה להבטיח ציות קפדני
הן לדרישות החוק והן לנהליה הפנימיים של
החברה.

IDE
(Desalination
)Engineering

)ICL (Shanghai
Investment
Co.Ltd

ICL Iberia SCS
)(Spain

Everris
International
)B.V (NL

Amsterdam
Fertilizers B.V
)(Netherlands

ICL IP Europe B.V
)(Netherlands

ICL Fertilizers
)Europe CV (NL

Iberpotash
)(Spain

ICL IP
Terneuzen B.V

Sinoborm
)(China

TAMI
Fuentes
)(Spain

* למידע נוסף אודות פרקטיקות הממשל התאגידי של כיל ,ראו את הדוח השנתי של כיל לשנת " ,2014חלק  ,2סעיף 16ז .ממשל תאגידי" (עמ' .)185-186
הדוח זמין באתר האינטרנט של החברה בכתובתhttp://www.icl-group.co.il/investors/reports/financialreports/Pages/default.aspx :

ICL IP
Japan
ICL Brazil

PM

Pekafert B.V
)(Netherlands

Eurocil
Luxembourg

BKG Puriphos
B.V

ICL Asia Ltd.

ICL Holdings
Germany beschränkt
Haftende OHG

ICL Fertilizers
Deutschland

Rotem Holdings

מבנה התאגיד
ICL France

ICL North America Inc.
)(USA

BK Giulini
)(Germany

כיל מורכבת משלושה מגזרים :דשנים ,מוצרים תעשייתיים ומוצרי תכלית .כל מגזר מנהל מספר חברות ומתקני ייצור .זהו מבנה יעיל ומעשי לצרכי ניהול
והערכה .עם זאת ,המגזרים אינם ישויות משפטיות עצמאיות.
לצד מבנה המגזרים (דשנים ,מוצרים תעשייתיים ומוצרי תכלית) ,הקימה כיל מטות ארגוניים על בסיס גיאוגרפי ,האמונים על תיאום הפעילות בין מתקני
הייצור השונים הפועלים בכל אזור .בכך מוגברת היעילות ונמנעות כפילויות ,ומנוצלות הסינרגיות הבין-מגזריות הקיימות בכל אזור.

Scora
France

Everris

ICL IP
America

ICL Performance
Product Inc

דירקטוריון כיל מתווה את מדיניות החברה ומפקח על ביצוע המדיניות על-ידי ההנהלה .מנכ"ל החברה ,העומד בראשה של קבוצת כיל בכללותה ,נהנה
מתמיכתו של צוות ניהולי הכולל את מנכ"לי כיל דשנים ,כיל מוצרים תעשייתיים וכיל מוצרי תכלית.

ICL Fertilizers
ICL Industrial Products
ICL Performance Products
Others
Finance and Services
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פרק  :2ממשל תאגידי ואחריות כלכלית

דירקטוריון החברה

ועדות הדירקטוריון

תחומי אחריות
ופרקטיקות
הדירקטוריון

כל אחת מוועדות הדירקטוריון פועלת בהתאם לכתב מינוי בו מפורטים מבנה הוועדה ,אופי פעילותה ,דרישות החברוּת ,תחומי האחריות והסמכות להעסיק
יועצים .דירקטוריון כיל הקים את הוועדות המנויות להלן:

בנוסף לאחריות החלה עליו מכוח החוק ,על-פי
מדיניות כיל הדירקטוריון נדרש גם לאשר את
פעולות כיל והחברות-הבנות ,לרבות השקעות
החורגות מסכום מסוים ,שינויים ארגוניים,
ומיזוגים ורכישות.
תפקידי יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה
כרוכים בתחומי אחריות נבדלים ,ועל כן
תפקידים אלה מבוצעים על-ידי שני יחידים

ועדת הביקורת
והכספים

ועדת תגמול
ומשאבי אנוש

ועדת איכות הסביבה,
בטיחות וקשרי קהילה

תחומי אחריות הוועדה

תחומי אחריות הוועדה

תחומי אחריות הוועדה

זיהוי וטיפול בליקויים בניהול העסקי של

מתן המלצה לדירקטוריון ,אשר תובא

לסייע לדירקטוריון במילוי חובות הפיקוח על

החברה;

לאישור סופי של בעלי המניות ברוב

מדיניותה ותכניותיה של החברה בתחומי איכות

בחינה ואישור של עסקאות עם צדדים

מיוחד ,על מדיניות תגמול לדירקטורים

הסביבה והבטיחות ועל תוכניות החברה

קשורים ,גיבוש נהלי חשיפת שחיתויות;

ונושאי משרה המתבססת על קריטריונים

בתחומי התרומה לקהילה ,יחסי הציבור

מסוימים

וההסברה.

בחינה של שינויים ויישומה של מדיניות

ועדת איכות הסביבה ,בטיחות וקשרי קהילה

פיקוח על מנגנון ביקורת הפנים בחברה

נפרדים .כך גם באשר לדירקטוריון החברה

ועל עבודת מבקר הפנים שלה;

ולנושאי-משרה בחברה שאינם דירקטורים.

הערכת היקף העבודה והמלצה על שכר

לחברה אין הסכמים עם חברי הדירקטוריון

לרואי החשבון המבקרים הבלתי תלויים

הנוכחיים שלה ,למעט המנכ"ל.

של החברה;

הדירקטורים נבחרים מדי שנה על-ידי האספה

קביעה האם פעולות ועסקאות מסוימות

הכללית (למעט דירקטורים חיצוניים ,שתקופת

עם צד קשור הינן "מהותיות" או "חריגות"

כהונתם קבועה בחוק לשלוש שנים);

לעניין נהלי האישור הנדרשים בהתאם

חברי דירקטוריון חדשים מקבלים מידע אודות

לחוק החברות;

כיל ופעילויותיה ,וכל חברי הדירקטוריון עוברים

מינוי ,תגמול ופיקוח על רואי החשבון

הכשרה תקופתית בנוגע לנושאים מסוימים

המבקרים הבלתי-תלויים של החברה;

כאשר מתרחשים שינויים משמעותיים בנושאים

סיוע לדירקטוריון בפיקוח על הדוחות

אלה.

הכספיים של החברה ,יעילות מנגנוני

בשנת  2014התכנס דירקטוריון החברה ל15-

הבקרה הפנימיים של החברה ועמידתה

ישיבות.

בדרישות החוק והרגולציה.

הרכב הדירקטוריון
 12דירקטורים
 6דירקטורים בלתי-תלויים
 3דירקטורים חיצוניים; דירקטור נוסף הוגדר

פעילויות דירקטוריון
הכרוכות באחריות
תאגידית ובקיימוּת

הרכב הוועדה
 4נושאי-משרה (כולל מבקר הפנים)

המרכזיות של החברה בתחום משאבי

 3דירקטורים

האנוש ,לרבות תכנית "כיל אחת" (One

 3נושאי-משרה

 )ICLשל החברה ,פיתוח מנהיגות בכירה,

כל חברי הוועדה הם מעל גיל 40

תכניות בונוסים ואופציות ,והערכה

 2חברות ועדה

של צמרת ההנהלה ותכנון העתודה
הניהולית.

הרכב הוועדה
 4דירקטורים

הוועדה קיימה  6פגישות במהלך שנת .2014

ועדת תפעול

 2נושאי-משרה

תחומי אחריות הוועדה

כל חברי הוועדה הם מעל גיל 50

לסייע לדירקטוריון במילוי חובותיו ביחס לניהול

 2חברות ועדה

ההון של החברה ,הפעילות העסקית ויישום
אסטרטגיה ,לרבות עסקאות מיזוג ורכישות

הוועדה קיימה  9פגישות במהלך שנת .2014

ואסטרטגיית מחקר ופיתוח.

בוועדת ביקורת" כמוגדר בכללי הSEC-

כלשהי הנתונה לדירקטוריון החברה.

"דירקטור בלתי-תלוי" על-פי חוק החברות
 10דירקטורים בעלי מומחיות פיננסית

 2חברות ועדה

וחשבונאית

וקיימוּת ,בטיחות עובדים ,אקולוגיה וכו'.

 9דירקטורים מעל גיל .50

בשנת  2014התקיימה פגישה זאת בחודש

הוועדה קיימה  12פגישות במהלך שנת

 3דירקטורים בגילאי 30-50

מאי ,ובמסגרתה הוצגו מצגות בדבר מדיניות

.2014

 1דירקטורית

פיקוח על האסטרטגיה והתוכניות

ועדת תפעול אינה מוסמכת להפעיל סמכות

לישיבה ייעודית לדיון באחריות תאגידית

 0דירקטורים מקבוצות מיעוט

אישורם על ידי הדירקטוריון;

הרכב הוועדה

 2חברים המוסמכים לשמש "מומחים פיננסיים

דירקטוריון כיל מתכנס לפחות אחת לשנה

החברה ,וכן בדבר יישומה של מדיניות זו.

בפועל של דירקטורים ונושאי משרה טרם

לדירקטוריון החברה.

 5דירקטורים

כל חברי הוועדה הם מעל גיל 50

איכות הסביבה ,האקולוגיה והבטיחות של

התגמול מעת לעת ,ואישור תנאי התגמול

אינה מוסמכת להפעיל סמכות כלשהי הנתונה

הרכב הוועדה
 5דירקטורים
 5נושאי-משרה
כל חברי הוועדה הם מעל גיל 40
 1חברת ועדה
הוועדה קיימה  7פגישות במהלך שנת .2014
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חזרה לתוכן העניינים

פרק  :2ממשל תאגידי ואחריות כלכלית

איתור מועמדים
לתפקידי ניהול
מועמדים פוטנציאליים לתפקידי ניהול בכירים

בסביבת העבודה .במידה שלא אותרו מועמדים

נוהל עסקאות
עם בעלי עניין או
צדדים קשורים

מתאימים ,תהליך האיתור מורחב אל מחוץ

ביום  22.12.2013אישרה ועדת הביקורת

בכיל נבחנים באמצעות תהליך מקצועי.
במסגרת השלב הראשון נעשה ניסיון לאתר
מועמדים מנוסים מקרב עובדי החברה או
הצוות התאגידי הרלוונטי .למידע נוסף ,ראו
תיאור מודל הכשירות הניהולית ,בחלק העוסק

לחברה .בנוסף ,כולל התהליך קבלת המלצות

והכספים של כיל נוהל חדש לאיתור ,זיהוי

על מועמדים ,עריכת מבחנים רשמיים וראיונות

ואישור עסקאות עם נושאי משרה ,או בעלי

מנגנוני
משוב ובקרה
ביקורת חיצונית

במהלך  2014טיפלה
החברה ב 25-תלונות
באמצעות יחידת
הביקורת הפנימית.
סיווג המתלוננים:

עם המנכ"ל ועם נושאי-המשרה הרלוונטיים

שליטה או עסקאות עם אחרים שלכל אחד

מנגנוני ביקורת ברמת ההנהלה:

 8תלונות הוגשו על-ידי עובדי החברה;

בכיל.

מאלה יש עניין אישי בהן .נוהל זה גובש כחלק

מעת לעת ועל בסיס תקופתי ,מבוצעת ביקורת

תלונה אחת הוגשה על-ידי קבלן;

מתוכנית אכיפה מקיפה בנושאי חוק ניירות

על ביקורות הדיווח הכספי הפנימיות ,וזאת על

 16תלונות התקבלו ממקורות

ערך וחוק החברות .ההוראות וההנחיות

מנת להבטיח את יעילותן .הנהלת כיל והמבקר

אנונימיים.

לאיתורן ,זיהוין ואישורן של עסקאות עם צדדים

חותמים על ביקורות אלה ,המבוצעות ברמות

קשורים ,כגון בעלי שליטה או דירקטורים,

הגבוהות.

תגמול נושאי-
משרה בכירים
כיל מציעה לנושאי-המשרה הבכירים חבילת
תגמול המאזנת בין רכיבים קבועים לרכיבים
משתנים ,תוך שימוש במנגנון שיתוף ברווחים.
בהתאם לתיקון  20לחוק החברות ,האספה
הכללית של בעלי המניות בכיל אישרה את
מדיניות התגמול לנושאי-משרה בכירים בכיל

לעומת שכר הבסיס המשולם לנושאי משרה

תגמול הוני

בתפקידים דומים בחברות זרות ומקומיות ,באופן

מעת לעת ,עשויה החברה להציע לנושאי

שמתאים לכל תפקיד ("חברות ההשוואה").

המשרה תגמול הוני במסגרת תכנית תגמול

קבעה כיל שכר בסיס שיהיה תחרותי

לשם כך החברה משתמשת בנתוני שוק

הוני במטרה לשמר את נושאי המשרה

השוואתיים בקשר לחבילות התגמול בחברות

בתפקידיהם לטווח ארוך ,תוך יצירת תגמול

ההשוואה.

הקושר לאורך זמן בין טובת נושאי המשרה
לבין טובת בעלי המניות .היקף התגמול ההוני

בדצמבר .2014

שמוענק לנושא משרה נקבע בהתאם לתפקיד,

חבילת התגמול כוללת:

שכר בסיס

תחומי האחריות ,ההישגים והכישורים של

תנאים נלווים

כל נושא משרה .תגמול הוני כפוף לתקופת

נושאי משרה בחברה עשויים להיות זכאים

הבשלה ( )vestingבת שלוש שנים לפחות.

לתנאים נלווים כפי שמחייב או מתיר החוק

שכר הבסיס עשוי להשתנות בין נושאי המשרה
בכיל וייקבע באופן פרטני לגבי כל נושא משרה
על-פי השיקולים הבאים ,כולם או חלקם:

חבילת תגמול תחרותית.

השכלתו של נושא המשרה ,הכשרתו,

הסדרי פרישה וסיום
התקשרות
כל נושאי המשרה זכאים לשחרור כספים

כישוריו ,מומחיותו ,ניסיונו המקצועי

מענק שנתי במזומן

תפקידו והיקף אחריותו של נושא המשרה;

נושאי משרה בכיל עשויים להיות זכאים למענק

מסוימים ישולמו כספים נוספים ,אם וככל

הסכמי שכר קודמים שנחתמו עם נושא

כספי בהתאם לתוכנית מענקים שנתית אשר

שנוצר הפרש בין הסכומים שנצברו בפועל

המשרה;

נועדה ליצור התאמה בין התגמול של נושאי

בקופות הייעודיות לבין הסכום השווה למכפלת

המשרה לבין יעדי החברה השנתיים וארוכי

שכר הבסיס האחרון במועד פרישתם במספר

הטווח.

שנות הוותק שצברו בחברה.

והעסקי ,ביצועיו והישגיו;

הסכמי תגמול בני השוואה בחברה עצמה.
בנוסף על השיקולים האמורים לעיל ,על-מנת
להבטיח כי החברה מציעה חבילות תגמול
תחרותיות עבור נושאי משרה וכדי שתוכל לגייס
ולשמר נושאי משרה מקצועיים ומוכשרים,
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שנצברו לטובתם ועל-שמם בקופות תגמולים
ייעודיות לפנסיה ולפיצויים .לנושאי משרה

 7תלונות נגעו להתנהלות מנהלים

הרלוונטי בדבר הצדדים לעסקה ובדבר דרישות

מנגנוני ביקורת ברמת השטח:

שאינה נאותה או שאינה אתית

הגילוי והדיווח החלות על עסקאות כאמור.

בכיל קיימים מוקדי "קווים חמים" באמצעותם

לכאורה;

יכולים עובדים ליצור קשר ישיר עם מבקרי

 6תלונות נגעו ליחס מפלה לכאורה

הנוהל בא להוסיף ולא לגרוע מכל חובה חוקית
אחרת הנוגעת לאישור עסקאות מסוג זה.
לצורך יישומו של הנוהל פותחה בכיל מערכת
ממוחשבת המסייעת באיתור וזיהוי עסקאות עם
בעלי עניין המחייבות גילוי ודיווח כאמור לעיל.
נושאי-משרה ובעלי שליטה נדרשים למלא
שאלון מדי ששה חודשים ,על מנת לאתר
ולתעד את כל הישויות בהן יש להם עניין אישי
כלשהו .רשימת הצדדים בעלי העניין מוזנת
אל המערכת הממוחשבת ומבקר מכיל מסמן
את הספקים והלקוחות המנויים ברשימה

או על-פי המקובל ,ושלגביהם האורגנים
המוסמכים סבורים כי הם רצויים לשם הענקת

כוללות תהליכים מפורטים לאיסוף המידע

אופי התלונות:

כצדדים בעלי עניין .המערכת מוציאה התראה

הפנים לצורך דיווח על נושאים או אירועים

או לגיוס עובדים מפלה לכאורה;

אשר הם סבורים שאינם נאותים ,בעייתיים

 5תלונות נגעו לאי-סדרים ,לכאורה,

או חורגים מהוראות החוק ,הנהלים או הקוד

בהסכמי התקשרות עם קבלנים

האתי.

וספקים;

"הקווים החמים" כיל פועלים במסגרת מערכת

 5תלונות נגעו לפעולות בלתי-

הביקורת הפנימית של החברה .נכון לעת הזו,

מוצדקות או בלא סמכות ,לכאורה,

פועלים המוקדים בחברות כיל באמריקה ,כמו

שבוצעו על-ידי עובדים במסגרת

גם באזור אסיה-פסיפיק ובישראל .ישנו מאמץ

עבודתם (לדוג' ,יושרה בהליך מכירה,

מתמשך להרחיב את הנגישות למוקדים אלו

הפרות של מדיניות הבטיחות);

לכל אתרי וחברות כיל ברחבי העולם.

 2תלונות נגעו לחשדות לשחיתות או

בזמן אמת בטרם ביצוע עסקאות (מעל לסכום

מעשי הונאה;

מסוים) עם צד קשור ,ובכך מאפשרת לכיל

 30תלונות טופלו במהלך שנת

לבצע את הנוהל הראוי לאישורה של עסקה,

;2014

בהתאם להוראות הדין ולמדיניות כיל.

 25תלונות דווחו לוועדת הביקורת

בנוסף ,כיל אינה נותנת תרומות ,כספיות או

במהלך שנת ;2014

אחרות ,לפוליטיקאים או לגופים פוליטיים.

 6תלונות שהתקבלו לפני 2014
טופלו במהלך שנת .2014

הזכאות למענק נקבעת באמצעות מדדי ביצוע
כמותיים ואיכותיים ,והמענק השנתי לכל נושא
משרה מחושב בנפרד עבור כל קטגוריה מדידה
ועבור מדדי ההערכה,
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פרק  :2ממשל תאגידי ואחריות כלכלית

נוהל מורשי
חתימה
בחשבונות
החברה
כיל גיבשה נוהל לעניין זכויות והרשאות חתימה.
על-פי מדיניות החברה ,נדרשת חתימתם של
שני מורשי חתימה מוגדרים על מנת ליצור חיוב
בעל תוקף חוקי .היקפי ההרשאות נקבעים
על-פי דרגת המשרה של מורשה החתימה
ובהתאם להיקפה הכספי של ההתקשרות.
לחלק ממורשי החתימה מוקנות זכויות חתימה
מוגבלות בלבד.

בישראל ,כך למשל במסגרת חוק אוויר נקי,
החוק להסדרת הטיפול באריזות וחוק הגנת
הסביבה (פליטות והעברות לסביבה  -חובות
דיווח ומרשם( (חוק ה .)PRTR-בהמשך דוח
זה מופיעים פרטים נוספים בדבר המאמצים
שמשקיעה כיל כדי להתאים את פעילויותיה
לתקנות חדשות באופן שגרתי ותוך שימוש יעיל

תפקודית (בחברת תרכובות ברום בע"מ);
מערכת ניהול טיפול אחראי
(Responsible Care Management
System – RCMS) – RC 14001
(תעודת ההסמכה לתקן הוענקה למרבית

כיל עושה שימוש במגוון מערכות בקרת איכות

המתקנים בארה"ב ,ויתרת המתקנים

חוק האריזות וחוק ה PRTR-נכנסו לתוקפם רק

במסגרת פעילות היחידות העסקיות שלה ,על מנת

בארה"ב מצויים בשלבים הסופיים

לשפר ולייעל תהליכים וביצועים ולצמצם סיכונים.

בעת האחרונה .חוקים אלו מתמקדים בדרישה

לקבלתה);

בין מערכות הניהול בהן משתמשות חברות כיל

לשקיפות ודיווח מוגברים בדבר השפעתה של

ניתן למנות ,בין היתר:

וחסכוני בטכנולוגיות מתקדמות.

כיל החלה ביישום הליכים במפעליה
לצורך קבלת תקן מערכות ניהול אנרגיה

התעשייה על הסביבה .בשנים האחרונות
השקיעה כיל ,מיוזמתה ,מאמצים ניכרים
בייעול תהליכי איסוף הנתונים הסביבתיים
שלה .כתוצאה מכך ,החברה מצויה כיום
ברמת מוכנות גבוהה יותר ליישום נהלי הדיווח
המתחייבים מכוח החוק.

אכיפה פנימית

תקני איכות
חיצוניים
וולונטריים

ת"י  24001לניהול חוסן תפקודי ורציפות

 .ISO 50001בנאות חובב עברה

בקרת איכות – ;ISO 9001

החברה את מבחן ההסמכה מטעם מכון

ניהול סביבתי – ;ISO 14001

התקנים הישראלי וצפויה לקבל את
תעודת ההסמכה .במהלך  ,2015החברה

ניהול בטיחות וגהות – ;OHSAS 18001

צפויה לקבל את תעודת ההסמכה לשאר

תקני בטיחות מזון לתעשיית המזון – HACCP,

ציות לחוק
ולתקנות

עיצום או קנס שיפוטי או מנהלי בגין אי-
עמידה בהוראות חוק או רגולציה הנוגעות

 - )Manufacturing Practicesמזון;

לתרמיות חשבונאיות ,הפלייה במקום

ממונה נושא-משרה אחראי ,ודירקטוריון

מדיניות כיל היא לציית לכל הוראות החוק,

העבודה או שחיתות.

"תנאי ייצור נאותים" (GMP – Good

החברה ,כמו גם כל אחד מן המגזרים ,מקבלים

התקנות ,האמנות ,ההנחיות וההיתרים בכל

 - )Manufacturing Practicesפארמה

דיווחים אודות מידת ואופן יישומן של התוכניות

אזורי פעילותה.

בשנת  2014הטיל המשרד להגנת

(רכיבים פרמצבטיים פעילים);

בכל רחבי החברה .ביום  4.6.2013מונתה

כחברה בתעשיית הכימיקלים ,נדרשת כיל

עו"ד הת'ר לות'ר לתפקיד קצינת הציות

שקלים על מתקנים לוגיסטיים של כיל

לציית לסדרה של תקנות וחוקים החלים על

הראשית של החברה ,שתפקידה לפקח על

דשנים בנמל אשדוד בגין כמות קטנה

מחזור חייו המלא של המוצר ,הן במדינות

האכיפה בכל חברות כיל.

יחסית של צבע עודף שנשפכה לים

שבהן מיוצרים המוצרים והן במדינות שבהן הם

(במהלך ביצוע צביעה במסגרת עבודות

נמכרים.

בנייה).

הוראות אלו כוללות ,בין היתר :חוקים שנועדו

החברה-הבת של כיל בספרד ,כיל

להגן על העובדים ועל הציבור; תקנים לסיווג

איבריה ,מעורבת בהליכים משפטיים

כיל מפעילה תוכניות ציות על מנת להבטיח

תוכניות הציות מוצגות בפני מנהלי ועובדי

שעובדיה פועלים בהתאם להוראות החוק

כיל באופן שוטף .במקרים מסוימים ,גורמים

במקומות שבהם היא פועלת ובהתאם לנהליה

חיצוניים ופנימיים מבצעים הערכות בכדי

הפנימיים של החברה.

לוודא שהתוכניות מיושמות בשטח .לכל תוכנית

תוכניות אלו עוסקות בנושאים כגון הגבלים
עסקיים ,ניירות ערך ,אקולוגיה ,בטיחות וגהות
בעבודה ,דיני עבודה ,מניעת הטרדה מינית,
ציות לכללי סחר ,ומניעת שוחד ושחיתות.
בנוסף ,העובדים נדרשים לפעול בהתאם לקוד
האתי של כיל.

;ISO 22000, FSSC-22000
"תנאי ייצור נאותים" (GMP – Good

בתקופת הדיווח לא הוטל על כיל אף

הסביבה קנסות בסך כולל של 6,000

חומרים; הנחיות לסימון מוצרים בשימוש

הנוגעים למתקן ייצור האשלג של החברה

ובהובלה; תקנות אריזה; כללים למתן דפי

בעיר ( Sallentהסמוך לעמק הנהר

מידע אודות בטיחות חומרים ( ;)MSDSכללי

 .)Llobregatבאוקטובר  2013הוציא

סימון ורישום מוצרים לעניין כימיקלים קיימים

בית-המשפט האזורי פסיקה הפוסלת

ולעניין כימיקלים המצויים בפיתוח במדינות

את רישיון הכרייה הסביבתי של החברה

או בטריטוריות מסוימות (לדוגמה ,החוק

(בטענה שנפלו ליקויים במתן הרישיון

האירופי לרישום ,הערכה ,הרשאה והגבלה של

על-ידי הממשלה) ,ובחודש פברואר 2014

כימיקלים ( ;))REACHכללים ותקנות פרטניים

פסל גם את רישיונה העירוני (בטענה

בדבר שימושים מיוחדים בחומרים שכיל

שהרישיון אינו עומד בדרישות הנחוצות

מייצרת (כגון מזון או קוסמטיקה); חוקים להגנת

לביצוע פעילות ערימת מלח באתר).

הסביבה הנוגעים לייצור או לשימוש במוצרים

קביעתו של בית-המשפט אינה סופית,

והשפעתם הסביבתית; חוקים הנוגעים למִחזור

והחברה וממשלת קטלוניה הגישו ערעור

מוצרים בתום מחזור החיים שלהם (כגון מוצרי

לבית-המשפט העליון בספרד.

מפעליה.
בין המתודולוגיות למצוינות תפעולית שהוטמעו
בכיל ניתן למנות ,בין היתר:
;Six Sigma
צוותי שיפור;
ניהול סיכונים והפקת לקחים.

חשמל ואלקטרוניקה ,פלסטיק וכיו"ב).
במהלך השנים האחרונות חלה עלייה ניכרת
בדרישות הרגולטוריות בנושאים סביבתיים
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פרק  :2ממשל תאגידי ואחריות כלכלית

תרבות ארגונית ועסקית
תרבותה של כל חברה היא הבסיס שעליו היא פועלת.
ערכים דוגמת איכות ומצוינות ,בטיחות וגהות ,הגנת הסביבה ,הגינות ,שקיפות ,אחריות ,כבוד

עקרון העל וערכי הליבה של הקוד האתי

הדדי ,אמון וכנות – נטועים כולם בלב עסקיה של כיל ,ומסייעים להביא לשגשוג וצמיחה בני-
קיימא .אימוצם של ערכים אלו הוא רכיב יסודי במימוש תכליתו של הארגון ומהווה ,כשלעצמו,
אסטרטגיה לשיפור היעילות הארגונית ולניהול שינויים.

עמידה בדרישות החוק

התרבות הארגונית בכיל מיושמת באופן מתמיד באמצעות פרקטיקות של דוגמה אישית ,הסברה,

כיל מחויבת לציית להוראות החוק ,התקנות,

אנו מחויבים לשמירה על בטיחותם ובריאותם

אכיפה ,והכשרות בתחומי הגבלים עסקיים ,בטיחות וגהות ,הגנת הסביבה וסביבת עבודה

ההנחיות המקצועיות ,הנהלים ותוכניות

של כל בני האדם המעורבים בפעולותינו או

בטוחה.

האכיפה על מנת לקדם באופן מיטבי את

המתגוררים בקהילות שבמסגרתן אנו פועלים.

מחויבות לבטיחות

האינטרסים של החברה ושל עובדיה.

הקוד האתי
אתיות מתאימות לעובדים בכל הרמות

המקומית והגלובלית כאחד.

נישא במלוא האחריות לפעולותינו וביצועינו.

המטרה :חשיפת כלל העובדים לקוד האתי – בוצע

והתפקידים.

כל עובדי כיל קיבלו לידיהם את הקוד האתי של החברה ,ויכולים למצוא אותו גם באתר האינטרנט של

הקוד האתי הינו גלובלי ואחיד ומשמש

החברה.

כמסגרת וכתשתית לתוכניות הציות

הקוד האתי של כיל זמין ב 18-שפות ומופץ לעובדים בכל חברות כיל ברחבי העולם

המתקיימות בעת הזו בכיל בנושאי

מצוינות ושיפור מתמיד
נשאף להיות תמיד הטובים ביותר.
נעודד את כל מי שעובד אתנו להצטיין ולספק
את האיכות הגבוהה ביותר האפשרית .נדרוש

הוגנות
בעסקים

זאת מעצמנו ומאחרים ,ותמיד נקפיד להיות

ניירות ערך ,הגבלים עסקיים ,מניעת
שוחד ומניעת שחיתות.

הוגנות בעסקים
נפעל ביושר ובהגינות בכל פעולותינו העסקיות.

אחריות

הקוד האתי של כיל מזקק את ערכי
הליבה של החברה ומציג הנחיות

מחויבות לסביבה
ננהל את עסקינו תוך כבוד ואכפתיות לסביבה,

קשובים לביקורת בונה ולהצעות לשיפור.

צעדים שננקטו להטמעה ויישום עקבי של הערכים
הטמונים בקוד האתי
מינוי נאמני אכיפה עבור העובדים בישראל
גיבוש נהלים פנימיים

באוגוסט  2011אישרה ופרסמה
כיל גרסה מעודכנת של הקוד
האתי הגלובלי .עדכונים קלים

נתייחס לכולם באדיבות ובכבוד ,נכבד דעות

אחריות

השונות משלנו ,ונאמץ את השוֹנוּת ,תוך גילוי

עמידה
בדרישות
החוק

אכפתיות לרווחתם של בני אדם וכבוד לאיזון בין
החיים לעבודה.

הקמת ועדות ציות שתכליתן להתמקד במימושה של תרבות אתית העולה בקנה אחד עם ערכיו
המוצהרים של הקוד האתי

נוספים בוצעו בקוד האתי כחלק מן

שימוש ברשת המחשוב הפנימית (אינטרא-נט) של כיל ככלי עבודה בכל ועדות האתיקה בכל

ההיערכות לרישום למסחר בבורסת

חברות כיל

ניו יורק בשנת .2014

כבוד לזולת

הטמעה באמצעות הכשרות עובדים ,לרבות הכשרות תקופתיות ,הכשרות באמצעות למידה
ממוחשבת עבור קהלי יעד ספציפיים ,שילוב של הכשרות ודיון בסוגיות אתיות במסגרת קורסים
מקצועיים ,וחתירה לחשוף את כל עובדי כיל לקוד האתי

כבוד
לזולת

מחויבות
לבטיחות

מצוינות
ושיפור
מתמיד
מחויבות
לסביבה

קיום דיונים יזומים אודות דילמות אתיות בקבוצות מיקוד חצי-שנתיות ובמפגשים רבעוניים
המוקדשים לנושא
פרסום דילמות אתיות בעלון המופץ לעובדי החברה (תוך הקפדה על זמינותו גם לעובדים ללא
גישה למחשבים)
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פרק  :2ממשל תאגידי ואחריות כלכלית

שמירה על זכויות אדם
כיל מחויבת לשמירה על זכויות אדם ,ועל כן מקפידה לשמור על

התנהלות עסקית
יושרה פיננסית

כבודם וזכויותיהם של עובדיה ומשפחותיהם ,של חברי הקהילות

מסמכיה הפיננסיים של כיל מנוהלים בהתאם לדינים ,לתקנים

המקומיות בהן אנו פועלים ,ושל כל בני האדם עימם היא מקיימת

ולעקרונות החשבונאיים המקובלים החלים ברמה המקומית

קשרים.

והבינלאומית.

אמצעים לשמירה על
זכויות אדם

מניעת שוחד ומניעת שחיתות

החברה תומכת בזכויות אדם כהגדרתן ב"הכרזה לכל באי
עולם בדבר זכויות האדם" של ארגון האומות המאוחדות.

כיל מתייחסת בכבוד למערכות היחסים שלה עם רשויות ממשלתיות
ושלטוניות ,ומצייתת לכל החוקים ,התקנות ,והתקנים החלים על
פעילויותיה .כיל מגלה אפס סובלנות כלפי כל סוג של השפעה פסולה
על מקבלי ההחלטות ,לרבות אך לא רק ,באמצעות שוחד או פעילות
בלתי-חוקית אחרת ,בין אם בוצעו באופן ישיר או עקיף .כיל מפעילה

החברה פועלת למניעת הפרה של זכויות אדם כהגדרתן

הנחיות פנימיות ודרישות חוזיות בכדי להבטיח שעובדיה ושליחיה לא

בדינים המקומיים של כל מדינה ואתר שבהם היא פועלת.

יהיו מעורבים בשוחד או בשחיתות בשום צורה שהיא.

החברה יוזמת ומקיימת דיאלוג קבוע עם הקהילות ועם

הגבלים עסקיים ותחרות

מחזיקי עניין אחרים על מנת לזהות סיכונים פוטנציאליים

כיל מחויבת לתחרות הוגנת ,נמרצת ואתית .כיל פועלת בהתאם לכללי

להפרת זכויות אדם ועל מנת לצמצם השפעות שליליות

ההגבלים העסקיים והתחרות ואינה מתירה כל התנהלות או הסכם

כלשהן .פרטים נוספים ראו בפרק העוסק בשקיפות ודיאלוג

פסולים עם לקוחות ,ספקים ,מתחרים או גורמים אחרים .בין היתר,

עם מחזיקי עניין.

בחברה ישנו איסור מוחלט על תיאום מחירים ,הקצאת נתחי שוק,

החברה שומרת על זכויות האדם הבסיסיות של עובדיה,

שיבוש הליכי מכרז וסירוב לעשות עסקים.

לרבות תמיכה בשוויון זכויות ומניעת עבודה בכפייה ,עבודת

הכשרות בתחום הציות

ילדים והפליה .פרטים נוספים ראו בפרק העוסק בתעסוקה.

כיל מקיימת הכשרות סדירות לעובדיה בדבר הדרישות החוקיות

ציות לדיני סחר ומניעת
מעשי שוחד ,שחיתות
ותרמית

הקוד האתי של החברה מבהיר באופן חד-

יושרה ,הגינות ומניעת שוחד ושחיתות מהווים

משמעי את החובה להימנע ממעשי שחיתות

כיל מבצעת הערכת ביצועים של סיכונים

ערכי מפתח בתרבות הארגונית של כיל .כיל

ותרמית ואוסר על מתן או קבלת שוחד.

הנוגעים לשחיתות.

אינה נוקטת בשיטות שאינן חוקיות על מנת
לגייס ולשמר לקוחות ,ספקים ,עסקים ,היתרים,

החברה תורמת למשקים ולקהילות שבהם היא פועלת;

והרגולטוריות ובדבר מדיניות כיל ,לרבות הקוד האתי והאחריות

כתוצאה מכך היא מסייעת בקיומן של זכויות אדם (אמצעי

המוטלת על עובדים לפעול בצורה אתית.

עקיף).

דיווח

תרמית ,או כל התנהלות עסקית בלתי-אתית

על מנת לטפל במקרים של הונאה ,ניצול לרעה והתנהלות בלתי-

אחרת.

רמת חשיפה נמוכה יחסית
להפרות זכויות אדם
רמת המחויבות של כיל לשמירה על זכויות אדם חלה בכל
אזורי ותחומי פעילותה של החברה ,לרבות מתקני ופעולות
הייצור והלוגיסטיקה של החברה בסין ובברזיל.
כל אתרי הכרייה הפעילים ממוקמים במדינות מתפתחות
המתאפיינות ברמת סיכון נמוכה להפרות זכויות אדם.

הולמת ,כיל מעמידה מערכת דיווח רשמית וחשאית לרשותם של עובדי
החברה.

רישיונות או זיכיונות .כיל לא תגלה כל סובלנות
ולא תיטול כל חלק במעשי שוחד ,שחיתות,

החברה מפעילה מדיניות ציות ותוכניות ציות
המתאפיינות באמות מידה גבוהות של זהירות,

סחר

תוך אימוץ התקנים הקפדניים ביותר של ארה"ב

על מנת למנוע העברת מימון לגורמי טרור ולהבטיח ציות לדיני הסחר

והאיחוד האירופי בנושאים אלו.

הבינלאומיים ,קיימים בכיל נהלים שנועדו לבחון את כלל העסקאות
הפוטנציאליות של חברה ואת זהותם של הלקוחות הפוטנציאליים
אל מול רשימות הסנקציות הכלכליות של ארה"ב ,האיחוד האירופי,
האו"ם וגורמים אחרים.

בפברואר  2014אישר דירקטוריון החברה שתי
תוכניות ציות חדשות בנושאי מניעת שוחד
ושחיתות לרבות הלבנת הון.

סרטון קצר ועלון אינפוגרפי בנושאים אלה

החברה מכשירה את עובדיה אודות

לכל העובדים בעלי גישה לאינטרנט/דואר

"תמרורי אזהרה" המסייעים לעובדים

אלקטרוני.

לזהות סיכונים פוטנציאליים משמעותיים
בעסקאות שהם מבצעים.

בדצמבר  2014השיקה החברה תוכנית

באמצעות הערכת הסיכון הכללי לחברה

למניעת מעשי תרמית ,שמטרתה למנוע סוגים

בכללותה ,זוהו הסיכונים המשמעותיים הבאים

שונים של מעשי תרמית בכיל.

בתחום השחיתות:

בנוסף ,קיימים בכיל מספר מנגנוני בקרה

ממשק בין עובדי החברה לרשויות

שנועדו לצמצם סיכונים רגולטוריים ולמנוע

ממשלתיות באתרי החברה ,במסגרת

מעשי שחיתות (לדוגמה ,מניעת הלבנת הון,

פעילותם מול החברה (רישוי ,פיקוח,

מימון גורמי טרור ומתן או קבלת שוחד):

רישום מוצרים וכדו').

במסגרת תוכנית הסחר ,יישמה החברה

עובדים המתקשרים עם רשויות

מנגנון בקרה למניעת הלבנת הון ומימון

ממשלתיות בחוזים למכירת מוצרי החברה.

טרור ולציות לדיני הסחר הבינלאומיים
– תהליך ממוחשב גלובלי הסורק אל כל
העסקאות הפוטנציאליות של החברה
על מנת לבחון את זהותם של לקוחות

עובדים המנסים לבצע מכירות ללקוחות
(שאינם פקידי ממשל) תוך שימוש
בפרקטיקות מושחתות.
סוכנים ושליחים שנשכרו על-ידי כיל על

כיל מפעילה מדיניות מתנות ואירוח גלובלית,

וספקים פוטנציאליים אל מול רשימות

החל משנת  .2014במסגרת המדיניות מחויבים

הסנקציות של ארה"ב ,האיחוד האירופי,

מנת לפעול בשמה בהקשרים המנויים

כל העובדים לקבל אישור מראש טרם קבלה

האו"ם וגורמים אחרים .המערכת מוציאה

לעיל.

או מתן מתנות ואירוח בערך גבוה וכאלו בהם

התראות וביכולתה אף לחסום עסקאות

במהלך  2015יבוצע יישום של נהלים

מעורבים פקידי ממשל.

עם גורמים החשודים כי הם נמנים באחת

שמטרתם להבטיח את קיומם של מנגנוני

מהרשימות האמורות .כל עסקאותיה של

בקרה נאותים בכל הנוגע להתקשרות כיל עם

כיל בכל רחבי העולם נתונות לפיקוח

צדדים שלישיים ברמת סיכון גבוהה.

מדיניות המתנות והאירוח חלה על כל עובדי
כיל בכל מקום בעולם ,והופצה בתפוצה רחבה.
במסגרת הטמעתה של המדיניות ולצורך

תוכנית הסחר החדשה.

הכשרת עובדים בנושא ,הפיצה החברה
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חזרה לתוכן העניינים

חזרה לתוכן העניינים

פרק  :2ממשל תאגידי ואחריות כלכלית

השפעת כיל על משק המדינה
שני מקרי בוחן
על מנת לקדם פיתוח בר-קיימא,
כיל ממנפת את משאביה ונכסיה
כדי להגביר את הצמיחה הכלכלית
בתחומים שבהם היא מקיימת
פעילויות נרחבות .כך מתאפשר
לחברה להפוך למובילה בתחום
מתן הזדמנויות התעסוקה
לתושבים המקומיים ולשפר את
איכות החיים באותן קהילות.
חלקו זה של הדוח מתייחס
להשפעתה של כיל על המשק
בשתי מדינות :ישראל וספרד ,הן
במונחי התוצר המקומי הגולמי
(תמ"ג) ובהן במונחי הזדמנויות
תעסוקה .שני מקרי מבחן אלו
ממחישים את תרומתה של
החברה לאיכות החיים במדינות
שבהן היא מקיימת פעילות נרחבת;
בנוסף ,ממחישים מקרי המבחן את
הקשר בין הקהילות שבהן החברה
פועלת ,לבין עובדי החברה,
ששיעור ניכר מהם תושבי אותן
קהילות.

מהי כיל עבור ישראל?
השפעת כיל על המשק הישראלי

*

כיל היא אחת משלוש החברות החשובות והמרכזיות ביותר בישראל ,ותרומתה לאינטרס הציבורי
באה לידי ביטוי במגוון היבטים :כיל משקיעה בכל שנה סכומי עתק בפיתוח התעשייה ,היא יצואנית
מצטיינת ש 95%-ממכירותיה מיועדות לייצוא ותורמות למאזן התשלומים ,היא אחראית לפרנסתן של
כ 30,000-משפחות ברחבי הארץ ,והיא עורק החיים הראשי שמעניק בסיס כלכלי איתן לנגב .כיל
משקיעה כ 390-מיליון דולר בכל שנה בישראל ,נוסף על פעילותה העניפה השוטפת ,ואלה מרחיבים
את היקף הפעילות הכלכלית בישראל כולה ותורמים לצמיחתה.

כיל היא המעסיק הגדול ביותר בנגב ,ואחראית
לפרנסתן של  5,000משפחות בנגב באופן ישיר ,ובסך
הכל לכ 30,000-משפחות ברחבי הארץ.

תרומתה של כיל לתמ"ג עומדת על כ 3-מיליארד דולר
בשנה (מתוכם כ 2.8-מיליארד דולר בנגב).
כיל אחראית לכחמישית מסך הפעילות הכלכלית
בנגב – יותר מכל חברה אחרת.

כיל היא אחת משלוש היצואניות הגדולות בישראל.
היא אחראית ל 6%-מסך כל הייצוא של ישראל
(למעט יהלומים) ,ומרימה תרומה משמעותית למאזן
התשלומים של המדינה .כך לדוגמה ,תרומתה של
כיל גבוהה מסך הייצוא של המגזר החקלאי ותעשיות
הטקסטיל גם יחד.
(עפ"י נתוני המכון הישראלי ליצוא)2014 ,

5,000
עובדים

יצירת מעל

30,000
מקומות
עבודה

1

%

מסך
כוח העבודה
בישראל

* מבוסס על מחקר שנערך על-ידי ד"ר מוסי רוזנבאום ,ד"ר דניאל פרידמן וד"ר מיקי מלול מאוניברסיטת בן גוריון" :היקף השפעתה הכלכלית של כיל על המשק הישראלי בכלל ועל אזור
באר-שבע בפרט".
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חזרה לתוכן העניינים

חזרה לתוכן העניינים

פרק  :2ממשל תאגידי ואחריות כלכלית

השפעת כיל על הנגב

משמעות כיל לנגב:

כיל אחראית לכ-

 2.8מיליארד דולר
מכלכלת הדרום
כיל תורמת
כיל משפיעה רבות על כלכלת הנגב ועל

בנוסף להשפעתה על הנגב ,תורמת כיל לפיתוח

איכות החיים בו .כמי שאחראית לפרנסתן של

התיירות בים המלח ומאפשרת יצירת אלפי

כ 30,000-משפחות ,רובן מהנגב ,ולכחמישית

מקומות עבודה נוספים .לולא פעילותה של כיל

מסך כל הפעילות הכלכלית בו (בשווי של כ2.8-

היה האגן הדרומי של ים המלח מתייבש כליל

מיליארד דולר לערך)

 -כיל חיונית לחוסנו

20%

מן הפעילות הכלכלית בנגב

והתיירות באזור הייתה סופגת מכה אנושה

הכלכלי של הנגב ולתהליך הצמיחה המתמשך

(להרחבה בנושא זה ,ראו "ניהול בר-קיימא של

שלו .פעילותה והשקעותיה בנגב מחלחלות אל

פעילויות הכרייה בים המלח" בדוח זה להלן).

מעגלים נרחבים ומשפיעות על כל יישובי הנגב
המזרחי בתחומים רבים ,לרבות תעשייה זעירה,
עסקים פרטיים ,מסחר ,רווחה ,חינוך ותרבות.
גודל התרומה של מפעלי כיל בדרום ישראל
עומד על כ 19% -מהיקף התמ”ג של נפת
באר-שבע (כחמישית מסך הפעילות הכלכלית
בנגב) ו 1.5%-מהתמ”ג של מדינת ישראל (על
פי נתונים משנת  .2012חלקה של כיל בתמ"ג
עומד על כ 3-מיליארד דולר בשנה ,מתוכם
כ 2.8-מיליארד דולר בנגב).

שאלות-ותשובות של
מחזיקי עניין
סרקו או הקליקו על קוד הQR-
כדי לעיין בשאלות-ותשובות אודות
השפעת כיל על הנגב.

כיל משקיעה

 200מיליון דולר
בנגב מדי שנה
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חזרה לתוכן העניינים

חזרה לתוכן העניינים

פרק  :2ממשל תאגידי ואחריות כלכלית

השפעת כיל על הכנסות המדינה
כיל משלמת שיעור תקבולי מדינה מהגבוהים

.2

ביותר בעולם מהרווח על הפקה ומכירת

הסכם "קציר המלח" והכפלת התמלוגים:

הרכוש הקבוע המשמש להפקת המחצב

בשנת  ,2012במסגרת ההסכם שנחתם

ומכירתו ,באותה שנה .מדרגת מס משאבי

אשלג .תקבולי מדינה הם סך כל התשלומים

בין המדינה לבין מפעלי ים המלח,

הטבע הראשונה תעמוד על  25%בעבור

המועברים למדינה כתוצאה מפעילות החברה,

נאלצה כיל לממן את חלק הארי של

התשואה על העלות המופחתת שבין

ובהם המסים השונים ,התמלוגים וסכומים

הפרויקט הלאומי להצלת בתי המלון

 14%ל ,,20%-והמדרגה השנייה תעמוד

נוספים שמקבלת המדינה מפעילות החברה.

בים המלח ,שעלותו הכללית מסתכמת

על  42%בעבור התשואה על העלות

בעקבות מהלכים שונים שנקטה הממשלה

ב 1.8-מיליארד דולר עד לסוף שנות

המופחתת שמעבר ל .20%-בנוסף למיסוי

(החרגת כיל מהחוק לעידוד השקעות הון,

הזיכיון  -שנת ( 2030ראו הרחבה בנושא

פרוגרסיבי כאמור ,המליצה הוועדה על

מימון הפרויקט הלאומי להצלת בתי המלון בים

זה בחלק העוסק ב"ניהול בר-קיימא של

הטלת תמלוגים בשיעור אחיד של 5%

המלח ,הגדלת תמלוגים ותשלום על תמלוגים

פעילויות הכרייה בים המלח" בדוח זה

על כל משאבי הטבע החל משנת 2016

למוצרי המשך ,מיסוי על משאבי טבע ,המלצות

להלן).

(למעט חברת-הבת של כיל ,מפעלי ים

ועדת ששינסקי  ,)2יעמוד בשנים הקרובות
חלקה של המדינה ברווחי כיל על הפקת

.3

התמלוגים על כריית האשלג מ5%-

אשלג מים המלח על כ .46%-55%-בשנים

ל 10%-מהמכירות שיתקבלו ,בעד כל

האחרונות ,כיל מעבירה למדינה תקבולים

כמות אשלג שתמכור כיל בשנה מעל

בממוצע של כ 260-מיליון דולר בשנה וצפויה

ל 1.5-מיליון טונה ,החל בשנת .2012

לשלם בשנים הקרובות עוד כ 386-מיליון דולר
.4

בשנה בגין החלטות המדינה.

במסגרת אותו הסכם ,הוכפל שיעור

יוחל החל משנת  .)2017כתוצאה מכך,
מיליון דולר בשנה ,או סך כולל של 1.3
מיליארד דולר עד תום תקופת הזיכיון.

השנייה לבחינת תקבולי המדינה

כ 291-מיליון דולר כתקבולי מדינה (כאשר
כ 149-מיליון דולר מתוך סכום זה מתייחסים

משאבי הטבע בישראל יכלול שלושה

לתמלוגים בגין תקופות עבר).

כלי מיסוי :תמלוג ,מס משאבי טבע ,מס
חברות .הוועדה המליצה על הטלת מס

ואלה הצעדים שנקטה הממשלה כדי להגדיל

פרוגרסיבי בשיעור שייקבע על פי גובה

את תקבולי המדינה מכיל ,מעתה ועד תום

התשואה על יתרת העלות המופחתת של

 1.5מיליארד ₪
מושקעים בהחלפת
ושדרוג תשתיות
סוללות ,תחנות כוח ,תחנות
שאיבה ומתקנים סביבתיים

הזיכיון בשנת :2030
.1

 2מיליארד  ₪בישראל מדי שנה

צפויה כיל לשלם סכום נוסף של כ103-

חברתי את המלצות ועדת ששינסקי
בשנת  2014העבירה כיל למדינת ישראל

NIS

כיום משקיעה כיל

המלח ,עליה שיעור התמלוגים האחיד

בנובמבר  2014אימץ הקבינט הכלכלי-

ממשאבי טבע ,לפיהן תמהיל המיסוי על

משמעות כיל למדינת ישראל

תיקון החוק לעידוד השקעות הון :בשנת
 2011החריגה המדינה את פעילות
הכרייה והחציבה מתחולת החוק לעידוד
השקעות הון ,ובכך הגדילה את תקבולי
המדינה מכיל במישור המס .בעוד
שחברות רבות במשק – גם הן ככיל
פועלות בפריפריה ועיקר פעילותן מיועד
לייצוא – ימשיכו לשלם מס חברות בשיעור
מופחת של כ ,9% -שיעור מס החברות
שיוטל על רווחי כיל יגיע לכדי 26.5%
בשנים הקרובות (למעט שתי חברות-
בת של כיל הזכאיות למעמד של "מפעל
מועדף" ,אשר עליהן ימשיך לחול מס
בשיעור של .)9%

שאלות-ותשובות של
מחזיקי עניין
סרקו או הקליקו על קוד הQR-
כדי לעיין בשאלות-ותשובות אודות
השפעת כיל על תקבולי המדינה.

 1.04מיליארד *₪
תקבולי המדינה מהכנסות כיל
לשנת 2014

*  291מיליון דולר – על בסיס שער חליפין שנתי ממוצע (מקור :בנק ישראל)
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חזרה לתוכן העניינים

חזרה לתוכן העניינים

פרק  :2ממשל תאגידי ואחריות כלכלית

השפעת כיל על
מאזן התשלומים

השפעת כיל על
חסכונות הציבור

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

הציבור הוא השותף הגדול ביותר בכיל ומחזיק ברוב מניות החברה .רוב

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

אזרחי ישראל מחזיקים במניית כיל באופן ישיר ועקיף באמצעות קרנות

כ 2.65-מיליארד דולר בשנת  ,2014תורם למאזן התשלומים של המדינה

פנסיה ,קופות גמל ואפיקי חיסכון והשקעה נוספים .כאחת מעמודי

ומסייע בהפחתת הגירעון המסחרי שלה .תרומתה של כיל לבדה גבוהה

התווך של הבורסה הישראלית ,מניית כיל מהווה עוגן בתיקי המניות

מסך הייצוא של המגזר החקלאי ותעשיות הטקסטיל גם יחד.

ומחזור המסחר במנייתה הוא מהגדולים ביותר בישראל .במהלך העשור
האחרון השתתף כל אזרח בישראל ברווחיה של החברה ,ובסך הכל
הרוויח הציבור בישראל עשרות מיליארדי שקלים מההשקעה במניית כיל.

השפעת כיל על המשק הספרדי

לשימושים חקלאיים ותעשייתיים .האשלג מופק

השפעת כיל על
התמ"ג הספרדי

משני מכרות של החברה בקטלוניה שבספרד –

השפעה כלכלית ישירה –  40%מהשפעתה

השפעה כלכלית נוספת – השכר והמשכורות

הכלכלית הישירה של כיל ,שוות ערך ל111-

שמשלמת כיל איבריה הגדילו את צריכת

כיל איבריה ,חטיבה עסקית של כיל דשנים,
היא יצרנית וספקית של דשנים מבוססי-אשלג

 Súriaו.Sallent-
כיל איבריה היא הקטר הכלכלי של מחוז

מיליון אירו ,מופקת ישירות על-ידי החברה

המוצרים והשירותים ,מה שהוביל להשפעה

( Bagesשבו ממוקמת הנהלת כיל איבריה60 ,

עצמה ,בעיקר באמצעות רווחי התאגיד ושכר

נוספת על הכלכלה בשיעור של  19מיליון אירו.

ק"מ מברצלונה) .החברה היא חברה מובילה

ומשכורות עובדים.

במונחי הכנסות ,ומציגה את אחד המחזורים

השפעתה הכלכלית של החברה מהווה

הגדולים ביותר מבין  2,700החברות הפעילות

 0.011%מסך התמ"ג של ספרד ו11%-

במחוז  .Bagesבנוסף ,באמצעות שני המכרות

מן הערך המוסף של מגזר כריית המחצבים

שמפעילה החברה ,מספקת כיל איבריה
מקומות עבודה ליותר מ 1,270-עובדים.
על מנת למקסם את השפעתה החיובית,
יזמה כיל מחקר שמטרתו למדוד את

כולל של מעל  66מיליון אירו.

,Price waterhouse Coopers (PwC)C

הציבור מחזיק

מכיל

ממדד תל אביב 25

70%

35% 35%
מוחזקים
בישראל

60

מוחזקים בידי
משקיעים זרים
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7%

רכשה כיל איבריה מוצרים ושירותים ממעל

תרומתה של כיל איבריה לתמ"ג ולשיעור
חברת השירותים והייעוץ העולמית הנודעת

מניות כיל מהוות

השפעה כלכלית עקיפה – בשנת 2014
 132ספקים ,וביצעה השקעות בספרד בשווי

התעסוקה של ספרד .במחקר ,שנערך על-ידי

משמעות כיל למדינת ישראל

שאינם מתכתיים.

נעשה שימוש במתודולוגיית תשומה-תפוקה

הוצאותיה והשקעותיה של כיל הביאו ליצירת
 146מיליון אירו נוספים לתמ"ג הספרדי,
המהווים  0.015%מן התמ"ג.

מבוססת ומוכחת במישור הבינלאומי ,ונבדקה
תרומתה של כיל איבריה למשק הספרדי בשלוש
רמות נבדלות.

תרומת כיל איבריה למשק הספרדי שווה ל-

 276מיליון אירו בשנה,
המהווים  0.03%מן התמ"ג הספרדי.
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פרק  :2ממשל תאגידי ואחריות כלכלית

תרומת כיל על שיעור התעסוקה בספרד בשנת 2014

תרומת כיל לתמ"ג הספרדי בשנת 2014
השפעה כללית נוספת

השפעה כללית נוספת על התעסוקה

השפעה ישירה

השפעה ישירה

7%

השפעה עקיפה

סוג

מיליוני

אחוז

ההשפעה

אירו

מהתמ”ג

השפעה ישירה

111

0.011%

השפעה עקיפה

146

0.015%

השפעה כללית

19

0.002%

השפעה עקיפה

מספר
מקומות
עבודה

אחוז מסך
מקומות
העבודה
במשרה
מלאה

השפעה ישירה

765

0.005%

השפעה עקיפה

2,927

0.018%

השפעה נוספת על

383

0.002%

סוג ההשפעה

40%

53%

נוספת
סה”כ

0.029%

276

9%
19%
72%

התעסוקה
סה”כ

4,075

0.025%

השפעת כיל על שיעור התעסוקה בספרד
השפעה ברמת המדינה

השפעה ברמה המקומית

בשנת  2014יצרה כיל איבריה  4,075מקומות עבודה במשרה מלאה ,המהווים  0.025%מסך מקומות העבודה במשרה מלאה בספרד.

עובדים המועסקים ישירות על-ידי כיל איבריה

בנוסף ל 765-עובדים המועסקים ישירות בחברה ,אחראית כיל איבריה ליצירתם של מעל  3,300מקומות עבודה נוספים בספרד –  2,900מקומות עבודה

עובדים חיצוניים (קבלנים/ספקים)

הנוצרים באמצעות פעילותם של ספקי החברה ,עליהם נמנים  840קבלנים ישירים וכ 400-מקומות עבודה הם תוצאה מן הצריכה המוגברת של עובדי כיל
וספקיה .כלומר ,כל מקום עבודה בכיל איבריה מביא ליצירתם של  5.3מקומות עבודה נוספים במשק הספרדי.

+12%
כיל איבריה אחראית ל 28%-מסך התעסוקה
בערים שבהן היא פעילה – Súria, Balsareny

5.3

0.5

=

+

3.8

+

1

1,508 1,516

ו ,Sallent-ול 69%-מסך התעסוקה בתעשיות

1,396

הכרייה והכימיקלים במחוז ( Bagesשני ענפי

1,300

תעשייה הידועים ביצירת ערך מוסף גבוה
ובהעסקת אנשי מקצוע מוערכים).
 98%מעובדי החברה הם תושבי שלושת
המחוזות הסמוכים למתקני החברה (Bages,
 Bergundàו.)Solsonès-
החל בשנת  2011ואילך ,חלה עלייה מתמדת

סך מקומות העבודה הנוצרים
כתוצאה מהעסקתו הישירה
של עובד יחיד בכיל איבריה

מקומות עבודה הנוצרים
כתוצאה מצריכה מוגברת

מקומות עבודה הנוצרים באמצעות
פעילות ספקי כיל איבריה

עובד המועסק
ישירות בכיל
איבריה

במספר העובדים המועסקים על-ידי כיל איבריה,

2017

2016

2015

2014

2013

2012

ובכוונת החברה להמשיך במגמה זו בשנים
הבאות באמצעות התקשרות עם עובדים
וקבלנים נוספים.
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פרק  :2ממשל תאגידי ואחריות כלכלית

השפעת כיל על הכנסות הרשות המקומית
סך התשלומים של כיל איבריה לרשויות המקומיות בגין מסים ,תמלוגים ורישיונות עלה בכ 18%-בין השנים
 2011ו ,2013-ומהווה מקור הכנסה חוזרת של הרשויות המקומיות.
בין השנים  2011ל 2014-עלו שיעורי המסים בכ 15%-ברשויות המקומיות ב Súria, Balsareny-ו.Sallent-

רשות מקומית

סך מסים ששולמו 2011-2014

עיריית Súria

 2,333,323אירו

עיריית Sallent

 1,097,614אירו

עיריית Balsareny

 320,271אירו

השפעת כיל על מאזן התשלומים
שווי היצוא של מוצרי כיל איבריה עומד על  193מיליון אירו (לשנת  )2014ומהווה  0.32%מסך היצוא של קטלוניה ו 27%-משווי היצוא
של ענף כריית המחצבים שאינם מתכתיים בספרד.

שווי הייצוא של מוצרים
מיליוני אירו
כיל איבריה
גורמים אחרים בענף כריית המחצבים
שאינם מתכתיים בספרד

193

518
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אחריות
סביבתית
פרק

חומרי גלם

ה

לה ולוגי
סטי
וב
קה

פעילות כיל
לאורך מחזור
החיים:

י יצ ו ר

שוקי יעד

חזרה לתוכן העניינים

חזרה לתוכן העניינים

פרק  :3אחריות סביבתית

מדיניות סביבתית
כיל מתגאה בהיותה חברה אחראית ומיומנת,
השואפת לצמצם את השפעתה הסביבתית
בכל מקום שבו היא פועלת .החברה מקיימת
את אחריותה הסביבתית באופן המפגין את
מחויבותה למנהיגות בענף ,ובהתאם לכך
גיבשה החברה מדיניות סביבתית הקובעת
אמות מידה גבוהות לביצוע.

הרגולטוריות ,ומדווחת על כך באופן שקוף.
כחברת כימיקלים בינלאומית בעלת טווח רחב
של פעילויות המקיפות את כל מחזור חייו
של המוצר ,החל מהפקת מוצרי הגלם ועד
לשימושם הסופי בשווקי היעד ,כיל מביאה
בחשבון ,מפתחת ומקיימת במסגרת מיזמיה,
ותכניותיה ,את הדרישות הסביבתיות לאורך כל

צמצום במקור (במונחי זרימה) של כמות
השפכים והפסולת הנוצרת על-ידי חברות
כיל  ,והגדלת היקף המיחזור של פסולת
שניתן לטפל בה.
יעילות אנרגטית מוגברת ומעבר לשימוש
בגז טבעי.
הפחתת זיהום האוויר.

החברה מייצרת מוצרים בארבע יבשות

שלבי הפעילות ,במסגרת מה שמכונה "ניהול

ומשווקת אותם לאלפי לקוחות ביותר מ180-

אחראי של מחזור חיי המוצר" (Product

הפחתת פליטות גזי חממה וצמצום

מדינות ,תוך מתן מענה לצרכיהם של מיליוני

.)Stewardship

טביעת הרגל הפחמנית של החברה.

מדיניותה הסביבתית של החברה נוקטת

פיתוח תהליכים ומוצרים ברי-קיימא ובעלי

בגישה פרואקטיבית המתאפיינת באימוצם

ערך מוסף במטרה לצמצם את ההשפעה

הוולונטרי של עקרונות ותוכניות בינלאומיים

הסביבתית.

בני אדם בכל רחבי העולם .על מנת לעשות
זאת ,נדרשת כיל לעשות שימוש במגוון משאבי
טבע דוגמת חומרי גלם ,אנרגיה ומים .חלק
ממוצריה של החברה עלולים לגרום נזק
לסביבה ולבריאותו ובטיחותו של הציבור
כתוצאה מן השפכים ,הפליטות לאוויר והפסולת
הנוצרים במסגרת תהליך הייצור .חומרים אלו
עלולים לגרום לזיהום המחייב שיקום ,ניקוי או
פעולות מניעה או טיפול אחרות .בנוסף ,חלק
ממוצרי החברה עלולים להוות סיכון עבור מי
שנחשפים אליהם במהלך הפקתם ,הובלתם,
אחסנתם או השימוש בהם .כתוצאה מכך ,חלק

מתקדמים לניהול סביבתי ,דוגמת השתתפות
בתוכנית "טיפול אחראי" (Responsible
)® Careמטעם המועצה הבינלאומית של
איגודי תעשיית הכימיקלים (International
– Council for Chemicals Associations

®Merquel

AquatabsTM

SalonaTM

של מחזור חיי המוצר .החברה נוטלת חלק גם

סדרת מוצרים למניעת פליטות
כספית לאוויר.

מותג בעל שם עולמי של טבליות
מסיסות לטיהור מים ,קיים ב 15-מדינות
בעולם .ארגוני סיוע מובילים בעולם
בוחרים ב Aquatabs-לצורך מתן סיוע
באזורי אסון בכל רחבי העולם.

מוצר מלח ים בעל ריכוז נתרן נמוך
המשמש ביישומי מזון רבים כתחליף
של עד  50%מן הנתרן הכלורי
(מלח בישול) וכתחליף מלא לאשלגן
כלורי .המוצר מספק טעמים
סבירים למגוון מוצרי מזון.

 ,)ICCAומתבססת על עקרונות ניהול אחראי
בתוכנית  VECAPשל תעשיית מעכבי הבעירה.

מפעילויותיה ומוצריה של כיל כפופים להוראות

כיל מקדמת דיאלוג ישיר וכן עם מחזיקי העניין

רגולטוריות בנושאי סביבה ובטיחות וגהות.

שלה במטרה להגדיר סדרי עדיפויות סביבתיים

בראש ובראשונה ,כיל פועלת מתוך מחויבות
ברורה לציית באופן מלא ומתמיד לאמות
מידה תאגידיות ,לדינים לתקנות ולדרישות
הרישוי .במסגרת מחויבות זו ,מוודאת החברה

בשנת  2014עברו מנהלים בכירים בחברות כיל סדנת קיימוּת שנערכה על-ידי מרכז הֶשֶל לקיימוּת .הסדנה עסקה
במגמות פיתוח בנגב (שם ממוקמים מתקניה הגדולים ביותר של כיל) ,קיימוּת ועסקים ,הפוטנציאל לפיתוח תעשייה
"ירוקה" בנגב תוך שימוש במודלים חדשניים ,שימוש באנרגיה בכיל ,עבודה עם ארגונים סביבתיים ,שיתוף פעולה עם
הציבור וסוגיות אחרות בנושא זה.

ומיישמת ,על בסיס קבוע וכעניין של מדיניות,
יוזמות לטיפול בהשפעות סביבתיות ,וזאת
בתחומים המנויים .להלן פרטים נוספים אודות

סרקו או הקליקו על קוד ה QR-כדי
לצפות בסרטון.

סרקו או הקליקו על קוד ה QR-כדי
לצפות בסרטון.

כל אחת מן היוזמות האמורות:

כי כל המשאבים ,הנהלים ,הבקרות ,תוכניות

שימוש אחראי בקרקע ובמשאבי טבע.

ההכשרה והתפקידים קיימים בפועל על מנת

שימור מגוון ביולוגי ושיקום ושימור אזורי

לעמוד ביעדים הסביבתיים הנדרשים .החברה

כרייה.

סרקו או הקליקו על קוד ה QR-כדי
לצפות בסרטון.

מנטרת את ביצועיה באופן שגרתי על מנת
לוודא כי היא עומדת באמות המידה ובדרישות

שאלות-ותשובות של מחזיקי עניין
סרקו או הקליקו על קוד ה QR-כדי לעיין
בשאלות-ותשובות אודות השפעותיה
הסביבתיות של כיל.
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פרק  :3אחריות סביבתית

קיימוּת במחזור חיי המוצר

השקעות והוצאות באיכות הסביבה

פעילויותיה של כיל מקיפות את כל שרשרת הערך והחברה מחויבת ,בכל שלב ושלב ,לצמצום ההשפעה
הסביבתית של פעילויותיה ,בהווה ובעתיד .בשל כך ,שילבה כיל פרקטיקות ועקרונות של קיימוּת בלב

כיל מבצעת השקעות באופן שגרתי הן בתחום
איכות הסביבה והן בתחום הבטיחות והגהות,
הכרוכות בהוצאות ניכרות.

פעילויותיה.

סך ההוצאות וההשקעות
באיכות הסביבה

81

88
85

79

טיפול אחראי (®)Responsible Care

80
61

מיליוני דולרים

43

47
תוכנית הטיפול האחראי היא יוזמה וולונטרית גלובלית שבמסגרתה חברות ,באמצעות איגודיהן הארציים ,פועלות כדי לשפר באופן מתמיד את

הוצאות שוטפות

ביצועיהן בתחומי הסביבה ,הבטיחות והגהות ,וכן את התקשורת ביניהן לבין מחזיקי העניין שלהן ביחס למוצריהן ותהליכיהן.

47

השקעות הון

42

תוכנית הטיפול האחראי היא תוכנית הדגל של התעשייה הכימית העולמית ,ומנוהלת על-ידי המועצה הבינלאומית לארגוני כימיקלים (,)ICCA
28

18 21 23 52 49 38 39 58 44 27 54
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
הערכה

שבה חברים איגודי תעשייה של  55מדינות ,לרבות התאחדות התעשיינים בישראל.
כל מגזרי כיל אימצו את עקרונות הטיפול האחראי .באוקטובר  2008חתם מנכ”ל כיל על התחייבות לעקרונות האמנה הגלובלית לטיפול אחראי
של ה .ICCA-במסגרת עקרונות אלו נכללים ניהול אחראי של חיי המוצר ,אחריות לניהול סיכונים סביבתיים לאורך שרשרת האספקה ,שקיפות
מוגברת לאורך שרשרת האספקה ,תרומה לפיתוח בר-קיימא ,דיאלוג מוגבר עם מחזיקי עניין ,הסמכה מטעם צדדים שלישיים ועוד.
החברה מיישמת את עקרונות הטיפול האחראי לכל אורך מחזור חיי המוצר ( .)Product Stewardshipבמסגרת זו ,מחויבת כיל לנקוט במספר
פעולות מתמשכות ,לרבות ,בין היתר :זיהוי ההשפעות הסביבתיות והסיכונים הבריאותיים בעת שימוש בחומרי גלם ובעת פיתוח מוצרים חדשים;
הפעלת מערכות ייצור בטוחות ויעילות; סימון נאות של אריזות באופן העומד בדרישות החוק ובצרכי הצרכנים; פעולות שיווק ומכירות הכוללות
תוכניות הכשרה; אספקת מידע ומדריכים אודות מוצרים ומתן תמיכה טכנית ללקוחות.

סך ההוצאות וההשקעות באיכות הסביבה
בחלוקה לפי מגזרים

סה"כ  112מיליון דולר
מוצרים תעשייתיים

9%

10%

יסודות הטיפול האחראי בכיל
ניהול מוצר אחראי

דשנים

43%

מוצרי תכלית
אחר

38%

הפחתת גזי חממה ,חסכון
ואנרגיה נקייה

אבטחה
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בטיחות

מודעות קהילתית ,אחריותיות
ומוכנות למצבי חירום

אקולוגיה ומיחזור

סוגיות רגולטוריות

בריאות תעסוקתית

איכות ומצוינות
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חזרה לתוכן העניינים

חזרה לתוכן העניינים

פרק  :3אחריות סביבתית

תוכנית פעולה וולונטרית לבקרת פליטות ()VECAP
הישגים

 VECAPהיא תוכנית ניהול מוצר אחראי
שזכתה להכרה עולמית ,ומיועדת לצמצום
הפליטות לסביבה של מעכבי בערה.

נכון לשנת  ,2014שיעור הכיסוי של תוכנית

בעקבות הצלחתה של התוכנית ביחס למעכבי

מוצרים תעשייתיים חושבו על בסיס שנתי

התוכנית פועלת תחת עקרונות הטיפול

ה VECAP-באירופה בעבור ארבעת מעכבי

בערה מבוססי-ברום נפוצים ,החליטה כיל

והוצבו בהשוואה למדד בסיס של פוטנציאל

האחראי (.)Responsible Care®e

הבערה העיקריים נע בין  58%ל 98%-מסך

מוצרים תעשייתיים להרחיב את התוכנית כך

הפליטות לשנת  .2009הירידה בסך הפליטות

המכירות של שלושת החברות המייסדות,

שתכלול את כל מעכבי הבערה מבוססי-ברום

ביחס לשלושת מעכבי הבערה מבוססי-ברום

ובין  81%ל 98%-בהחרגת מעכבי בערה

שמוכרת החברה .סך היקף מכירות החברה

בין השנים  2009ו 2014-עמדה על .98.3%

מסוג ( Decaייצור מעכבי בערה מסוג Deca

של מעכבי בערה מבוססי-ברום הנכללים

צמצום משמעותי זה נובע בעיקר מיישומן של

באירופה הופסק בהדרגה על-ידי Albemarle

בתוכנית עלה מ 61%-בשנת  2013ל65%-

הפרקטיקות המיטביות בדבר אריזות ריקות של

ו Chemtura-במהלך .)2013

בשנת  .2014באירופה ,שיעור הכיסוי של

מעכבי בערה מבוססי-ברום בקרב המשתמשים.

התוכנית הורחבה גם לצפון אמריקה,

מעכבי הבערה מבוססי-ברום עמד על 85%

 VECAPנוסדה לפני  10שנים על-ידי מגזר
המוצרים התעשייתיים בכיל ,בשיתוף שתי
יצרניות מובילות נוספות בתחום מעכבי
הבערה –  Albemarleו.Chemtura-
באירופה מנוהלת התוכנית על-ידי איגוד
מעכבי הבערה האירופי (.)EFRA

ולאחרונה אף לאזור אסיה-פסיפיק והמזרח

כיום נכללים במסגרת התוכנית ארבעה

התיכון ,בעקבות הצלחתה הגדולה והמוכחת

מעכבי בערה מבוססי-ברום עיקריים:

באירופה .כיל מוצרים תעשייתיים מתמקדת

 Deca-BDE, TBBPA, EBPו.HBCD-

בשנת  .2014בצפון אמריקה השיעור ירד
קמעה ועמד על  ,53%בעיקר כתוצאה
מהפסקת ייצורם של מוצרים מסוג .Deca

ביישום התוכנית באזור אסיה-פסיפיק ,שבו

התרשים שלהלן ממחיש את מידת יעילותה של

התוכנית נותנת ביטוי למחויבותה של

היקפי מכירותיה הם הגדולים ביותר .במהלך

התוכנית באירופה .הפליטות הפוטנציאליות

התעשייה בכלל ,ושל כיל בפרט ,לניהול

 ,2014בנוסף לסין ,יפן וסינגפור ,נכללו

סביבתי איתן של מעכבי בערה מבוססי-

בתוכנית מדינות נוספות דוגמת מלזיה וטאיוואן.

בגין מכירות שלושת המוצרים על-ידי כיל

ברום VECAP .פועלת בהתאם לעקרונות
הבאים:
שיפור ההבנה של ניהול כימיקלים
לאורך שרשרת הערך;
קידום ותמיכה בדיאלוג פתוח עם כל

לאורך השניםVECAP ,הלכה והתפתחה

כתוצאה מן התוכנית ,לקוחות כיל העושים

מגרסתה המקורית ככלי לניטור פליטות

שימוש במעכבי בערה בתהליכי הייצור של

במהלך הטיפול והשימוש במעכבי בערה

מוצריהם הסופיים ,בוחנים את תהליכי

הגברת המודעות בקרב כל המעורבים

מבוססי-ברום ,לכדי מערכת לניהול יעיל יותר

הייצור ,מבצעים כימות של אובדן החומרים

בתהליך ,החל בצוות אתר הייצור וכלה

של כימיקלים ,שניתן ליישם במגוון רחב ביותר

תוך שימוש במודל איזון המסה ,מאבחנים את

בדרגי ההנהלה הבכירים;

של תהליכים וחומרי גלם.

הסיבות לאובדן ואת יעד הפליטה (אוויר ,מים

יישום וקידום פרקטיקות מיטביות

התוכנית זכתה להכרה של מחזיקי עניין

שזוהו במסגרת התוכנית.

חיצוניים הרואים בה גישה מוצלחת ובת-

מחזיקיהעניין ,לרבות גורמי תעשייה,
רגולטורים ,ומחזיקי עניין אחרים;

העשור החולף אומצה התוכנית על-ידי יותר

על-ידי מבקר צד שלישי בלתי-תלוי .נכון להיום

ויותר משתמשים באירופה ובעולם כולו.

ישנם  11אתרי ייצור של משתמשי קצה בכל

קטנים ובינוניים בענפי
הפלסטיקה והטקסטיל.

100%

פליטות לסביבה בעתיד.

קיימא לטיפול בטוח בכימיקלים .לאורך

לקוחות להצטרף לתוכנית ,בעיקר מעסקים

פליטה יחסית

או קרקע) ,ומכינים תוכניות שיפור למניעת

משנת  2009ואילך מוענקת הסמכת VECAP

לאורך השנים קיבלה כיל התחייבויות מצד

סיכום פליטות  Deca, HBCDוTBBA-
באירופה

28.3%

רחבי העולם המחזיקים בהסמכת ,VECAP
לרבות מפעלי ייצור מעכבי בערה מבוססי-

1.7%

ברום של שלושת המייסדות המקוריות (כולל

2014

6.8%

8.4%

2013

2012

15.7%

2011

2010

2009

מפעלי כיל מוצרים תעשייתיים בישראל,
בהולנד ובסין).

תוכנית  VECAPהיא אמצעי מוכח להפחתת פליטות ובכיל
מוצרים תעשייתיים צופים כי לקוחות נוספים יצטרפו
לתוכנית בשנים הקרובות.
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חזרה לתוכן העניינים

פרק  :3אחריות סביבתית

ניהול אחראי של מחזור
חיי המוצר בשטח

לאחרונה פתחה כיל בתהליך פיתוח עקרונות לניהול מגוון ביולוגי ,שמטרתו לתת מענה
לדרישות מחזיקי העניין .במסגרת תהליך זה ננקטים הצעדים הבאים:

ניהול אחראי ( )Product Stewardshipשל מחזור חיי המוצר ,שמשמעו נטילת אחריות על צמצום השפעתו הסביבתית של המוצר

.1

לשימור מגוון ביולוגי ,לרבות המשרד להגנת הסביבה ,החברה להגנת הטבע

לאורך שרשרת הערך שלו ,מהווה יסוד מרכזי לפעולה אחראית של תעשיית הכימיקלים ,ועל כן הוא אחד מעמודי התווך של טיפול אחראי

ורשות הטבע והגנים.

(®.)Responsible Care
ניהול אחראי של מחזור החיים מהווה חלק אינטגרלי בהתנהלותה של כיל וחל על כל פעילויותיה לכל אורך מחזור חייו של המוצר ,החל

.2

למגוון ביולוגי ואת האופן שבו מנוהלים אתריה בישראל ,כמו גם אתרים גדולים

באופן בטיחותי לכל אורך מחזור חייהם ,מקיימת כיל דיאלוג קרוב ומתמשך ויחסי עבודה עם ספקיה ,לקוחותיה וגורמים אחרים בשרשרת הערך.

את מחזור חיי המוצר:

עריכת סקר פנימי באתריה המרכזיים של החברה ,שבהם מתרכזים 80%
מפעילויות הכרייה ,על מנת להעריך את רמת המודעות הנוכחית של החברה

בהפקת החומר ועד לסוף חיי המוצר .בכדי להבטיח את זרימת המידע במעלה ובמורד שרשרת הערך ,ולוודא שהשימוש בכימיקלים מנוהל

בחלק זה של הדוח נבקש להמחיש את האמצעים בהם נוקטת כיל על מנת לקיים ניהול אחראי של המוצר לאורך ששת השלבים המרכיבים

עריכת סקר אמות ייחוס בינלאומיות על מנת להעריך את עמדתם של ארגונים

בחו"ל.
.3

השתתפות מנהלים בחברה בהכשרות בנושאי מגוון ביולוגי והצגת הנושא
במסגרת פורום מצוינות אקולוגיה של כיל.

שלב 1

שלב 2

שלב 3

שלב 4

שלב 5

שלב 6

הפקת חומרים

פיתוח מוצר

ייצור ותפעול

לוגיסטיקה
והפצה

שלב השימוש
במוצר

סוף חיי המוצר

.4

יצירת קשר עם מוסדות אקדמיים בעלי ידע ועניין בתחום.

.5

כתיבת קווים מנחים לניהול מגוון ביולוגי בכיל.

.6

הקמת מרכז למצוינות בתחום המגוון הביולוגי.

עבודת המרכז למצוינות בתחום המגוון הביולוגי התמקדה ,לעת הזו ,בשיקום מכרות.
היקפם הנרחב של השטחים המושפעים הופכת את משימת השיקום לקשה במיוחד.
עם זאת ,כיל צברה ניסיון רב בביצוע פעילות שיקום ,המאפשר לחברה להגיע לתוצאות
מרשימות על אף המורכבות הרבה.

שלב

:1

סוגיות עיקריות הצפויות להיכלל בעקרונות ניהול המגוון הביולוגי של כיל
גיבוש תוכנית ביחס לכל שלבי פעילות כיל ,החל בשלב התכנון ,עבור בשלב

הפקת חומרים

כיל מפיקה חומרי גלם ,בעיקר אשלג וברום ,הודות לזיכיונות ורישיונות בלעדיים שהתקבלו ממדינת ישראל לכריית מחצבים מים המלח ,ולכריית אשלג ומלח
במסגרת היתרים שנתקבלו מן השלטונות המקומיים בבריטניה ובספרד .החברה אף נהנית מגישה לסלע פוספט בנגב במסגרת זיכיונות כרייה ממדינת
ישראל .הגישה לנכסים אלה מקנה לכיל מקורות אספקה קבועים ומהימנים לחומרי גלם ,אשר מהם מיוצרים המוצרים החיוניים לצרכי אוכלוסייתו הגדלה
של כדור הארץ בשווקי החקלאות ,המזון והחומרים המורכבים.
הכרייה היא תעשייה של הפקת מחצבים ,אשר מעצם טבעה עשויה לגרום להשפעות סביבתיות וחברתיות  ,במישרין ובעקיפין .כיל מכירה בכך שפעילות
כרייה מחייבת ערנות על מנת להבטיח שמורשתם של הדורות הבאים – הביולוגית והתרבותית– לא תפגע כתוצאה מהפעילויות המבוצעות בהווה.
מערכת הניהול הסביבתי של כיל כוללת נקיטת צעדים שמטרתם לשמור על ערכי טבע ולהגן על המגוון הביולוגי ,והחברה מקפידה לכלול שיקולים סביבתיים
במסגרת השימוש שהיא עושה בקרקע ובניהול פעילויותיה ,בייחוד באזורים רגישים מבחינה סביבתית ובעלי ערך תרבותי ייחודי.
כיל מנצלת מגוון של הזדמנויות המאפשרות לה להרחיב את תרומתה לשימור המגוון הביולוגי .בין היתר ,פעולות שיקום ,והחלת אמות מידה העולות בקנה

הכרייה וההפקה ועד לשלב השימוש וסוף חיי המוצר.
עריכת סקר מגוון ביולוגי בשלב התכנון של כל המיזמים החדשים של כיל.
שימוש אחראי בקרקע המנוהלת על-ידי כיל.
זיהוי ויישום פתרונות ואמצעים טכנולוגיים לשימור מגוון ביולוגי.
הכנת מדריך פרקטיקות מיטביות לניהול מגוון ביולוגי ברמת התאגיד.
מחוייבות לשימור מינים מקומיים ומינים בסכנת הכחדה.
שיתוף פעולה עם מחזיקי עניין ,פיתוח שותפויות מקומיות ואסטרטגיות לצורך
קידום הנושא.
הקצאת משאבים וידע לבניית יכולת ארגונית ותהליכים ליישום מדיניות בתחום

בשנת  2015זכתה חברת רותם מקבוצת
כיל במקום השני בתחרות Green Leaf
 ,Awardתחרות דו-שנתית שעורך איגוד
הדשנים הבינלאומי (.)IFA
התחרות נוסדה על מנת לקדם ולהכיר
בפעילות ובחדשנות יוצאות דופן בתחום
הקיימוּת בקרב תעשיית הדשנים
העולמית.
חברת כיל רותם זכתה במקום השני
(סגנית ראשונה) מתוך  25חברות
דשנים מועמדות מכל רחבי העולם ,לאור
פעילותה החדשנית והנרחבת בשיקום
מכרות פוספט ,פעילות ששודרגה
והתפתחה באופן משמעותי החל בשנת
.2009
בנוסף ,אחד מתנאי הסף לזכייה במקום
השני היה עריכת הליך ביקורת חיצוני של
ניהול המוצר האחראי בחברה – הליך
שחברת כיל רותם ביצעה בהצטיינות
יתרה בשנים האחרונות.

המגוון הביולוגי.

אחד עם תפיסת החבות ,המכירה באחריות המוטלת על חברת כרייה לקיים את רווחתו המתמשכת – התרבותית והסביבתית – של האתר במהלך פעולות

בקרה יעילה של אופן יישום מדיניות החברה בתחום.

הכרייה ולשקם את האתר בתום הפעולות.

מעקב אחר התפתחויות ,ניטור ביצועים בתחום המגוון הביולוגי ,וחתירה לפיתוח

החברה מבצעת הערכות ,שימור ,מחקר ופיתוח של חי וצומח ייחודיים .בנוסף תומכת החברה בתוכניות לניהול אתרים באזורים מוגנים ,וכן בתוכניות

מדדים אפקטיביים במהלך השנים הקרובות.

קהילתיות פרואקטיביות ,במטרה ליצור יתרונות כלכליים וחברתיים ברי-קיימא גם לאחר סיום פעילות הכרייה.
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פרק  :3אחריות סביבתית

בטבלאות שלהלן מצוי מידע הנוגע לשלב הפקת החומרים במסגרת פעילויות כיל ,המוצג בהתאם לאינדיקטורים  G4-EN11עד G4-
 EN14של ארגון  ,GRIלרבות מדד  .MM1 Mining & Metal Sector Specific Indicatorמידע נוסף מוצג במסגרת פרק זה.
תהליך איסוף המידע הוא מורכב למדי ,וכיל בוחנת תהליך זה באופן מתמיד על מנת לספק נתונים מלאים יותר בעתיד.

בתי גידול מוגנים ומשוקמים:
שם בית

גודל בית

מיקום בית

הצלחת צעדי

מעמד האזור על בסיס מצבו נכון

שותפויות עם

אמות מידה

הגידול

הגידול

הגידול

השיקום כפי

לסוף 2014

צדדים שלישיים

ומתודולוגיות

שאושרה על-ידי

לשמירה או שיקום

ששימשו לעניין בית

גורמים מקצועיים

בית הגידול

הגידול המשומר או

אחו

3,000

שטחי אחו

פרחי בר

מ”ר

באתר,

תיבות

0.42

שטחי יער

קינון

הקטאר

בבעלות כיל

ועטלפים .התיבות נבנו והותקו על-ידי

בריטניה

עובד החברה בעצת מומחה צד שלישי

המשוקם

חיצוניים

מתקני תפעול של כיל הממוקמים באזורים מוגנים או בסמיכות לאזורים מוגנים ,או באזורים בעלי ערכי
מגוון ביולוגי גבוהים:

כן

בית גידול משופר לבעל-חיים מסוג

שיקום בוצע אך

דבורי בומבוס ,פרפרים ועשים.

ורק בשיתוף עם

של בעלי מקצוע

מומחה צד שלישי

מוסמכים

בריטניה
שם האתר

מיקום גיאוגרפי של
האתר

קרקע העשויה
להיות בבעלותו,

מיקום

סוג

גודל האתר

מאפייני

ביחס לאזור

הפעילות

התפעולי

האזור

רישום מעמד מוגן

בחכירתו ,או

ביערות

בניהולו של הארגון
NZ7649718233

היתר התכנון

Saltburn-by-

מציג גבול חכירת

the-Sea

מינרלים

קרקעי

Natural England
הגדירה מקטעים
מסוימים בשטחי
היערות הסובבים
“יערות עתיקים”;
חלק משטח הכרייה
מוגדר “שטח ביצה
בעל עניין מדעי
מיוחד” ( ;)SSSIרשות
הפארקים הלאומית
זיהתה מספר אזורי
שימור ,לרבות שטחי
ביצות ,יערות ובתי
גידול חופיים בתוך
שטח הכרייה .ישנו
 SSSIהמוגדר כמכיל
מאובנים עתיקים
בטווח של כ400-
מטרים מן האתר

כיל איבריה,
מפעל Súria

Súria

 2ק”מ

ייצור

 0.58קמ”ר

קרקעי

כיל איבריה,
מכרה
Cabanasses

Súria

 3ק”מ

כרייה

0.056

קרקעי

כיל איבריה,
מכרה Pou IV

Súria

 1ק”מ

כרייה (לא

0.019

פעיל)

קמ”ר

Serra de
Castelltallat (PEIN
בXarxa Natura-
 ;)2000שטח ביצות
,Pla Reguant
חודר לSerra de -
Castelltallat

כיל רותם,
אתר צין

צין ,מדבר הנגב

כיל רותם,

רותם ,מדבר הנגב

כיל בריטניה

סמוך

כרייה וזיקוק

 0.32קמ”ר

קמ”ר

 12הקטאר

קרקעי
קרקעי

כן

שטחי קינון משופרים לציפורים

בכל שנה מבוצעים סקרים לתיעוד

תוכנית

0.42

שטחי יער

פעולה

הקטאר

בבעלות כיל

המינים .בשטחי כיל בריטניה מצויים

למגוון

בריטניה,

כמה מינים נדירים של עש ,עטלפים,

ביולוגי*

ואזורים

ומספר ציפורים נדירות .אף אחד

מסוימים

מהמינים האמורים אינו בסכנת

באתר

הכחדה .באזור מצוי גם בית גידול
לזוחלים כגון לטאת הקמטן (slow
.)worm

PlaSanta
Cecilia
החודר
לשטח
Costa
de Calaf
(בית גידול
משוקם)

10
הקטאר

Vilafruns
)(Balsareny

כן

בית הגידול שוקם.

השיקום בוצע
על-ידי הרשויות
הסביבתיות.
נכון להיום ,כיל
אחראית לבקרה
ולתחזוקה.

היקף השטח שהופרע או שוקם:
סך השטח שהופרע

סך שהשטח ששוקם

סך השטח שהופרע

לראשונה ב2014-

לראשונה ב2014-

וטרם שוקם

שם האתר

כיל איבריה

 155הקטאר

 155הקטאר

לא שוקם שטח במהלך
תקופת הדיווח

 145הקטאר

כיל רותם ,אתר צין

הסרת  40הקטאר של שכבת קרקע עליונה

 20הקטאר

 55הקטאר

כיל רותם ,אתר

הסרת  55הקטאר של שכבת קרקע עליונה

 22הקטאר

0

סך השטח שהופרע וטרם שוקם

רותם
כיל רותם ,אתר

אפס פעילות כרייה בשמורות טבע במהלך 2014

כן

שימוש בייעוץ חיצוני

הסרת  39הקטאר של שכבת קרקע עליונה

 29הקטאר

 32הקטאר

אורון

אתר רותם
כיל רותם,
אתר אורון

אורון ,מדבר הנגב
אין כל בתי גידול ,המושפעים מפעילות כיל בריטניה וכיל ספרד ,שבהם מצויים מינים ב"רשימה האדומה" של מינים בסכנת הכחדה או ברשימות שימור
ארציות או מקומיות .באתרי החברה בישראל טרם נבחן הנושא על-פי הנחיות .GRI-G4
תהליכי הזיקוק באתר כיל בריטניה כרוכים בפליטות תוצרי-לוואי (בעיקר חמר ,סיליקטים ,מלח וסידן גופרתי) אל מי הים הצפוני .התוצאה היא אפקט
החנקה מזערי על קרקעית הים ,על אף שמחקרי קרקעית ים שנתיים מוכיחים שאף מין אינו נפגע כתוצאה מאפקט זה.
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ניהול בר-קיימא של פעולות הכרייה בים המלח
כיל מנהלת את פעולות הכרייה שלה בים

החברה .לאורך השנים התרחשו בים המלח

המלח באמצעות חברה-בת ,מפעלי ים המלח

שתי תופעות מקבילות ומנוגדות לכאורה –

שימוש אחראי במים

(מי"ה) .כריית מחצבים מים המלח ,הכוללים

מפלס המים באגן הצפוני ירד ,בעוד שמפלס

כיל מודעת לכך ששאיבת מים תורמת לירידת

אשלג ,ברום ,נתרן ,מגנזיה ,מגנזיום כלורי

המים בבריכת המלח של החברה בחלק

ומגנזיום מתכתי ,מתחילה בתהליך אידוי

הדרומי (המכונה בריכה מס'  )5עולה כתוצאה

המתאפשר בזכות האקלים החם והיבש השורר

מהצטברות מלח בקרקעית הבריכה ושאיבה

באזור ים המלח.

מתמדת של מים.

מדינת ישראל העניקה למי"ה זיכיון לעשות

תופעה זו משפיעה על האזור הסמוך לים

שימוש במחצבים בים המלח ולחכירת

המלח; כך למשל ,ככל שמפלס ים המלח

מפלס המים באגן הצפוני .בה בעת ,חשוב לציין
שהגורם העיקרי לירידת המפלס הוא מדיניותן
של ממשלות ירדן ,סוריה וישראל ,המשתמשות
בחלק גדול מן המים המתוקים של נהר הירדן
מונעות את זרימתם אל תוך אגן ההיקוות של
ים המלח .מיזמים כגון המוביל הארצי ,הטיית

הקרקעות הדרושות למפעליה בסדום ,וזאת
לתקופה שמסתיימת ביום  31במארס .2030

בולענים וערוצי הנחלים המתנקזים אליו

הסכם זה כולל את הזכות לקבל זיכיונות נוספים

מעמיקים (שחיקת ערוצים).

מ”ק מים מדי שנה ,זרימה שיכולה הייתה להגיע

לאחר פקיעתו במידה והמדינה מעוניינת

החברה מקפידה להבטיח נקיטת צעדים

לים המלח .עם זאת ,שאיבת המים למעשה

נאותים בעניין המצב המורכב ההולך ומתגבש

מונעת את ירידת מפלס המים בחלקו הדרומי

ים המלח ,הנקודה הנמוכה ביותר על פני

בים המלח ,ובהתאם לכך משקיעה משאבים

של ים המלח ,שם ממוקמים המלונות.

כדור הארץ ,נחלק לשני חלקים :האגן הצפוני

מרכזיים לטיפול בנושא .השקעות אלה

והחלק הדרומי,המורכב מבריכות האידוי של

מתוארות להלן:

לאורך עשרים השנים האחרונות עלתה

נהר הירמוך ,תעלת המלך עבדאללה בירדן
ופרויקטים אחרים גוזלים מעל  1,400מיליון

בשיעור ניכר .היקף השאיבה נטו של מי ים
האשלג עלתה .שיפור זה הוביל לצמצום
ההשפעה הסביבתית של פעילות ייצור האשלג

 125מיליון דולר,
 110מיליון דולר
ו 84-מיליון דולר ,בהתאמה.

3%

היעילות התפעולית במתקני מפעלי ים המלח
המלח כמעט ולא השתנה ,גם כאשר תפוקת

בשנים  2013 ,2012ו2014-
שילמה כיל ,באמצעות מפעלי ים המלח,
תמלוגים לממשלת ישראל
בשיעור מקורב של

מטרים מעוקבים של מים

לשימושים ביתיים ,חקלאיים ותעשייתיים ,ובכך

יורד כך מצטמצם שטח הפנים שלו ,נוצרים

בהארכת ההסדר.

1,657מיליון
6%

הרשות הפלשתינאית
מים לשתיה,
 45מיליון מ”ק

בשנתית באגן הצפוני ,כאשר יתרת ירידת
המפלס נובעת מהטיית מים מנהר הירדן
ומשימושים תעשייתיים אחרים במים.

9%

מים לשתיה,
 20מיליון מ”ק

ירדן
מים לשתיה,
 100מיליון מ”ק

של החברה.
כיל אחראית ל 9%-מסך ירידת המפלס

1%

לבנון

36%

78

מים לשתיה,
 600מיליון מ”ק

ישראל
עבודות בים המלח
 150מיליון מ”ק

12%

סוריה
מים לשתיה,
 200מיליון מ”ק

33%

ירדן
מים לשתיה,
 560מיליון מ”ק

* מבוסס על נתוני המשרד להגנת הסביבה ומכון ירושלים לחקר ישראל.2006 ,
* פרויקט קציר המלח מתואר בהרחבה בדוח האחריות התאגידית של כיל לשנת ( 2013עמ' )82-83
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במניפת הסחף של נחל חימר (נחל לוט

פרויקט קציר המלח
מתואר בהרחבה בדוח
האחריות התאגידית
של כיל לשנת 2013
(עמ' )82-83

ונחל פרצים) בוצעו עבודות עפר נרחבות,
לרבות סכירה ואגירת מי שיטפונות ,הסדרה
והסטה של ערוצי זרימה ובניית סוללות הגנה
ופעולות כרייה .בנוסף כללו העבודות הקמת
מערכת תשתית המשמשת את מתקני הקידוח
והשאיבה של מפעלי ים המלח .על אף
השינויים המשמעותיים והיקפן של העבודות
(הקיימות והמתוכננות) ,שפך נחל חימר עודנו
מתאפיין בפוטנציאל רב לשימור ערכי טבע ונוף

הפרויקט צפוי לקבל את אישור הוועדה לתשתיות
לאומיות במהלך  .2015בעודה ממתינה לאישור,
החלה החברה בתכנון הפרויקט.

1

3

2

5

4

מחפר ימי ירסק את

התרחיף יועבר בתוך

באיזור הניקוז המלח

מלח היבש

הדוברות ישיבו את

המלח ויניק אותו

צינור צף לאיזור

יתייבש והתמיסה

יועמס על מסוע

המלח חזרה לים

כתרחיף

הניקוז בסמוך לסוללה

תתנקז חזרה לתוך

לכיוון ים המלח

ההיקפית של בריכה 5

הבריכה באתר

תעלת הימים
ייצוב מפלס המים ושטח הפנים הנוכחיים של

בעקבות הדוח האמור ,חתמו ישראל ,הרשות

ים המלח מחייבים הזרמה של כ 800-מיליון

הפלסטינית וירדן על הסכם עקרונות לביצוע

מ"ק נוספים של מים לאגן הצפוני מדי שנה.

שלב א' של הפרויקט ,הכרוך בהקמת צינור מים

לאורך השנים בחנה ממשלת ישראל מספר

סוף .לאחרונה חתמו ישראל וירדן על הסכם

תרחישים חלופיים להשגתה של זרימה כאמור,

מפורט להתנעת השלב הראשון.

לרבות בנייתה של תעלה שתחבר בין הים
התיכון לים המלח ,בניית תעלה שתחבר בין ים
סוף לים המלח ,והגברה משמעותית של הזרמת
המים המתוקים לים המלח באמצעות השבת
חלק ניכר מן הזרימה הטבעית בחלקו הדרומי
של נהר הירדן.

היעדים העומדים ביסוד הדוח של הבנק
העולמי בדבר בניית התעלה הם סיוע למדינות
האזור (בעיקר לירדן) עם מים למטרות התפלה,
ייצוב מפלס ים המלח ותרומה לשלום האזורי.
תעלה כזו צפויה לשנות את הרכבו הכימי של
ים המלח ,התפתחות אשר תשפיע לרעה על

בה בעת ,יזמה ממשלת ירדן ,בשיתוף עם
ממשלת ישראל והרשות הפלסטינית ,מחקר
היתכנות לפרויקט תעלת ים סוף-ים המלח.
המחקר בוצע על-ידי הבנק העולמי ,אשר ערך
דוח מפורט הקובע כי באופן עקרוני ,קיימת
היתכנות להקמת תעלה כאמור (אם כי יש
לבצע זאת באופן מודולרי ,על מנת לבחון את
ההשפעה על הים).
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הייצור במפעלי כיל.

וליצירת מערך טיילות.
בבואה להעריך את אפשרויות השיקום לתיקון
נזקי עבר והאפשרויות להרחבת הכרייה ,גיבשה
מי"ה ,בשיתוף עם רשות הטבע והגנים ,תוכנית

ומצוי בתחום מדבר יהודה בואכה ים המלח
והבריכות התעשייתיות המצויות באגנו הדרומי.
האזור מתאפיין בערכי נוף ,ערכים גיאולוגיים
וערכים היסטוריים ייחודיים .לאורך השנים
הופרעו כמה מן האזורים הייחודיים הללו
כתוצאה מפעילות החציבה ,הכרייה והקידוח
של מפעלי ים המלח (שכולן בוצעו בהתאם
לתנאי הזיכיון הנוכחי) ,ומפעילויות אחרות
שאינן קשורות למפעלי ים המלח.
לפני ארבע שנים יזמו במפעלי ים המלח,
בשיתוף עם המועצה האזורית תמר ורשות
הטבע והגנים ,תוכנית אב לשיקום ,שימור
ופיתוח של שטחים פתוחים בסדום ,המבוססת
על עקרונות של תכנון בר-קיימא .התוכנית

שיקום אתרי כרייה
– תכנון להפחתת
ההשפעה על חומר
ואדי ,מפעלי ים המלח

במונחי שיקום ,נבחרה חלופת השיקום

חברתי :הכשרה ופיתוח של שטחים פתוחים

במפעלי ים המלח מודעים לרגישותן הסביבתית

המשולב ,הכוללת מגוון אפשרויות ,לרבות

לרווחת הציבור הרחב.

והאקולוגית של מניפות נחלים ,המשמשות

שיקום של חלק מן האזורים שנפגעו עד

כלכלי :ייזום וקידום התוכנית על-ידי מפעלי ים

כבסיס רחב לכריית חומרי בנייה (חומרי ואדיות)

להשבת בתי הגידול המקוריים עד כמה שניתן,

המלח.

להקמת סוללות ,ופועלת לאיתור דרכים חדשות

ושיקום אזורים אחרים לבתי גידול לחים.

להימנעות מכרייה במניפות נחלים נוספות,

מבין חלופות הפיתוח המוצעות ,בחרה כיל

אב מקיפה לאזור כולו ,המתייחסת למגוון רחב
של שיקולים תכנוניים .התוכנית מחייבת את
מיתון הנזקים לבתי גידול רגישים ומאפשרת את

סביבתי :התווית מדיניות לשיקום נזקי עבר

המשך קיומו של המסדרון האקולוגי.

והסדרת השטחים המופרים.

בין אם באמצעות הגבלת הכרייה לאזורים

בחלופת הפיתוח המינימלי ,המאפשרת

שכבר הופרעו או באמצעות שיקום סביבתי

למטיילים לסייר באזור מבלי לגרום נזק או

במהלך הכרייה .בין הדוגמאות למיזמים מעין

הפרעה משמעותיים לבית הגידול.

פרויקט קציר המלח –
פתרון קבע לעליית
מפלס המים
בבריכה 5

התאגידית של כיל לשנת  ,)2013ואת תוכנית

לאורך השנים הקימה כיל הגנות זמניות על

האב לשפך נחל חימר .בנוסף ,פרויקט קציר

מנת להגן על בתי המלון הממוקמים באזור

המלח המתואר לעיל יאפשר לצמצם בעשרות

תוכנית האב תורגמה לתוכנית מפורטת

הדרומי של ים המלח מפני עליית מפלס המים

מיליוני טונות את הצורך בחומרי בנייה שמקורם

הנבחנת בימים אלה בוועדות התכנון המקומית

בבריכה  .5ביום  8ביולי  2012הגיעה החברה

בוואדיות.

והמחוזית .המטרה היא להפוך את התוכנית

אלו ניתן למנות את פרויקט מטעי התמרים
בעין גדי (המתואר בהרחבה בדוח האחריות

מושתתת על שלושה יסודות ברי קיימא:

לתוכנית שלושה שלבים:
הכנת תוכנית אב לשטחים פתוחים
בחלקו הדרומי של שטח הזיכיון של מפעלי
ים המלח .מי"ה תתווה את קווי מדיניות
השימור ,השיקום והפיתוח אשר לפיהם

שיטת הניהול המוצעת עבור תוכנית הפיתוח

יתקיימו פעילויותיה הנוגעות לאזור למשך

מתנהלת תחת פיקוחה של רשות הטבע

כמה שנים (עד .)2030

והגנים.

תכנון ראשוני של תיקי פרויקט לקראת
תכנון מפורט בהמשך.
קידום תוכנית פיילוט לתכנון מיידי ,לרבות
תיקי פרויקט ברמת התכנון האופרטיבי.

להסכם עם ממשלת ישראל ,לביצועו של

לתוכנית בעלת מעמד סטטוטורי ,המאפשרת

פתרון קבע אשר במסגרתו תבצע כיל קציר

את המשך פעילות הכרייה לצד הסדרה ושיקום

נכון להיום ,הושלם שלב התכנון הראשוני,

של האזור כולו.

והתכנון המפורט על-ידי כיל ורשות הטבע

של כל המלח שהצטבר בקרקעית הבריכה.
עם סיום קציר המלח ,תהליך הפקת חומרי
הגלם לא יצריך עוד את העלאתו המתמשכת
של מפלס המים בבריכה על-ידי כיל .תכנון
וביצוע הפרויקט יבוצעו על-ידי כיל ועלותו
מוערכת במיליארדי שקלים .הפרויקט נחשב
לפרויקט תשתית לאומי מרכזי וככזה יזכה
לתמיכת הוועדה לתשתיות לאומיות.

שיקום אתרי כרייה
לאחר תום פעולות
הכרייה – תמונת מצב
גיבוש תוכנית מפורטת
למרחב שפך נחל חימר,
דרומית לים המלח

על-פי לוח הזמנים הקיים ,אישור התוכנית צפוי
במהלך .2016

תוכנית אב לשטחים פתוחים
בסדום ,מפעלי ים המלח

והגנים נמצא בעיצומו .התוכנית היא ליישם
את הפרויקטים באזור המקיף את הר סדום
כך שמחנה עבודה סדום ,אשר יהפוך למרכז
מבקרים ,ישמש כמוקד המרכזי של מערכת
שבילי טיול באזור.

מרחב הזיכיון היבשתי הדרומי של מפעלי ים

האתר ,הממוקם מדרום לים המלח ,שימש

נחל חימר הוא אחד מערוצי הנחלים הארוכים

המלח משתרע ממצדה בצפון עד למצוק

משנת  1934ועד לראשית שנות החמישים

ביותר במדבר יהודה .ערוצי הנחל מתאפיינים

ההעתקים במערב ,כיכר סדום ודרומה לצומת

כמחנה פועלים לעובדי מפעל האשלג הארץ-

במבנים גיאולוגיים ובמגוון רחב של בעלי חיים

הערבה ,וים המלח במזרח .תא שטח זה

ישראלי ,ולאחר מכן לעובדי מפעלי ים המלח.

וצמחים אשר חלקם נדירים.

מתפרש על פני שטח של כ 360,000-דונם,

"אתר חברת האשלג" בסדום ישוקם וישוחזר
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חזרה לתוכן העניינים

חזרה לתוכן העניינים

פרק  :3אחריות סביבתית

פרויקט שיקום נחל בוקק
נחל בוקק זורם לבריכה מס’  5דרך שטחי
מלונות עין בוקק .הזרימה השנתית הממוצעת

כמוזיאון ומרכז מבקרים והסברה .במרכז יוצגו

התחייבות זו הובילה לפרויקט משותף עם רשות
הטבע והגנים ,להזרמת מים באיכות גבוהה

לכמות המשקעים השנתית .בשנים האחרונות

לנחל.

תעשייה לארגוני סביבה.

הפכו מי הנחל למליחים ,מה שפגע במערכת

הפרויקט מבוצע וממומן על-ידי רשות המים,

האקולוגית של הנחל .רמת המליחות עלתה

כאשר מקורות – חברת המים הלאומית –

מ 500-600-מ”ג כלור לליטר לרמה של

משמשת כספקית מים באיכות גבוהה.

 3,000מ”ג לליטר ואף למעלה מכך ,וממשיכה

אורח החיים וסוגי העבודות הנדרשים מאלו

השטחים הפתוחים שבשטח הזיכיון אשר

לפרויקט הוכנו בשיתוף רשות הטבע והגנים,

לעלות בהדרגה .מקור המליחות אינו ברור ,אך

החיים במדבר ,תוך הוקרת חזונם ונחישותם

בוצעו בהם עבודות שגרמו הפרעה לסביבה

והעבודה בוצעה בתיאום מלא עם צוות הרשות.

עמותת אדם טבע ודין וארגוני סביבה אחרים

המרשימים של אלו שלמרות כל הקשיים תכננו,

לרבות כרייה ,חציבת חומרי וואדיות ,חציבת

ביצעו ועיצבו את תולדותיו של ים המלח ושל

אבן ,קידוחי מים ומתקני קידוח ,צינורות ,שילוט

מדינת ישראל בתקופה המודרנית.

ופסולת .מרבית המפגעים נוצרו בשנות הששים

במרכז המבקרים יוצגו אטרקציות שונות ,אשר
יספקו מגוון רחב של חוויות למבקרים מקהלי
יעד שונים .יתרת מבני הקבע באתר ישופצו
וישוקמו ,וכך גם חלק מהמבנים הארעיים,
ויוצגו בהם מוצגים המשקפים את אורח החיים
במחנה.
אתר חברת האשלג המשוקם יספק למבקרים
חוויות רגשיות ואינטלקטואליות המדגישות
את חשיבותו של החזון הציוני .הקמת מרכז

והשבעים ,בתקופה בה הוקמה בריכה מס' ,5
בעיקר כתוצאה מעבודות בשטחים הפתוחים
ומאיסוף סלעים אשר שימשו כיסודות הבריכה.
עבודות איסוף הסלעים התפרשו מנחל משמר
מצפון לים המלח ועד לנחל פרס בדרום .מרבית
הסלעים נאספו בשטחים שממערב לכביש .90
חשוב לציין שמפגעים כאלו אינם יכולים
להתרחש עוד ,הודות לנהלים שגובשו ונאכפו
על-ידי החברה.

פרויקט השיקום בוצע על-ידי צוות רב-תחומי
שכלל מומחים לגיאולוגיה ,גיאומורפולוגיה,
אדריכלות נוף ותכנון סביבתי .במסגרת
הפרויקט בוצעה הסרת מפגעים כגון קרצוף

לשלב את התשתיות הקיימות בסביבה :כך

אקולוגית ,סביבתית ,נופית ותיירותית.

בשטחים הפתוחים בסדום .הפרויקט בוצע על-

המלח.

ידי החברה בשיתוף עם הארגון לשיקום אתרי
מפעלי ים המלח בראשות המשרד להגנת
הסביבה ,וכולל רשימה של אתרים שנבחרו
בעקבות סקרי שטח ובתיאום עם רשות הטבע
והגנים.
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המתוקים עם המים המליחים בנחל ,ובשלב

בשל הצטמצמות השטחים הפתוחים באזור

הסתיימו ואינן צפויות להתחדש .עבודות

ציר הקידוח הסמוך לנחל אמציה ,דרומית לים

גבוהה לנחל .בשלב הראשון ,יעורבבו המים

מנת לוודא שאין במקום מחילות של חרדוני צב.

השיקום כוללות שיפורים קוסמטיים שנועדו

לשקם ולתקן את המפגעים שנוצרו על-ידי

בראשית  2015החלה הזרמת מים באיכות

דרכי העפר ,בוצעה סקירה רגלית בשטח על

השיקום הוא בעל חשיבות רבה מבחינה

מפעלי ים המלח לאורך עשרות שנות פעילות

הצדדים בביצוע הפרויקט.

בטרם הכנסת ציוד מכני כבד לצורך טשטוש

אוכלוסיית המינים המצויים בסכנת הכחדה.

 2010וכלל פעולות שיקום נרחבות לאורך

והגנים ,המגדיר את תחומי האחריות של

שאיבה וקידוח.

שנות תקציב.

הפרויקט לשיקום השטחים הפתוחים נועד

 2014נחתם הסכם בין החברה לרשות הטבע

מפגע נופי; שחזור אתרי מחצבות וחפירות;

המבקרים תתבצע בשלבים ותימשך מספר

השלב הראשון בפרויקט התבצע במהלך שנת

הוכנו תוכניות מפורטות לפרויקט ובמהלך

פינוי פסולת; צמצום תאורת לילה סביב מתקני

של שטחי כרייה שעבודות הכרייה בהם

שאיבה ,טשטוש דרכי עפר שאינן בשימוש,

בשנת  2007התחייבה מפעלי ים המלח,

אבק ומערומי סלעים; טשטוש דרכי עפר שהיוו

פעולות השיקום מתייחסות לשיפוצם ושיקומם

טיפול בפסולת ושיקום של אתרי כרייה זמניים.

במישור רותם.

לשתף פעולה עם רשות המים ועם גורמים

ים המלח ,ישנה חשיבות לשיקום האזורים

למשל ,צביעת קווי צנרת ,תיקון גדרות ותחנות

טוענים כי מקורה בפעילות התעשייתית

במסגרת הליך משפטי הנוגע לסוגיות מים,

הפגועים על מנת לשמר את בתי הגידול ואת

שיקום מפגעים הנובעים
מפעילויות מפעלי ים המלח
בשטחים הפתוחים
שבתחום הזיכיון

לאיכות המים שזרמו בנחל בעבר.

ביכולתה של מקורות לספק מים.
פתרון זה למקרה נחל בוקק מהווה מודל

בנחל עומדת על כ 300-400-אלף מ”ק ,אם

המפגעים הם אתרים הממוקמים בתוך

בוקק באמצעות הזרמת מים באיכות הדומה

מצוין לשיתוף פעולה וולונטרי ומועיל בין גורמי

כי נפח הזרימה משתנה משמעותית בהתאם

סקר הפרויקט הראשוני והתוכנית המפורטת

רלוונטיים נוספים במטרה לשקם את נחל

השני יוחלפו המים המליחים באופן מלא.
המעבר מן השלב הראשון לשלב השני תלוי

הפרויקט נמשך בשנת  ,2014במהלכה שוקמו
אתרים שונים המצויים בין נחל צין מדרום לנחל
צאלים מצפון – אזור שבו מוקמו בעבר מתקני
מלח של החברה.
כל המפגעים שלא שוקמו במסגרת השלב
הראשון של הפרויקט שוקמו במסגרת השלב
השני .בשלב השלישי מתכוונת החברה לפתח

מפעלי ים המלח ביצעו פעולות שיקום והסדרה

ולשדרג חלק מן האתרים שכבר שוקמו ,במטרה

מחדש של הנוף על מנת להסיר את המפגעים

לפתוח אותם לקבלת מבקרים.

האקולוגיים ,הגיאומורפולוגיים ,הסביבתיים
והנופיים באזור.
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ניהול בר-קיימא של מכרות אשלג בספרד
כיל מבצעת את פעילויות כריית האשלג שלה
בספרד באמצעות חברת-הבת כיל איבריה .נכון
להיום מפעילה החברה שני מכרות – Súria
ו ,Sallent-הממוקמים שניהם בפרובינציית

פרויקטים סביבתיים עיקריים בשנת 2014

בניית רשת תעלות היקפית לאגירת מים במערום

מרכז Súria

המלח  La Botjosaב Sallent-והתקנת גדרות

ברצלונה ,ומצויים בעומק של  530-900מטרים

החברה השלימה שני מיזמי חיזוק במתחם

תוספת שני פייזומטרים (שעוני

מתחת לפני האדמה.

 ;Súriaבאתר  Cabanassesבנתה

לחץ נוזלים) ,להשלמת רשת בקרת

החברה רפסודה בעלת קירות בטון

הפייזומטרים סביב מערום המלח

מזוין החופפת רפסודה נוספת המצופה

ב .Súria-מטרת פעולה זה היא השלמת

בפוליאתילן בצפיפות גבוהה (.)HDPE

מערך בקרת מי התהום סביב מערום

באתר  Súriaבנתה החברה רפסודה

המלח.

כריית האשלג ממכרות תת-קרקעיים בספרד
מתבצעת באמצעות כריית סילבניט (תערובת
של אשלג ומלח המצויה בריכוזים משתנים
של אשלג) .האשלג מופרד מן המלח במתקני
הייצור הממוקמים בסמוך למכרות.

מרכז Sallent

בעלת קירות בטון מזוין המכוסה ברדיד
 HDPEבתכולה של  5,000מ"ק .צעדים

הממשלה הספרדית מחזיקה בבעלותה את

אלו אומתו ואושרו על-ידי רשות המים

זכויות הכרייה והעניקה לכיל זיכיונות לבצע

הקטלאנית ( )ACAביולי .2014

השלמת חיבור מערכת הביוב המקומית
למערכת הביוב העירונית – חיבור באורך
 600מטר באמצעות צנרת  PVCבקוטר
 400מ"מ.

פעילויות כרייה מתחת לפני הקרקעות
שבחזקת החברה.

הגנה לאורך ההיקף (תמונות  1ו .)2-במסגרת
פרויקט זה נבנו מעל  1,200מטר של תעלות
היקפיות ,שתי תחנות שאיבה ,שתי רשתות
ניקוז תת-קרקעיות ופינוי עפר בהיקף של מעל
 11,000מ"ק .פעולות אלה אומתו ואושרו על-ידי
המנהל הכללי לאיכות הסביבה ( )DGQAורשות
המים הקטלאנית ( )ACAבפברואר .2014

מרכז Sallent

פעולות בידוד מים בבאר ב ,La Botjosa-לרבות
בידוד מים של הבאר בכללית לאגירת מי מלח
במערום המלח ב Botjosa-באמצעות ציפוי
בשרף אפוקסי.
שיקום וציפוי בבטון של כ 250-מטר של תעלות

בהתאם להוראות החוק הספרדי החלות על
הגנת הסביבה בקשר לאזורים המושפעים
מפעילויות כרייה ,כיל הגישה תוכנית לשיקום

רפסודה עמידה במים לאגירת מי מלח
במערום המלח ב:Súria-

אתרי הכרייה עבור שני אתרי הייצור של

 10%מכלל מערכת התעלות ההיקפיות לאגירת

מערום המלח – La Botjosa

מערום המלח – La Botjosa

מים מליחים (תמונות  3ו.)4-

לפני ביצוע הפרויקט

לאחר ביצוע הפרויקט

בניית שטח מקורה להטמנת פסולת בPou-

החברה .תוכנית השיקום עבור אתר Súria

 ,IIIלרבות ביטון האזור לתיקוני צמיגים ,למניעת

מיועדת להתבצע במשך תקופה משוערת של

זיהום קרקע בשל דליפות אפשריות של שמן

 24שנים .תוכנית השיקום עבור אתר Sallent

וצבע ,והתקנת בור לאיסוף לפסולת.

צפויה להסתיים עד תום ( 2017המועד
המתוכנן לסגירת האתר).

לאגירת מי מלח ב – Cogulló-שווה-ערך לכ-

הרפסודה ב– Cabanasses-

הרפסודה ב– Cabanasses-

לפני ביצוע הפרויקט

לאחר ביצוע הפרויקט

הרפסודה ב – Súria -במהלך

הרפסודה ב– Súria -

ביצוע הפרויקט

לאחר ביצוע הפרויקט

ציפוי בבטון של שטחי עבודה שונים בPou III-
ובמרכז .Vilafruns
התקנת מכלי שמן תוך שימוש בכל האמצעים

בשנת  2014שילמה כיל תמלוגים בסכום מקורב של

 150אלף אירו
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לממשלת ספרד.

המניעתיים למניעת דליפות ,כגון ( ITASהוראות

תעלות לאגירת מי מלח

תעלות לאגירת מי מלח

פעולה טכניות) ,sepiolite ,בריכות אגירה ,מטפי

ב -Cogulló -לפני ביצוע

ב -Cogulló -לאחר ביצוע

כיבוי אש וכדו'.

הפרויקט

הפרויקט

לפי הערכות החברה ,ההיקף הכולל של תוכנית השיקום לאתרי כרייה אלו

יסתכם בכ 20 -מיליון דולר ( 17מיליון אירו)
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ניהול בר-קיימא של מכרות אשלג בבריטניה

ניהול בר-קיימא של מרבצי פוספטים בנגב

פעילויות הכרייה של כיל בבריטניה מתבצעות

אתר כיל בריטניה ב Boulby-כולל שטחי עשב

כיל בריטניה חותרת לצמצם את השפעתה על

כיל מפעילה ,באמצעות חברת-הבת רותם,

כיל מפעילה כיום אתרי כרייה פתוחה גדולים

על-ידי חברה-בת ,כיל בריטניה .מתקן הכרייה

במסגרת השטח התפעולי ,המשמשים מקום

הסביבה ופועלת יחד עם ארגונים כגון איגוד

אתרי כריית פוספט קרקעיים גדולים באורון,

באורון ,ברותם ובצין שבנגב .החברה מקפידה

והייצור של החברה ממוקם כ 340-ק"מ צפונית

מקלט לחרקים כגון דבורים ,פרפרים ,עשים

התעשיות לשימור חיות בר ( ,)INCAהקרנות

ברותם ובצין שבנגב.

לשמור על איזון בניצולם של מרבצים קיימים

ללונדון וכ 40-ק"מ מזרחית למידלסבורו,

ורחפניים ,אשר כולם חשובים ביותר למחזור

לשימור החי של עמק  Teesועם הרשויות

בפארק הלאומי .North York Moors

ההאבקה.

המקומיות ,על מנת להבטיח שהתעשייה

הפקת אשלג ממכרות תת-קרקעיים בבריטניה

החברה הקימה שדות פרחי בר בסמוך

מתבצעת באמצעות כריית סילבניט (תערובת

לבניין המשרדים שלה .שטח זה היה לפני כן

והסביבה ימשיכו לפרוח יחדיו .הכרייה במכרה
מתבצעת בעומק של קילומטר מתחת לפני
האדמה ,מה שמאפשר את שימורם של החי

של אשלג ומלח המצויה בריכוזים משתנים של

מדשאה נטולת ייחוד ,אך באמצעות הכנה

אשלג) .האשלג מופרד מן המלח ומחומרים

קפדנית וזריעת תערובת של פרחי בר מקומיים

בלתי-מסיסים במתקני העיבוד הממוקמים

המתאימים לאתר ,הפך השטח לאחו פורח

החל משנת  2008פועלים כיל בריטניה

בסמוך למכרה.

יפהפה המהווה בית גידול בעל מגוון ביולוגי.

וה INCA-בצמידות רבה בכדי לפתח תוכנית

פעילות הכרייה של כיל בבריטניה מתבצעת

בכרי הדשא ניתן למנות לפחות  15מיני פרחי

הן מתחת לפני הקרקע והן מתחת לפני הים

בר ,בין היתר לוטוס מקרין ,חיננית ,תלתן אדום

הצפוני ,הכל בהתאם להיתרי כרייה ורישיונות

ותלתן לבן ,אשר כולם מהווים מקור חשוב לצוף

הפקת מחצבים.

עבור המינים המשתמשים בהם ,כגון פרפר
כחליל השברק ועש הססמבריק .כיום מקיימים

בשנת 2014
שילמה כיל
תמלוגים בסכום
מקורב של

2.6
מיליון
ליש"ט

והצומח באזור.

פעולה פרטנית לשימור מגוון ביולוגי ,שמטרתה
לזהות את המצב הקיים של בתי הגידול והמינים
הקיימים בשטחי היער שבחזקת החברה,

להלן.
שיטת הכרייה בנגב היא באמצעות מכרה פתוח
או בשיטות חציבה ,תוך שימוש בקידוח ובפיצוץ
היכן שנדרש ,במחפרים הידראוליים ומשאיות
סלעים או בדחפורים המצוידים במעקר להסרת

לפרוח ולשגשג בלב אתר הפעילות .דוגמה
זו ממחישה את האפשרות של קיום חיי בר
משגשגים לצד שימוש תפעולי באתר.

הבינלאומי ( .)IFAבשנת  2015זכתה חברת
כיל רותם במקום השני בתחרות Green
 ,Leaf Awardתחרות דו-שנתית שעורך איגוד
הדשנים הבינלאומי (.)IFA

שכבת העל של הקרקע ,בדחפורים בעלי סכין
קדמית ומשאיות לצורך כריית פוספט.

בפעילות ובחדשנות יוצאות דופן בתחום
הקיימוּת בקרב תעשיית הדשנים העולמית.
חברת כיל רותם זכתה במקום השני (סגנית

סקרים גיאולוגיים מקיפים ,בחינת חלופות
לכרייה ,הגדרת יעדי כרייה ארוכי-טווח ,וכרייה
בת-קיימא הכוללת תכנון מקיף לשיקום
האזור בטרם תחילת הכרייה .פעילות תכנון זו

בישראל ,אך פועלת תחת זיכיונות ורישיונות

ראשונה) מתוך  25חברות דשנים מועמדות

כרייה שניתנו לה על-ידי שר התשתיות ורשות

מכל רחבי העולם ,לאור פעילותה החדשנית

– אדריכל נוף ,מהנדס מכרות ואקולוג ,על מנת

מקרקעי ישראל.

והנרחבת בשיקום מכרות פוספט ,פעילות

להבטיח את השלמתו המיטבית של התהליך.

ששודרגה והתפתחה באופן משמעותי החל

התהליך עצמו כולל עריכת סיורים בשטח

בשנת .2009

המיועד לכרייה בשיתוף נציגי החברה להגנת
הטבע ,רשות הטבע והגנים ,המשרד להגנת

גיזום כרי הדשא בסתיו ופינוי הגזם .זוהי

הסביבה ורשויות נוספות ,וזאת לצרכי בקרה,

פעולה חיונית שכן ,אם לא יפונה ,ישיב הגזם

לימוד ושקיפות.

אל האדמה חומרי הזנה ,ובכך יוביל באופן
פרדוקסלי לכמישתם ,שכן ריבוי חומרי הזנה
מעודד את צמיחתם של מיני עשב תוקפניים,
אשר עד מהרה יתפסו את מקומם של מיני
הצמחים הרצויים הקיימים באחו.

בשנים  2013 ,2012ו 2014-שילמה
כיל תמלוגים בסכום מקורב של

.)Estates

בהתאמה ,לממשלת ישראל.
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הפוספטים בנגב .מדיניות זו כוללת עריכת

מתבצעת בהובלתם של שלושה אנשי מקצוע

בריטניה (Crown
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יעד לשנת :2021
שיקום של  2,500הקטאר (–)Ha
שטחי כרייה היסטוריים (יעד שנתי
ממוצע 350 :הקטאר)
טווח לניהול פעילות הכרייה שלה במרבצי

 6מיליון דולר,
 4מיליון דולר
ו 3 -מיליון דולר,

לממשלת

יעד לשנת :2015
שיקום של  250הקטאר ()Ha

החברה פועלת בהתאם לאסטרטגיה ארוכת-

התחרות נוסדה על מנת לקדם ולהכיר

הביולוגי ולהעלאת ערכיו.

רבים של פרפרים ,צבים ודבורי בומבוס.

מבצעת את הפעולות הנדרשות ,לרבות

נוספים אודות שדה בריר מופיעים בפרק זה

הישגיה יוצאי-הדופן של כיל בתחום השיקום

ולהציע צעדים פרטניים ומדידים לשימור המגוון

כרי הדשא מגוון של בעלי חיים ,לרבות מינים

פוספט במהלך הכרייה.

במהלך הכרייה זכו להכרה של איגוד הדשנים

החברה מחזיקה בחכירות ארוכות-טווח

הביולוגי מאפשר לשטחים דוגמת כרי הדשא

לשמור אותם במיטבם .הנהלת כיל בריטניה

דרום) מצויה בשלבי אישור תוכניות .פרטים

בכל הקרקעות עליהן ממוקמים מתקניה

המחויבות של כיל ושל חברות-הבת שלה למגוון

כרי הדשא מצריכים ניהול מתמיד על מנת

התוכנית לכריית פוספט בשדה בריר (זוהר

באמצעות תכנון אחראי והשיקום של מכרות

יעד שיקום
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שיקום של מכרות פוספט תוך כדי הכרייה
סלע פוספט מצוי בעומק של כמה עשרות מטרים מתחת לפני השטח .מעל למרבץ מצויה שכבת ביניים של סלע הנקראת "טפל" ( ,)overburdenבעובי
משתנה ,ומעליה שכבת הקרקע העליונה ( )topsoilבעובי של כחצי מטר .במסגרת שיטת הכרייה מכוונת-השיקום של רותם ,החברה מסירה את שכבת
העל הספציפית של תא השטח הנכרה בתחילת עבודות הכרייה ,וזו מועברת לאחסון זמני בתא שטח סמוך .שכבת הביניים הספציפית למקטע מוסרת גם
היא ומעברת לתא שטח שלישי ,שבו הסתיימו עבודות הכרייה .עם תום עבודות הכרייה בתא השטח ,מבוצע בו תהליך של עיצוב טופוגרפי ,שלאחריו מכוסה

שדה בריר

תא השטח בשכבת הקרקע העליונה המקורית שהוסרה ממנו .פני הקרקע של תא השטח המשוקם מעוצבים באופן דומה לטופוגרפיה המקורית שהייתה

שדה בריר ,המשתרע על חלקה הקטן של בקעת ערד ,הוא עתודת

באוקטובר  2014נערך דיון בוועדה הארצית

הפוספט היחידה האפשרית לכרייה בישראל .מומחים מטעם המשרד

לתכנון ובנייה בעניין שדה בריר .מרבית

להגנת הסביבה ,משרד האנרגיה ,משרד הכלכלה ומשרד הפנים קבעו

המשתתפים בדיון תמכו בכרייה ,לרבות נציגי

כי שדה בריר הוא החלופה הקיימת היחידה לשדות הפוספטים הפעילים

המשרד להגנת הסביבה ,משרד הכלכלה,

כיום ,אשר צפויים להגיע למיצוי בתוך  6-8שנים .מדובר בשדה עם עתודות

משרד הפנים ומשרד ראש הממשלה.

פוספט איכותי ,המיועדות לשמש כחומר גלם שיעובד למוצרים חיוניים

משרד הבריאות הוא היחיד שהתנגד

לאדם עלי ידי כיל למשך כ 25-שנים .השדה ממוקם באזור שהרגישות

לכרייה.

הנופית בו אינה גבוהה ,רחוק דיו מכל יישוב ,קרוב יחסית למפעלי העיבוד
במישור רותם ,והתנובה לקמ"ר היא הגבוהה ביותר בנגב ועדיפה גם
מהבחינה האקולוגית – הפרת שטח קטן יחסית על מנת להפיק כמויות

בו .קצב הנגר האיטי המאפיין שיטה זו יוצר תנאי מיקרו-אקלים עבור החי והצומח המקומיים ומאפשר התחדשות מהירה של הצמחייה.

שטח משוקם

הסרת Top Soil

עיצוב טיפוגרפי ציפוי
 Top Soilוטישטוש

תא שטח לפני כרייה

Top Soil

פינוי טפל עליון

במסגרת הפרויקט העתידי ,התחייבה כיל
מילוי בור כרוי בטפל

למלא את התנאים הבאים:

טפל עליון

תקופת ניסיון של כשנה לפני החלטה

גדולות של תוצרת.
אם לא תתאפשר בו כרייה ,לא תתקיים עוד תעשיית הפוספט בישראל ,על
כל המשתמע מכך לחיים בנגב ולפרנסתן של כ 7,500-משפחות.
באפריל  2014הגיש פרופ' יונתן סאמט ,מומחה בינלאומי שמינה משרד
הבריאות דו"ח מפורט ,ובו קבע כי נושא הקרינה ירד מהפרק ואינו
מהווה סכנה בריאותית .חשש נוסף שהופרך בעקבות בדיקות מעמיקות
נוגע לחלקיקים הנישאים ברוח משטח הכרייה המיועד .ממחקר זה עולה
כי האבק הנוסף שייווצר באזור ,ואף זאת רק בתרחישי כרייה קיצוניים
וחריגים ,יסתכם בכמויות זניחות ,שאינן עולות על אלפית הכמות הקיימת
באופן רגיל באוויר באזור ערד .חברת כיל רותם מתחייבת למנוע אף
השפעה זניחה זו באמצעות הימנעות מתרחישים קיצוניים ובלתי-סבירים
כאמור ,ובאמצעות הפעלתם של מגוון כלים ומדידות על בסיס קבוע (ראו
רשימה להלן).
על אף ממצאיו של פרופ' סאמט ,משרד הבריאות נותר בעמדתו המתנגדת
לכרייה בשדה בריר ,והעביר את ההכרעה הסופית בסוגיה לידי רשויות
אחרות.
חוק אוויר נקי שחוקק בישראל קובע אמות מידה למדידת ההשפעות
הסביבתיות של מפעלים ומתקני תעשייה .תוכניות הכרייה שהוכנו עבור
שדה בריר ,הסקר הסביבתי המקיף שהוגש ומבחנים מקדימים רבים

כריית פוספט

סופית על כרייה בשדה כולו.
קבלת אחריות ברמת צו אישי למנהל

פוספט

המכרה.
הפסקת כרייה בעת תנאים
טפל עליון

מטאורולוגיים חריגים.
אפשרות להפסקת הכרייה על

Top Soil

ידי היחידה הסביבתית נגב מזרחי
הממוקמת בעיר ערד בעת תנאים
מטארולוגיים קשים.

שדה משוקם

ביצוע ניטור רציף לפני תחילת הכרייה
בשדה ובמהלכה.
עבודה בסטנדרטים המחמירים ביותר
בעבודות הכרייה ובכלל זה שימוש
בטכנולוגיות חדישות להפחתת אבק
בתהליך הכרייה ועוד.

קווים מנחים לשיקום
תוך כדי כרייה

שנערכו באזור מובילים כולם למסקנה כי הכרייה בשדה בריר תעמוד באופן
מלא בכל אמות המידה ובדרישות הקבועות בחוק אוויר נקי.
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שיקום תוך כדי כרייה –
תמונת מצב פרויקטים

תיחום שטח הכרייה :נעשים מאמצים

שיחזור הדומה לטופוגרפיה המקורית:

במהלך  2014בוצעו כרייה והשבה בשדות

לצמצום שטח בור הכרייה ,שטח מערום

פעולות אלו נקבעות מראש עוד בשלב

קושש וסיף באזור צין ,ובשדה 4א באורון.

שכבת הביניים (השכבה שאינה מכילה

תכנון המכרה .שיחזור הטופוגרפיה של

בשטחי מכרה 4א ישנם אזורי נוף משוקם

סלעי פוספט) וכבישי הגישה למכרה.

כל אחד מתאי השטח מבוצעת הן במהלך

נרחבים ,שבהם כבר ניתן לראות את

נמנעים ככל הניתן מפעילות באזורים בעלי

הכרייה והן לאחריה וכולל הסדרה מחדש

התחדשות הצמחייה.

רגישות נופית גבוהה.

של ערוצי זרימה.

צמצום היקף השטח המופר בכל נקודת

שיחזור מרקם שכבת הקרקע העליונה

שבאזור אורון ,הקרקע העליונה מוסרת על-פי

זמן :חלוקת שטח הכרייה לתאי שטח

המקורית במידה המרבית האפשרית,

תוכנית המשלבת שיקום תוך כדי כרייה.

קטנים ,תכנון הכיוון שבו תתקדם פעילות

באמצעות אחסון והשבת שכבת העל

הכרייה ושימוש רב ככל הניתן בשכבת

המקורית בכל תא שטח.

הביניים למילוי תאי שטח סמוכים שנכרו.

כיל בע״מ | דוח אחריות תאגידית 2014

שדה בכרייה

בשדה צינים ,ביורקעם צפון ובמכרה 4א

מכרות חצבה דרום ,שדה גוב וחצבה ב' שוקמו
במהלך הכרייה ולאחר השלמתה.

כיל בע״מ | דוח אחריות תאגידית 2014
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חזרה לתוכן העניינים

חזרה לתוכן העניינים

פרק  :3אחריות סביבתית

שלב

:2

פיתוח מוצרים

כחברה עולמית מובילה בתחום המינרלים המיוחדים ,המחקר והחדשנות הן מאבני היסוד של עסקי כיל.
בעוד המחקר והחדשנות של החברה מתמקדים בפיתוח תהליכי ייצור ,יישומים חדשים ,תרכובות ומוצרים
עבור שלושת שווקי היעד העיקריים של כיל (חקלאות ,מזון וחומרים מורכבים) ,כיל דואגת להבטיח כי שיקולים
ואמות-מידה של קיימות יילקחו בחשבון.
לאורך השנים כיל פיתחה ושיווקה מוצרים ופתרונות חדשניים רבים ,וצברה מומחיות ניכרת בטווח רחב של
תחומים שבהם היא פועלת.
בשנת  2014הרחיבה כיל בצורה משמעותית את ליבת פעילות המחקר שלה ,בשיתוף עם גורמים חיצוניים.
מרבית פעילות זו מנוהלת על-ידי כיל חיפה (אימי) ( ,))ICL Haifa (IMIמכון המחקר והפיתוח המרכזי של
החברה ,ועל-ידי כיל חדשנות – חממה טכנולוגית שמטרתה לאתר ולפתח טכנולוגיות פורצות-דרך עבור כיל.
ברבעון הראשון של  2014הוקם פורום ניהול המו"פ של כיל .פורום זה ,בראשות הסמנכ"ל לטכנולוגיה,
הקים מספר צוותי פיתוח בין-מגזריים הפועלים יחדיו לקידום יישומם של מוצרים וטכנולוגיות חדשים.

הוצאות מו”פ בכיל
מיליוני דולר
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חזרה לתוכן העניינים

חזרה לתוכן העניינים

פרק  :3אחריות סביבתית

לרשותה של כיל עומד מכון מחקר ברמה
בינלאומית וצוות מומחים בעלי ניסיון
עשיר .נכסים אלו ,לצד המומחיות הניכרת
שהצטברה בכיל ,ממונפים ומשמשים את כיל
כקטר לצמיחה בת-קיימא ולשם יצירת ערך
מוסף עבור לקוחותיה בשלושת שווקי היעד
האטרקטיביים של החברה.

כיל חיפה (אימי) -
(ICL Haifa (IMI

הנכס החשוב ביותר של כיל חיפה (אימי)

פתוחה" ( )Open Innovationולהטמיע ידע

החממה משקיעה מאמצים ניכרים באיתור

כיל חיפה (אימי) הוא מכון המחקר והפיתוח

הוא כוח האדם של המכון ,המורכב ממומחים

במסגרת היחידות העסקיות של כיל.

טכנולוגיות חדשניות ורלוונטיות ,על מנת

המרכזי של כיל .במכון ניתן למצוא כמה

בתחומי הכימיה ,ההנדסה ,המיקרוביולוגיה

ממעבדות המחקר המתקדמות ביותר בישראל,

והכימיה האנליטית ,הנהנים מתמיכתם של

מתקן ניסויים מתוחכם בקנה-מידה קטן,

טכנאים מנוסים וצוותי תמיכה טכנית ושירותים.

מתקני ניסוי בקנה-מידה גדול ,וכן מעבדות

הצוותים המקצועיים של המכון מספקים עבודה

אנליטיות המצוידות בציוד המתקדם ביותר.

באיכות הגבוהה ביותר ,כמצופה ממכון מוביל

מכון אימי מספק מגוון רחב של שירותים,
לרבות מחקר ופיתוח ,ייצור ,בדיקה ,ומבחר
רחב של אמצעי ניתוח עבור לקוחות
מתעשיית בקרת האיכות בתחומי הכימיקלים,
הפרמצבטיקה ,המזון והסביבה .המכון מבטיח
כי מראשיתו של פרויקט ועד להשלמתו ,שיקולי
בטיחות וסביבה יקבלו את משקלם המלא.

למחקר ופיתוח.

כיל חדשנות
כיל חדשנות היא החממה הטכנולוגית של
החברה ,שנועדה לאתר ולפתח טכנולוגיות
חדשניות ממקורות חיצוניים בתחומים
הקשורים לפעילות כיל ,על מנת לשלב ידע
חיצוני בכיל תוך שימוש במתודולוגיית "חדשנות

פעילויות כיל בתחום החדשנות מתמקדות
באיתור ובדיקה של טכנולוגיות חלוציות
באוניברסיטאות ,מכוני מחקר ,חממות
טכנולוגיות ,מיזמי הזנק (סטארט-אפ) וקרנות
הון סיכון בישראל וברחבי עולם.

לשמור על מעמדה של כיל בחוד החנית של

אינדקס קיימוּת לפיתוח מוצרים

החדשנות העולמית .כתוצאה מכך ,החממה
מפעילה רשת בינלאומית של מאתרים,

בהתאם למחויבותה של כיל לפיתוח בר-קיימא ,כמו גם למאמציה לצמצם את ההשפעה

שתפקידם לזהות ולאתר מיזמי מחקר

הסביבתית לכל אורך שרשרת הערך ,כוללת החברה קריטריונים סביבתיים ובריאותיים

המתאימים לרשימה מוגדרת של צרכים של

במסגרת ניתוח המוצרים שלה כבר בשלב הפיתוח הראשוני .בכך מתאפשר ייצורם

יחידותיה העסקיות של החברה .בנוסף ,כיל

של מוצרים בעלי השפעה שלילית מינימלית על הבריאות ועל הסביבה .הקריטריונים

הנושאים שבהם מתמקדת כיל חדשנות

חדשנות מקיימת קשר עם חברות בינלאומיות

הבריאותיים והסביבתיים נכללים ,לצד קריטריונים מסחריים ותפעוליים ,כבר בשלב

מוגדרים כפועל יוצא של צרכי יחידותיה

בתחום הפיננסים ומחקרי השוק ,על מנת

הפיתוח .כל המוצרים המצויים כיום בפיתוח עוברים מבחנים מחמירים במטרה להגדיר את

העסקיות של כיל ,ונוגעים לקיימוּת ולפיתוחים

לאתר חברות בעלות פוטנציאל עסקי בתחומי

תכונותיהם הפיזיקליות ,את יעילותם ,את מידת רעילותם לבני אדם ולסביבה ,ועוד.

טכנולוגיים המועילים לסביבה ולחברה

הפעילות האסטרטגיים של כיל .לצד זאת,

האנושית ,שמטרתם ,למשל ,הגדלת תפוקת

החממה מעסיקה חברות חיצוניות לצורך

היבול של גידולים חקלאיים ,שיפור האיכות,

סריקה של טכנולוגיות מתוך מאגרי מידע

הכמות והזמינות של מזון ,ושיפור תנאי החיים.

פנימיים ובמרחבי האינטרנט.

במהלך  ,2013-2014בשנתיים הראשונות

המיזמים הנבחרים נהנים מפיקוחה המקצועי

לפעולתה של כיל חדשנות ,התקבלו בחממה

של כיל ,ממימונה ,מיכולות המחקר שלה

כ 600-תגובות מגורמים חיצוניים הקשורים

ומתשתיותיה ,וזאת החל משלב הרעיון הראשוני

לצרכי היחידות העסקיות של כיל .המיזמים
כפופים להליך הערכה קפדני המבוצע על-ידי
חברי צוות החממה  -חוקרים ומנהלי פיתוח
עסקי מכיל חיפה (אימי) ומהיחידות העסקיות
של כיל ,השוקלים שיקולים טכנולוגיים ,עסקיים
וסביבתיים ,וכן את תרומתו הפוטנציאלית
של מוצר לאנושות ולאוכלוסיית העולם,
בטרם קבלת החלטה על המיזמים שבהם

ועד לשלב היישום.

על מנת להטמיע את הקריטריונים הבריאותיים והסביבתיים פיתחה כיל מוצרים תעשייתיים
מדד קיימוּת עבור מוצרים בפיתוח .על-פי מדד זה ,כל מוצר עובר הערכה ומקבל ציון
במסגרת תהליך הפיתוח בהתאם לפרמטרים מוגדרים .שינויים מוכנסים בתהליך הפיתוח
בהתאם לתוצאות.
במסגרת מדד הקיימוּת נשקלת השפעת המוצר לאורך מחזור חייו .המדד בוחן את המוצר
בכל התחומים ,החל בחומרים וחומרי הגלם המשמשים במוצר ,עבור בשימוש בממיסים
(סולבנטים) בתהליך הסינתזה ,ועד לפסולת הנוצרת במסגרת התהליך .המטרה היא
לפתח מוצרים שעשויים מחומרים בעלי משקל מולקולרי גבוה ,כך שהמולקולות הן גדולות

כיל חדשנות פועלת במימון מלא של כיל וללא

מדי מכדי לחדור ממברנות ביולוגיות ,מה שמצמצם את הסיכוי לספיגתם של החומרים

כל תמיכה ממשלתית או חיצונית אחרת .תקציב

על-ידי אורגניזמים ולהצטברותם לאורך שרשרת המזון .יתרה מכך ,הוגדרו מספר תכונות

החממה לשנת  2014עמד על  10מיליון

המהוות "תמרור עצור" .פיתוחם של מוצרים המציגים מאפייני "תמרור עצור" מופסק

שקלים .כיל חדשנות בע"מ רשומה כישות

והמוצרים אינם עוברים לשימוש מסחרי.

משפטית בבעלות מלאה של כיל חיפה (אימי) –

במגזר המוצרים התעשייתיים של כיל משמש מדד הקיימוּת ככלי יומיומי במסגרת פיתוח

מכון המחקר המרכזי של כיל.

מוצרים .פרמטרים שונים של המדד נבדקים לאורך תהליך הפיתוח .במידה שהציון הסופי

יש להתקדם .בשנת  2014החל קידומם של

נמוך מן הנדרש ,יש לבצע שינויים מתאימים על מנת לשפר את הציון ולהמשיך בפיתוחו

שמונה מיזמים ,אליהם נוספו ארבעה מיזמים

של המוצר.

נוספים במהלך  .2015המיזמים הנוכחיים,
הצפויים להגיע לשלב תפעול במהלך ,2015
נוגעים לדשנים בשחרור מבוקר המגדילים את
תפוקת היבול של גידולים ,לטכנולוגיות אחסון

בכוונת החברה להכניס את המדד לשימוש בכל מגזרי כיל .יש לציין כי ניהול אחראי של
המוצר ( )Product Stewardshipכפוף לרגולציה בכל האזורים שבהם פועלת כיל ,וכי
חברות הקבוצה עוקבות מקרוב אחר ההתפתחויות הרגולטוריות הרלוונטיות.

אנרגיה ,ולטכנולוגיית תאים פוטו-וולטאיים.
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פיתוח טכנולוגיות ומוצרים בעלי
השפעה סביבתית מוגבלת
דשנים מצופים מיוחדים
כיל פיתחה סדרה של דשנים ביעילות מוגברת בעלי ציפוי המספק
הגנה משופרת מפני תהפוכות סביבתיות ,תוך מניעת תופעת הסתננות

שחונים ,ובכך מפחיתים את הצורך בהקמת מיזמי התפלה יקרים ועתירי

טקסטיל ,ברכיבי פלסטיק בתעשיית האלקטרוניקה ותעשיות אחרות,

אנרגיה.

לצורך הפחתת סכנת השריפה ,ובכך מאפשרים שימוש בטיחותי במגוון

מגוון הפתרונות לטיהור מים שפותחו בכיל לאורך השנים מציעים יעילות

רחב של מוצרי צריכה.

ביולוגי ( )biofilmבציוד חימום או קירור (כגון דודי חימום או מחליפי חום).

דשנים בשחרור מבוקר מאפשרים דישון הדרגתי של גידולים לאורך

לפי הערכות כיל ,השימוש במוצרי טיהור המים של החברה עשוי להביא

מגנזיה ומינרלים אחרים.

זמן ,ומספקים לצמחים את חומרי ההזנה הדרושים להם לאורך זמן

לחיסכון של כ 40%-50%-מצריכת האנרגיה התהליכית (לשם המחשה,

ובכך מגדילים את התפוקה .השימוש בדשנים בשחרור מבוקר ,לצד

מ"מ אחד של סידן פחמתי (אבנית) גורם לירידה של  15%בשיעור הולכת

הכשרה הניתנת על-ידי אגרונומים של החברה ,מאפשר את הפחתת

החום) .בנוסף ,חלק ממוצרי טיהור המים של כיל מסייעים בהפחתת

כמות הדשנים הנדרשת בשיעור של ( 20%-50%בהתאם לסוג הגידול,

צריכת האנרגיה של לקוחות ,זאת באמצעות הגדלת מספר המחזורים

הקרקע והאקלים) ,ובה בעת משפר את היבולים ומייעל את השימוש

בדודי חימום או מגדלי קירור .יתרה מכך ,חלק ממוצרי כיל משמשים באופן

"כשאנחנו אומרים 'צרכים משתנים ואנחנו איתם' ,אנחנו

מבוקר לגידולי משתלות וחממות ,מדשאות וגינות ,באזורים טרופיים

בקרקע .בכך נמנע הצורך בהכשרת שטחי יערות וביצות נוספים
לשימוש חקלאי .השימוש בדשנים בשחרור מבוקר ,כשלעצמו ,הוא

ישיר במתקני טיהור שפכים לצורך טיהור מים.

מעכבי הבערה מבוססי-הברום של כיל ,השחקנים המרכזיים במשפחת
מעכבי הבערה של כיל במונחי ערך ,נודעים בשל יעילותם ,התאמתם
לשימוש במרבית המערכות הפולימריות וישימותם במגוון של ענפי תעשייה,
כגון תעשיית מוצרי החשמל והאלקטרוניקה ,תעשיית הבנייה ,תעשיית
הטקסטיל ותעשיית הרכב והתובלה.
מנקודת מבט של מחזור חיי המוצר ,ובהשוואה למעכבי בערה אחרים,

בעל השפעה חיובית על מאזן הפחמן הגלובלי .בנוסף לעלייה בניצולת

מוצרי פלסטיקה שטופלו באמצעות מעכבי בערה מבוססי-ברום הם

הדשנים ,הציפוי מונע הסתננות בלתי-רצויה ,ובכך מגן על הקרקע ועל

בעלי פרופיל מחזור משופר ,מכיוון שהם משמרים שיעור גבוה יותר של

מי התהום מפני זיהום.

תכונותיהם המקוריות.

בהם קיימת חקלאות אינטנסיבית (בגידולים הכוללים ירקות ,פירות,
בננות ושמן דקל) ובאזורים שבהם תנאי האקלים מזרזים את קצב
הפירוק של דשנים רגילים.

טכנולוגיים המתחשבים בסביבה ,בבריאות הציבור ,באיכות

פעילות המו"פ ממשיכה כל העת במטרה להמשיך ולשפר את

האוויר ,במקורות המים ובקרקע – בכל שלושת השווקים שאנו

הטכנולוגיה ,להפחית את המחירים ,לייצר מוצרים טובים יותר ולשלב

פועלים בהם.

חומרים נוספים בדשנים בשחרור מבוקר .מאמצים אלו יאפשרו להגדיל

אם ניקח לדוגמה את שוק החקלאות – לא די לנו בהגדלת

את מספר החקלאים והמגדלים המשתמשים בדשנים אלו על בסיס

התפוקה ,אנו מעודדים ראייה אקולוגית ולכן דוגלים במינון

אלו לטיהור מים מצמצמים את הביקוש לאספקת מים מתוקים באזורים

על בני אדם ,רכוש והסביבה .מעכבי הבערה של כיל משולבים במוצרי

וריאקטיביים המבוססים על ברום וזרחן .מעכבי בערה נוספים מבוססים על

כיום ,החברה היא המובילה העולמית בענף בתחום דשנים בשחרור

חיים .לכן ,אנו משקיעים משאבים רבים כדי לפתח פתרונות

מים לשימוש בתעשייה וברשויות מקומיות .פתרונות מבוססי-כימיקלים

אנרגטית בשלב הצריכה באמצעות צמצום היווצרות אבנית ,קורוזיה וקרום

כדי לענות על הדרישה הגוברת לתעשייה
אקולוגית השומרת על הסביבה ,כיל בחרה
להתבונן בפעילותה דרך "משקפיים של
קיימות" ,במילותיו של אייל גינזברג,
סמנכ"ל בכיר לטכנולוגיה:
מתייחסים לשאלת הקיימות לא כאל סלוגן ,אלא כאל תרבות

כיל מייצרת רכיבים פעילים ,תרכובות ופתרונות מותאמים לצרכי טיהור

מעכבי בערה ,המהווים את סדרות המוצר הגדולות ביותר של כיל מוצרים
תעשייתיים ,הינם מרכיב עיקרי בהפחתת השפעתן ההרסנית של שריפות

היצע מעכבי הבערה של כיל מוצרי תכלית כולל מוצרים פולימריים

החומרים ,בהשוואה לדשנים קונבנציונליים נטולי ציפוי.

ארגונית ,מגדלור המסמן את הדרך ,אסטרטגיה המכתיבה דרך

פתרונות לטיהור מים

מעכבי בערה

כיל – מעכבי בערה
סרקו או הקליקו על קוד הQR-
כדי לצפות בסרטון.

קבוע.

אופטימלי של דישון – כלומר ,יעילות מקסימלית במינימום דשן;
בתחום הדשנים המיוחדים אנו מפתחים את הדשנים הנוזליים,
הניתנים בטפטוף ישירות לשורשי הצמח או בריסוסי עלווה על
ידי פורמולציית דשן החודרת בצורה יעילה לעלים; וכן מפתחים
דשנים בשחרור מושהה ,כשהדגש על ציפוי מתכלה וידידותי
לסביבה ,שהוא גם כדאי מבחינה כלכלית ללקוח או למשתמש".

94

כיל בע״מ | דוח אחריות תאגידית 2014

כיל – דשנים מיוחדים
סרקו או הקליקו על קוד הQR-
כדי לצפות בסרטון.

כיל בע״מ | דוח אחריות תאגידית 2014

95

חזרה לתוכן העניינים

חזרה לתוכן העניינים

פרק  :3אחריות סביבתית

פעילות מו"פ בכיל
בשנת  2014הרחיבה כיל בצורה משמעותית את ליבת פעילות המחקר שלה ,בשיתוף עם גורמים חיצוניים .עיקר
פעילות זו מנוהל על-ידי כיל חיפה (אימי) ,מכון המחקר והפיתוח המרכזי של החברה ,ועל-ידי כיל חדשנות – חממה
טכנולוגית שמטרתה לאתר ולפתח טכנולוגיות פורצות-דרך עבור כיל.
ברבעון הראשון של  2014הוקם פורום ניהול המו"פ של כיל .פורום זה ,בראשות הסמנכ"ל לטכנולוגיה ,הקים
מספר צוותי פיתוח בין-מגזריים הפועלים יחדיו לקידום יישומם של מוצרים וטכנולוגיות חדשים.

מידע נוסף אודות מיזמי מו"פ בולטים המתבצעים
במתקני המחקר והפיתוח של כיל:
מיחזור פוספטים מאפר ובוצה
כיל היא חלוצה בתחום מִחזוּר חומרי הזנה
מפסולת (בעיקר זרחן) לשימוש חקלאי .כיל,
בשיתוף  - Westusהמרכז האירופי למצוינות
בתחום טכנולוגיות מים בנות-קיימא בהולנד,
ובמימון חלקי של ממשלת הולנד ,ממשיכה
ליטול חלק בפיתוח טכנולוגיות להשבה ומחזור

פעילויות המו"פ בכיל כוללות ,בין היתר:
מוצרים תעשייתיים

דשנים
שיפור איכות המוצרים הנמכרים;
מחקר בדבר הגנת הסביבה ,לרבות
פיתוח שיטות להפחתה וטיפול בשפכים;
פיתוח מוצרים בשחרור מבוקר בעלי
חומרי ציפוי בהרכב ובעובי שונים מאלו
הזמינים כיום בשוק ובתוספת מזיני קורט
(;)micronutrients

זרחן מתוך אפר ,בוצה וזרמי שפכים עירוניים.

מוצרי תכלית

כיל היא אחת השחקניות המרכזיות באירופה
בנושאים הקשורים להשבה-מחזור פוספט

המשך פיתוח מעכבי בערה מבוססי-ברום,

מעכבי בערה מבוססי-מלחי פוספט

וחומרי הזנה נוספים .לאור העובדה שסלעי

הצפויים להפוך לדור הבא של מעכבי

לתעשיית הרכב ולשימוש בצבעים

פוספט – בדומה לכל משאבי הטבע – מצויים

בערה ידידותיים לסביבה ,ומחליפיהם

וציפויים;

בכמות מוגבלת ,ושמקורותיהם זמינים בעיקר

העתידיים הפוטנציאליים של מעכבי
בערה קיימים מסוג  DECAו;FR 1410-
המשך פיתוח  ,TexFRonסדרת מוצרי
מעכבי בערה לטקסטיל – פתרונות יעילים
וידידותיים לסביבה למגוון מוצרי טקסטיל,

פיתוח דשנים בשחרור מבוקר בעלי

אשר יחליפו את מוצרי  DECAבמוצר

פרופיל סביבתי משופר;

שקוף ועמיד בכביסה שאינו זמין כיום

פיתוח יישומים לחסכון במים ושיפור

בשוק;

זמינות הדשנים בקרבת השורש;

המשך פיתוח פתרונות מבוססי-ברום

בחינת תהליכים לשיפור הייצור של

לאחסון אנרגיה תוך שימוש במגוון

פוליסולפט באתר החברה בבריטניה.

טכנולוגיות;

פיתוח תרכובות חדשניות לשיפור
המרקם והיציבות של מוצרי מזון;
מוצרים ידידותיים לסביבה למניעת
קורוזיה בדודים תעשייתיים ,בעלי
פוטנציאל לשמש כתחליף לתרכובת
הרעילה הידרזין.

ממדינות המתאפיינות בחוסר-יציבות פוליטית,
בשנים האחרונות מסתמנת מגמה חזקה בכיוון
השבה ומחזור של חומרי הזנה מסוג זה.
על אף העובדה שהשבה-מִחזוּר של פסולת
פוספט מהווה תחרות לתוצרתה העצמית של
כיל מכריית סלע פוספט ,בכיל דשנים מכירים
בחשיבות העובדה שתלותן של מדינות האיחוד
האירופי בפוספטים מיובאים היא סכנה קיומית,
בנוסף להיותה "בזבוז" של משאבי טבע – שכן
השבה ומחזור של פסולת פוספט עשויה
לצמצם את היקף היבוא לאיחוד האירופי
בכ .30%-מפעלי כיל ,הממוקמים באזורים

מחקר אקולוגי לשיפור מערכות טיהור

צפופי-אוכלוסין במערב אירופה ,תומכים באופן

דוגמאות עדכניות לחומרים ששולבו בהצלחה

תפיסת "כיל אחת" וגישת העבודה המעשית

בייצור דשנים כוללות:

יביאו ליצירתו של פוטנציאל אמיתי עבור מיזמי

סטרוביט ( - Struviteהן בתצורת אמוניום

קיימות אלה.

מגנזיום פוספט והן בתצורת אשלגן מגנזיום

ניסוי זה בתחום המחזור הביא למיזם-המשך

פוספט) הנובע ממתקני טיהור שפכים עירוניים

שהושק בכיל ישראל .במפעלי הדשנים בדרום

ותעשייתיים .מים (או זבל אורגני) המכילים

הארץ קיימים זרמי שפכים שונים המכילים

אמוניום (או אשלגן) ופוספט מעורבבים עם

מגנזיום ,פוספט ,אמוניום ואשלג .האתגר הוא

מקור מגנזיום וכך הסטרוביט – בעל מסיסות

כיצד לשלב את השפכים המתאימים ביותר

נמוכה מאוד במים – מחלחל ונאסף .לאחר

תחת התנאים המיטביים לכדי יצירת סטרוביט

מכן החומר מעובד במפעלי כיל ,שם הוא

(בתצורת אמוניום או אשלגן) והשבת חומרי

הופך לדשן מגורען באיכות גבוהה ,המתאפיין

ההזנה לשימוש כחומרי גלם לייצור דשנים

במסיסות משופרת והתאמה לגידולים.

(בישראל או בחו"ל) .צוות בין-מגזרי מיוחד של

אפר הנוצר בשריפה ואִפרוּר של בוצת שפכים,
תערובות מזון לחיות המיוצרות מבשר ועצמות,

מומחי כיל ,בראשות  ,Kees Langeveldעובד
על המיזם.

או פסולת עץ וגידולים עשיר ברכיבי פוספט
ואשלג ,אך צורתו אינה מתאימה לשימוש
בדשנים .מפעלי כיל מעבדים חומר זה והופכים
אותו לדשנים בעלי מוניטין באיחוד האירופי,

המשך פיתוח לשימושי
צבעים וציפויים

כאשר במסגרת העיבוד ננקטים צעדים

טכנולוגיות הציפויים צפויה להפוך לפעילות

מתאימים להסרה (או הפחתה) של מזהמים

עיקרית בפיתוחים עתידיים של כיל.

דוגמת ברזל ,אלומיניום ומתכות כבדות.

בתחום הדשנים ,ציפויים מאפשרים שליטה על

כיל הציגה את שאיפתה להחליף  -במהלך

שחרור חומרי ההזנה ובכך מאפשרים יעילות

 15% - 2015מתצרוכת סלעי הפוספט

גבוהה בשימוש בחומרי הזנה .בכך מופחתים הן

במפעלה באמסטרדם בפוספט ממקור שניוני

בזבוז הדשנים והן זיהום אקוויפרים ומאגרי מים

(ממוחזר) .הדבר אפשרי מבחינה טכנית ,אך

על-ידי חומרי הזנה עודפים.

יצריך השקעה המצויה בשלב זה בדיונים.

כיל תוספים מתקדמים מפתחת גם היא

שפכים ולהפחתת פליטות מזהמים לאוויר

פעיל במאמץ זה באמצעות פיתוח טכנולוגיות

ופסולת מוצקה;

בעתיד ,כיל צופה את הרחבת פעילותה בתחום

פיגמנטים נוגדי-קורוזיה לשימוש בצבעים

שיאפשרו החלפת חומר הגלם שמקורו

גם לעיבוד פסולת פוספט למוצרים בעלי ערך

וציפויים למתכות .ציפויים מעכבי בערה לכבלים

המשך פיתוח חומרים חדשים לטיהור

בסלעי הפוספט ,המשמש בייצור מספוא

מוסף גבוה יותר כגון זרחן לבן ( )P4וחומצה

וצבעי קיר נכללים גם הם בסל המוצרים של

הבהמות במפעליה באמסטרדם (הולנד)

זרחתית נקיה לשימוש במגזרים העסקיים של

כיל מוצרים תעשייתיים.

וב( Ludwigshafen-גרמניה) ,בחומר גלם

כיל – כיל מוצרי תכלית וכיל מוצרים תעשייתיים.

ממקורות שניוניים (כלומר ,ממוחזר).

בנוסף ,חטיבת הדשנים המיוחדים של כיל

מים ולמניעת קרום ביולוגי (אצות או

"ירוקת") במערכות השקיה ובמים מצוננים
לשימושי תעשייה;
שיפור הנוסחה של מוצר לטיהור קרקע;

מגלה עניין בנישת שוק פוטנציאלית ליישומים
בתחום הדשנים בשחרור איטי.

שיפור איכות המוצר להפחתת עלויות
הייצור באמצעות שינוי ושיפור תהליכים,
תוך שימוש בעקרונות הכימיה הירוקה.
נעשה שימוש נרחב במודל "מדד
הקיימוּת" עבור מוצרים חדשים ,הכולל
מגוון פרמטרים הנוגעים לתכונות
המוצר.
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למשתמשים במעכבי בערה אמצעי
השוואתי להערכת החשיפה והסיכון
הפוטנציאליים;
כיל מוצרים תעשייתיים משתמשת
בממצאים העולים מהפעלת המתודולוגיה
על מנת לספק מידע ללקוחות ,וכן לצורכי
תהליכי קבלת החלטות פנימיים ביחס
למעכבי בערה קיימים וניסיוניים.
על אף שהמתודולוגיה פותחה לשימוש
במעכבי בערה ,ניתן להחילה על טווח רחב של
כימיקלים המיועדים לשימוש במוצרים סופיים
שונים ,באמצעות התאמת רכיב החשיפה
ליישום הרלוונטי.

מתודולוגיית הערכת
סיכונים עבור
מעכבי בערה

הפחתת סך מוצקי
תרחיף  /מטען אורגני
בזרמי שפכים מימיים

הרלוונטיים .תכונותיהם של החומרים הנתונים
להערכה כוללים ניקוד של גורל סביבתי
ורעילות ,וכן ניקוד טוקסיקולוגי סופי ,המבוססים
בעיקר על המערכת ההרמונית הגלובלית
( )GHSלסיווג וסימון כימיקלים.

כיל מוצרים תעשייתיים

הערכת החשיפה:

כחלק אינטגרלי ממחויבותה לקיימוּת ,פיתחה

הערכת החשיפה מתבצעת בגישה דו-שכבתית.

כיל מוצרים תעשייתיים מתודולוגיה לביצוע

תחילה מוגדרת רמת המגע במהלך השימוש

הערכה של מעכבי בערה ביישומם המיועד

המיועד (מכשיר טלוויזיה ,מחשב וכדו') .לאחר

במהלך שלב השימוש .המסגרת מהווה

מכן נשקלות הפליטות הפוטנציאליות של

שיפור בהשוואה לגישות מבוססות-מפגעים

מעכב הבערה מן המוצר הסופי ,בין בשל נדידה

הקיימות כיום ,באמצעות שילובו של רכיב

לפני השטח ,הסתננות או נידוף .הפליטות

חשיפה מוערכת על בסיס רמת המגע הצפויה

הפוטנציאליות מתבססות על מדידות אמתיות

הערכות מחזור חיים –
מעכבי בערה
כיל מוצרים תעשייתיים מבצעת הערכות
מחזור חיים ( )LCAעבור כמה ממוצריה על
מנת להעריך את השפעתם הסביבתית לאורך
מחזור חייהם .הערכות אלו מספקות כלי
להשוואה בין מערכות ,לרבות האפשרות לזהות
את השלבים העיקריים התורמים להשפעה
סביבתית ספציפית .בנוסף ,ניתן לנתח את
השלבים השונים בתהליך ייצורם של מוצרים
ספציפיים מתוצרת כיל מוצרים תעשייתיים,
ולנקוט בצעדים לשיפור הביצועים הסביבתיים
של תהליך הייצור של אותם מוצרים.

ופליטות פוטנציאליות מדידות של מעכבי בערה

שבוצעו במהלך הזדקנות מואצת של דוגמיות

טכנולוגיה חדשנית לשיקוע מוצקי תרחיף

מתוך המטריצה שבתוכה הם משולבים (כגון

שהוכנו בשילוב המטריצה (המוצר הסופי) שבו

בשנת  2012בוצעו במגזר כיל מוצרים

( )Suspended Solidsבשפכים של חקלאות

פלסטיק ,קצף ,תרכובות טקסטיל) .השילוב

ישולבו מעכבי הבערה ,תוך שימוש בתרכובת

תעשייתיים שתי הערכות מחזור חיים של דופן

תעשייתית ועירונית מצויה בשלבי פיתוח .מיזם

בין מפגע וחשיפה מספק הערכה שלמה יותר

המתאימה .גישה זו להערכת החשיפה פותחה

אחורית של שני מסכי טלוויזיה אשר כללו

זה מתבצע בשיתוף גורם חיצוני ומהווה רק

של האופן שבו המפגעים מיתרגמים לסיכון

במיוחד והיא ייחודית למסגרת העבודה

מעכבי בערה מתוצרת המגזר .תוצאות הערכה

אחד מן המאמצים שעושה כיל לפתח פתרונות

פוטנציאלי לבני אדם או לסביבה במהלך

המתוארת.

זו הצביעו על כך שבמרבית הפרמטרים ,דופן

להתאמת מי שפכים לאיכות הנדרשת ליישומים

השימוש המיועד במוצר הסופי (לדוגמה מכשיר

המסך האחורית העשויה מפוליסטירן בעמידות

חקלאיים ,בין אם תוך שימוש בדשנים מסיסים

טלוויזיה ,מחשב ,ריהוט מרופד ,חומרי בנייה

כמה מן היתרונות העיקריים של מתודולוגית

גבוהה ( )HIPSבתוספת מערכת עיכוב הבערה

מתוצרת כיל ובין אם לאו.

וכדו') .מטרתה של המתודולוגיה היא לספק

הערכת סיכונים עבור מעכבי בעירה של כיל

 ,FR-245הפגינה ביצועים סביבתיים טובים

הנחיות למשתמשים במעכבי בערה בקבלת

מוצרים תעשייתיים:

יותר מן הדופן העשויה מפוליקרבונט (PC/

החלטות מושכלות יותר בבחירת מעכב הבערה.

הערכת המפגע:
הערכת המפגע מבוססת על תכונותיו
של מעכב הבערה ועל תוצרי התפרקותו
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המתודולוגיה מבצעת הערכה של מעכבי
בערה בתוך יישומם הפרטני;
המתודולוגיה מוסיפה לגישות מבוססות-
מפגעים הקיימות כיום באמצעות שילוב
מדידות מדעיות חדשות המספקות

 )ABSבתוספת מערכת עיכוב הבערה ,BDP
וזאת במונחי השפעה על האוויר ,המים
והשפעה גלובלית.
פרטיה וממצאיה של ההערכה האמורה
פורסמו לידיעת מחזיקי העניין של החברה

במסגרת דוח האחריות התאגידית של החברה
לשנת ( 2013עמ' .)70-75

המופחתת בשלב השימוש ,הנובעת ממשקלו
הנמוך יותר של המוצר .מבין שלבי מחזור החיים
של המוצר ,לייצור חומר הגלם משקל משמעותי

הערכת מחזור חיים –
סגסוגת אלומיניום

בקביעת השפעתו הסביבתית של המוצר.
על כן ,יש חשיבות לכך שתהליך הייצור של
המגנזיום הוא בעל טביעת רגל פחמנית נמוכה.

הערכת מחזור חיי מוצר נוספת שבוצעה

מחקר המשווה בין טכנולוגיות הייצור השונות

לאחרונה על-ידי מפעל המגנזיום של החברה

הסיק כי הטכנולוגיה המשמשת במפעל בסדום

בחנה את ההשלכות הסביבתיות הנוגעות

מפחיתה במחצית את פליטות גזי החממה,

למספר מוצרים לתעשיות הרכב והתעופה,

בהשוואה לתהליכים המשמשים יצרנים סיניים

אשר ניתן לייצרם תוך שימוש בסגסוגת מגנזיום

(האחראים לכ 80%-מן הייצור העולמי).

או בסגסוגת אלומיניום (המתחרה העיקרית

פרטיה וממצאיה של ההערכה האמורה

לסוג זה של יישומים) .ממצאי הערכה זו

פורסמו לידיעת מחזיקי העניין של החברה

מצביעים על כך שלמגנזיום עדיפות לאורך

במסגרת דוח האחריות התאגידית של החברה

מחזור חיי המוצר בכללותם ,לאור צריכת הדלק

לשנת ( 2013עמ' .)75
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שלב

:3

ייצור ותפעול

כיל ,כמובילה עולמית בתחום הכימיקלים,

של תוכניות ניהול אחראי של חיי המוצר,

התאמה של הסימון (או הסימונים) והאריזה,

מקפידה הקפדה יתרה להבטיח כי החומרים

המתבצעות בשיתוף הלקוחות.

ומסמכי המשלוח מותאמים לסימון זה .כמו כן,

הכימיים אותם היא מייצרת ומשווקת יטופלו,
לאורך כל מחזור חייהם ,בהתאם לכל הכללים
והתקנות הרלוונטיים .משכך ,כיל מפעילה
נהלים המאפשרים ציות לרגולציה הגלובלית
הנוגעת לקווי המוצרים של החברה :תקנות
כלליות בדבר מוצרי מזון ,מוצרים פרמצבטיים,

ארה"ב ,קנדה ,אוסטרליה ,טורקיה ,טייוואן
ועוד.

חומרי הדברה והדברה ביולוגית ,דשנים,
מים וקרקע) ,תקנות בדבר אחסון ושינוע,

המבוססת על מערכת ייעודית לניהול משאבים

ותקנות רבות נוספות.

בעסקים ( )ERPועוסקת במצבי חירום ,כמו גם

אם מתגלה מקרה של אי-התאמה או אי-ציות
להיתרים או לרישיונות של חברת השילוח או

מערכות ניהול בטיחות ונגישות.

כיל מקיימת בקרה שוטפת של יעדי זמן תיקון
תקלה ( )RTOומתמקדת בהשגת תוצאות
נמוכות יותר בכל אתריה באמצעות איתור מוקדי
הסיכון העיקריים ונקיטת צעדים להגברת
אמצעי ההגנה ולצמצום הסיכוי לתקריות.

בתחום הכימיקלים היא מערכת הרגולציה
האירופית לרישום ,הערכה ,הרשאה והגבלה

ציות ,במטרה להבטיח כי מפעליה יהיו מוכנים

מוצריהם הכימיים כנדרש בתקנות ,באמצעות

שימושי מערכת ה:ERP-
בקרת מצאי חומרים מסוכנים באתרי
היתרי החזקת הרעלים שבידיהן;

חומרים כימיים המיוצרים באירופה או מיובאים
אליה בכמויות העולות על טון אחד בשנה.

הזמנה ,קבלה או העברה של חומרים

הכימיקלים הרלוונטיים לתחום עיסוקם

מסוכנים בתוך החברה ,על-ידי חסימת
פעולות כאלה;

באירופה (ייצור ומכירה) במסגרת לוחות

עריכת בקשות לחידוש היתרי החזקת

הזמנים הקבועים בתקנות ( 2010ו.)2013-

רעלים ועדכוני היתרים במאגרי מידע

החברה התנדבה להוביל ולהכין תיקים אלו

קיימים;

עבור כשליש מכלל התעשייה הכימית (במעמד
של "נרשם מוביל") .בימים אלו מתכוננת
כיל למועד ההגשה השלישי על-פי התקנות,

בטיחות מוצר

מידע זה משמש לסיווג כל אחד מן הכימיקלים

חברות כיל מצייתות גם הן ציות מלא לגרסאות

והמוצרים בהתאם למערכת ההרמונית

מערכת ה GHS-הקיימות במדינות אחרות

מדיניות בטיחות המוצרים שגובשה בכיל

הגלובלית ( )GHSשל האו"ם לסיווג וסימון

ברחבי העולם ,בעיקר ביפן ,סין ,קוריאה ועוד.

במסגרת תקנות  REACHהסוכנות האירופית

משקפת את מחויבותה לניהול אחראי של

כימיקלים ,לרבות גרסאותיה המקומיות במספר

מוצריה לכל אורך מחזור חייהם .החברה

מדינות ברחבי העולם ,או בהתאם לתקנות

חלק משמעותי במערך בטיחות המוצר

לכימיקלים ( )ECHAמפרסמת ,ומעת לעת

מפעילה גישה נמרצת ועקבית בתחום הערכת

רלוונטיות אחרות.

הקבוע ל.2018-

מעדכנת ,רשימה של חומרים המוגדרים
"חומרים בסיכון גבוה" .נכון למועד דוח זה,
ברשימה נכללים כמה מן המוצרים בסל

לביקורת רגולטורית.

החברה בהתאם לכמויות המותרות לפי

מניעת סטייה מן הכמויות המותרות בעת

כל מגזרי כיל הגישו בקשות לרישום כל

מתן גישה מיידית לדפי מידע בדבר
בטיחות חומרים ( )MSDSעבור חומרים
מסוכנים במערכת.
חלק מן החברות אף מפעילות מערכת
ממוחשבת לבקרת משלוחים של חומרים
מסוכנים ,המפעילה את כל הבדיקות הדרושות
על מנת לוודא כי החומרים נשלחים רק לאחר
קבלתם ותיקופם של כל ההיתרים הדרושים.

כל הכימיקלים הרלוונטיים מתוצרת כיל עברו

כיל מפעילה מערכת מתוחכמת להכנתם

סיווג מחדש בהתאם לתקנות הסיווג ,הסימון

והפצתם של תוויות בטיחות ודפי מידע בדבר

המוצרים של כיל מוצרים תעשייתיים.

והאריזה האירופיות ( ,)CLPאשר נכנסו לתוקף

בטיחות ,וכן להכנת מגוון מסמכים לתקשורת

מעבר לעלויות הייצור וחומרי הגלם המוגדלות

כל החומרים ,הכמויות ,האריזות ומדינות היעד

כיל מקצה משאבים למחקר ואיסוף מידע

באירופה בדצמבר  .2010כיל סיווגה את כל

אודות סכנות ומפגעים ,וזאת במגוון שפות

כתוצאה מיישום תקנות  ,REACHבמסגרת

עוברים אישור של איש מקצוע מוסמך ,על מנת

ונתונים מספיקים אודות מוצריה על מנת ליצור

הכימיקלים מתוצרתה המיוצרים או מיובאים

ומתכונות .מטרתם של כל המסמכים הללו

הרגולציה נושאות חברות-הבת של כיל

לוודא שכל משלוח ומשלוח עומד בדרישות

אפיון מלא של בטיחות המוצר ביחס לבריאות

לארה"ב בהתאם לגרסת ( OSHAמִנהל

היא לספק הנחיה נאותה בדבר שימוש בטוח

בעלויות נוספות בתחום הבקרה והיישום

החוק במדינת היעד .יתרה מכך ,מבוצעת

האדם והסביבה .יעד זה מושג באמצעות עריכה

הבטיחות והגהות האמריקני) של מערכת

בכימיקלים ובמוצרים מתוצרת כיל לכל אורך

או הזמנה של סקרי טוקסיקולוגיה ,גורל סביבתי,

ה ,GHS-שנכנסה לתוקף ביום .1.6.2015

השימוש וההפיכה לפסולת.

גלובלי בכל אתר ואתר .כך למשל ,ברותם,

בנוסף פועלת החברה בהתאם לתוכניות בקרת

הגשת תיקי מוצר הכוללים מידע מפורט אודות

לאורך כל שלבי הייצור ,השינוע והאחסון,

מסוים ,לפי הצורך .תהליך זה מיושם באופן

הלקוח ,ייעצר המשלוח ביציאה מן המפעל.

כימיקלים ,וכן תקנות להגנת הסביבה (אוויר,

זו מיושמת בכל מגזרי כיל ,הרושמים את

הסיכונים של מוצרים כימיים קיימים וחדשים,

או תיקון במדינות דוגמת יפן ,סין ,קוריאה,

מערכת לניהול מקיף של חומרים מסוכנים,

של כימיקלים ( .)REACHמערכת תקנות

הכימיקלים לעובדים ,ללקוחות ולציבור הרחב.

בתחום הכימיקלים ,המצויות כיום בהליכי גיבוש

בנוסף לרישום כימיקלים ,מפעילות חברות כיל

אחת ממערכות הרגולציה החשובות

מתקיים במסגרת תיעוד המספק מידע אודות

כיל מצייתת גם לתקנות גלובליות נוספות

ניתן להתאים את המערכת לצרכיו של לקוח

כך ,לדוגמה ,כיל מוצרים תעשייתיים מפעילה
מערכות ממוחשבות לצורך אישור משלוחים.

שרשרת הערך.

רעילות ועוד.
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כיל מוצרי תכלית אמריקה

כיל דשנים וחומרים כימיים ,חיפה

במהלך שנת  2014המשיכה מגמת השיפור

במהלך שנת  2014נקט מפעל כיל דשנים וחומרים כימיים

בביצועים באתרי כיל מוצרי תכלית בארה"ב,

בחיפה בצעדים לחיזוק מיכל אחסון האמוניה ומשטח הכלת

תוך צמצום משמעותי של מדד ה .RTO-מדד

הדליפות המקיף אותו .בוצעה הוספה של שתי שכבות כדורי

זה מודד את זמן התגובה והתיקון באירועים

פוליפרופילן במשטח הכלת הדליפות ,למניעת אידוי אמוניה.

דוגמת סטיות מהוראות ההיתר או הרגולציה,

צעדים אלו מפחיתים את פוטנציאל הנזק למיכל אחסון

תלונות קהילה ,דליפות מדווחות ותקריות

האמוניה במקרה של רעידת אדמה ,ובכך מפחיתים את סיכויי

תעבורתיות משמעותיות.

הדליפה והנזק לסביבה.

מתיל ברומיד ופרוטוקול מונטריאול
מתיל ברומיד ( )CH3Brהוא תרכובת של פחמן ,מימן וברום ,אשר שימשה בעבר כחומר הדברה
חקלאי ,והיתה יעיל כנגד חרקים ,תולעים נימיות ,פטריות וצמחים טפיליים .החומר עודנו
משמש כיום ביישומי חיטוי מבנים ותוצרת חקלאית מאוחסנת (שימושי הסגר וטרום-שילוח).
מתיל ברומיד נכלל ברשימת החומרים המפוקחים במסגרת פרוטוקול מונטריאול (מונטריאול
 ,1987קופנהגן  ,)1992והשימוש בו למטרות חיטוי קרקע ,יבול וסחורות מופסק בהדרגה
ברחבי העולם עד להפסקה מוחלטת בשנת  ,2015למעט לשימושים הכרחיים שבהם אין כל
חלופה זמינה אחרת (נכון להיום ,בעיקר בארה"ב) .למגזר המוצרים התעשייתיים של כיל שני
מפעלים המייצרים מתיל ברומיד .כמות המתיל ברומיד המיוצרת במפעל תרכובות ברום מדווחת
ונתונה לפיקוחו של המשרד להגנת הסביבה .כיל משקיעה מאמצים ניכרים בפיתוח חלופות
למתיל ברומיד ומבצעת הערכה של פתרונות קיימים אחרים .מטרת פעילויות הפיתוח של
החברה היא להגביר את יעילותם של החומרים ,תוך צמצום הנזק לסביבה ועמידה בדרישות
הרישום במדינות היעד .במהלך העשור האחרון הפחיתה כיל את ייצור המתיל ברומיד ב.70%-
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תעודת תעשייה נקייה

הסמכה פנימית – מפעל ירוק

צוותי שיפור

כחלק מהטמעת הגישה הירוקה ומדיניות הקיימוּת ,החליטה כיל

כיל הקימה צוותי שיפור שנועדו להגביר את

צוותי השיפור בוחרים את נושאי עבודתם על

הצעות הנוגעות לבטיחות ולאקולוגיה

להסמיך בהדרגה את כל אתרי החברה ומפעליה בהתאם לתהליך

היעילות ולגבש פתרונות באמצעות ניצול

בסיס חשיבותם ומשמעותם של הנושאים,

מעוברות לאישור הוועדה לבטיחות

פנימי .על אף שמכון התקנים הישראלי אינו מעניק הסמכות "מפעל

הידע והניסיון של העובדים בשטח .מטרתם

הזמן והמשאבים הדרושים לטיפול בסוגיה,

ואקולוגיה וזוכות בפרסים לפי שיקול דעתה

ירוק" למפעלי ייצור ,כיל בחרה ,מרצונה ,להחיל את התקן הירוק על

של צוותי השיפור היא לפתור בעיות ,תקלות,

יכולת המדידה של השיפור ,ופוטנציאל הפיקוח

של הוועדה.

כל מפעלי הייצור תוך שימוש ב"תקן כיל למפעל ירוק".

ליקויים וצווארי-בקבוק בסביבת העבודה.

ובקרת הנושא לאורך זמן.

תקן המפעל הירוק של כיל מבוסס על פרמטרים קפדניים ,כגון פעילות

התפוקות מתבטאות במונחי חסכון כספי,
ביצועים סביבתיים משופרים ותרבות תאגידית

בשנת  2014הוענקה לאתר כיל במונטריי ,מקסיקו,

לחסכון במשאבים שאינם מתחדשים (דוגמת מים ,דלקים ונייר),

תעודת תעשייה נקיה מטעם הסוכנות המקסיקנית

מִחזוּר וניהול פסולת ,הקמת שטחים ירוקים ,עידוד עובדים למציאת

להגנת הסביבה.PROFEPA ,

פתרונות ירוקים ובנייה ירוקה .ההליך ליישום התקן הירוק מחייב שינוי

תעודת התעשייה הנקייה היא תוצאה של ביקורת

מהותי בתפיסה ,בערכים ובהתנהלות של עובדי החברה ושל החברה

זיהוי סוגיות טעונות שיפור;

משותפת שנערכה על-ידי  PROFEPAוקבוצה של

בכללותה.

בחירה והגדרה של נושא לטיפול;

מבקרים בלתי-תלויים בעלי הסמכה מרשות הציות של

נכון למועד הדוח ,כל מפעלי כיל בישראל זכו להסמכה על-פי תקן זה,

מקסיקו ובאישור  .PROFEPAהתעודה מכירה בעבודה

לצד מפעלי החברה בטרנויזן (הולנד) ,בסין ,מפעלים לייצור מוצרים

שנעשתה בחברה תוך ציות לחוקי הגנת הסביבה של

מבוססי-פוספט בארה"ב ובגרמניה ,ומפעל .Clearon

מקסיקו (ברמה המדינתית ,המקומית והפדרלית) ומהווה

משופרת.
עבודתם של צוותי השיפור כוללת:

ניתוח וחקירת הנושא;
גיבוש פתרונות ושיפורים;

פעילות צוותי השיפור מעודדת יצירתיות

צוותי שיפור שסיימו את עבודתם והוכיחו

בקרב העובדים ,הפרייה הדדית ,ניתוח

שעבודתם אכן ניתנת ליישום בשטח ,מועמדים

מעמיק וחקירה שיטתית של סוגיות ,ובכך

לפרסים ומועמדותם נשקלת על-ידי ועדת

תורמת לתחושת הסיפוק של העובדים

התמריצים בכפוף להנחיות הבאות:

ומחויבותם למקום העבודה ,ולהצלחתם של

נהלי ועדת התמריצים להענקת תגמולים,

הפרויקטים השונים.

דירוגם בתחרות השנתית לבחירת צוותים
מצטיינים ,והשתתפותם בתחרויות ארציות.

קבלת אישור הגורמים הרלוונטיים;
יישום והטמעת השיפורים;
פיקוח ובקרה על התהליכים הנ"ל.

תשתית להמשך שיפור הביצועים הסביבתיים.

בנייה ירוקה

רכש בר-קיימא

כיל מפעילה מדיניות מתקדמת של בנייה ירוקה ,המבוססת על החלטת החברה לפיה כל בנייה

במסגרת מדיניות הקיימוּת של כיל אימצו חברות כיל מדיניות רכש ירוק .ועדת הרכש הירוק במרכז המצוינות רכש (שפעילותו מתרכזת

חדשה או שיפוץ משמעותי יידרשו לקיים את עקרונות הבנייה הירוקה.

בעיקר בישראל אך צפויה להתרחב לכל העולם) מבצעת הערכה של מוצרים ירוקים המיועדים להחליף מוצרים בעלי השפעה

החברה גיבשה נוהל מחייב להערכת העמידה בתקני בנייה ירוקה עבור כל מבנה ועבודת

סביבתית רבה יותר .ועדת ההיגוי הניהולית דנה בהמלצות ועדת הרכש הירוק ומאשרת את הכנסתם של מוצרים ירוקים לחברות.

שיפוץ ,המבוסס על תקן הבנייה הירוקה הישראלי ת"י  ,5281ומקיים באופן מלא את עקרונות

החברה מצויה בעיצומו של תהליך הקמת גוף רכש גלובלי ,וגישת הרכש הירוק ונהליה יפותחו ברמה הגלובלית במהלך החודשים

הבנייה הירוקה הבאים:

הקרובים.

חסכון באנרגיה :צורת ומיקום המבנה ,מערכות מיזוג אוויר יעילוֹת אנרגטית ,מתקני תאורה

קריטריונים למוצרים ירוקים:

חסכוניים באנרגיה ,פיקוח בנייה ,שימוש בתאורה טבעית ,בידוד תרמי וחלונות בזיגוג כפול.

עדיפות למוצרים המחזיקים בתקן ירוק;

חסכון במים :גינון חסכוני במים ,מכלי הדחה דו-כמותיים ,אגירה ושימוש במי גשמים להשקיה.

עדיפות למוצרים המתאפיינים ביעילות אנרגטית גבוהה;

פסולת :הפרדת פסולת ושטחי מִחזוּר.

אישור מוצרים בהתאם להסמכות תקינה מוכרות (מכון התקנים הישראלי או הסמכה מגופי תקינה בינלאומיים מוכרים);

איכות אוויר :מערכות אוורור וציוד למדידת פליטות ,טיפול בקרינה.

עדיפות למוצרים/חומרים שניתן לעשות בהם שימוש חוזר או להפכם לפסולת באופן אקולוגי;

באוגוסט  2014הושלמה בנייתו של מבנה שער חדש במפעל כיל בריטניה ,הכולל מערכת חימום ממקורות אוויר ,תאורת  LEDולוחות סולאריים.

עדיפות ליצרנים המפעילים מערכת ניהול סביבתי;

המבנה מאפשר למפעל לצרוך לפחות  10%מצריכת האנרגיה שלו ממקורות מתחדשים ,כנדרש על-ידי הרשויות המקומיות באנגליה.

עדיפות למוצרים המיוצרים על-ידי חברות הפועלות על-פי אמות מידה אתיות.
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שלב

:4

לוגיסטיקה והפצה

אחד מנכסיה של כיל הוא מערך הלוגיסטיקה וההפצה הגלובלי,
הפרוס ביותר מ 30-מדינות .החברה חותרת להפחית את השפעתה
הסביבתית לכל אורך שרשרת האספקה ,לרבות בשני שלבי
הלוגיסטיקה וההובלה :עיבוד חומרים והפצת מוצרים .לצורך השגת
יעד זה משקיעה כיל משאבים ניכרים בפיתוח מערכות לוגיסטיקה
יעילות בעלות יכולות פיקוח ובקרה מתקדמות ,במטרה להפחית את
ההשפעות הסביבתיות השליליות ולצמצם עלויות.

כיל  -לוגיסטיקה והפצה בקליפת האגוז
ישראל

מכרה החברה ב Boulby-מורכב ממערכת

מרבית התפוקה של מתקני כיל בים המלח
המועברת לנמל אשדוד מובלת באמצעות מסוע

למפעלי הייצור ,ומשנעת אשלג ומלח מן

מנהרות תת-קרקעיות ,המשתרעות לאורך

באורך  18.1ק”מ עד למסוף הרכבת בצפע

המפעלים והמכרות לנמל .עפרה מועברת

כ 15.5-ק”מ מפתח המכרה לכיוון הים הצפוני,

שבמישור רותם .שינוע התפוקה ממישור רותם

במשאיות מן המכרות למפעלים בSúria -

ומעל  11ק”מ מפתח המכרה לכיוון פנים

לנמל אשדוד מתבצע בעיקר באמצעות רכבות.

ו .Sallent-עד  40משאיות יוצאות מדי יום מן

היבשה.

כיל הקימה ,מחזיקה בבעלותה ומתפעלת את
המלח משונעת במשאיות ,בעיקר לנמל אילת.

המכרה אל הנמל.
כיל איבריה מחזיקה בבעלותה ומתחזקת קטע

מוגבל ל 150,000-טון בשנה ול 66-משאיות

בן  1.5ק”מ וקטע בן  3ק”מ של פסי רכבת

מרבית מוצרי כיל ,בין אם מוצקים או נוזליים,

במפתח סטנדרטי ב Cabanasas-ו,Vilafruns-

משונעים בתפזורת מרותם ,אורון וצין באמצעות
כבישים או רכבת לנמלי אשדוד או אילת.

כל רכבת נושאת מטען במשקל של כ 850-טון,

המוצרים מובלים בספינות מנמל אילת לשווקים

או כ 20-קרונות מטען; בכל יום עבודה יוצאות

במזרח הרחוק ,ומנמל אשדוד לשווקים באירופה

שתי רכבות מטען.

חברת-הבת של כיל ,מפעלי תובלה ,אחראית
לשינוע אשלג וסלע פוספט ממתקני העיבוד
באורון וצין באמצעות כבישים ,במשאיות כביש
ונגררים קשיחים.

השינוע מן האתר בכבישים באמצעות משאיות
ביום ,זאת בהתאם להסכמים עם רשות הגנים

בהתאמה ,המתחברים לרשת המסילות הארצית.

ובאמריקה.
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ספרד
כיל איבריה משנעת מחצבים ממכרות החברה

המסוע .בנוסף ,חלק מתפוקת מתקני כיל בים
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בריטניה

לכל אחד ממתחמי  Súriaו Sallent-ישנה
מערכת מסילות לשימוש מערכות השינוע
ברכבות לנמל.

הלאומיים של צפון יורקשייר.
במכרה פועלות שלוש מערכות נפרדות של
מסועים משולבים ,מסוע אחד לכל מוצר.
המוצרים המובלים ברכבות משונעים על מסילה
באורך כ 8-ק”מ בבעלות כיל בריטניה ,מפתח
המכרה ועד לצומת המחבר את המסילה לרשת
המסילות הארצית; משם ממשיכים המוצרים
במסעם למתקני האחסון והטעינה של החברה
בטרם ייצואם בדרך הים לאיחוד האירופי
וללקוחות אחרים מעבר לים.
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לשינוע באמצעות רכבות יתרונות רבים על פני שינוע במשאיות,
הן במונחי פליטות גזי חממה והן במונחי צריכת אנרגיה.

רכבות מול משאיות

יתרה מכך ,בהינתן היקף השינוע שמבצעת חברה בסדר הגודל של כיל,
המעבר לשינוע באמצעות רכבות מצמצם צפיפות ובליית כבישים ,ואף
מפחית את הסבירות להתרחשות תאונות דרכים.

כיל מעדיפה לעשות שימוש ברכבות ולא במשאיות

מגזר כיל דשנים הפחית את כמות החומר

יתרונות רבים על פני שינוע במשאיות ,הן במונחים

המשונעת באמצעות משאיות ממפעליו

לשם שינוע תוצרתה .לשינוע באמצעות רכבות
כלכליים,הן במונחי פליטות גזי חממה והן במונחי
צריכת אנרגיה .יתרה מכך ,בהינתן היקף השינוע
שמבצעת חברה בסדר הגודל של כיל ,המעבר לשינוע
באמצעות רכבות מצמצם צפיפות ובליית כבישים,
ואף מפחית את הסבירות להתרחשות תאונות דרכים.
כיום משנעת כיל רק חלק קטן ממוצריה באמצעות
משאיות.

טון,

לנמל אשדוד בכ120,000-
מה שהביא לחסכון של כ2,000-
מטעני משאיות מדי שנה.

מדיניותה של כיל מוצרים תעשייתיים היא לשנע
סחורות לנמלי ים רק באמצעות רכבות ,כאשר שינוע
במשאיות מתבצע רק במקרים חריגים ובאישור
מוקדם ,בדרך כלל במקרים של תקלות ,עבודות
תשתית וכו' .נסיבות חריגות מעין אלה התקיימו בשנת

0.317
מיליון טון

שינוע במשאיות

2.93
מיליון טון

שינוע ברכבות

 ,2014בזמן מבצע "צוק איתן" ,אשר במהלכו נאלצה
החברה לעשות שימוש במשאיות לשם שינוע בטוח

2014

של סחורות.
מגזר כיל דשנים צמצם את כמות החומר המשונעת
ממפעלי המגזר לנמל אשדוד באמצעות משאיות
בשיעור של כ 120-אלף טון ,פעולה שהביאה לחסכון
של כ 2,000-הובלות במשאיות בשנה.
בשנת  2013שונעו  3.37מיליון טון סחורות לנמל
אשדוד ,מתוכם  2.53מיליון טון שונעו ברכבות

9.8%

( ,)69.35%ו 1.02-מיליון טון שונעו באמצעות
משאיות ( .)30.5%בשנת  2014שונעו  3.247מיליון
טון סחורות לנמל אשדוד ,מתוכם  2.93מיליון טון

3.247

מיליון טון

90.2%

שונעו ברכבות ( ,)90.2%ו 0.317-מיליון טון שונעו
באמצעות משאיות (.)9.8%
בשנת  2014חלה עלייה בכמות החומרים המשונעים
לנמל אשדוד ,אך במקביל חל שיפור ביחס בין שינוע

2013

ברכבות לשינוע במשאיות .במידה ויחס השינוע
רכבות/משאיות היה נותר כפי שהיה בשנת 2012
( 36.9%שינוע במשאיות) ,היקף החומר המשונע
במשאיות היה גדל בכ 210,000-טונות ,מה שהיה

משונעים
לנמל אשדוד

מחייב  5,250משאיות נוספות על הכביש.
בשנת  2015בכוונתה של כיל להמשיך ולהרחיב את
השינוע באמצעות רכבות עד כמה שניתן ,בתלות
בתפקודן התקין של מסילות הרכבת ,הקצאת זמני
רכבות ,שביתות ועבודות תשתית הגורמות להפסקת
תנועת הרכבות.
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מפת נתיבי שיט

יצוא מישראל
יצוא מספרד
יצוא מבריטניה

מאמצים לצמצום
ההשפעה הסביבתית
–  3דוגמאות

בספרד ,בנייתה של רמפה במכרה

לארגוני סיווג) .סיווג זה מקדם בטיחות ימית ואת

( Cabanassesכמתואר לעיל) ,הביאה

רמת האבטחה בהובלה ימית ,וכן את מניעת

לשיפורים משמעותיים בטביעת הרגל

הזיהום העלול להיגרם כתוצאה מהובלה ימית.

הסביבתית באמצעות ביטול הצורך

כפועל יוצא ממחויבותה של כיל לחכור רק

כיל דשנים ,באמצעות מפעלי תובלה,

בתנועתן של  550משאיות ביום ברחבי

כלי שיט העומדים בתקנים המחמירים ביותר,

בוחנת כל העת שיטות לחסכון בדיזל

 ,Súriaואפשרה את הפחתת פליטות

מבטיחה כיל כי האניות המשמשות אותה

והיא אחת החלוצות בתחום ,ונקטה

ה CO2-לאטמוספרה ( 200טון/שנה –

לצורכי הובלה מתוחזקות ,מפוקחות ומתועדות

במספר צעדים בעניין ,למשל :יישום

הפחתה משוערת של  2.56טון NOX

כראוי ,וכי צוותי האניות הם מיומנים ומנוסים

שיטות נסיעה להפחתת התנגדות הרוח

לשנה 1.54 ,טון  NO2לשנה 0.05 ,טון

בהתאם לאמות המידה הגבוהות ביותר של

ולשיפור אווירודינמיות ,החלפת מנועים

 PM10לשנה).

התובלה הימית הבינלאומית.

במנועים חדשים וחסכוניים בדלק (Euro
 ,)6החלפת תיבות הילוכים ידניות בתיבות
רובוטיות להבטחת החלפת הילוכים
מיטבית ,ופיקוח והכשרה שוטפים של
נהגי החברה באמצעות התקנת מערכת
 Traffilogבמשאיות .להערכת החברה,
יישומן של היוזמות יביא לחסכון משמעותי
של לפחות  8%לכל ק"מ נסועה.
בנוסף ,מובילה כיל דשנים יוזמה לשיפור
מערכות מיזוג האוויר באוטובוסים
המשמשים להסעת עובדיה באזור ים
המלח .פרויקט זה מחייב שיתוף פעולה
עם חברת ההסעות ,ומטרתו להפחית
באופן ניכר את הפליטות ואת תצרוכת
הדלק של האוטובוסים.
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פליטתכ-
חיסכון של
הפחתת
דלק של

40
אלף טון מזוט
בשנה

הפחתת
פליטות
בהיקף כולל
של 125,000
טון CO2e

הובלה ימית
בשנים האחרונות הגדילה כיל דשנים את היקף
מטעניה ,דבר המאפשר לה לשנע כמויות
דומות לאלה ששונעו לפני עשור ,אך תוך
הפחתת  90מטענים מדי שנה .שינוי זה הוביל
להפחתת צריכת הדלק בכ 40,000-טון מזוט
בשנה ,ולהפחתת פליטות בהיקף כולל של
 125,000טון .CO2e
בנוסף ,בהתאם למדיניות החכירה של כיל,
חכירת אניות מתבצעת רק אם האניות עומדות
באמות המידה הגבוהות על-פי סיווג בטיחות
כלי שיט של ה( IACS-האיגוד הבינלאומי
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שלב
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השימוש במוצר

כיל מפעילה ניהול מיטבי על מנת לצמצם פליטות סביבתיות בשלב השימוש .כך למשל ,תוכנית ,VECAP
שאומצה על-ידי מגזר כיל מוצרים תעשייתיים ,קובעת ,בין היתר ,פרקטיקות מיטביות לטיפול באריזות
משומשות המכילות שאריות מוצרים.
בנוסף ,כיל מחילה את מדיניות ניהול המוצר האחראי שלה גם על שלב השימוש אצל לקוח הקצה,
באמצעות מתן הנחיות והכשרות ללקוחות בדבר שימוש יעיל ובר-קיימא במוצריה.
תעשיית הדשנים מסייעת להתמודד עם אתגרים בתחום החקלאות ,ומאפשרת הגדלת תפוקות היבול בקרקע
חקלאית קיימת ,ובכך מונעת את הפיכתם של בתי גידול טבעיים לאדמות חקלאיות .הגשמתה של מטרה זו
מתאפשרת גם באמצעות קידומו של שימוש נכון בדשנים באמצעות לימוד והפצת מידע אודות שיטות דישון
יעילות ובנות-קיימא.
לצורך כך ,הקימה כיל דשנים תוכנית לימוד והכשרה עולמית ,לקידום שימוש נבון ובטוח בדשנים.
מזה שנים רבות נוטלים האגרונומים של כיל חלק בהכשרת חקלאים בנושאי שימוש נבון ויעיל בדשנים.
האגרונומים מספקים הדרכה בדבר שימוש מאוזן בדשנים ,דוגמת יישום חומרי הזנה לצמחים ביחס מיטבי
וכמויות מתאימות לשמירה על יבולים גבוהים תוך שמירה על פוריות הקרקע.
מפעלי ים המלח ,בשיתוף פעולה עם מכון האשלג הבינלאומי ( ,)IPIמפתחת ומעודדת שימוש בדישון מאוזן
לצורך קבלת יבולים בכמות ובאיכות גבוהה יותר ,תוך שמירה על פוריות הקרקע לדורות הבאים ומניעת
הפיכת שטחי טבע לקרקע חקלאית.
אשלגן ,חנקן וזרחן הם שלושה חומרי הזנה חיוניים אשר צמחים צורכים בכמויות גדולות .דשן אשלגן מגביר
את הכמות והאיכות של תוצרת חקלאית ,משפר את עמידות הצמחים בפני מחלות ומזיקים ואת עמידותם
בפני בצורת וקור ,ותורם להתפתחות מערכת שורשים חזקה ובריאה .האשלגן ייחודי בכך שהוא מגביר את
יעילות השימוש בחנקן וחומרי הזנה אחרים .לפיכך ,השימוש באשלגן מביא לניצול טוב יותר של דשן חנקן
ומונע את חדירתו למי תהום או התאדותו.
לאורך יותר מעשור ,השקיעה כיל מעל חצי מיליון דולר בשנה בתוכניות להרחבת הידע ,בהדרכת אגרונומים
של החברה ,במדינות מתפתחות דוגמת בנגלדש ,סרי לנקה ,סין ,הפיליפינים ,ברזיל ,מוזמביק ועוד .מטרת
התוכניות היא להגיע לכפרים המרוחקים והמבודדים ,ולהפיץ את בשורת האשלגן כדשן לחקלאות .אנשי כיל
עובדים בשיתוף עם אגרונומים ,חוקרים ורשויות ממשלתיות בכל רחבי העולם על מנת לספק שירותי הדרכה
באמצעות ה.IPI-
בשנת  2014השיקה כיל שתי תוכניות חדשות ,אחת בהודו – "אשלג לחיים" ,ואחת באתיופיה – "אשלג
לצמיחה".

הודו – "אשלג לחיים" ,אתיופיה – "אשלג לצמיחה".
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מזה עשורים ,עוסקת כיל במחקר ,הכשרה ועידוד של דישון מאוזן ,על מנת להפיק יבולים
גדולים ואיכותיים יותר ,תוך שמירה על פוריות הקרקע לדורות הבאים והפיכת קרקעות שנחשבו
לבלתי-פוריות לקרקעות חקלאיות.
סטפן בורגס ,נשיא ומנכ"ל כיל ,על תוכנית
"אשלג לצמיחה":
"לכבוד הוא לנו ליטול חלק בצמיחתו המהירה של המגזר
החקלאי באתיופיה בכך שאנו תורמים ממומחיותנו הרחבה

זיהויי סוגיות
ייחודיות למקום
העבודה

כדי לסייע לחקלאים להגיע לתפוקה חקלאית מיטבית ,וכן
בתמיכתנו הפיננסית לרשויות ממשלת אתיופיה להביא
לזינוק הפריון החקלאי של המדינה .אנו מאמינים שתוכנית
"אשלג לצמיחה" תישא פירות רבים עבור הקהילה החקלאית

מציאת
שותף מקומי -
אוניברסיטה או
גורם מחקרי

באתיופיה ,ובטווח הארוך תסייע להשגת בטחון תזונתי

בש
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ע
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יותר

סדנ

ות
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תמ
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יון
תיקוף
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מח

ימי
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ח
וק

קיום ימי הדרכה
לחקלאים

מה

ביצוע

פ יי

ם,
וטי
ל

ים ועוד
ילוט
פי

פ
קים

ב
תנ
אים
מ
קומיים

וס
ימ
פ
ו
ז
יו
נים

עי

הדג

שנוכל להמחיש את חיוניותו של דישון מאוזן בייצור בר-קיימא

בולה ראם סינגרול ,מגדל אגוזי אדמה מהכפר
צ'ירא (מחוז בילאספור במדינת צ'אטיסגאר
שבמרכז הודו) ,על תוכנית "אשלג לחיים":
"האשלג הגביר מאוד את התפוקה בחווה שלי ,והכנסתי השתפרה

קיום ימי עיון
מקומיים

באופן משמעותי".

הפ

קת

ק
ים

ס

דכון

שינוי
תפיסה

חומ

חק

מ
צגו

האתיופי ,לשכות החקלאות האזוריות ו ,ATA-אנו מקווים
של מזון באתיופיה".

רפ

ביצוע הדרכות
מקומיות

ים
ר

יצ
ירת

ימ
יה
ד
ר
כה

רסומי

ונים
פוזי
סימ
ןו
יו
ע רך
ה
ת

ב
יצוע

קיום ימי עיון
בינלאומיים

באתיופיה .באמצעות שותפותנו עם משרד החקלאות

הוצאת פרסומים
מקצועיים

הפרוייקטים הובלו על ידי האגרונומים של כיל שפועלים על פי השלבים המתוארים בדיאגרמה.
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שלב

:6

סוף חיי המוצר

גישת התעשייה המשולבת

תהליכים משולבים בכיל
שרשראות ערך משולבות יוצרות סינרגיות משמעותיות
ויתרונות לוגיסטיים

על מנת לצמצם את ההשפעה על הסביבה בסוף חיי המוצר,
אימצה כיל את גישת התעשייה המשולבת .לפי גישה זו,
על תהליך הייצור התעשייתי להפוך מתהליך ליניארי ,שבו
המשאבים וההון עוברים לאורך שרשרת הייצור ולבסוף

Major Intermediate & Finished Products

Source

Raw Materials

הופכים לפסולת ,לתהליך סגור שבו יכולה הפסולת לשמש
כתשומה בתהליכי ייצור אחרים.
שרשראות הערך של כיל ,המתאפיינות ברמת אינטגרציה
גבוהה ,עושות שימוש בתהליכים מתוחכמים ומנצלות
תוצרי-לוואי ותוצרי פסולת על מנת לאפשר את המרתם של

P2S5
Food Additives

חומרי גלם למוצרים בעלי ערך מוסף גבוה יותר .להלן מספר

Wildfire
Extinguishers

הנוצרים בתהליך ייצור אחד ,כחומרי גלם בתהליך ייצור אחר:

Food Hygiene

דוגמאות לאופן בו כיל משתמשת בתוצרי-הלוואי והפסולת,

.1

ייצור הברום של החברה מתחיל בשימוש בברום המיוצר
מן התמלחת הנוצרת כתוצר-לוואי של ייצור אשלג.
תמלחת זו מתאפיינת בתכולת ברום גבוהה יותר מזו
הקיימת במי ים המלח.

.2

החברה מייצרת מגנזיה מתמיסות עשירות במגנזיום,
המיוצרות כתוצר-לוואי של תהליך ייצור האשלג בסדום.

.3

תוצר-לוואי המיוצר בתהליך ייצור המגנזיום נאסף
ונשלח למפעל רותם נגב של כיל ,שם הוא משמש
כחומר גלם.

.4

כיל דשנים עושה שימוש בסילבניט ,תוצר-לוואי של ייצור
סגסוגת מגנזיום ,לייצור אשלג.

.5

כיל מוצרים תעשייתיים משתמשת בכלור המופק
בתהליך ייצור סגסוגת מגנזיום לצורך ייצור ברום.

.6

כיל רותם עושה שימוש בתוצר-לוואי של עוגת סינון

Elemental
Phosphorus

Alumina & Magnesia
Based Products
Phosphate
Fertilizers

Phosphate
Salts

POCL3

Food Grade
Phosphoric Acid

Fertilizer Grade
Phosphoric Acid

The Dead
Sea - Israel

Carnallite

End Brine

Specialty
Fertilizers

Crude Magnesium

Magnesium
Chloride Solution

Pure
Magnesium

Chlorine
based Biocides

Phosphate
Rock

Potash

)Salt (NaCI

Bromine
Compounds

PCL3

Special Grade
Acid

Compound
Fertilizers

Magnesium
Alloys

The Negev
 DesertIsrael

Magnesia Products
)(MgO

Chlorine

Magnesium
Chloride

Elemental
Bromine

Potash
Mines - UK
& Spain

Polyhalite

)Salt (NaCI

OPFR & Others
Potash

Sylvanite

גופרית כמצע לבטון (מידע מפורט אודות פתרון זה
ראו בדוח האחריות התאגידית של כיל לשנת ,2013
"אחריות סביבתית – טיפול בפסולת ותוצרי-לוואי
– מִחזוּר תוצרי-לוואי מתהליך סינון הגופרית כמצע
לכבישים").
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ביצועים סביבתיים ומדדים לשיפור
צריכת אנרגיה
ביצועים

סך צריכת אנרגיה בכיל (ישירה ועקיפה)

צריכת אנרגיה ישירה בכיל

מיליוני GJ

מיליוני GJ
אחר

אנרגיה עקיפה
אנרגיה ישירה

28.0

27.1 27.8
6.3
6.7

22.0

21.5

6.0

אנרגיה ישירה :אנרגיה המופקת באמצעות
שריפת דלקים באתרים בבעלות החברה.

26.6

26.8

6.4

5.9

26.8
23.3
4.4

20.4

20.2

21.0

5.2
21.6

18.8

נפטא
דיזל
פצלי שמן
מזוט
גז טבעי

אנרגיה עקיפה :אנרגיה הנרכשת מספקים
חיצוניים (בדרך כלל חשמל וקיטור).

22.0

2014

2013

2012

2011

2010

2009

21.5

20.4

20.2

21.6

21.0
18.8

2008

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

בשנת  2014ולראשונה בתולדותיה ,הרוב הגדול של מתקני כיל בישראל עשו שימוש בגז טבעי לצורך כל פעילויות הבערה השוטפות לאורך השנה.
המעבר לגז טבעי ,העומד בפני השלמתו ,מביא עמו הן הפחתה בעלויות והן יתרונות סביבתיים עבור כיל .יתרה מכך ,יכולת ייצור החשמל העצמי
של תחנת הכוח בסדום ממשיכה לגדול בשנת  .2014הדבר היה כרוך בעלייה מזערית בצריכת האנרגיה הישירה של כיל ,אך הוביל לירידה מקבילה
בצריכת האנרגיה העקיפה הנרכשת ממקורות חיצוניים .החשמל המגיע ממתקני ייצור החשמל של כיל עדיף מבחינת החברה הן במונחי עלות והן
במונחי ההשפעות הסביבתיות.
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צעדים ליעילות אנרגטית

אנרגיה לייצור אשלג
 GJשנצרך  /טון מטרי מיוצר
2.31

2.13 2.20

2.26

2.48

2.36
2.03

כחלק מעמדתה המקיפה הדוגלת בהפחתת

שינויים התנהגותיים שיובילו לצמצום השימוש

ההשפעות הסביבתיות ,משקיעה כיל מאמצים

באנרגיה.

רבים בהגדלת יעילות צריכת האנרגיה
שלה ובצמצום כמויות האנרגיה הנצרכות
במתקניה ואתריה .בראשית  2013השיקה
החברה תוכנית יעילות אנרגטית גלובלית
חדשה ,במסגרת תוכנית היעילות הכוללת של
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

הקבוצה "( ACE -שאיפה מובילה למצוינות" –
 .)Ambition Creates Excellenceהתוכנית
מיועדת להפוך לאחד מקטרי היעילות המרכזיים

תוכנית היעילות האנרגטית הנוכחית של כיל
צמצמה את ההוצאות בסך כולל של כ20.5-
מיליון דולר במהלך  .2013-2014החיסכון
המצטבר באנרגיה מאז ראשית פעילותו של
המרכז למצוינות באנרגיה ,לפני כעשר שנים,
מוערך כיום בכ 70-מיליון דולר (לא כולל
החיסכון הנובע מהמעבר לגז טבעי; ראו להלן).

של החברה בשנים הקרובות.
בשנת  2014יושמו במתקן כיל מוצרי תכלית
ב Ladenburg-שבגרמניה רעיונות לחסכון
באנרגיה שמקורם בצוותי החשיבה של פרויקט
 ACEותחרות הייעול הפנימית של החברה.
יעדיה העיקריים של יוזמה זו ,שבוצעו במסגרת
"הערכה אנרגטית" שנתית ,היו להעמיק את
המודעות לסוגיות סביבתיות וליעילות אנרגטית
ולהביא למעורבות של העובדים בנושאים
אלו ,לקבל מבט-על של צרכני האנרגיה
האינדיבידואליים ,לבצע מיטוב של היעילות

אנרגיה לייצור פוספט

האנרגטית בתהליכי הייצור של החברה

 GJשנצרך  /טון מטרי מיוצר

ובמבניה ,ובסופו של דבר להפוך לשחקן
3.87 3.90 3.81 3.89 3.93
3.70
3.33

תחרותי עוד יותר בשוקי היעד שבהם פועלת
החברה.
התחומים העיקריים שבהם יושמו מיזמי יעילות
נכון למועד זה כוללים את תחום מיטוב הבקרה
והשימוש בציוד המשמש בתהליכי ייצור,
שימוש נוסף בחום העודף המיוצר בארובות
מפעלי ייצור ,יעילות מוגברת בייצור אוויר דחוס
וקיטור ,והפעלת מערכות מתקדמות להשבתה
אוטומטית של מערכות החשמל ,התאורה

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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להלן סקירה של כמה מן המיזמים והיוזמות החדשים והקיימים בתחום היעילות האנרגטית המתבצעים בחברות קבוצת כיל ברחבי העולם:

שם האתר ומיקומו

סוג היוזמה

תאור קצר

שם האתר ומיקומו

סוג היוזמה

תאור קצר

כיל ים המלח

מתקנים עצמאיים לייצור חשמל

כיל דשנים מפעילה תחנת כוח עצמאית בסדום ,המוגבלת בשלב זה לכושר ייצור

כיל גרמניה

יישום מערכות לחיסכון באנרגיה

התקנת שנאי תדרים ומערכות חימום ישיר ,כחלופה למערכות חימום עקיף,

של כ 60-מגה-וואט .ב 2012-אושרה הקמת תחנת כוח חדשה בסדום ,המופעלת

Knapsack

כיל רותם

מתקנים עצמאיים לייצור חשמל

וציפוף השימושים להפחתת צריכת הקיטור .הפחתת צריכת החשמל בייצור רציף
תיאורטי בין השנים  2003ו :2013-מ 2.4-ג’יגה-וואט ל 2.1-ג’יגה-וואט.

בגז טבעי ועם רישיון כושר ייצור של כ 290-מגה-וואט ,אשר תעמוד בדרישות
החשמל של מתקני הייצור בסדום .תפעול תחנת הכוח החדשה צפוי במחצית
השנייה של .2015
מפעלי החומצה הגופריתית ומפעל ה( PMA-העושה שימוש בפצלי שמן כמקור

כיל איבריה,

שיפורים ביעילות אנרגטית

הפחתת אובדני קרינה במתקני ייבוש מצע נוזלי ( )fluid bed dryersבאמצעות
כיסוי כניסת האוויר הראשית והתקנת מערכת בקרת תאורה ובקרת מהירות

ספרד

אנרגיה) ,הם בעלי כושר ייצור כולל של  40מגה-וואט חשמל ו 340-טון קיטור

במשאבות.

בשעה .תחנות קוגנרציה אלה פועלות ביעילות אנרגטית גבוהה ביותר ,העולה על
 .85%בנוסף ,מקבלות תחנות הכוח בתקני החומצה הגופריתית במישור רותם
חום עודף המופק מתהליך שריפת והמרת הגופרית.
מתקנים עצמאיים לייצור חשמל

כיל בריטניה
()Cleveland Potash

ותהליך הינדוס-מחדש של המתקן כולו מצוי בימים אלה בעיצומו.
כיל גרמניה
Ladenburg

Heerlen

השריפה .הפחתה צפויה של  833טון בשנה בפליטות  .CO2הפרויקט אושר,
יישומו צפוי באביב .2015

תחנת הקוגנרציה שמפעילה כיל בריטניה היא כיום בעלת כושר ייצור חשמל של
כ 5-מגה-וואט ומייצרת  12טון קיטור בשעה .מתקן זה נמצא בשימוש שנים רבות

מתקנים עצמאיים לייצור חשמל

כיל הולנד,

יישום מערכת לחיסכון באנרגיה

כיל ארה”ב,

מידול אנרגטי בכלל המפעל עבור

שדרוגי תאורה :שימוש בטכנולוגית  LEDעם קוצבי זמן וגלאי תנועה; התקנת

Lawrence

קיטור ,גז וחשמל

בקרת מערכת קיטור כולל קוצבי זמן ואוטומציה (חיסכון של  16,000דולר בשנה);
שדרוגי  ;VFDהשבת חום  ;SHMPשדרוגי  HVACלהפחתת השימוש במים מן

בשנת  2014החלה במתקן  Ladenburgשל כיל מוצרים תעשייתיים הפעלת

המערכת העירונית.

תחנת ( CHPייצור משולב של חשמל וחום) חדשה ,בעלת כושר ייצור של  2מגה-
וואט חשמל 1 ,מגה-וואט קיטור ו 1-מגה-וואט מים חמים.
מעבר לשימוש בגז טבעי

מתקני כיל

בשנים האחרונות החלה החברה להשתמש בגז טבעי כחלופה לדלקים כבדים
(מזוט ,סולר ונפטא) לצורך אספקת חשמל למפעלי הייצור שלה בישראל .בשנת

ישראל

 2014התהליך קרוב להשלמה ,כאשר קרוב ל 95%-ממתקני כיל משתמשים בגז
טבעי .החיסכון הכלכלי כתוצאה מן המעבר עומד על כ 200-מיליון דולר בשנה,
מה שמאפשר לחברה ליהנות באופן מלא מן החיסכון הפוטנציאלי ומן היעילות
האנרגטית המוגברת של הגז הטבעי.
יישום מערכת לחיסכון באנרגיה

כיל גרמניה
Ladenburg

בשנת  2014זכתה החברה להסמכת תקן ניהול אנרגיה על-פי תקן ISO 50001
(תקן יעילות אנרגטית) ,והיא עומדת בכל התיאורים הנדרשים במערכת הניהול
המשולבת  QHSEשל החברה.

אנרגיות מתחדשות

כיל בריטניה
Nutberry

בימים אלו בוחנת החברה אפשרויות שונות להקמת חוות רוח על קרקעות
החברה הממוקמות על גבול אזור ביצות הכבול של  .Nutberryהזמן הדרוש
לתכנון וביצוע הפרויקט מוערך בשלוש עד חמש שנים.
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פעלת מערכת קירור אדיאבטית העושה שימוש חוזר בחום הנובע מתהליך

כיל ארה”ב,

יישום מערכת לחיסכון באנרגיה

אינדיאנה
כיל מקסיקו,

הדלקה קלים כשלא בשימוש.
יישום מערכת לחיסכון באנרגיה

Nuevo Leon
כיל איבריה,

החלפת התאורה לתאורה בצריכה נמוכה ( )CFLוהתקנת חיישני תנועה לכיבוי/

בידוד ציוד (צנרת) ועיצוב מחדש של קווי אוויר דחוס .החלפת מנורות פלורסנט
במנורות .LED

יישום מערכת לחיסכון באנרגיה

()Fuentes

החלפת משאיות הרמה ומלגזות הפועלות על דיזל בחשמליות ,מה שהביא ליעילות
אנרגטית מוגברת ולצמצום טביעת הרגל הפחמנית.

כיל בריטניה,

יוזמה לצמצום אנרגיה עקיפה

מקסום היקפי המטענים – הפחתה מוערכת של כ 100-נסיעות משאית בשנה,

Nutberry

(היקף )3

בנסועה ממוצעת של  515ק”מ לנסיעה.

כיל הולנד,

יוזמה לצמצום אנרגיה עקיפה

תוכנית אופניים – החברה מציעה לעובדים לרכוש אופניים במסלול כדאי

Heerlen

(היקף )3

ומשתלם.
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חזרה לתוכן העניינים

פרק  :3אחריות סביבתית

פליטות גזי חממה ושינוי אקלים
ביצועים
כיל עורכת חישוב שנתי מקיף של פליטות גזי

סך פליטות גזי חממה בחלוקה לקטגוריות

139,456

טונות CO2e

אך היא ממשיכה ביישום המיזמים הפועלים

החממה ברובם המכריע של מתקני הייצור

זה מכבר במסגרת זו ,לרבות הפחתת פליטות

הרבים שמפעילה הקבוצה ,וביצעה ניתוח של

גזי החממה במגנזיום ים המלח ובכיל חיפה.

טביעת הרגל הפחמנית של מעל  60ממוצריה.

מדי שנה מדווחת החברה על פליטות גזי
החממה שלה למנגנון הדיווח הוולונטרי
של המשרד להגנת הסביבה בישראל,

סך הכל:
2,701,244

טביעת הרגל
הפחמנית של
מוצרי כיל מוצרים
תעשייתיים

843,280

היקף  – 1פליטות ישירות
היקף  – 3פליטות עקיפות אחרות

1,718,507

של הארגון היא לאפשר למיליוני חקלאים
בכל רחבי העולם לקבל החלטות מושכלות
בשטחי העיבוד שלהם ,אשר יפחיתו השפעת
הסביבתית של הפעילות החקלאית .בשלב

למנגנון הוולונטרי לדיווח מצאי פליטות גזי
חממה .החברה הייתה הראשונה להתנדב

נבחן ואומץ על-ידי מגוון חברות רב-לאומיות,

להשתתף במנגנון דיווח זה ,המנוהל על-ידי

המשתמשות בו על מנת לעבוד עם ספקיהן

המשרד להגנת הסביבה ,ותורמת לפיתוחו

בכדי למדוד ,לנהל ולהפחית פליטות גזי חממה,

של המנגנון באמצעות קיום תקשורת

במאמץ לצמצם את שינוי האקלים הגלובלי.

תהליך החישוב כולו נעשה תחת פיקוחה של

שוטפת עם הרשויות והשתתפות בפורומים

באמצעות מעורבותה בארגון ה CFA-שואפת

 – SKMפירמה מוסמכת ומקצועית בתחום

הרלוונטיים.

כיל לתרום מניסיונה העשיר בתחום טביעת

לרבות ברום.

להפחתה היו:

לבין אוניברסיטאות מובילות בעולם .מטרתו

זו השנה החמישית שבה מדווחת כיל

חומרי ביניים המשמשים בתהליכי הייצור,

בין השנים  2013ו .2014-הסיבות העיקריות

גלובליות מובילות בענפי המזון והדשנים

המסייע בקבלת החלטות .ה CFT-כבר

ל 45-תהליכי ייצור.

מיקרוביאליים (הדברה ביולוגית); והיתרה –

פליטות גזי החממה של כיל הופחתו ב8%-

.Disclosure Project – CDP

לשיתוף פעולה ,ללא כוונות רווח ,בין חברות

– כלי מדידה מבוסס-רשת ,מהימן ומתוקנן,

מוצרים תעשייתיים כוללת חישובים ביחס

אלו כוללים 21 :מעכבי בערה; 7

צעדים להפחתת
גזי חממה

לארגון דיווח הפחמן הבינלאומי Carbon

 .Farm Alliance (CFA)Iה CFA-הינו ארגון

מערכת הנקראת )Cool Farm Tool (CFT

פתרונות לתעשייה;  6מגנזיה;  5פתרונות

יעד כיל להפחתת
פליטות גזי חממה

ואסטרטגיה תאגידית בעניין שינוי האקלים

בשלהי  2014הצטרפה כיל כחברה בCool-

מנגנון דיווח וולונטרי
בדבר גזי חממה

טביעת הרגל הפחמנית של מוצרי כיל

היקף  – 2פליטות עקיפות מצריכת אנרגיה

ומגישה דוח מקיף אודות פליטות גזי חממה

כיל מצטרפת לCool-
Farm Alliance

הראשון מתמקדת פעילות הארגון בפליטות גזי
חממה ,ובמסגרת זו מספק הארגון לחקלאים

הייעוץ ההנדסי-סביבתי ,ובוצע בשלמותו

הרגל הפחמנית ,ולהמשיך לבחון ,בשיתוף

בהתאם לתקן .PAS 2050

לקוחותיה של החברה ,את עוצמת ההשפעה
הפחמנית של הדשנים השונים המשווקים על-
ידי כיל ,הן ביחס לשלב הייצור והן ביחס לשלב
השימוש.

מעבר לרכישת מרבית החשמל ממקורות

כיל שואפת לעמדה מובילה בתעשיית

בשנת  2013החליטה הנהלת כיל על

החברה מקפידה לוודא כי פעילויותיה

חיצוניים לתחנת הכוח הפרטית OPC

הכימיקלים בישראל ובעולם בכל הקשור

קביעת יעד הפחתה חדש ומעודכן:

מתבצעות תוך ציות לרגולציה דוגמת התקנות

-רותם ,המבוססת על גז טבעי (במקום

למאמץ להפחתת פליטות בכלל ופליטות גזי

השגת הפחתה של  30%מרמת הפליטה

האירופיות בדבר הגבלות ומכסות מותרות

מערכת החשמל הארצית של חברת

חממה בפרט .בהתאם למדיניות זו ,קבעה

בשנת  2008עד לשנת  .2017השגתו

לפליטת גזי חממה .מפעלי החברה בישראל

החשמל ,המבוססת בחלקה על פחם);

החברה יעד כמותי להפחתה בגזי החממה

של יעד זה נועדה להתבצע באמצעות

מדווחים על כמויות המזהמים הנפלטות

ונוקטת במגוון צעדים כדי לעמוד בו ,לרבות

מאמצי ההפחתה שתוארו בפרק זה.

לסביבה בהתאם להוראות החוק הישראלי

הפחתת פליטות גזי חממה בתהליכי ייצור

עם זאת ,בסוף שנת  ,2014כיל כבר

החדש בדבר חובת הדיווח על פליטות

(לרבות המעבר לגז טבעי ,החלפת הגז המגן

השיגה ואף עברה את היעד ,שכן

מזהמים (חוק ה.)PRTR-

בייצור מגנזיום ,צמצום פליטות  N2Oבתהליך

רמת פליטות גזי החממה בשנת

חלק מן הפרויקטים של כיל להפחתת פליטות

יכולת מוגברת לייצור עצמי של חשמל

ייצור חומצה חנקתית ,ויוזמות בתחום היעילות

 2014נמוכה ב 35%-מרמת הבסיס

כיל בניקוד ( 98מתוך  .)100זו השנה השנייה ברציפות שבה זוכה החברה בניקוד גבוה שכזה ,וזאת

גזי חממה עוברים את אישורו של המנגנון

במתקני כיל (במקום חשמל ממקורות

האנרגטית) ,וכן פיתוח מוצרים חדשים

של שנת  .2008לפיכך ,כעת נדון יעד

למרות דרישות הדיווח והיישום ההולכות ומחמירות .יתרה מכך ,הודות למאמציה בתחום הפחתת

לפיתוח נקי ( )CDMבמסגרת פרוטוקול קיוטו,

חיצוניים ,שהוא יותר עתיר בפחמן).

התורמים להפחתת פליטות גזי חממה.

הפחתה פוטנציאלי מעודכן .בנוסף ,ייתכן

הפליטות ,זכתה כיל ,לראשונה ,בציון  Aבמדד הביצועים ,ונכללה במדד  – CPLIרשימה מצומצמת של

אשר באמצעותו הפיקה כיל הכנסות בסך

שהיעד יעודכן במקרה של צמצום/עלייה

חברות שהציגו ביצועים יוצאי-דופן בתחום הפחתת הפליטות ובהתייחסות לנושא שינוי האקלים .ציון

של כ 14-מיליון דולר לאורך השנים .במהלך

משמעותית בייצור בחברות העיקריות

זה מעמיד את כיל בשורה אחת עם  150החברות המובילות בעולם ,והוא הציון הגבוה ביותר שהוענק

 2014כיל לא פתחה במיזמי  CDMחדשים,

לחברה ישראלית כלשהי והציון השני הגבוה ביותר בקרב כלל יצרניות הדשן בעולם.

לראשונה ב :2014-קיום פעילות לכל
אורך השנה בהתבסס על גז טבעי ברובם
המכריע של מתקני כיל בישראל;

בקבוצת כיל.
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הארגון לדיווח פחמן – CDP
לאור רמת השקיפות הגבוהה של הדוח שהגישה כיל בשנת  2014לארגון  ,CDPזכה הדיווח של
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פרק  :3אחריות סביבתית

איכות האוויר
ביצועים

10.9

( NOxתחמוצות חנקן)

פליטות  NOxבייצור
ק”ג נפלט  /טון מטרי מיוצר

אלפי טונות לשנה

1.37

1.86

7.4

ייצור פוספט
ייצור אשלג
3.4
1.8

2.0

3.4

0.45

2.3

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0.17
0.37

0.17

0.22

0.50

0.44

2014

2013

2012

0.73

2011

0.40

1.12

0.81

2010

0.74

2009

2008

9.1
8.3

5.05

( SOxתחמוצות גופרית)
5.6

5.9

4.8

4.9

אלפי טונות לשנה

5.4

4.70

4.63

4.32

3.98

5.22

פליטות  SOxבייצור
ק”ג נפלט  /טון מטרי מיוצר

4.28

ייצור פוספט
ייצור אשלג

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

0.02

0.10

0.3

0.20

2014

2013

2012

2011

0.96

0.79

2009

2008

0.27
2010

6,066
5,355

0.50
0.42

( PMחומר חלקיקי)
866 840 834 738

טונות לשנה

1,953
1,761
1,085

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

פליטות  PMבייצור
ק”ג נפלט  /טון מטרי מיוצר
ייצור פוספט
ייצור אשלג
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0.15

0.17

0.17

0.23

0.23
0.24

0.04

0.05

0.07

0.07

0.13

2014

2013

2012

2011

2010

2009
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אמצעים להפחתת פליטות

במהלך הייצור ,פולטים מפעלי כיל מזהמים

שונות ,דוגמת יישום פתרונות חדשניים למניעת

לאוויר אשר עלולים לגרום נזק לסביבה כאשר

פליטות ומעבר לשימוש בדלקים נקיים יותר.

אשר הושג לראשונה בשנת  .2014פרטים

הם נפלטים בריכוז או בכמות החורגים מן

כתוצאה מכך ,מאז  2008הצטמצמו פליטות

נוספים אודות השיטות שיושמו לצורך השגת

המותר .החומרים הנפלטים כוללים תחמוצות

תחמוצות הגופרית של החברה ב;47%-

חנקן ,תחמוצות גופרית ,תרכובות אורגניות

פליטות תחמוצות החנקן ב 84%-ופליטות

נדיפות ,חומר חלקיקי ,ואחרים .החברה

החומר החלקיקי ב .61%-יתרה מכך ,פליטות

מקפידה להבטיח את קיומם של כל האמצעים

החומר החלקיקי הצטמצמו ביותר מ99%-

הנדרשים לצורך מניעת פליטה לא מבוקרת של

מאז שנת  .2005ניתן לייחס את הירידה

חומרים אלו ,בהתאם לדרישות החוק והתנאים

הספציפית בכל הפליטות הללו (תחמוצות

הקבועים ברישיונות העסק של החברה,

חנקן ,תחמוצות גופרית וחומר חלקיקי)

באמצעות שימוש בטכנולוגיות מקובלות .יתרה

בין השנים  2013ו ,2014-הן במונחים

מכך ,כיל נוקטת בצעדים להפחית את היקף

אבסולוטיים והן במונחים יחסיים ,בעיקר

פליטתם לאוויר של מזהמים שונים בדרכים

למעבר לשימוש שוטף ,לאורך כל השנה ,בגז

טבעי ברוב המכריע של מתקני כיל בישראל,

ההפחתות האמורות מוצגים להלן.
במהלך השנים האחרונות השקיעה כיל
משאבים ניכרים בהתאמת אתרי הייצור שלה

להלן סקירת כמה מן המיזמים והיוזמות להפחתת פליטות מזהמים לאוויר ,אשר התבצעו במתקני כיל בישראל:

שם האתר ומיקומו
מתקני כיל דשנים

סוג היוזמה
יוזמות להפחתת פליטות

ואמצעי גילוי בארובות ,מצויה שלבי יישום.

מגנזיום ומפעל כיל מוצרים תעשייתיים בנאות
ומתקנים אחרים אשר הגישו בקשות להיתר
(מפעליה האחרים של כיל מוצרים תעשייתיים
וכיל רותם) נערכים לקבלת היתרי פליטות.

קיימת תוכנית אב להפחתת פליטות בנקודת המקור ופליטות חומקות (Fugitive
 )emissionsאל תוך האטמוספרה .תוכנית אב נוספת ,להתקנת בקרה רציפה

להוראות חוק אוויר נקי .נכון למועד דוח זה ,כיל
חובב (תרכובות ברום) קיבלו היתרי פליטות,

תאור קצר

מתקנים לייצור עצמאי

יישום מערכות ספיגה

בשנת  2014הושלם ונבחן פרויקט שדרוג מערכות הספיגה.

של חשמל
כיל רותם

יישום מערכות ספיגה

שדרוג מערכות הספיגה.

(מתקן דשנים)
כיל רותם – צין

יישום מערכת להפחתת פליטות

כיל ים המלח

יישום מערכת להפחתת פליטות

בשנת  2014הושלם פרויקט להתקנת שתי מערכות מיצוי וסינון להפחתת
פליטות חומר חלקיקי.

הותקנו מערכות מיצוי וסינון אבק במתקן לייצור אשלג ,הותקנה מערכת מרכזית
למיצוי וסינון אבק במתקן לייצור אשלג מגורען ,וכן נרכשה והותקנה מערכת

(מי”ה)

לערימת אשלג המצוידת במערכות למניעת זיהום אבק.
כיל רותם

יישום מערכת לניטור איכות אוויר

הושלמה התקנת מערכת גלאים על הגדרות והארובות.

כיל רותם וכיל רותם

יישום מערכת לניטור איכות אוויר

בשלבי היערכות להקמת מערכת של תחנות לניטור איכות האוויר ,בתיאום עם

פריקלאס
כיל חיפה (דח”כ)

המועצה המקומית והרשויות הסביבתיות.
יוזמות להפחתת פליטות

פרויקט להפחתת פליטות אמוניה נמצא בעיצומו .מבוצעת התקנת מעבה
( )demisterבארובת המתקן לייצור אמוניה חנקתית.
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פרק  :3אחריות סביבתית

צריכת מים

*

ביצועים

מים שפירים

מי רשת ומי באר מתוקים
מיליוני מטר מעוקב
אמריקה

17.0 16.5

17.0 16.3

17.4

17.1
14.7

ישראל
אירופה

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

מים לא שפירים

מים מלוחים ,מים מליחים ,מי נהרות ומי גשמים
מיליוני מטר מעוקב
אמריקה
ישראל

46.7

49.1

50.8

53.5

55.8 56.7

57.8

אירופה

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

* כל הנתונים אינם כוללים שאיבת מים מים המלח ,המוגדרים חומר גלם .לפרטים אודות שימושי כיל במי ים המלח ,ראו "ניהול בר-קיימא של פעילויות כרייה" בפרק העוסק בים המלח בדוח זו.
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פרק  :3אחריות סביבתית

אמצעים לצריכת מים יעילה
מים הם המשאב הנצרך ביותר על-ידי

ההפחתה בצריכת המים השפירים בשיעור

המין האנושי והיסוד החיוני ביותר לקיומנו.

 ,3%שחלה בין השנים  2013ו 2014-נבעה

ישראל ,היכן שחלק ניכר מפעילויותיה של כיל

בעיקר מכיל רותם ,אשר הפחיתה את צריכת

מתבצעות ,היא מדינה צחיחה שגרעון המים

המים מהרשת העירונית (בעיקר לצורכי

בה הלך והחריף לאורך השנים.

שטיפת סלעי פוספט) ב .6%-הירידה הכוללת,

כיל נוקטת בצעדים שונים על מנת לעשות
שימוש יעיל ואחראי במשאב יקר ערך זה.
בפרט ,כיל עושה מאמצים לצמצם את צריכת
המים השפירים בתהליכי הייצור ולמצוא
דרכים לעשות שימוש במים מליחים שאינם

שם האתר ומיקומו

סוג היוזמה

תאור קצר

כיל הולנד,

יוזמה למחזור מים

מחזור מי ניקוי –  13ניקויים  x 3דודים  x 5מ”ק =  195מ”ק לשנה ,המועברים
לשימוש בקולטי אבק לחים .התהליך מתחיל באגירת מי הניקוי באגן ,הזרמתם

Heerlen

למיכל מים חוצץ ,ומן המכלים החוצצים להזנת קולטי האבק הלחים.

בשיעור של  ,5%בצריכת מים שאינם שפירים
בין  2013ל 2014-נבעה בעיקרה מכיל ים
המלח (מי"ה) ,אשר הפחיתה את צריכת המים
המליחים מבארות ב 11%-בין השנים 2013
ו.2014-

ראויים לשתייה.

כיל סין,

יוזמה למחזור מים

Shandong

כיל ארה”ב,

של כ 7,550-מ”ק לשנה).

יוזמה למחזור מים

Lawrence
להלן סקירת כמה מן המיזמים והיוזמות החדשים והקיימים המתבצעים בחברות כיל ברחבי העולם לצמצום צריכת המים ולשימוש חוזר בשפכים:

כיל קנדה,

במהלך הייצור מוספים מי קיטור מצוננים למי הקירור הממוחזרים (נפח מים כלל

המים הממוחזרים כוללים מי קירור המושבים ממתקני  ,SMHPמדחסים ומצנן
סיבובי .שיעור מחזור של כ 35%-50%-או כ 267,000-מ”ק לשנה.

יוזמה לחיסכון במים

החל בשנת  ,2012כמויות גדולות של מי שפכים משמשות להשקיית מדשאות.
האתר פולט כמויות קטנות יחסית של מים ,בעיקר מניקיון מכלים ונגר גשמים.

Kamloops

נגר זה מעורבב עם חומרים מעכבים מיוחדים ומשמש לדישון השטחים הירוקים
שם האתר ומיקומו
כיל סין,

סוג היוזמה

תאור קצר

יישום מערכת למחזור וחיסכון במים

נעשה שימוש במתקנים חסכוניים במים בסדנה ,לדוגמה מחזור מי הקירור מתקן
אחסון המתנול והמים לניקוי צילינדרים ,שימוש בשסתומים חסכוניים במים.

Lian Yun Gang

באתר.

כיל ברזיל ,סאו פאולו

יוזמה לחיסכון במים

מפעל כיל בברזיל יזם תהליך ייעודי להפחתת כמות השפכים במפעל .תהליך זה
כולל הפחתה בצריכת המים לצורכי ניקוי ציוד תפעולי .בנוסף ,מתקיימת בקרה

()SJDC

מים ממוחזרים 2,200 :מ”ק לשנה ,אחוז מתוך סך הצריכה.21.25% :

מיוחדת של מי גשמים אגורים למניעת חשיפתם לפוספטים ,כך שניתן לשחרר מי
גשמים נקיים לסביבה מבלי להזדקק לטיהור חיצוני.

יוזמה לחיסכון במים

כיל אירלנד,
Wexford

ביצוע בחינה-מחדש של נהלי ניקוי במטרה לצמצם את הצורך בניקוי (תוך שימוש
במים) בין שתי תרכובות דומות.

יוזמה לחיסכון במים

כיל הולנד,
Terneuzen

כיל ים המלח (מי”ה)

יוזמה להתפלת מים

במפעל ,דוגמת מכונות קרצוף המפחיתות זיהום אוויר .בשנת  2014מחזרה מי”ה

מחזור עד  50%מן המים לשימוש פנימי .הפחתת שפכים בכל התהליכים,

כ 120,000-מ”ק מים ,אשר הושבו לאחר המחזור לתהליך הייצור.

לדוגמה שימוש חוזר בשפכים לשימוש בטיהור מים ( 10%בקירוב).
יוזמה לחיסכון במים

כיל גרמניה,

הטכנולוגיה במפעל מאפשרת חסכון יעיל במים ,לדוגמה שימוש בטכנולוגיית
וואקום בסילוני קיטור (קירור עקיף) .בנוסף ,במהלך השנים האחרונות בוצעו

Bitterfeld

כיל חיפה (דח”כ)

יוזמה למחזור מים

מספר יוזמות לחיסכון במים (לדוגמה ,הקמת מיכל לאגירת נוזל מעובה) ומיטוב

יוזמה לחיסכון במים

כיל גרמניה

הייצור.

אמפרט
יוזמה לחיסכון במים

כיל הולנד

תמיסות הדשן ממחזר את המים עודפים ממשאיות וממים לניקוי משאיות.

כיל חיפה (דח”כ)

יוזמה לחיסכון במים

כיל צרפת,
Caffiers

מילויים והמפעל החל למחזר את מי ניקוי הכור והמכלים לשימוש במחזור ניקוי

ימוש חוזר במם במכונות קרצוף כמי החמצה וגירעון ( 5מ”ק לשעה)

נוסף ,ובכך הפחית את כמות המים הנצרכת.

ביצוע בחינה-מחדש של נהלי ניקוי במטרה לצמצם את הצורך בניקוי (תוך שימוש
במים) בין שתי תרכובות דומות.

כיל קנדה,
Kamloops

יוזמה לחיסכון במים

כיל גרמניה,
Knapsack

בשנת  2014בוצע שדרוג במפעל התמיסות הנוזליות – מילוי המכלים נעשה
ישירות באמצעות גרביטציה ובלא שימוש במשאבות; מכלים אלו מצריכים ניקוי בין

אמפרט
יוזמה לחיסכון במים

המפעל ממחזר מי שפכים לשימוש חוזר כמים נטולי מלח בדודי חימום; עושה
שימוש חוזר במים שנספגו לשימוש במתקן לייצור תמיסות דשן ,וככל שניתן ,מתקן

(אופטימיזציה) של תהליכים (לדוגמה ,שימוש חוזר במים בתהליכי ניקוי מוצרים).
מערכת לאגירת מי גשמים – מים גשמים המשמשים לניקוי במסגרת תהליך

מי”ה עושה שימוש חוזר במים מטוהרים ממתקן טיהור השפכים במתקנים שונים

שימוש בנוזל מעובה כתחליף למים מתוקים.

יוזמה לחיסכון במים

החל בשנת  ,2012כמויות גדולות של מי שפכים משמשות להשקיית מדשאות.
האתר פולט כמויות קטנות יחסית של מים ,בעיקר מניקיון מכלים ונגר גשמים.
נגר זה מעורבב עם חומרים מעכבים מיוחדים ומשמש לדישון השטחים הירוקים
באתר.
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פסולת נוזלית ומוצקה ותוצרי-לוואי

ביצועים
שפכים

תפוקת פסולת מוצקה

מיליוני מטר מעוקב

אלפי טון

30.0 29.8

31.1

32.4

33.4 33.5

28.1

19.5

פסולת מסוכנת
פסולת שאינה מסוכנת

20.0
25.5
59.0

2014

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

90.1

68.0

2013

2012

שיטות לטיפול בפסולת מוצקה
אחוז מתוך סך תפוקת הפסולת השנתית
57%

שפכים ביחס לייצור

מטמנת אשפה

מטר מעוקב  /טון מיוצר

מיחזור  /שימוש חוזר
שרפה
21.84

ייצור פוספט
ייצור אשלג

49%

38%

15.79

4%

0.96
2014

* הערה :כל הנתונים אינם כוללים את הנפח השנתי של השבת תמלחת לים

1.03
2013

1.00
2012

46%

19.16

17.65
14.07 13.47 14.41

אחסון באתר

49%

47%

1.08
2011

0.93
2010

0.96
2009

0.43
2008

0.1%

2014

4%

3%

3%

2%

2012

2013

המלח ,הנחשבת לחלק ממחזור חומרי הגלם .לפרטים נוספים אודות השפעת כיל
על ים המלח ,ראו בפרק "ניהול בר-קיימא של פעילויות הכרייה בים המלח" בדוח זה.
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להלן סקירת כמה מן המיזמים והיוזמות החדשים והקיימים המתבצעים בחברות כיל ברחבי העולם בנושא הפחתה וטיפול בפסולת ובשפכים:

מבט מקרוב – טיהור שפכים
בכיל רותם

אמצעים לטיפול
בפסולת נוזלית ומוצקה
ותוצרי-לוואי

החל משנת  2005מפעילה כיל רותם מיזם מקיף להפחתת כמות

במהלך תהליכי הייצור במתקני כיל מופקת

שם האתר ומיקומו

סוג היוזמה

תאור קצר

כיל ים המלח  -מגנזיום

מתקן ניסיוני לסינון מוצקים

המפעל מפעיל בימים אלו מתקן ניסיוני (פיילוט) לסינון מוצקים ,שנועד להפחית

השפכים ,המאפשר ייעול תהליכים ומִחזוּר מי שפכים לשני שימושים

את ריכוז החלקיקים המרחפים במי שפכים ,תוך שימוש בטכנולוגיית שק סינון.

עיקריים :השבתם לתהליך הייצור (למתקני הייצור) ולהרטבת דרכי

בשיטה זו חומרי קרישה ופיתות מקשרים את החלקיקים זה לזה ,ליצירת מקבצי

להיתרי ההזרמה ,מי שפכים מוזרמים למקורות

עפר.

חלקיקים כבדים יותר ששוקעים וניתן לסננם .טכנולוגיה זו מצויה כעת בשלבי

מים או לבריכות אידוי.

יתרונות השימוש במים ממוחזרים הם רבים ,וכוללים שימוש חוזר

ניסוי ומטרתה להמיר מי שפכים למים נקיים המכילים חלקיקים מרחפים בריכוז

כאמור לעיל בדוח זה ,כיל מיישמת את גישת

בחומרי גלם ,הפחתת צריכת המים בתהליך הייצור ,צמצום הצורך

מרבי של  20מ”ג לליטר ,כנדרש על-פי היתר ההזרמה לים .בשלב התפעול של

בהובלת שפכים אל מחוץ למפעל (בריכות ביוב) והרטבת דרכי עפר

הפיילוט הושגו תוצאות מבטיחות .הפיילוט אושר וכעת מתבצעות הכנות ליישום

התורמת להפחתת פליטות החלקיקים (אבק) כתוצאה מתנועת

בכל המפעל .בשל מספר קשיים טכניים שהתעוררו ,נדחתה הפעלת המתקן

משאיות ורכבים כבדים בדרכים אלה.

לסוף מארס .2015

פסולת תעשייתית מוצקה ונוזלית .בהתאם

התעשייה המשולבת ,אשר במסגרתה הפסולת
משמשת כתשומה בתהליכי ייצור חדשים .בנוסף
למיזמים השונים שצוינו בקשר לגישת התעשייה
המשולבת ,נוקטת כיל בצעדים שונים לצמצום
במקור (במונחי זרימה) של כמויות הפסולת
המופקת על-ידי חברות הקבוצה ,ולהרחיב את
היקף המִחזוּר של פסולת שניתן לטפל בה.

להלן כמה מן המקורות שבהם מבוצע מִחזוּר מי שפכים בכיל רותם:
בריכת הניקוזים – בריכה לאגירת מים ברמת חומציות נמוכה
המועברים מן האתר .המים מבריכה זו מועברים לשימוש חוזר
הן לשטיפת פוספט במתקן ההעשרה והן כמים ברמת חומציות

בשנת  2014נותר סך מי השפכים הנפלטים

נמוכה המושבים לתהליכי הייצור במפעל הדשנים ובמתקן

על-ידי כיל כמעט ללא שינוי בהשוואה ל2013-

פמ"א (פיתוח משאבי אנרגיה).

( .)0.5%+עם זאת ,כמויות מי השפכים היו
נמוכות משמעותית ( )11%-בהשוואה לכמויות
בשנת מדד הבסיס (.)2008

כיל נאות חובב

יוזמה לטיפול בשפכים

(תרכובות ברום)
כיל ים המלח  -ברום

הטלת “מס אקולוגי”  -אמצעי פנימי הכולל את עלות הטיפול במי השפכים
בתמחור המוצר.

מתקן טיהור שפכים

ב 2013-החלה פעילות מלאה של מתקן חדש לפירוק תמיסות (המופקות
כתוצר-לוואי של ייצור כלור) באתר הכלור של ברום ים המלח .מתקן זה ,שהפעלתו
החלה באופן ניסיוני (פיילוט) בשנת  ,2011משמש לנטרול מלא של ההיפוכלוריט
המופק באתר ,על מנת לחסוך בתשומות המשמשות לנטרול מי שפכים ,לשפר

מדי שנה ממוחזרים  383,000מ"ק מים באמצעות בריכת

את בקרת השפכים במפעל הכלור ,לאפשר מניעה במקור של מטרדים הנובעים

הניקוזים ,מתוכם  313,000מ"ק מועברים לטובת שטיפת

מברום ולהגביר את מודעותם ומעורבותם של העובדים.

פוספט במתקן ההעשרה ואז מועברים למאגר "דקל",

הסיבה המשמעותית ביותר לירידה בהיקף

ו 70,000-מ"ק מועברים לשימוש חוזר במפעל הדשנים

הכולל של הפסולת המוצקה שאינה מסוכנת

ובפמ"א.

שפכים .בנוסף ,נערכו מספר ניסויים (פיילוטים) לגיבוש פתרון לעמידה בתקנים

מאגר "דקל" – בריכת אגירה למים המכילים חלקיקיים דקים

בדבר טיפול בחלק משפכי האתר (המוזרמים לנחל הקישון) בהתאם להנחיות

של פוספט המגיעים מן התהליך במפעל העשרת הפוספט

ועדת ענבר .הפתרונות הוצגו ונדונו עם המשרד להגנת הסביבה.

שמפיקה כיל (בהשוואה ל )2013-הייתה
הפחתה משמעותית בכמות הגבס שנמכר
ופונה למטרות מִיחזוּר בכיל חיפה (דח"כ) .זוהי
גם הסיבה לירידה הקלה בשיעורי המִחזוּר

( 313,000מ"ק) ומים רגילים – מי רשת (כ 727,557-מ"ק

כיל חיפה (דח”כ)

יוזמה להפחתת שפכים

ב 2014-נקט המפעל בצעדים להזרמת שפכי מי האמוניה למתקן לטיהור

כיל רותם ,ישראל

יוזמה לטיפול בשפכים

מאז  2005מיישמת כיל רותם פרויקט מקיף להפחתת כמות השפכים.

כ 1,040,557-מ"ק מים ממוחזרים מדי שנה באמצעות מאגר

כיל איבריה

יוזמה לטיפול בשפכים

תוכנית רב-שנתית לשיקום מערומי מלח מצויה בעיצומה ,תוך הקדשת תשומת לב

מירידה ניכרת במיזמי בנייה (פסולת בנייה

"דקל" ועוברים לשימוש חוזר של כיל בהרטבת דרכי עפר

()Iberpotash

מהווה ,בדרך כלל ,חלק מרכזי מן הסך הכולל

במכרה.

בשנת  .2014הירידה המשמעותית הקודמת
בהיקפי הפסולת בשנת  2013נבעה בעיקר

של פסולת שאינה מסוכנת בכיל).

בשנה) .חלקיקי הפוספט שוקעים במים.

בריכות הגבס – בריכות אגירה גבסהנובע ממפעל החומצה

העלייה בתפוקת הפסולת המסוכנת בשנת

הזרחתית ולשפכים הנובעים ממפעל הדשנים (ניקוז של

 2014מיוחסת בעיקר לפינוי משמעותי של

 249,500מ"ק מי שפכים ממערכות הספיגה של מפעל

מצבורי פסולת מסוכנת (שאוחסנו בשנים

הדשנים) .הגבס שוקע לתחתית הבריכות והמים כולם מושבים

קודמות) בכיל נאות חובב.

למפעל החומצה הזרחתית לצורך שימוש חוזר בתהליכי הייצור.
מי עיבוי ממתקן  MAPבמפעל חומצה לבנה – מים המכילים
אמוניה ותחמוצת זרחן מועברים לשימוש חוזר במפעל החומצה
הזרחתית כחומרי גלם .בשנת  2014הועברו  57,500מ"ק מי
עיבוי לשימוש חוזר במפעל החומצה הזרחתית.

כיל ים המלח (מי”ה)

לסוגיית ניקוז מי שפכים וטיפול בבוצה.
יוזמה לטיפול בביוב

הושלם פרויקט להשבה של  100%ממי הנגר של המתקן ולשיפור הטיפול במי
הביוב של המתקן .בנוסף ,אושרה תוכנית להשבה של מערומי הפסולת המצויים
באתר.

כיל נאות חובב

מתקן לטיהור ביולוגי של שפכים

מגזר כיל מוצרים תעשייתיים מפעיל מתקן לטיהור ביולוגי של שפכי המפעל.

(תרכובות ברום)
כיל העולמית

יוזמות לטיפול בשפכים

מגזר כיל מוצרים תעשייתיים מפעיל מעבדה מוסמכת מיוחדת לבקרה וניתוח
איכות מי שפכים .בין היתר ,המעבדה מעורבת במגוון תהליכים לטיפולי המשך
שמטרתם לשפר את שיעור ההשבה של חומרים ותוצרי-לוואי ולשפר את איכות
מי השפכים ,תוך השגת חיסכון כספי משמעותי .דוגמה אחת היא תהליך ניסיוני
לטיפול במי שפכים המופקים מייצורו של מעכב הבערה  ,FR-245המכיל ריכוזים
גבוהים של מלח וחומרים אורגניים (מידע נוסף אודות פיילוט זה ראו בדוח
האחריות התאגידית של כיל לשנת “ ,2013אחריות סביבתית – צריכת מים”).
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פרק  :3אחריות סביבתית

שם האתר ומיקומו
כיל נאות חובב

סוג היוזמה

תאור קצר

מערכת עצמאית לפינוי שפכים

המערכת העצמאית לפינוי שפכים במפעל כוללת מערכת ניקוז מקומית ואת
בריכות האידוי של המפעל .המערכת נבנתה על-פי תקנים אמריקניים ,הכוללים
בקרת נזילוֹת ובקרת איכות אוויר .בשנת  2013הושלמה הבנייה והחל מסוף

(תרכובות ברום)

 2013מועברים כל מי השפכים של המפעל לבריכות האידוי החדשות.
מתקן סניטציה

כיל נאות חובב

המפעל מפעיל מתקן סניטציה לטיפול עצמאי בשפכים סניטריים (ביוב) .מי
הביוב המטופלים משמשים במגדל הקירור של המפעל ,הצורך כ 600-מ”ק מים

(תרכובות ברום)

ביום .נכון להיום ,כ 10%-15%-מן המים הנצרכים במגדל הקירור הם ממוחזרים,
ומשמשים גם במקלחות ובמטבח לשימוש העובדים.

מתקן עיבוי וסינון

כיל רותם  -פריקלאס

מגזר כיל מוצרים תעשייתיים הקים מתקן עיבוי וסינון לטיפול בפסולת מוצקה
במפעל .המתקן השלים את שלב ההרצה והחל בפעילות מלאה.

יוזמה לטיפול בפסולת

כיל נאות חובב

בהתאם לדרישות המשרד להגנת הסביבה ,החברה נדרשת לטפל בפסולת
קיימת (היסטורית) ובפסולת המופקת במסגרת התפעול השוטף .הטיפול

(תרכובות ברום)

יתבצע ,בחלקו ,במתקן ההשבה לחומצה הידרו-ברומית בנאות חובב ,ובחלקו
יועבר לטיפול חיצוני .בשלב זה ,המתקן מטפל בפסולת הנובעת מתפעול שוטף
במסגרת תהליכי הייצור במתקן ,והמתקן מצוי בשלב ההרצה של תחילת טיפול
בפסולת ההיסטורית.
כיל ים המלח

יוזמה למחזור עץ

כיל נאות חובב

יוזמה למחזור עץ

צוות ייעול יזם פתרון פשוט למחזור פסולת עץ שבעבר הייתה מועברת למטמנה
– לאחר פריקתם של מטעני עץ ,פסולת העץ ממשלוחים קודמים מועמסת
למשאיות ומשונעת לקבלן בנייה לצורך מחזור ושימוש חוזר .פתרון זה ,המפחית
את נפח הפסולת במי”ה ,חוסך בעלויות הובלה ,באגרות והיטלי הטמנה ומקנה
אשראי על הפקדת פסולת העץ.

באמצעות שיתוף פעולה ייחודי עם קרן מכון פסגה ,המקדמת את שיקומם של
צעירים הסובלים ממחלות נפש ,תורם המפעל באופן קבוע ארגזי עץ ששימשו

(תרכובות ברום)

לאריזת ציוד במפעל .הארגזים מועברים לנגרייה במעון החוסים ,שם הם משמשים
כחומרי גלם.

יוזמה לטיפול בפסולת

כיל איבריה ,ספרד

באמצעות מספר צעדים הננקטים בארבע השנים האחרונות ,השיגה החברה
עלייה של  95%בשיעור הק”ג הממוחזרים לעובד ,ושיעור נמוך  5% -בלבד  -של
יתרת פסולת רגילה.
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אחריות
חברתית

פרק 4

חומרי גלם

ה

לה ולוגי
סטי
וב
קה

פעילות כיל
לאורך מחזור
החיים:

י יצ ו ר

שוקי יעד

חזרה לתוכן העניינים

חזרה לתוכן העניינים

פרק  :4אחריות חברתית

כיל שואפת להשפיע לטובה על
כל האנשים שאיתם היא מקיימת
קשרים ,או אלו המושפעים
מפעילויותיה .שאיפה בסיסית זו
היא מרכיב מרכזי באסטרטגיה
העסקית של החברה ומושרשת
בערכי הליבה הארגוניים של כיל.
אחריותה החברתית של כיל
מתבטאת באסטרטגיה התאגידית,
המכוונת לתת מענה לצרכיהם
החיוניים של לקוחותיה בשלושת
שוקי היעד של החברה .לאור
אסטרטגיה זו ,החברה מזהה את
הצרכים החשובים ביותר עבור
החברה האנושית ובוחרת את אלו
בעלי הנגיעה הרבה ביותר לכיל.
הדבר מאפשר לכיל לפתח מוצרים
ופתרונות הנותנים מענה לצרכיו
העתידיים של העולם ,כדוגמת
דשנים המגבירים את תפוקת
המזון ,על מנת לעמוד בביקושים

הנובעים מן הגידול באוכלוסייה
והמחסור בשטחים ראויים לעיבוד.

חלק זה של הדוח נחלק לשני
חלקים:

יתרה מכך ,מחויבותה של כיל
לאחריות חברתית עוברת כחוט
השני בכל היבט של פעילות
החברה ,החל בקידום התנהלות
עסקית אתית ופרקטיקות העסקה
הוגנת ועד תמיכה בהתפתחות
עובדים והשקעה בקהילה .כיל
יצרה תרבות של יושרה ותכלית,
המאחדות בין עובדיה בכל רחבי
העולם.

החלק הראשון עוסק באחריותה
של כיל כלפי עובדיה ,כלומר יצירת
סביבת עבודה בריאה ,בטוחה
והוגנת והשקעה ביוזמות להעצמת
עובדים.

אחריותה החברתית של כיל
מנחה את החברה בתגובתה
לאתגר הטמון בפיתוח בר-קיימא
ובדרך שבה היא מנהלת את
פעילויותיה ,במטרה להיטיב עם
עובדיה החברה ומשפחותיהם ,וכן
עם הקהילה המקומית והחברה
האנושית בכללותה.

החלק השני עוסק במחויבותה
של כיל כלפי הקהילות שבהן היא
פועלת ואשר בקרבן מתגוררים
עובדיה .בנוסף ,עוסק החלק
השני של פרק זה באחריותה
של כיל כלפי הציבור הרחב,
באמצעות תמיכתה בשפע של
יוזמות המקדמות חינוך וחדשנות
המועילים לציבור כולו ,יוצרים
ערך ומסייעים בבנייתן של קהילות
חזקות יותר בכל רחבי העולם.

עובדים בחלוקה גיאוגרפית

4,940
614

סין

234

עובדים בחלוקה גיאוגרפית
2014
ישראל

4,940

5,238

גרמניה

1,539

1,317

1,267

ספרד

1,270

1,205

1,215

בריטניה

1,203

1,156

1,062

הולנד

494

462

450

ארצות הברית

1,123

1,121

1,080

סין

614

621

606

צרפת

343

351

350

ברזיל

234

132

96

אחרים

697

549

552

12,152

11,876

12,457

סה”כ מועסקים
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ברזיל

1,123

2012
5,198

1,270

ספרד

1,203

אחריות כלפי עובדים
2013

ישראל

הולנד

ארה”ב

343
1,539

גרמניה

בריטניה

697

צרפת

אחרים
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חזרה לתוכן העניינים

חזרה לתוכן העניינים

פרק  :4אחריות חברתית

כוח העבודה בחלוקה לפי מאפייני עובדים
אחוז העובדים המיוצג בסקר עומד על יותר
מ 60%-מעובדי כיל .כיל חותרת כל העת
לשפר את איסופו של מידע חברתי ברמה
הגלובלית ,ובכוונתה להמשיך ולהרחיב את
היקף המידע שנאסף ומדווח במהלך השנים
הקרובות.

אחוז קבוצת עובדים בכוח העבודה

אחוז הקבוצה מתוך כוח העבודה
עובדות (נשים)

14%

עובדים (גברים)

86%

עובדים במשרה מלאה

86%

עובדים במשרה חלקית

14%

עובדים במשרות שאינן ניהוליות

85%

עובדים במשרות ניהוליות

15%

עובדי קבלן

13%

עובדי צוות אבטחה בהעסקה ישירה

0.33%

86% 14%

עובדים בחלוקה לפי קטגוריות מגדר ,קבוצת גיל
והשתייכות לקבוצות מיעוט
מידע נוסף בנושאי תעסוקה:

עובדים במשרות שאינן ניהוליות

עובדים במשרות ניהוליות

אחוז עובדות (נשים)

13%

17%

אחוז עובדים (גברים)

87%

83%

אחוז עובדים מתחת לגיל 30

19%

14%

אחוז עובדים בגילאי 30-50

50%

50%

קיבוציים.

אחוז עובדים מעל גיל 50

31%

35%

עובדים בכירים בתפקידים מיוחדים וחברי

אחוז עובדים המוגדרים

הנהלה מועסקים בחוזי העסקה אישיים.

כמשתייכים לקבוצות מיעוט

1.1%

0.1%

אין עובדים מתחת לגיל .17
אין עובדים מתחת לגיל  21באתרי ייצור.
אין סכנה של עבודה בכפייה.
מרבית העובדים ,בעיקר בישראל,
גרמניה ,הולנד ,בריטניה ,ספרד וארה"ב,
מועסקים במסגרת הסכמי עבודה

ההתקשרות בחוזים אלו היא לתקופה
בלתי-מוגבלת אך ניתן לסיימם במתן
הודעה מוקדמת לעובד כנדרש.
העסקה עונתית מוגבלת ביותר (משמשת
בעיקר לתגבור כוח העבודה בייצור
כאשר ,למשל ,יש צורך בהגברה מהירה
של ייצור מוצרים לכיבוי שריפות יער או
במקרה שיש צורך בהחלפת עובדים
במהלך חופשות הקיץ).

עובדות (נשים)

14%
עובדים
במשרה חלקית

עובדים (גברים)

86%
עובדים
במשרה מלאה
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חזרה לתוכן העניינים

חזרה לתוכן העניינים

פרק  :4אחריות חברתית

"כיל אחת"
במהלך השנה האחרונה יישמה כיל תוכנית כלל-
ארגונית להעצמה ותרבות ארגונית ,תחת הכותרת
"כיל אחת" .תוכנית מפתח זו ,שהיא בעיקרה תוכנית
אסטרטגית ,מהווה אחת מאסטרטגיות משאבי האנוש
של החברה ונתונה לפיקוחה של ועדת הדירקטוריון

כיל אחת
תכלית אחת
מטרה אחת

התגמול ומשאבי אנוש.
במסגרת אסטרטגיית "כיל אחת" ,החברה פועלת
להאחדת המערכות והתהליכים בחברה (לדוגמה,
באמצעות מעבר למערכת ( ERPתכנון משאבים
לעסקים) גלובלית אחת) ,ולהגברת שיתוף הפעולה
ביישום שיטות עבודה מיטביות (better share
 )best practicesבכל חלקי החברה ,כדי להבטיח
את אספקת השירותים הטובים ביותר בשוקי הקצה
של החברה ולהימנע מפעולות ותהליכים נפרדים
ומנותקים זה מזה בחטיבות שונות של החברה.
החברה ממשיכה לאתר ולתגמל את עובדיה
המצטיינים ולקדם אותם למקומות הנכונים בארגון
בהם יוכלו לנצל את כישוריהם בצורה האפקטיבית
ביותר ,תוך נתינת תמריצים באמצעות תגמול
הולם והערכות ביצועים שיסייעו לכיל להגשים את
מטרותיה.
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חזרה לתוכן העניינים

פרק  :4אחריות חברתית

העסקה הוגנת
כיל מחויבת לתת הזדמנות שווה לעובדיה.

בראשית  2014פרסמה החברה מסמך

חוק ושמירה על סביבת עבודה בריאה ובטוחה,

מחויבות זו מושרשת במדיניות החברה,

עקרונות מנחים ,המאשררים את מחויבותה

לצד מחויבות החברה לציית לדיני ההגבלים

בנהליה ובפרקטיקות הנהוגות בה ,ובאיסור

לשמירה על זכויות האדם הבסיסיות של

העסקיים ,השוחד והשחיתות ולדיני הסחר

שמטילה החברה על הפלייה בלתי-חוקית מכל

עובדיה ,ובדגש על עמדתה הנחרצת של

בכל העולם .מסמך העקרונות בא בנוסף לקוד

סוג שהוא .כיל מתייחסת לעובדיה בהגינות

החברה נגד עבודה בכפייה ,העסקת ילדים

האתי של החברה ,המגדיר כללים להתנהלות

ומעריכה אותם אך ורק על בסיס תפקודם ,מה

והפליה ,ובעד הבטחת שוויון זכויות.

ראויה של החברה ושל עובדיה (כדוגמת כבוד

העקרונות המנחים כוללים את הנושאים

לאחר ,שוויון הזדמנויות).

הבאים :הזכות להתאגד; מניעת עבודה

בשנת  2014לא הוגשו כנגד החברה תביעות

בכפייה; מניעת עבודת ילדים; עידוד שוויון

כלשהן מצד עובדים בגין הפלייה.

שמאפשר לה לאתר את המועמדים הטובים
ביותר לקידום .החברה ,העובדים והקהילות
נהנים כולם מפירותיה של מדיניות העסקה
הוגנת זו.

הזדמנויות; איסור הפלייה והטרדה מכל סוג על

כיל מקיימת את כל דיני העבודה והתעסוקה

בסיס דת ,גזע ,שיוך אתני ,שיוך לאומי ,מגדר,

החלים בכל מקום שבו היא פועלת ,לרבות

העדפה מינית ,גיל או נכות; שכר הוגן ותנאי

החוקים הנוגעים לחופש ההתאגדות,

עבודה כנדרש בחוק ויותר מכך; העסקה על-פי

לפרטיות ,למשא-ומתן קיבוצי ,לעבודת ילדים

העסקה הוגנת לעובדי קבלן בישראל
כיל התקשרה בהסכמים עם קבלנים שונים

בשנת  2011הקימה כיל תת-מרכז למצוינות

מנגנוני אכיפה אשר כיל עושה בהם שימוש

בישראל לצורכי מיקור-חוץ ()outsourcing

בנושא דוח גולדשמידט להגנה על הזכויות,

זה מכבר במסגרת אכיפת דוח גולדשמידט

של שירותים מיוחדים אשר אינם חלק מעסקי

תנאי ההעסקה והתנאים הסוציאליים של

ביחס לקבלנים .במסגרת תוכנית האכיפה

הליבה של החברה ובתחומים המצריכים

עובדי קבלן העובדים באתרי החברה  .תת-

של החברה ,עורכת כיל ביקורות של קבלניה

מומחיות כגון אבטחה ,אריזה ,תחזוקה ,הסעדה

המרכז למצוינות משמש כיום כמוקד כיל לכל

הכפופים לתחולת החוק ,משמע קבלני ניקיון,

וניקיון וכו' .החברה מייחסת חשיבות רבה

הסוגיות הנוגעות לדוח גולדשמידט וליישום

הסעדה ואבטחה .ממצאי הביקורת ,הכוללים

לקיומם של תנאי עבודה הוגנים לכל עובדיה,

המלצותיו .בהתאם לכך ,הנהלים האחידים

פרטים בדבר הליקויים ,שמות העובדים

לרבות עובדי הקבלן אשר אינם נחשבים לעובדי

שגובשו על-ידי תת-המרכז למצוינות לצורך

הרלוונטיים ,היקף הליקויים שנמצאו ובקשה

החברה אך עבודתם מתנהלת באתרי החברה.

יישום ואכיפת דוח גולדשמידט מבוצעים כיום

לתיקון הליקויים – מועברים במלואם לקבלן

באורח דומה בכל אתרי כיל ,מה שמאפשר

ולממונה על יישום נהלי דוח גולדשמידט בכיל.

ועבודה בכפייה ולהפליה בתעסוקה ובמקום

כל עובדי הקבלן בכיל מקבלים מידע אודות

העבודה .עובדי החברה מועסקים על-פי תנאי

הקוד האתי של כיל ומצופה מהם לכבד

ההעסקה המקובלים במדינות שבהן הם

את הקוד האתי .החברה אינה מעסיקה

מועסקים.
בשנת  2012החלה כיל ביישום שלביה
הראשונים של תוכנית לאכיפת דיני עבודה.
מטרת התוכנית היא להבטיח כי כל פעילויות

תוכנית תגמול ארוך-טווח לעובדים

לחברה לקיים אכיפה מרבית לטווח ארוך
במהלך עבודתה עם קבלנים.

עובדים מקבלנים שאינם מחויבים לעמידה

על מנת לוודא שחברות קבלן פועלות על-פי

בקריטריונים של זכויות אדם והעסקה הוגנת.

חוקי המדינה והמלצות ועדת גולדשמידט,

קבלן בתחום הניקיון והאבטחה .חלקן של

מפעילה כיל ביקורות פנימיות וחיצוניות.

הטבות אלה נכללו זה כבר בדוח גולדשמידט

במסגרת התהליך נבחנתם מידת ציותם

ונכללו בביקורת שנערכו על-ידי תת-המרכז

של קבלנים לתנאי הסף שנקבעו בדוח

למצוינות של כיל לעניין דוח גולדשמידט.

גולדשמידט ,המוטמעים בחוזים שנחתמו

בעקבות צווים אלו ,שילבה כיל את ההטבות

עם החברות הקבלניות .הבקרות הפנימיות

החדשות במסגרת הדרישות הקיימות בדוח

מחייבות את המבקר של חברת הקבלן לערוך

גולדשמידט.

על-פי החלטת דירקטוריון כיל וחברות-הבת
שלה בישראל ,מאוקטובר  2004ואילך ,קבלנים

כיל מאמינה בכנות ,כי כל אחד מעובדיה ,בכל מגזר ,בכל אזור
גיאוגרפי ובכל תפקיד ,ממלא תפקיד חשוב במימוש האסטרטגיה

נדרשים לשלם שכר הגבוה משכר המינימום

והחזון של הארגון ,ועל כן זכאי להיות שותף בהצלחתה של החברה.

הקבוע בחוק .על-פי החלטה זו ,הקבלנים

עורכי-דין לדיני עבודה ,ותיעוד כל הפרקטיקות

בכדי לאפשר לעובדים להיות שותפים וליהנות באופן ממשי מרווחי

נדרשים לשלם שכר הגבוה ב 5%-לפחות

הנוגעות לדיני עבודה .שלביה הראשונים של

החברה ,בשנת  2014השיקה כיל תוכנית תגמול ארוך-טווח

משכר המינימום ,ולשלם עבור הפרשות מעסיק

התוכנית הושלמו .בוצע זיהוי ומיפוי של כל

לעובדים ,המיועד לעובדי כיל שאינם מקבלים מן החברה תמריצים

לקרן פנסיה ולקרן פיצויי פיטורים ,ימי מחלה,

הפערים בין דיני העבודה במקומות שבהם

בניירות ערך (כ 11,800-עובדים בכל העולם).

דמי ביגוד נאותים ושי לחג.

מטרתה של תוכנית זו היא לחזק את המעורבות והמחויבות של

על מנת להבטיח את השמירה על זכויותיהם

עובדי קבלן .הביקורת נערכת בהתאם לנהלי

עובדי החברה לצמיחתה של כיל בדרך של יצירת תמריץ פיננסי.

של עובדי קבלן ,בשנת  2006אימץ צוות

ביקורת מקובלים על מנת להשיג מידה סבירה

במקרה שהחברה עומדת ביעדי הצמיחה שלה ,תשלם כיל לכל

ההנהלה של כיל באופן מלא את המלצות

של ביטחון שהנתונים המוצגים אינם כוללים

עובד תגמול בסכום של עד  1,500דולר בשנה עבור תרומתו

ועדת גולדשמידט בנושא ,ומאז ננקטו מאמצים

שגיאות מהותיות כלשהן.

ניכרים להבטיח את יישומן של ההמלצות

(בישראל בלבד) .כיל תשיג יעד זה באמצעות
הכשרת עובדים וקורסי ריענון ,ביקורת של

כיל מקיימת פעילות בהיקף ניכר לבין המצב
בשטח .לא זוהו פערים משמעותיים ,אך
גובשה תוכנית לצורך סגירת הפערים הקטנים
במקומות שבהם אותרו.
נכון להיום ,התוכנית לאכיפת דיני העבודה

לרווחיה (הוצאה כוללת עבור כיל בסכום של עד  17מיליון דולר

מצויה בעיצומה וצפויה להימשך שלוש שנים

בשנה) .סכום זה יוענק בנוסף לבונוסים ותגמולים המוענקים

במסגרת פעילויותיה השוטפות של החברה

נוספות.

לעובדים על-ידי המגזר או החברה הספציפיים שבהם הם עובדים.

בכל אתריה בישראל.
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משרד הכלכלה ומשרד האוצר .צווי ההרחבה
מוסיפים הטבות סוציאליות נוספות לעובדי

המעסיקים עובדים במפעלי כיל בישראל

כיל מתבצעות תוך ציות לדיני העבודה

במהלך  2014נחתמו שני צווי הרחבה על-ידי

בדיקה אקראית ומדגמית של תנאי ההעסקה
של עובדים ולהגיש דוח חצי-שנתי .בנוסף
החליטה כיל להעסיק מבקר חיצוני אשר יבדוק
את תנאי ההעסקה בקרב מדגם אקראי של

החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה,
אשר נכנס לתוקף במהלך  ,2013כולל
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העצמת עובדים
הכשרת והסמכת עובדים
כיל משקיעה דרך קבע ובשיטתיות בהעצמה ובפיתוח של מנהליה
ועובדיה ,באמצעות תוכניות הכשרה ,העשרה והנחייה מטעם צוות
החברה ,וכן מימון ותמיכה בהכשרות חיצוניות.

תוכנית כישרונות

העצמת נשים

בשנת  2014החלה כיל ביישום שני השלבים

במסגרת יעדה של כיל לקדם נשים בשדרה

הראשונים של שתי תוכניות ניסיוניות חדשות

הניהולית של החברה ,בשנת  2014החלה

לאיתור וקידום כישרונות ,האחת בתחום המו"פ

החברה ביישום פרויקט מיוחד להגברת שילובן

והשנייה בתחום ה( CAPEX-הוצאות הון).

של נשים בתפקידי ניהול.

מטרתן של תוכניות אלה היא להפוך את כיל

להלן כמה מיוזמות הפיתוח
הארגוני המרכזיות של כיל:

למעסיקה אטרקטיבית ("מעסיק מועדף") עבור
מהנדסים ובוגרי לימודי כימיה ולפתח תוכניות
גלובליות ללימוד והכשרה לצרכי העשרה .על

מקצועיים ,כנסים ,סמינרים ועוד .צוות ההנהלה
של המרכז מורכב מנציגים מכל מגזר .בנוסף,
גויסו מנהלי הכשרות ופיתוח אשר יחלו
בפעילותם במסגרת מרכז שירותים משותף
באירופה ובאמריקה.
מרכז הלימוד ויחידות אחרות עורכות הכשרות
תקופתיות בנושא תוכניות הציות הפנימיות של
כיל ,לרבות בתחומי הגבלים עסקיים ,ניירות

כיל להרחיב את התוכניות גם לחלקים אחרים

השלב הראשון ,איסוף מידע ,לרבות איסוף

בארגון.

אחת לרבעון ,החל משנת  ,2013מרצה מנכ"ל
החברה בפני פורום המנהלים באמצעות

כיל ,פורום ההנהלה הבכירה של כיל ומנהלים

של הארגון.

ביישום מספר תוכניות לפיתוח מנהלים ברמות

מפי המנכ"ל .המשתתפים מוזמנים לשאול

שונות.

שאלות באופן מקוון .פעילות זו מעודדת

.Webex

תרבות של תקשורת פנימית ומוסיפה ממד
נוסף למערכת היחסים בין המנהל לעובדים,
ובמקביל מספקת למנהלים הזדמנות לפגוש
את עמיתיהם ולהרחיב את ידיעותיהם אודות
החברה אל מעבר לסביבת הפעילות האישית

מודל כשירויות ניהוליות גלובלי
בשנת  2013החלה כיל לעשות שימוש במודל
כשירויות ניהוליות גלובלי ואחיד ,כתשתית לתוכניות
פיתוח ארגוני ארוך-טווח וככלי מהותי לפיתוח
משאבי האנוש בחברה.

אנשי מקצוע בתחומים שונים ,ביצוע סינונים
ראשוניים וקורסי הכשרה (בתפקידי תפעול
ותחזוקה) ,הכנת תיאורי תפקיד מפורטים
(בתפקידי תפעול ,תחזוקה ,בטיחות ,אבטחה,

במקביל ,עורכות חברות הקבוצה תוכניות
לפיתוח סגל למנהלים ברמת המגזר ומנהלים
בדרג הביניים.

בחברות כיל בכל רחבי העולם .המודל מבטא את
ערכי היסוד העסקיים ואת הדרך שבה הארגון
מצפה ממנהיגיו להתנהג.

מטפח את
הקשר
הבינאישי

במהלך  2013-2014ביצעה כיל הערכה של
יכולותיהם האינדיבידואליות של כל מנהליה הבכירים
לצורכי פיתוח אישי וארגוני המתבסס על מודל
על הערכות אלה ,והמידע שימש כבסיס לתוכניות

שימוש במודל להערכת צורכי ההכשרה והפיתוח
של עובדים ומנהלים .הטמעתו של מודל הכשירות

עול על פי
ערכי
לפ
כיל
דוגמא
אישית

ב
יצו
ע
י
ם

חושב ופועל
באופן
אסטרטגי

מבין את
השוק

לקיחת
אחריות

יוזם ומנהל
את השינוי

יושרה

פועל
בנחישות
ובהחלטיות

תה

פיתוח אישיות עבור מנהלים בכירים ולתוכניות
פיתוח צוותיות להנהלה הבכירה .בנוסף ,נעשה

לא
לנה

הכשירויות הניהוליות .גובש תהליך משוב המבוסס

מניע לעבר
תוצאות

מספק ערך
ללקוח

מקדם גישות
חדשניות
באירגון

ע

רמת המקצועיות של עובדי כיל ,לרבות הכשרת

מנהלים.

בכיל בכל רחבי העולם.

ממנהלים על מנת לבצע בהצלחה את תפקידם

מעורר
השראה
ומוטיבציה
בעבודת
צוות

מפתח
ומעצים את
האנשים

את
ה
פ

תה
ילו

ואתיקה .פעילויות נוספות נועדו להעלות את

פיתוח למנהלים ,בהשתתפותם של כ60-

לצוותיהם .בדרך זו מועבר מידע לכל המנהלים

קונקרטיים ,של המאפיינים העיקריים הנדרשים

הא

שים
נ

לה
תוות

מנהל
מורכבות
ארגונית

מקדם
שיתופי פעולה
חוצי גבולות

יי ש
ל

םר

היא תהליך מתמשך .היעד הוא להתאים את המודל
לתהליכים ניהוליים מרכזיים נוספים ,כגון פיתוח
מנהלים בכל הרמות ותכנון עתודות ניהוליות.
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סקית
עי

בשנת  2014התקיימו  4מחזורים של תוכניות

שלהם .המנהלים נדרשים להפיץ את המידע

בלב מודל הכשירות ניצבת הגדרה ,במונחים

ערך ,בטיחות ,אקולוגיה ,מניעת הטרדה מינית

שלה .עם הזמן ,הדבר יאפשר לכיל לנצל באופן

נהלים והליכים בחברה ,שאלונים וראיונות

בשנת  2014המשיכו חברות כיל בישראל

.2014

גלובליים ,בסיועם של מומחים חיצוניים.

תכניותיה ,פעילותה השוטפת ותהליכי העבודה

אישיים עם חברי ועדת ההנהלה הגלובלית של

מאזינים לסקירה אודות החברה ישירות

מנהלים בכירים ,מתוכם  15משתתפים במהלך

בראשות הסמנכ"ל הבכיר למשאבי אנוש

של חשיבה רב-תרבותית ומגוונת במסגרת

טוב יותר את הפוטנציאל הניהולי של החברה,

חברי הפורום ,כ 350-מנהלים בדרגים שונים,

כ 185-מנהלים בכירים נטלו חלק ב12-

זו יעניק לחברה כלים טובים יותר לשילובה

לקדם גיוון וחשיבה עצמאית ,ולשפר את יעילותו

תוכנית פיתוח למנהלים
בכירים

מחזורים של תוכנית כלל-ארגונית לפיתוח

כיל מאמינה כי ביצועה של תוכנית ארגונית

בחברה .את התוכנית מוביל צוות היגוי

ל

פיתוח פתרונות ארגוניים בסוגיות משותפות
לחברות כיל ,פיתוח והכשרת מנהלים ,קורסים

הגלובלית ,ולאחר מכן בכוונת החברה ליישם

מטרת הפרויקט היא להגביר את המגוון

ה
נהי

ומנהלים .המרכז עוסק במספר תחומי מפתח:

ותוצג בפני מנכ"ל כיל ובפני ועדת ההנהלה
באופן מיידי את ההחלטות שיתקבלו.

ג
את

לתיאום ההכשרה וההסמכה של עובדים

במתכונת בין-מגזרית.

על-ידי הסמנכ"ל הבכיר למשאבי אנוש גלובליים

איה
גל

מרכז למידה של כיל פועל בישראל ואחראי

מרכז הלמידה פעילויות פיתוח מנהלים שוטפות

של מידע זה ,לרבות המלצות לביצוע ,נסקרה

ו
בלית

מרכז למידה

אקולוגיה וניהול פרויקטים) ,וכו' .בנוסף ,עורך

פורום מנהלים – תקשורת
מנכ"ל

בסיס תוצאות התוכנית ,במהלך  2016צפויה

בדרגי השטח ,הושלם במלואו .המצגת הסופית

כיל בע״מ | דוח אחריות תאגידית 2014

151

חזרה לתוכן העניינים

חזרה לתוכן העניינים

פרק  :4אחריות חברתית

שינויים ארגוניים
שינויים מבניים בחברות כיל מתבצעים בדרך כלל בהסכמה עם ועדי

הכנת עובדים לפרישה

בהתאם לחקיקה המקומית בכל אזור פעילות.

כיל משקיעה מאמצים ניכרים במתן סיוע לעובדים והכנתם לקראת

העובדים .בכל המקרים ,פעולות הנוגעות למשאבי אנוש מטופלות

פרישה .חלק מחברות כיל בישראל עורכות קורס הכנה לקראת פרישה בן
 6-14ימים ,העוסק בהיבטים שונים של המעבר מחיי עבודה לחיים לאחר

קצב תחלופת עובדים

הפרישה .הקורס כולל הרצאות וסדנאות במגוון נושאים הרלוונטיים
לגמלאי החדש ,כגון:
היבטים פסיכולוגיים של הפרישה ,השפעת הפרישה על המשפחה

כיל מתגאה בהיותה חברה מובילה בתחום היציבות התעסוקתית .מרבית

ועל חיי הנישואין ,והרצאות של מטפלים זוגיים בדבר מערכות יחסים

עובדי כיל עובדים בחברה לאורך שנים רבות ,ובמקרים רבים לאורך עשורים.

ואינטימיות לאחר הפרישה.

כיל מציעה לעובדיה תנאי העסקה מצוינים ,כמו גם מסלולי קידום ומסלולים
מקצועיים .לפיכך ,קצב תחלופת העובדים בכיל הוא נמוך בהשוואה לענפים

הרצאה של עורך-דין בדבר ניהול נכסי המשפחה ,לרבות צוואות

אחרים במשק בכלל ובענף בפרט .גם כאשר חלה האטה בעסקים ,כיל עושה

וירושה.

כל מאמץ להגן על זכויותיהם של עובדיה ולהמשיך להעסיקם .עם זאת ,חלק

הרצאות בנושאי בריאות ,לרבות תזונה נכונה ופעילות גופנית ,פנאי

מיחידותיה העסקיות של כיל ניצבות בפני מיתון כלכלי חריף ועליהן להתאים

והתנדבות בקהילה.

את מבנה העלויות בכדי להפוך את פעילותן לתחרותית יותר .לפיכך ,בסוף

הרצאה בדבר ניהול כלכלת המשפחה ,לרבות זכויות במס הכנסה

 2013ובתחילת  2014ביצעה כיל שינוי מבני במפעל הפוספטים בישראל.

ובביטוח לאומי.

הדבר הוביל לסכסוך בין הנהלת כיל רותם לבין ועד העובדים באתר .לאחר
שביתה בת  33יום ,הגיעו הצדדים להסכם.

תדירות סדנאות הפרישה נקבעת בהתאם לצורך ,או בעת יישום תוכניות
לפרישה מוקדמת .בני ובנות הזוג של העובדים הפורשים משתתפים
בחלק מן המפגשים.
בנוסף ,חלק מחברות כיל מעניקות תמיכה נוספת בעת עזיבת העבודה
(פרישה או פיטורין):

תחלופת עובדים – בחלוקה לפי גיל ומגדר

פיצויי פיטורים המחושבים גם בהתאם לגיל ולמשך התעסוקה של
העובד;

סה”כ עובדים שעזבו את כיל במהלך ( 2014מכל

סה”כ עובדים חדשים שהצטרפו

סיבה שהיא ,לרבות פרישה מרצון ,פיטורין ,פרישה

לכיל במהלך 2014

סיוע במעבר לשגרת חיים שאינם חיי עבודה;
תוכניות אחרות לסיוע במעבר ,שנועדו לתמוך בעובדים שפוטרו או

לגמלאות או מוות)
עובדות (נשים) מתחת לגיל 30

29

9

עובדות (נשים) בגילאי 30-50

60

28

עובדות (נשים) מעל גיל 50

7

33

עובדים (גברים) מתחת לגיל 30

111

41

עובדים (גברים) בגילאי 30-50

145

63

עובדים (גברים) מעל גיל 50

30

244

שיוצאים לגמלאות;
תוכניות פרישה מוקדמת במסגרתן ניתנת לעובדים אפשרות
לפרישה בשלוש תחנות יציאה (גיל  ,58גיל  60וגיל .)62

* אחוז העובדים המיוצגים לעיל עומד על מעל  60%מכלל כוח העבודה בכיל.

152

כיל בע״מ | דוח אחריות תאגידית 2014

כיל בע״מ | דוח אחריות תאגידית 2014

153

חזרה לתוכן העניינים

חזרה לתוכן העניינים

פרק  :4אחריות חברתית

בטיחות וגהות בעבודה
בתרשימים שלהלן מוצגים נתונים אודות תאונות והיעדרויות בשנים :2008-2014

סה”כ ימי היעדרות בגין תקריות בטיחות
עובדי חברה בלבד2008-2014 ,

3,788
3,084
2,477 2,618

2013 2014

2,457

2012

2011

נתוני תאונות השוואתיים2008-2014 ,

2,735 2,730

2010

2009

2008

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

שיעור תאונות עבודה ()IR

1.4

1.3

1.1

0.9

0.84

0.83

0.83

שיעור ימי היעדרות מעבודה ()SI

41

28

31

22

28.6

23.3

23.0

* תאונות עבודה שאינן קטלניות מחייבות לפחות יום היעדרות אחד עקב התקרית.

אמצעים לשמירה על סביבת
עבודה בטוחה ובריאה
ייצור תעשייתי בכלל ,ובתעשיית הכימיקלים בפרט ,מחייב טיפול בחומרים
מסוכנים וביצוע תהליכים הכרוכים בלחצים וטמפרטורות גבוהים,

סה”כ תאונות עבודה

המחייבים נקיטה באמצעי הגנה מיוחדים .חלק מן המוצרים ,חומרי הגלם

עובדי חברה בלבד2008-2014 ,

ותהליכי הייצור בכיל כרוכים בסיכון גבוה למי שחורג מתקני הבטיחות
המקצועיים הנחוצים או שאינו נוקט באמצעי ההגנה המתחייבים.

בשנת  2014לא אירעו בכיל תאונות

191

קטלניות.

במפעלים ,כיל פועלת בהתאם לתקני בטיחות וגהות מחמירים הקבועים

171

 168בני אדם היו מעורבים בתאונות
עבודה שאינן קטלניות ( 131עובדי כיל

148
131

ו 37-עובדי קבלן).

150

על מנת להבטיח את בטיחותם של העובדים ושל מבקרים אחרים
בחוקים ובתקנות המקומיים והבינלאומיים .כיל משקיעה משאבים רבים
בהכשרה ובהדרכה ,כמו גם באמצעי בטיחות אחרים ,על מנת לשפר כל

135

העת את הבטיחות והגהות בעבודה ולמנוע תאונות.

120

בכיל אין עובדים המעורבים בפעילות
תעסוקתית המתאפיינת בתחלואה גבוהה

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

או בסיכון גבוה למחלות ספציפיות.
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חזרה לתוכן העניינים

חזרה לתוכן העניינים

פרק  :4אחריות חברתית

היעד :אפס תאונות
עריכת סקרי סיכונים ומפגעים על מנת

פיתוח צוותי חירום ,ברמת הכשרה

תאונות .על מנת להשיג יעד זה ,כיל חותרת כל

למנוע חשיפת עובדים לחומרים ותהליכים

כיל פועלת בנחישות להשגת היעד של אפס



והסמכה גבוהה ,במפעלי החברה על מנת

העת לשיפור ולמצוינות בתחום הבטיחות בכל

מסוכנים במפעלים .בשנת  2013ביצעה

לתת מענה ראוי למקרי חירום תעשייתיים

אתריה.

החברה עבודה מקיפה בשיתוף פירמת

ואסונות טבע;

בכדי להגשים את היעד ,כיל נוקטת בצעדים

הייעוץ  Ernst & Youngלהגדרת גורמי

הבאים:

סיכון ואמצעים מדידים לשיפור נוסף;

יישום תהליכים ממוקדים ,לרבות תוכנית

הצעת בדיקות רפואיות תקופתיות

בטיחות משימתית ותוכנית "בטיחות

לעובדים ,ותוכניות מניעתיות בתחום

בראש";

הרפואה התעסוקתית ,בשיתוף עם

יישום מתמשך של מתודולוגיית ניהול
סיכונים תפעולי לניהול ומניעת סיכוני
בטיחות;

בתי-חולים ומומחים בתחום ,בתוך תחומי
המפעלים;
עריכת פעילויות כלל-ארגוניות להטמעת

הכשרה מקיפה בתחום הבטיחות
הסְמָכוֹת לעובדים ,ספקי
ומערכות בקרת ַ
שירותים ועובדי קבלן;
ביצוע בדיקות וניטור סביבתי ובריאותי
בשטחי עבודה כנדרש על-פי התקנות
ומדיניות החברה ,להבטחת בריאות
העובדים;

מידע ומודעות לבטיחות ,הפצת לקחים
שהופקו ,קבלת משוב ,ועידוד תוכניות
ורעיונות מצד העובדים;
פיתוח מערכת בקרה ממוחשבת לניהול
בטיחות וגהות בחברות ,בדגש על מתן
הכשרה לכלל העובדים בנושאי המידע

עריכת תרגילי חירום בתרחישים שונים
בהתאם לתוכנית השנתית;
עדכון סקרי הבטיחות בכל התקריות
העלולות לפגוע בחברה אם יתרחשו,
בסיוע יועצים חיצוניים ,ובשילוב עם
תקנות ניהול הבטיחות אשר נכנסו
לתוקף בישראל באוגוסט ;2014
תיאום פעילויות (הרמוניזציה) בנושא
תהליכי ניהול בטיחות בין כל חברות
קבוצת כיל;
המשך יישום תוכנית "בטיחות בבית"
(לאחר שעות העבודה) ,אשר יישומה
הגלובלי החל בשנת ;2014

הבטיחותי הרלוונטי לעיסוקם;

הכשרה ולימוד בנושאי בטיחות וגהות;

נושאי בטיחות וגהות נכללים בחוזי ההעסקה
של החברה .הסכמים אלו כוללים הוראות
בדבר חובת בדיקות רפואיות טרם תחילת
העסקה וכן בדיקות רפואיות קבועות
במהלכה ,אשר תדירותן נקבעת בהתאם לגיל

בדיקות תקופתיות.

מנהלים רבים במפעלי כיל בישראל עוברים
קורסי הסמכה בתחום הבטיחות בעבודה,

העובד ולתפקידו .תקנות העבודה כוללות ,בין

בחברות-הבת של כיל פועלות ועדות בטיחות

היתר ,הוראות במגוון נושאים ,לרבות היגיינה,

הכוללות נציגות שווה של העובדים וההנהלה.

וכן צעדים משמעתיים מפורשים במקרה של

כל ועדה מגדירה ומיישמת הוראות בטיחות,

מתבצע יישום של תוכניות אכיפת בטיחות

הפרות בטיחות.

כגון חיוב שימוש בציוד מיגון אישי ,חיוב בביצוע

חוזי ההעסקה של החברה בישראל מכסים

בדיקות רפואיות תקופתיות לעובדים ,הטלת

את כל תחומי הבטיחות והגהות המנויים

קנסות בגין הפרות בטיחות וכו'.

"כמעט ונפגע" מתבצע בכל חברות קבוצת כיל.

להלן:

חלק מחברות-הבת מעניקות פרסים לעובדי

לצד הפעילויות האינטנסיביות המנויות לעיל,

ניהול משותף – ועדות עובדים לבטיחות
וגהות;
השתתפות נציגי עובדים בביקורות
בטיחות וגהות ,בקרות וחקירת תאונות;
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עבודה שאינה בטיחותית;

הישגים בתחום הבטיחות.

הנערכים מטעם משרד הכלכלה.

ציוד מיגון אישי;
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מנגנון קובלנות – הזכות לסרב לבצע

מקוריים ומתקדמים לשיפור הבטיחות .מדי
שנה נערכות תחרויות נושאות פרסים עבור

כיל ולעובדי קבלן עבור הצטיינות בתחום
הבטיחות ,ואחרות מקיימות תחרויות שנתיות
בתחום הבטיחות בין היחידות השונות בארגון.

וגהות בכל המגזרים ,זאת בנוסף לביקורות
פנימיות וחיצוניות על בסיס קבוע ,בכדי לוודא
ציות לחוק ולנהלי כיל .ניתוח תאונות ואירועי

מיושמים בכיל פרויקטים מותאמים וייעודיים
לטיפול בנושאי בטיחות וגהות ,בשאיפה
לשלבם כחלק אינטגרלי בתרבות התאגידית.

החברה הקימה צוותי שיפור הפועלים
במפעלים לפיתוחם ויישומם של רעיונות
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חזרה לתוכן העניינים

חזרה לתוכן העניינים

פרק  :4אחריות חברתית

מיזמי תרבות בטיחות
פרויקט מנהיגות
בטיחותית פרויקט

שגרת פעילות :על המנהלים להבטיח

פרויקט המנהיגות הבטיחותית של כיל מקדם

תפעול בהתאם לנהלים בשלושה תחומים

המתודולוגיה שבבסיס התוכנית מושתתת על
שלושה יסודות:

עיקריים:

למידה הדדית המבוססת על ההבנה כי

"בטיחות בבית"
בנוסף למאמצים לשיפור הבטיחות במקום
העבודה ,מקדמת כיל בטיחות עובדים גם מחוץ
לשעות העבודה .במהלך  2014יושמה תוכנית
"בטיחות בבית" במטרה להפחית את מספר

ההקפדה על בטיחות היא תוצאה של תרבות

ניהול הפעילויות על רצפת המפעל;

ארגונית ראויה.

התאונות המסוכנות מחוץ למקום העבודה.

סיכום ,תקשורת ובקרה;

הוקמה ועדת היגוי שכללה ייצוג גיאוגרפי נרחב

למידה.

(אירופה ,ארה"ב ,אסיה (סין) וישראל) ונערכו

במפעלי ים המלח ,מנהלים שולבו ביחידות
שאינן אלו המצויות תחת ניהולם ,ושם ערכו

שפה משותפת :איחוד מאגרי מידע

ראיונות ובדיקות וסקרו את הפעילות ,על

למדידה ,ניהול תיקים ושיפור לטווח ארוך;

מנת ללמוד ולהכיר את ההיבטים השונים של

משרד מרכזי לניהול פרויקטים (:)PMO

הניהול ,לרבות בטיחות .בסיומו של שלב זה

על מנת לשמר את שגרת הפעילות וליישם

נפגשו המנהלים ה"משולבים" עם המנהלים

תרבות של בטיחות ,יש לקיים PMO

האורגניים של היחידות שבהן "שולבו" ,ודנו

מרכזי .ה PMO-הוא כלי רב-עוצמה עבור

עימם בממצאיהם .ששה חודשים לאחר

מנהלים בדרג הביניים ומנהלים בכירים.

מכן ,נערכה פגישה נוספת שבה סקרו שני

סקרים בקרב העובדים על מנת למפות את
הנושאים הדורשים תשומת לב .שריפות ,גז
וחשמל זוהו כנושאים המובילים מבחינת מידת
העניין .בנוסף ,העובדים קיבלו הנחיה להתקין
אפליקציית עזרה ראשונה מקומית בטלפונים
הסלולריים .האפליקציה מציעה למשתמשים
כלים להתמודדות עם מצבי חירום העלולים

המנהלים את השינויים שנעשו במהלך
התקופה שחלפה .המנהלים שיתפו פעולה

לעובדים מידע בדבר הנושאים שעלו בסקר.

פורום כיל למצוינות
בתחום הבטיחות
התאגידית הגלובלית

שיפור ביצועי הגורם
האנושי

ומשחקים לשימוש המשפחה ,שמטרתם

מחברות כיל בישראל ובעולם .הפורום דן
בהנחיות וקווי מדיניות ,ומציג אירועים ופעילויות
שהתקיימו בחברות כיל השונות.

בנוסף ,כחלק מן המאמץ לשפר את הבטיחות
בבתי העובדים ,חולקו במפעלי כיל דפי מידע

מעל  150צוותי למידה ושיפור פועלים במתקני

להגביר את המודעות ולספק כלים לצמצום

כיל באמריקה .צוותים אלו פועלים על בסיס

המפגעים בבית ובסביבתו .כך למשל ,עובדי

הנחת היסוד לפיה בטיחות איננה רק היעדר

תרכובות ברום קיבלו משחק קלפים משפחתי

תאונות ,אלא דווקא קיומם של אמצעי הגנה.

העוסק בבטיחות בבית ,ולעובדי החברה
בסנט-לואיס שבארה"ב חולקו עלונים העוסקים
בדרכים לזיהוי "קרח שחור" (הצטברות קרח

כיל מפעילה פורום למצוינות בתחום הבטיחות
התאגידית הגלובלית ,הכולל אנשי צוות בטיחות

"מנווטים בטוח –
חניכים מובילים חניכים".

להתעורר .בשלב הבא של התוכנית ייעשה
שימוש באמצעים שונים על מנת להעביר

באופן מלא והתהליך הסתיים בהצלחה.

באתר החברה בגרמניה זכו חניכים של כיל במקום
השלישי בתחרות הגרמנית הארצית לנוער בנושאי
בטיחות בעבודה לשנת  ,2014בזכות תרומתם
לתוכנית הבטיחות המיושמת באתר –

תוכנית לשיפור ביצועי
מנהלים – כיל בריטניה
התוכנית לשיפור ביצועי מנהלים המיושמת
בכיל בריטניה כוללת את הצעדים הבאים:

תוכנית הבטיחות של
כיל דשנים

הגדלת מספר הביקורות;

מטרת התוכנית היא לחזק את היכולות וכישורי

שיפור תחקירי סיכום משמרת :התמקדות

המנהיגות של המנהלים ,תוך הבנה שיכולותיו

ב"איך" בוצעה העבודה ,ולא ב"מה"

ומנהיגותו של מנהל = בטיחות = יכולת =

שבוצע;

איכות.

על גבי כבישים ודרכים) וכיצד יש להגיב על
מנת להימנע מתאונות דרכים במקרים של
הצטברות קרח .עובדי מפעלי ים המלח קיבלו
פנסים לחבישה על הראש ,גלאי גז וגלאי עשן
להתקנה בבתיהם במסגרת "בטיחות בבית".

שיפור איכות הביקורות באמצעות אימון
אישי (קואוצ'ינג);

מדידת מנהלים בכירים בהתאם לכמות
הזמן שהיו בשטח.
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חזרה לתוכן העניינים

חזרה לתוכן העניינים

פרק  :4אחריות חברתית

בריאות עובדים

אבטחה הכולל חדרי בקרה; בנוסף ישנו

במהלך ארבע השנים האחרונות הפעילה כיל

נוהל פעולה סדור להתמודדות עם איומים

תוכנית בריאות לשיפור בריאותם ותפקודם

מתפתחים.

בתגובה לעלייה המתמדת בהיקף וחומרת

של העובדים (צמצום גורמי סיכון למחלות

מעבר לכך ,יישמה החברה שיפורים ניכרים

האיומים בתחום מערכות המידע והסייבר,

לב ומחלות אחרות ,וצמצום היעדרויות בשל

באבטחתם של מפעלי כיל:

מחלה) ,ולשיפור שביעות הרצון בעבודה.
התוכנית כללה שלושה מרכיבים:
.1

ברמה האישית :הדרכה אישית לעידוד
פעילות ,כושר גופני ותזונה נכונה.

.2

.3

הכולל חיישנים ,ומעגל אבטחה פנימי לניהול

טיפול בנושאי אבטחת
מידע ואיומי סייבר

שיפורים ברמת ההכשרה והכשירות של
בעלי תפקידים בתחום האבטחה ,על מנת
לעמוד בתקנות מחמירות;

נקטה החברה בצעדים רבים במהלך השנים
האחרונות .כיל מיישמת תוכנית להגנת
מערכות ( ITטכנולוגיית מידע) ו( ICS-מערכות
בקרה תעשייתית) ,הכוללת הפרדת רשתות
מידע מרשתות תהליכים ממוחשבים ,הגנה

קביעת תקן לכל חברות כיל העולה

פיזית על חדרי מחשבים ,שרתים ומסופים,

ברמת סביבת העבודה :הגברת המודעות

בקנה אחד ואף מחמיר יותר מן התקנים

והכשרת עובדים .מונה צוות לאבטחת ,IT

לאורח חיים פעיל ולתזונה בריאה.

הרלוונטיים;

גובשה מדיניות משולבת להתמודדות עם

ברמת השירותים בסביבת העבודה:

אמצעים משופרים/מערכות אבטחה

שיפור איכות שירותי ההסעדה והתאמתם

טכנולוגיות (מצלמות אבטחה היקפית,

לתזונה בריאה.

גלאי תנועה ,מכ"ם ,בקרת כניסת מובילים

כיל מחויבת לבריאותם של עובדיה כמו גם

וכו');

לבריאותם של עובדי הקבלן העובדים באתריה.

מרכזי בקרת אבטחה משופרים במפעלים,

מחויבות זו מהווה חלק מן המאמצים שנוקטת

חלקם פעילים  24שעות ביממה שבעה

החברה ליישום המלצות דוח גולדשמידט,

ימים בשבוע;

שנדון בחלק העוסק בהעסקה הוגנת.

קביעת נהלי בקרה ובדיקות אבטחה
בכניסות למתקני החברה;

אבטחה
במפעלי כיל מצויים חומרים מסוכנים וציוד
רב-ערך ,ועל כן החברה משקיעה משאבים
ומאמצים ניכרים בשמירתם ואבטחתם של
מתקניה ,הקהילות השכנות ועובדי המפעלים.
מדיניות האבטחה של חברות כיל מתבססת

פעילויות אלו מנוהלות ומבוקרות על-ידי
הממונה הראשי על אבטחת מידע ()CISO
בכיל ועל-ידי מנהל מערכות המידע הראשי
( )CIOהגלובלי.
במהלך  2014עברו כ 6,000-עובדי כיל
הדרכה ממוחשבת בנושא התמודדות עם

האבטחה והרגולציה בכל תחומי

ליישומה של תוכנית רב-שנתית לקידום נושא

האבטחה הרלוונטיים;

זה ולהתאמת פעילויות החברה לאיומים הרבים

שיתוף פעולה בין מחלקת האבטחה

הניצבים בפניה בתחום זה.

לגורמי משאבי אנוש במסגרת נהלי גיוס
עובדים;
המרכז למצוינות גלובלית (ישראל ,אירופה,

על יישומם של חוקים ותקנות ישראליים
ובינלאומיים מחמירים .פעולות האבטחה
מתבצעות בתיאום מלא עם רשויות הביטחון

העולם;

המקומיות באתרי הפעילות של החברה .סוגיות

יישום תוכנית גלובלית למניעת הונאות;

במסגרת הבקרות התקופתיות הפנימיות של

כל אנשי האבטחה בכל מפעלי כיל

כיל הציבה מערכת אבטחה בת שלוש רמות

מפעלים במדינות אחרות.

הסדרת שיתוף פעולה מלא בין מערכות

ומפיץ מידע לכל חברות כיל בכל רחבי

החברה בכל רחבי העולם.

סיכונים בכל המפעלים בישראל ובמספר

איומי אבטחת מידע .נקבעו יעדים כמותיים

אמריקה והמזרח הרחוק) מייעץ ,מתאם

אבטחה נבחנות בקביעות על בסיס תקופתי

הנושא ,תכניות עבודה בנושא הוכנו ויושמו
בכיל בכל רחבי העולם .בנוסף ,נערכו סקרי

בישראל עוברים הדרכה מטעם חטיבת
האבטחה של משטרת ישראל.

בכל אחד ממפעליה בישראל :מעגל אבטחה
חיצוני הכולל גדר ,מעגל אבטחה אלקטרוני
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אחריות חברתית כלפי הקהילות
והחברה בכללותה
חזון ואסטרטגיה למעורבות קהילתית
מ דע

שאלות-ותשובות של
מחזיקי עניין

ry
mייeהCh
sכiימ
t

חד ש
נות

סרקו או הקליקו על קוד ה QR-כדי

ניהול משאבי סביבה

לקרוא שאלות-ותשובות אודות מעורבותה
החברתית של כיל.

קיימות

חברה  -חיזוק
ההון האנושי

חיזוק כלכלה
מקומית

יעדים עיקריים
יצירת ערך משותף עם מחזיקי עניין ושמירה על "רישיון
חברתי לפעול" בקרב קהילות היעד.

החזון

פיתוח מודל תפעולי ,לרבות מסגרת התנדבותית לעובדים,

כיל מפעילה מדיניות של מעורבות והשקעה בחברה ובקהילה ,אשר גובשה

במטרה ליצור שותפויות עם הקהילות שבהן פועלת כיל.

ואושרה על-ידי דירקטוריון החברה בשנת  2001ותוקנה בשנת .2014
במסגרת מדיניות זו ,כיל מקצה תקציב שנתי לרווחת הקהילה.

העצמה ופיתוח מנהיגות מקומית באמצעות עבודה עם

כיל חותרת להיות קטר צמיחה משמעותי
המסייע בפיתוחן של הקהילות שבתוכן היא
פועלת .באמצעות ייזום והשקעה בתהליכים
ובפרויקטים ,בשיתוף העובדים והתושבים,
הארגונים והמנהיגים המקומיים ,כיל פועלת
להיות כוח חיובי בישראל ובכל רחבי העולם.
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"סוכני שינוי" בקרב הקהילות ,במטרה לפתח עוד יותר את
מעגלי ההשפעה החברתית של כיל.

כיל ממקדת את השקעותיה בקהילות שבהן היא פועלת ,ונוקטת צעדים
להעמקתן והרחבתן של הפעילויות הקהילתיות מחוץ לגבולות ישראל
במטרה להעמידן על היקף דומה לאלה שהיא מקיימת בישראל.

קידום סינרגיות בין מיזמים ופעילויות ,בדגש על מיזמי הדגל
של כיל.

קידום חדשנות בתחום הכימיה ומרכיביו השונים ,כלומר
ידע ,למידה ,פיתוח מנהיגות והצטיינות אנושית.
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מעורבות חברתית בישראל
בשנת  2014הסתכמו תרומותיה של כיל בישראל בכ 5-מיליון דולר (כ19-
מיליון שקלים)  .סכום זה אינו כולל את השעות הרבות שהשקיעו עובדי
החברה בהתנדבות ,חלקן על חשבון שעות עבודה.
עיקר פעילויותיה של כיל מתקיים בדרום הארץ ,ובפרט בדימונה ,ירוחם,
ערד ,באר שבע ויישובי הפזורה הבדואית בנגב.

מיזמי דגל

שקלים ובאלפי שעות התנדבות של עובדי
כיל ,גמלאיה ובני משפחותיהם ,אשר הקדישו
מזמנם הפנוי למטרה זו .התרומות יועדו
למטרות תיקון ושיפוץ מבנים ,עבודה פיזית,
גינון ,רכישת מחשבים למועדוניות ,מכשירי
חשמל למטבחים ,משחקים וספרים ,וכן ארגון
פעילויות העשרה ,טיולים ופעילויות חברתיות
בזמני חגים וחופשות.

העצמת הקהילות
הבדואיות בנגב
כיל תומכת באופן פעיל בקהילות הבדואיות

פרויקט המועדוניות

לפעילות בקהילות הבדואיות בכ 1.5-מיליון

פרויקט המועדוניות תומך בקיומן של מסגרות

שקלים .מפעלי תובלה ,חברה-בת של כיל,

בנגב .בשנת  2014הסתכמה תרומת החברה

בטוחות עבור ילדים בסיכון בכל רחבי ישראל.

מובילה מיזמים אלה ,אליהם מצטרפות חברות

המועדוניות משמשות כבית שני לילדים בגילאי
 6-13אשר הוריהם מתקשים לטפל בהם
במהלך היום .האווירה התומכת והביתית
יוצרת סביבה מבריאה עבור הילדים :הילדים
המשתתפים נהנים מסיוע בשיעורי בית,
העשרה ,סיוע נוסף ,פעילויות חברתיות
והדרכה בכישורי מחשב .בחלק מהמועדוניות
בהן תומכת כיל מתקיימות גם תוכניות לבני
נוער.
פרויקט המועדוניות מופעל על-ידי רשויות
מקומיות בכל הארץ בשיתוף עם משרד הרווחה
ומשרד החינוך ,המשתתפים גם הם במימונו.

רבות אחרות מקבוצת כיל.

תמיכה במרכז לשיקום תעסוקתי לסובלים

סמינרים ,סיורים במוסדות לימוד ,הדרכה

על מנת לקדם פעילויות התנדבותיות אלה,

ממגבלות נפשיות.

וסיוע במכינות ,קורסים פסיכומטריים ושיעורי

כיל נעזרת במספר ארגונים מקצועיים הנהנים

מתן שירותי סיוע חינוכי לילדים בעלי צרכים

מצדם מתמיכתה הכלכלית; בין ארגונים אלה:

מיוחדים ,בתוך סביבתם הטבעית.

עמותת נגב בר-קיימא ,בית איזי שפירא ,עמותת
ליאלי לרווחת ילדים ונוער בסיכון ,המרכז למידע

הפעלה וסיוע בגני ילדים.

תעסוקה והשכלה גבוהה
עידוד הסביבה העסקית לתת הזדמנות שווה

דוגמאות לפרויקטים המתבצעים
במסגרת התוכנית:

העשרה ,שיעורים וטיולים
מגוון פעילויות העשרה ,כגון ספורט ,מוסיקה,

והכוונה להשכלה גבוהה ,תחנת האם והילד
ברהט ,רשות הטבע והגנים ואחרים.

אנגלית.

בתעסוקה לבוגרי מכללות מן המגזר הבדואי ,על
בסיס הכשרתם וכישוריהם.

אמנות ומשחקים.
טיולים ופעילויות ,קייטנות אקולוגיות ,מסיבות,
ימי-הולדת לילדים ועוד.
שיעורים בנושאי היגיינה דנטלית ותזונה נכונה.

רווחה

הפעלת מרכז השמה המחבר בין מעסיקים

הפעלת “תוכנית חן” לשיפור יחסם של ילדים

לבין מועמדים להעסקה ,לרבות תהליכי הכנה

ובני נוער לאנשים בעלי מוגבלויות ומגבלות

המועדוניות ,לצד התנדבות של עובדי וגמלאי

הפעלת מועדוניות לילדים ממשפחות בעלות

ותמיכה למועמדים ,סדנאות ומרכז הערכה

התפתחותיות.

כיל.

צרכים מיוחדים .המועדוניות משמשות כסביבה

לסינון וקידום מועמדים.

העובדים מתנדבים בעיר מגוריהם ורכזי

חמה ותומכת ,והילדים נהנים מסיוע בשיעורי

מרכז הכשרה לפיתוח כישורי קריירה ועסקים.

מעורבותה של החברה בפרויקט כוללת מתן
תמיכה כספית הדרושה לפיתוח ותחזוקת

המתנדבים פועלים ברמת התאגיד (בניגוד
למצב הקודם שבו ההתנדבות נעשתה על

בית ,העשרה ,סיוע נוסף ,פעילויות חברתיות
והדרכה בכישורי מחשב.

בסיס מגזר או חברה) .הקשר נבנה על יסודות

מתן טיפול אישי לילדים המתמודדים עם קשיים

של יחסים אישיים חמים :עובדי כיל משמשים

התפתחותיים ,קלינאות תקשורת ופיזיותרפיה.

כחונכים ,חברים ומנהיגים.

יצירת תשתית חברתית לפעילויות ועבודה
במסגרת הקהילה.

עידוד ותמיכה בצעירים להמשך לימודים גבוהים

איתור ושילוב ילדים בתוכניות העשרה במסגרת

וייעוץ בבחירת מקצוע.

מכון וייצמן למדע.

הפעלת שני מרכזי מידע והכוונה להשכלה
גבוהה במטרה להרחיב את הנגישות ללימודים

תמיכה בפרויקט ילדים בסיכון למתן מענה

בשנת  2014המשיכה כיל בתמיכתה בכ60-

אקדמיים ,תמיכה כלל-מערכתית בהתמודדות

לצרכיהם של ילדים ממשפחות קשות-יום,

מועדוניות המצויותבסמיכות למפעליה.

עם חסמים בקהילה ועם דרישות אקדמיות.

לרבות התערבות פסיכולוגית.

בשנת  2014הסתכמה תמיכה זו בכ 3-מיליון

164

כיל בע״מ | דוח אחריות תאגידית 2014

כיל בע״מ | דוח אחריות תאגידית 2014

165

חזרה לתוכן העניינים

חזרה לתוכן העניינים

פרק  :4אחריות חברתית

תמיכה בבריאות וברווחה
שמירת הטבע והסביבה
תהליך ארוך-טווח לשינוי הניהול הסביבתי
באמצעות חינוך ופעילויות ברמת הרשות
המקומית ,השכונה והקהילה.
שימור מגוון ביולוגי ,ערכי נוף ואקולוגיה
באמצעות מערכת החינוך ביישובי הפזורה

כיל תומכת במגוון מוסדות וארגונים בתחומי
הבריאות והרווחה ,הן בתמיכה כספית והן
בשווה-כסף .בין ארגונים ומוסדות אלה ניתן
למנות את:

הכשרת עובדי הרשות ,תמיכה לקבלת הסמכה

מסל"ן – מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי
תקיפה מינית ואלימות בנגב

הרפואי סורוקה בבאר שבע או העוברים טיפולים על בסיס יומיומי

קהילתית בערד

לפי תקן .ISO-14000

עמותת עדן

מיזם משותף עם כפר הנוער אשל הנשיא,

אלו"ט – אגודה לאומית לילדים אוטיסטים

המציע ניסיון חינוכי מעשי לסטודנטים בחברה
הבדואית ,המחבר בין סביבה ,כלכלה וחקלאות.
פיתוח מנהיגות מקומית צעירה והגברת
המודעות לצורך להגן על הטבע מתוך כבוד
למורשתם ואורח חייהם (לדוגמה ,רעיית צאן,
פיזור פסולת ושימוש בטרקטורונים).
בנוסף ,כיל אימצה ותומכת בגדוד הסיור
המדברי של צה”ל .הגדוד פועל בגזרת גבול
עזה וגבול מצרים ,ומשרתים בו חיילים בדואים
תושבי הנגב .החברה תורמת משאבים לצורכי
ציוד בסיס ההכשרות המיוחד של הגדוד ,לרבות
התקנת תשתית אינטרנט.

לרכישת מאות חבילות מזון ותלושי שי למשפחות נזקקות בעיירות
הפיתוח בנגב וחבילות ממתקים לילדים חולי סרטן המאושפזים במרכז

המקום של רן – מועדון נוער וגינה

הבדואית.

מדי שנה מעבירות חברות כיל את התקציב ששימש בעבר לרכישת שי
לחג לעובדים (המחולק לעובדים ,על-פי הנוהג ,בראש השנה ובפסח),

במרפאות החוץ של המרכז הרפואי סורוקה (בשיתוף עם עמותת
חיים) .בשנת  2014תרמה כיל חבילות מזון לחגים בסכום כולל של
כ 800,000-שקלים.

גני ילדים לילדים אוטיסטים
ית"ד – עמותה לילדי תסמונת דאון
"צעד קדימה" – עמותה לחינוך ושיקום
ילדים עם שיתוק מוחי ועיכוב התפתחותי
פרויקט "סולמות" בניהול עמותת מתן –
משקיעים בקהילה
אנוש – העמותה הישראלית לבריאות
הנפש

בשנת  2014תרמה כיל  500,000שקלים לפינוי
משפחות במצוקה מאזורי הלחימה במהלך מבצע
"צוק איתן" .מאמצי החברה כללו הסעה והעברה

"לב אל לב"

של המשפחות לאזורים בטוחים בצפון הארץ,

המרכז הרפואי סורוקה

וארגון פעילויות בידור עבורן.

מועדוני אקי"ם (האגודה הלאומית לקידום
אנשים עם מוגבלות שכלית בישראל)
בתים חמים לנערות במצוקה בבאר
שבע ,דימונה ,ערד ,המגזר הבדואי בנגב
ועוספיה.
משפחות אומנות

כיל פתרונות מים פועלת לאורך כל השנה בשיתוף עם ארגון הסיוע

מועדון לעיוורים

ההומניטרי  ,CAREבמטרה לאפשר נגישות למים נקיים והקמת

מרכזים לקשישים

מערכות לטיהור מים .בנוסף ,מימנה כיל את הקמתן של כיתות לימוד

הקהילייה השיקומית כפר רפאל

חדשות במחנה הפליטים הגדול בעולם ב Dadaab-שבקניה ,על
מנת לשפר את הנגישות לחינוך לילדי המחנה.

בית תמחוי "מאיר פנים" בדימונה
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תמיכה בחינוך ובמדע
תעשיידע

יזמים צעירים

סחורות בשווי מאות אלפי שקלים תוצרת

כיל פועלת בשיתוף התאחדות התעשיינים

חברת כיל ברום לוקחת חלק בתוכנית "יזמים

המפעל בבית-הספר התיכון "צור" שבערד,

בישראל על מנת לקדם לימודים בנושאי

צעירים" זה יותר מעשר שנים ,ומשתתפת

ועובדי כיל פועלים בתיאום עם תלמידי אורט

תעשייה וסביבה ב 40-בתי-ספר בנגב,

ב"יום מיומנויות" הנערך מדי שנה .אירוע זה

ערד בעבודה על פרויקטים בתחום הגיאוגרפיה

באמצעות תוכנית "תעשיידע" .במסגרת שיתוף

נועד להפגיש תלמידים עם אנשי מקצוע,

וארגון סיורים במתקני החברה.

הפעולה של כיל עם תעשיידע ,הפעילה כיל

חוקרים ,יזמים ,מנהלים ואנשי עסקים .במהלך

סדנאות בבתי-ספר בחמש השנים האחרונות.

היום לומדים התלמידים על סיפורי הצלחה

בנוסף ,במסגרת שיתוף הפעולה עם בתי-
הספר המקצועיים ,מדי שנה רוכשת כיל

עובדי כיל ומנהליה מתגאים בכך שמרבית
התלמידים המשתתפים בתוכנית ממשיכים

הסדנאות נערכו בבתי-ספר בבאר שבע ,ערד,

לשירות צבאי לאחר סיום הלימודים ,וחלקם

דימונה ,כסייפה ,שגב שלום וירוחם .הסדנאות

אף שבים לעבוד בחברות כיל לאחר שחרורם

נועדו לחשוף תלמידי תיכון ללימודי כימיה

מצה"ל .החברה מאמינה כי מדובר בתוכנית

ולתעשייה בישראל ולהשפעתה של הכימיה של

חשובה ביותר ,התורמת לקהילה בצורה

חיי היומיום .התלמידים לומדים על כימיה בכלל

משמעותית ,ואף מסייעת בבניית מאגר

ועל שימושיה במפעלי כיל בדרום; על ברום,

פוטנציאלי של עובדים עתידיים בחברה.

אשלג ופוספט כחומרי גלם ,ועל התפוקות
והמוצרים של מפעלי קבוצת כיל :מפעלי ים

כיל שואפת לקדם את החינוך ,בעיקר בתחומי המדעים ,הקיימוּת והטכנולוגיה .על מנת להשיג מטרה זו מפעילה כיל שתי
תכניות דגל המציעות פעילויות חינוכיות ,ומעורבת בפעילויות נוספות שנועדו לפתח ולתמוך בתכניות חינוכיות אחרות.
בשנת  2014תרמה כיל  5.5מיליון שקלים למטרות חינוכיות.
כיל היא גם נותנת חסות של כנסים מדעיים ,אקדמיים ומקצועיים שונים ,כגון "כנס סביבה  "2050בישראל ,וכנסים שנתיים
בנושאי אקולוגיה ,הידרולוגיה ,גיאולוגיה ,גיאוגרפיה ,ותכנון עירוני .בשנת  2014תרמה כיל  400,000שקלים בחסויות
לכנסים.

פרויקט "רותם
במדבר"

וימי פעילות מיוחדים .בארבע שנות הפעלתה

מאז שנת  2011מפעילה קבוצת כיל ,בשיתוף

של התוכנית ,אלפי תלמידים מן הקהילות

רשות הטבע והגנים ,תוכנית חינוכית בערים

השונות בנגב ,וכן מחנכים ,השתתפו בתוכנית

בדרום הארץ .יעדי התוכנית הם:

ולמדו יחדיו על הסוגיות הסביבתיות המורכבות

התוכנית ,הנמשכת לאורך שנת לימודים
שלמה ,כוללת שיעורים בכיתה ,ימי הכשרה

הטמעת ערכי השימור ,הכבוד לסביבה
והמורשת התרבותית בקרב תלמידים.
הפצת מידע אודות מפעלי תעשייה
בסביבה.

המשפיעות על חייהם.

העסקת תלמידי תיכון
ושיתוף פעולה עם
בתי-ספר מקצועיים
כיל מעודדת לימודי מקצוע בקרב תלמידי תיכון,
בשיתוף עם בתי-הספר המקצועיים הפועלים
תחת חסותו של משרד התעשייה והמסחר

הכשרת מדריכים בתוכנית התבצעה במהלך

(כיום משרד הכלכלה) .כיל מעסיקה תלמידי

 2013-2014בשיתוף מכללת קיי .נושא

כיתות י"ב מארבעה בתי-ספר בנגב .בכל

ההכשרה היה "קביעת צרכיו המשתנים של

שבוע ,לומדים התלמידים במשך ארבעה ימים

הנגב".

בבית-הספר ,ועובדים במשך יומיים במפעלים,

מתן מידע אודות מורכבותו של משולש

בעיקר במחלקות התחזוקה והחשמל ובמתקני

הקיימוּת :האדם ,הסביבה והכלכלה.

האחסנה .בבית-הספר התלמידים לומדים

פיתוח יכולתם של התלמידים לחשוב
בצורה ביקורתית ,לבטא דעות ולזהות
פתרונות ישימים.

"יש לנו כימיה" – עידוד
לימודי כימיה בשיתוף
עם מכון וייצמן למדע

המלח ,כיל רותם ,תרכובות ברום ,פריקלאס
ומגנזיום ים המלח.
בכל סדנה מספרים נציגי חברות כיל על
המפעל שבו הם עובדים ומציגים ניסוי כימי
הקשור לעבודת המפעל .ייחודיותה של פעילות

בשש השנים האחרונות מובילים כיל ,המרכז

זו טמונה במעורבותם הפעילה של מגוון עובדי

לקשר בין התעשייה הכימית למערכת החינוך

כיל :מנהלים ,צוותי מו"פ ,צוותי שיווק וסביבה,

והמחלקה לחינוך מדעי במכון וייצמן יוזמה
משותפת שמטרתה לעודד תלמידי תיכון ללמוד

מהנדסי תהליכים וגיאולוגים.

בתחום מנהל עסקים ,ועל הקשר שבין ניהול
עסקים ליזמות .יום המיומנויות נועד להרחיב
את ידיעותיהם של תלמידי תיכון בנושאי יזמות
ולהכין אותם לניהול יעיל ומוצלח של החברות
שאותן יקימו במסגרת התוכנית .במהלך "יום
המיומנויות" מעבירים מנהלים בכירים מחברת
הברום מגוון סדנאות לתלמידים ,לרבות "סדנת
מנכ"לים" ,סדנאות בנושאי ניהול פיננסי,
כישורי מו"מ ,שיווק ומכירות ,יחסי ציבור ועוד.
"יום המיומנויות" הוא חלק מתוכנית "יזמים
צעירים – עושים עסקים" ,המציעה לתלמידי
תיכון (כיתות ט'-י"ב) הזדמנות לפתח ולנהל
עסק אמתי באמצעות קבוצות המאורגנות
במסגרת בתי-הספר ,המרכזים הקהילתיים
ומסגרות אחרות .התלמידים מתנסים במחזור
החיים השלם של הקמת וניהול עסק ,החל
בגיוס הון ,פיתוח רעיון למוצר או שירות ,מינוי

בנוסף ,אחת מיחידות תרכובות ברום ,מחוז

בעלי תפקידים ,פיתוח וייצור המוצר ,שיווק,

הדרום של משרד החינוך ותוכנית תעשיידע

מטרת הפרויקט היא לעשות שימוש בשיטות

פרסום ומכירות .בתום התוכנית החברה

שילבו כוחות בפרויקט בן שלוש שנים בבתי-

למידה מגוונות ובלתי-שגרתיות על מנת לחשוף

מפורקת והרווחים נחלקים בין התלמידים.

ספר יסודיים ,להעברת שיעורי העשרה

תלמידים לכימיה ,בדגש על חשיבותה ותרומתה

בנושאים שונים הנוגעים לתעשייה הכימית

לחיי היומיום ,ולהפגין את הקשר שבין כימיה

ולחשיבותו של הברום בפרט .פרויקט זה

לתעשייה ,לסביבה ,לחברה האנושית וליחיד.

מתמקד בתלמידי כיתות ד' בבתי-ספר בבאר

התלמידים נהנים מליווי של צוות המעניק

שבע ,במגזר הבדואי ,בעומר ובלהבים .בנוסף,

לתלמידים פיקוח צמוד ומחבר ,בהתאם

נבנו ערוצי למידה נוספים ,דוגמת אתר

לצורך ,בין התלמידים לבין מדענים ומהנדסים

האינטרנט "ברומי" (,)www.bromi.co.il

באקדמיה ובתעשייה הכימית.

הכולל משחקים חינוכיים ומשחקי למידה

כימיה ,תחת הכותרת "יש לנו כימיה".

לילדים ואתר האינטרנט "ברו-מורים" המיועד
למורים ,וכולל מערכי שיעור ,מצגות ,סרטונים

המוצרים והשירותים הם פרי יוזמתם של
התלמידים ,האחראים לתכנון ולפיתוח במסגרת
מודל תהליך הקיים בתעשייה .הקבוצות פועלות
בהנחיית מורה (או סטודנט) ומנהל עסקי
המתנדב להקדיש מזמנו לפרויקט .בהקשר זה,
מנהלים במגזר כיל מוצרים תעשייתיים התנדבו
להעניק את שירותיהם כמאמנים עסקיים
ליזמים צעירים ,ומנחים קבוצות באזור באר
שבע רבתי.

ועוד.

ומקבלים הסמכה במקצועות החשמל ,הרתכות,
המכונאות ,הרכב והעיבוד השבבי .לכל תלמיד
מוצמד עובד חברה המשמש כחונך ומסייע
לתלמיד להתמודד בהצלחה עם הלימודים
בבית-הספר והעבודה בכיל.
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תמיכה בפיתוח קהילתי
כיל מחויבת לשיפור איכות החיים בקהילות שבקרבן היא פועלת ,ולפיתוח ותמיכה
מתמידים במגוון פעילויות שמטרתן לחזק את המרקם הקהילתי של קהילות אלה
ולהעניק לתושבים המקומיים הזדמנויות בתחומי הקיימוּת ,המדע והחדשנות.
מחויבותה זו של כיל מתממשת באמצעותן של התוכניות החשובות המתוארות
להלן ,חלקן בניהול של החברה בשיתוף עם ארגוני צד שלישי וחלקן באמצעות
התנדבות של עובדי כיל ותרומות כספיות של החברה.

"חושבים – עושים":
יוזמות קהילה-סביבה

בירוחם ,ובשנים הקרובות צופה כיל את השקתן

כיל ,בשיתוף עם חברת "קהילה – סביבה

של יוזמות דומות בקהילות נוספות בנגב ,לרבות

וחברה" ,מובילה את הקמתן של יוזמות

ערד ,דימונה ,הקהילה הבדואית ,מועצה אזורית

בשנת  ,2014שנתו הראשונה של הפרויקט,
יושמו יוזמות במסגרת "חושבים – עושים"

קהילתיות/סביבתיות בקהילות בנגב ,במטרה

תמר ומועצה אזורית רמת נגב.

לבנות קהילה עצמאית ופעילה המקדמת את

כיל מאמינה שבאמצעות יצירתן של קהילות

הסביבה והחברה .כיל תורמת הן כספים והן

הפועלות באורח עצמאי תיווצר תשתית אנושית

שעות התנדבות של עובדיה למיזמים קהילתיים

איתנה של אנשי מקצוע מקומיים הפועלים

שונים אלו.

לגיבוש מוקד בקהילתם ולחיזוק הכלכלה

במהלך תהליך גיבושו של פרויקט במסגרת

המקומית.

תוכנית "חושבים – עושים" ,בוחרים תושבים
מקומיים תחומים שבהם ירצו למקד את

 12יוזמות שבוצעו במסגרת
"חושבים – עושים" בירוחם
"אמנות במרחב" – גלריה קהילתית ,סדנאות
אמנים ומיזמים ייחודיים המעודדים דו-שיח
בדבר אמנות ואסתטיקה במרחב הציבורי
בירוחם.
"תיקון עולם" – סדנה לפעילות קהילתית
לתושבים מקומיים ,המקדמת שימוש בעבודת יד
ליצירת פריטים חדשים מחומרי גלם מקומיים
וממוחזרים ,במטרה לשפר את האסתטיקה
בשטחים ציבוריים.
"בשביל הרוח" – יוזמה שהגה חובב ספרים
מקומי ,המבקשת לאפשר לכל התושבים גישה

חממה בבית-הספר "קול יעקב" – במטרה

נציגים של היוזמות השונות .הפורום נפגש

להלן חמישה פתרונות ,מתוך  13פתרונות

להתמודד עם המגבלות הנובעות משנת

אחת לחודש כדי לדון ולמצוא פתרונות לקשיים

שפותחו על-ידי יזמים בתוכנית:

השמיטה ,יזם סגל ההוראה בבית-הספר ,בסיוע

הניצבים מול היוזמות השונות.

 – Voiceittיישום המאפשר לסובלים מליקוי

וייעוץ של אנשי מקצוע ,את הקמתה של חממה
בחצר בית-הספר ,שבה יוכלו תלמידי בית-
הספר לגדל תבלינים וירקות אורגניים.

דיבור לתקשר תוך שימוש בקולם שלהם

תוכנית חברתית 8200
התוכנית החברתית  8200היא תוכנית האצה

שמשי לאורך רוב ימות השנה .יוזמה זו מבקשת

למיזמים חברתיים-טכנולוגיים ,אשר הוקמה

להגדיל את היקף נטיעתם של עצי צל ברחובות

סבירה ,אשר מאפשרים תקשורת מבוססת

במטרה לגייס את ההון האנושי של בוגרי יחידה

העיר ובגני הילדים ,טיפוחם וגידולם לרווחת

על תנועת עיניים באמצעות שימוש במצלמה,

 8200של צה"ל ולהשקיע בחברה הישראלית.

הקהילה .היוזמה פועלת בשיתוף התושבים

מיקרו-מעבד ותוכנת קוד פתוח.

התוכנית ,בהובלתם של  13יזמים ,קהיליית

המקומיים וחברי מועצת העיר.

בוגרי  ,8200חונכים ומרצים בכירים מן המגזר

"צעירים מטיילים בשביל ישראל" – יוזמה

השלישי והמגזר העסקי ,נועדה לקדם פתרונות

משותפת לצעירים חילוניים ודתיים ,המקבצת
תלמידי כיתות ח'-ט' מכל בתי-הספר בירוחם.

חינוך ,העצמת נשים ,העסקת בעלי מוגבלויות,

במסגרת היוזמה נערכים מפגשים לאורך

עסקים חברתיים ,טיפול בקשישים ,דמוקרטיה

"גן גינה" – שיפוץ גני ילדים וגינה קהילתית

השנה למטרות גיבוש חברתי וקבוצתי ,ובמהלך

השתתפותית ,כלכלה שיתופית ,בריאות

במטרה ליצור מרחב אקולוגי משמעותי עבור

החופשות יוצאת כל קבוצת תלמידים לטיול

ותעסוקת חרדים

הילדים וההורים .היוזמה בוצעה על-ידי קבוצת

בקטע אחר של שביל ישראל.

כיל תומכת בתוכנית זו שכן היא סבורה שמטרת

"קהילה מטיילת" – יוזמה בניהול מרכז

התוכנית – תרומה של פתרונות חדשים

רחוב ברחבי העיר.

צעירים בשיתוף פעולה עם מחלקת הגנים
ובסיוע מורים והורים.

הלקוי לדיבור שאינו לקוי.

"עצי צל" – העיר ירוחם מתאפיינת במזג אוויר

טכנולוגיים לאתגרים חברתיים בתחומים כגון

חופשית לספרים באמצעות הצבת ספריות

באמצעות שימוש בהמרה מיידית של הדיבור
 – EyeControlמשקפיים נגישים בעלות

 – Vitalixפלטפורמת תמיכה לקשישים,
המחברת בין בני המשפחה לקשיש בו
הם תומכים באמצעות מתקנים לבישים
המתקשרים עם יישום ייעודי במכשירי הטלפון
של בני המשפחה ,המקבלים התראה כאשר
עזרתם נדרשת.
 – SheCodesמיזם שמטרתו להעלות ל50%-
את שיעור הנשים בתחום פיתוח התוכנה
בישראל ,בהתאמה לשיעורן באוכלוסייה.
 – Blinkסדרת מוצרים חדשניים לשיפור

"עוצמה" ,המעניקה למשפחות מעוטות-יכולת

לחברה באמצעות טכנולוגיה – עולה בקנה

כלכלה מקומית ומשאבים סביבתיים .לכל תחום

הזדמנות לצאת לטיולים באמצעות ארגון טיולים

אחד עם האסטרטגיה של החברה .בשנת

הראייה ,שמטרתה לשפר את איכות חייהם של

פעילות/יוזמה ממונה נציג קהילה המוביל את

בהדרכתם ובתכנונם של פעילי מרכז "עוצמה",

 2014סיפקה כיל מחצית מהמימון לתוכנית

הסובלים מליקויי ראייה ,הן במישור הגופני והן

המיזם.

בשיתוף עם המרכז ללימודי שדה בירוחם.

ייחודית זו.

במישור הנפשי

פעילותם .תחומים אלו כוללים חינוך וקהילה,

"לתת יד בקהילה החרדית בירוחם" – במסגרת
היוזמה הוקמה קבוצה המונה  25נערות אשר
הוכשרו להעשיר את חיי החברה של הקהילה
החרדית בעיר באמצעות חינוך בלתי-פורמלי
ושינוי חברתי וסביבתי.
"אמנים יוצרים בפארק ירוחם" – תוכנית
עבודה להקמת סדנאות אמנים לרווחת הציבור.
הסדנאות מתקיימות בהדרכתם של אמנים
מקומיים ,בהשראת אגם ירוחם ופארק ירוחם.
"גינות קהילתיות בעיר" – הגינות הקהילתיות
בירוחם הוקמו במטרה לקרב בין התושבים
לבין סביבתם ,ליצור מפגשים קהילתיים ולקדם
קיימוּת סביבתית במרחב הציבורי .במהלך
 2014נערך קורס גינון סביבתי לרווחת
התושבים.
פורום הקיימוּת של ירוחם – הפורום ,שהוקם
במסגרת תוכנית "חושבים – עושים" ,כולל
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כיל למען ספורטאים מצטיינים
בשנים האחרונות החלה כיל בשיתוף פעולה

בטקס שנערך בינואר  2014הוענקו מלגות

עם מועדון הפועל באר שבע במטרה להוביל

לעשרה שחקנים מצטיינים ממחלקת הנוער

שלוש תוכניות ספורט לתמיכה וקידום ילדים

במועדון .המלגות הוענקו על-פי קריטריונים

ונוער" :לב אדום"" ,עתיד אדום" ו"תוכנית

שנקבעו מראש על-ידי כיל והנהלת הפועל באר

החונכים" .מסגרות "לב אדום" ו"עתיד אדום"

שבע.

מעניקות אימון וחניכה לתלמידים מבתי-ספר
לחינוך מיוחד בעיר .במסגרת תוכנית החונכים,

בנוסף ,תומכת כיל בשחייה מקצוענית בישראל.

עובדי ומנהלי כיל מאמצים ומשמשים כחונכים

בשנת  2014נתנה החברה את חסותה

של בני נוער המשחקים במועדון הפועל באר

לאליפות הנגב בשחייה והעניקה לגיא ברנע,

שבע .העובדים מעודדים את הנערים להצטיין

אלוף ישראל בשחייה ,את מלגת כיל לשחייה.

בכל תחומי חייהם.

הקמת מרכז קשרים
בנאות חובב

מבקרים מישראל ומחו"ל ,ויציע סיורים לבתי-

הקמת תחנות ריענון בערבי חג ובמהלך

ספר וסטודנטים לכימיה.

סוכות ופסח לאורך כביש ( 90כביש

בנוסף ,החברות הפועלות בנאות חובב יקימו

החל משנת  1978חברת תרכובות ברום היא

מיצג המציג את פעילותן במסגרת המרכז .יוזמה

פעילה במועצה התעשייתית נאות חובב ,ומתקן

הערבה) בסביבת מתקני מפעלי ים
המלח;

צוותי שיפור לקהילה
פעילה
במטרה לקחת חלק בהנעת שינוי חברתי ,צוותי

זו תשמש פלטפורמה להצגת תרומתה של כיל

תחזוקת דרכים בשמורות טבע ואתרי נוף

שיפור ממגזר כיל מוצרים תעשייתיים ,בשיתוף

החברה הוא אחד מחמשת המפעלים הגדולים

לנגב ולקהילה האנושית בכל העולם ,ובמקביל

במדבר הנגב;

עמותת צאלה ,מסייעים לארגונים ועמותות

בשטח המועצה .המפעל משמש כמודל למפעל

תתמקד בעולם הברום ,תרכובותיו ושימושיו

ירוק ומארח סיורי אח"מים בנאות חובב .במהלך

הקמת תחנות האכלה לעופות דורסים,

בייצורם של מוצרים חיוניים.

בשיתוף רשות הטבע והגנים ,להגדלת

השנתיים האחרונות נוצרה תנופה ניכרת
בפעילות פיתוח מיזמים סביבתיים ובמיזמי יחסי
ציבור ,במטרה להפוך את המועצה התעשייתית
נאות חובב לפארק תעשייה אקולוגי .מרכז
קשרים הוא אחד ממיזמים אלו .עם הקמתו,

אוכלוסיית העופות הדורסים בישראל;

יוזמות קהילה
סביבתיות

יהפוך מרכז קשרים למוזיאון הכימיה הראשון

כיל נוטלת חלק ביוזמות לקידום תרבות של

בישראל ,וישמש כמרכז אזורי למצוינות בתחום

הגנת הסביבה ומעודדת את עובדיה להתנדב

הכימיה וכמרכז מבקרים עבור נאות חובב.

בתחום זה .בשנת  2014המשיכה כיל

המרכז ידגיש את הקשר בין כימיה ,פעילות ייצור

בהשתתפותה ביוזמות הבאות:

סיוע למטיילים באזורים הסמוכים למפעלי
החברה;

בהתמודדות עם אתגרים חברתיים .הרעיון
העומד מאחורי צוותי השיפור הוא לפרק את
האתגרים המורכבים לכדי בעיות תחומות בקנה
מידה קטן ,הקצאת צוות ייעודי לטיפול בכל
אחת מן הבעיות ,וגיבוש פתרון פשוט ומובנה.
עובדי כיל ,המנוסים בעבודה בצוותי שיפור,

מתן חסויות לאירועי תרבות וחברה באזור,

משמשים כחונכים/מנחי קבוצות במסגרת

לרבות צעדות ,מרוצי אופניים ,אירועים של

תהליך זה .כיל חולקת את ניסיונם והידע

עמותות לסיוע לבעלי מוגבלויות ,טיולים,

המקצועי של עובדיה בכדי לסייע לפעילים

פעילויות תרבות ,ועוד

החברתיים להתמודד עם סוגיות חשובות אלו.

וקיימוּת .המרכז יהווה מוקד עבור מאות אלפי
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תמיכה ומעורבות בנושאים חברתיים אחרים
העסקת עובדי החברה
בקהילה

מאמצים למעורבות
חברתית

למען החייל ,מאמצות מספר יחידות ובסיסים

במהלך חופשת הקיץ מסייעים ילדי העובדים

כיל ממשיכה לפתח תוכן והכשרות במטרה

בצה"ל ,מארגנות פעילויות משותפות ותורמות

במגוון מטלות בבתי-חולים ,בתי-אבות,

למסור מידע לקהל המבקרים באתרי כיל

לרווחת החיילים.

מועדוניות ומסגרות קהילתיות אחרות ,בשיתוף

בים המלח ,לרבות הכשרת מדריכים במרכז

במהלך  2014המשיכה כיל דשנים במתן סיוע

הרשויות המקומיות .הילדים זוכים לתשלום

המבקרים של החברה בסדום ,המארח קרוב

לגדוד הסיור המדברי ,וכיל מוצרים תעשייתיים

עבור זמנם ,המשולם על-ידי חברות כיל.

ל 20,000-מבקרים מדי שנה.

סיוע לחיילי צה"ל
"אמץ לוחם" – חברות כיל ,בשיתוף האגודה

המשיכה במתן סיוע לגדוד רימון ולמפקדת
חטיבת גבעתי .שני המגזרים התחייבו לתרומה
שנתית של  100,000שקלים למשך שלוש
שנים ברציפות ,בנוסף לארגון פעילויות
משותפות .בכוונתם לגייס קצינים וחיילים
המשתחררים מצה"ל לכיל ,ולהציע הזדמנויות
להשכלה גבוהה ותעסוקה.

מעורבות חברתית באירופה
מעורבות בולטת
בקהילות המקומיות
ב Súria-ובSallent-
בספרד
כיל איבריה  Súriaו Sallent-עובדת עם
מגוון גורמים מקומיים במטרה לקיים אזרחות
תאגידית טובה ,ולבנות קהילות מקומיות חזקות.
החברה פועלת בשיתוף עם אוניברסיטאות,
מרכזי מחקר ,איגודים ענפיים בתעשייה,
פלטפורמות טכנולוגיות אירופיות ,מוסדות

הקיימוּת בתעשיית הכרייה .מוקדי העיסוק של

קרן Abadía de Montserrat

ומתן חסות לתקשורת מדעית בתחום הנדסת

החל משנת  2010מקיימת כיל איבריה שיתוף

מכרות בת-קיימא.

פעולה עם קרן Abadía de Montserrat

הקתדרה הם קידום מחקר ,ייעוץ והכשרה,

במהלך  4השנים האחרונות הייתה הקתדרה
אחראית ליותר מ 7,700-שעות הכשרה
ולחיבורם של מעל  34מסמכים אקדמיים,
לרבות תזות ומאמרים מחקריים שפורסמו.
בנוסף ,מעל  23מומחים חברי הקתדרה שיתפו

פועלת .מטרת החברה היא לתרום לקהילה

הקרן למורשת Cardona
במהלך  2013פעלה כיל איבריה עם הקרן

פעולה עם סטודנטים במסגרת מחקר וכתיבת

למורשת  ,Cardonaארגון העוסק בשימור

עבודות דוקטורט.

והגנה על המורשת ההיסטורית ומורשת כריית
המלח בעיירה.

תרבות ,פנאי וספורט ,עמותות לסיוע לקבוצות
נזקקות והרשויות המקומיות שבשטחן היא

 ,2025העוסקת בקידום ערכי תרבות וטבע.

תיאטרון Kursaal

המקומית דרך פעילות החברה ,באמצעות

החל בשנת  2009תומכת כיל איבריה בתרבות

Aula Taronja
כיל איבריה מקיימת שיתוף פעולה עם תוכנית

בנוסף ,אימצה כיל את בית החייל ע"ש מיכאל

יצירת ערך והמרצת הכלכלה המקומית94% .

במחוז  Bagesבאמצעות שיתוף פעולה עם

לוין בבאר שבע ,ותורמת לו ציוד כגון ריהוט,

מהעובדים במפעל  Súriaו 90%-מהעובדים

תיאטרון  Kursaalשב .Manresa-כך למשל,

מכשירי טלוויזיה ,מערכות שמע וציוד מטבח.

ב Sallent-הם תושבי רשויות מקומיות במחוז

בשנת  2014ערכה החברה מחווה ליום

בהפצת מידע מנקודת מבטם של עיתונאים

כמו כן ,עובדי כיל באזור הדרום התבקשו לארח

 .Bagesכל יתר העובדים מגיעים ממחוזות

הסביבה העולמי ביום עיון שנערך בתיאטרון.

צעירים.

חיילים בודדים בסופי-שבוע ובחגים לארוחות

סמוכים ,בעיקר Berguedà, Solsona

שבת וחג – יוזמה שזכתה להיענות רחבה

ו ,Osona-וממחוזות אחרים בקטלוניה.

וחיובית מצדם של עובדי החברה.

שיתוף פעולה עם עמותות
ומתן חסויות

מועדון הכדורסל Manresa
כיל איבריה נותנת את חסותה לאחד ממועדוני
הספורט הנודעים ביותר במחוז  ,Bagesמועדון

הטלוויזיה האזורית  ,Aula Taronjaהעוסקת

AMPANS
כיל איבריה  Súriaו Sallent-תומכת
ב AMPANS-במרכז קטלוניה ,ארגון

הכדורסל  .Manresaכיל תמשיך לתמוך

המוקדש לרווחתם של הסובלים ממוגבלות

כיל איבריה  Súriaו Sallent-תרמה

בקבוצה במהלך עונת  .2014-2015בשנת

שכלית ,באמצעות תרומות כספיות והזמנת

 300,000€לקהילה המקומית באמצעות

 2011חתמה כיל איבריה על הסכם חסות

פרויקטים באמצעות מרכז התעסוקה

פעילויותיה ,מיזמיה ומתן חסויות.

עם המועדון  ,SAEאשר יעמוד בתוקפו במהלך

המיוחד של  .AMPANSקרן ,AMPANS

 2014ו.2015-

קתדרת כיל איבריה
קתדרת כיל איבריה לכרייה בת-קיימא
נוסדה באוקטובר  2007כיוזמה משותפת

הממוקמת בSantpedor (Santa Maria-
 ,)de Comabellaמספקת מקומות עבודה
לסובלים ממוגבלות שכלית במסגרת מיזמי

גיאופארק
באפריל  2012הצטרפה כיל איבריה לתוכנית

של כיל איבריה ובית-הספר הפוליטכני

פארק המכרות והגיאולוגיה של מרכז קטלוניה

הגבוה בManresa (Escola Politècnica-

באמצעות התקשרות בהסכם עם מועצת מחוז

 )Superior de Manresaשל האוניברסיטה

 Bagesומועצת העיר .Súria

גינון תעשייתי במתקני כיל איבריה ,מאז הקמת
הארגון בשנת .1998

הפוליטכנית של קטלוניה ( .)UPCמטרתה
המרכזית היא קידום הידע והחדשנות בתחום
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שיתוף פעולה עם ארגונים
מקומיים

בתחומים שונים כגון מכירות ,משאבי אנוש,
כספים ,ייצור ורגולציה.
בנוסף  Scoraמחלקת כובעים וצעיפים לכל

כיל איבריה מקיימת שיתופי פעולה עם
ארגון ההתנדבות ב ,Súria-עם יריד הילדים

תלמידי בתי-הספר ב Caffiers-הנוטלים חלק

ב ,Manresa-ועם יוזמת לימודי הקריאה של

בשבוע הסקי של בית הספר .חופשות סקי אלה
נהוגות בבתי-הספר ב Caffiers-ומתקיימות

מועצת ."Manresa - "Tocats de Lletra

פעמיים בשנה.

תמיכה באירועים מקומיים

מעורבות בולטת
בקהילה המקומית
באמסטרדם ,הולנד

כיל איבריה  Súriaו Sallent-היא אחת
החברות היחידות הנותנות חסות לפסטיבלים
מקומיים גדולים בSúria, Sallent -
ו .Balsareny-בנוסף ,תומכת החברה במגוון

גופי כיל באמסטרדם (כיל דשנים אירופה וכיל

פעילויות תרבות וחינוך המתקיימות בערים

מוצרים תעשייתיים אירופה) נותנים חסות

אלו לאורך השנה .כך למשל ,החברה היא

ליוזמה מקומית למניעת סרטן ,וכן תורמים

נותנת חסות ושותפה לכנס ( IGENIUMהמכון

סכום של כ 20,000€-מדי שנה למוזיאון הימי

הקטלאני למהנדסים) ,למפגשי מהנדסים
בקטלוניה וליריד הסחר הים-תיכוני המתקיים
ב Manresa-מאז שנת .2013

מעורבות בולטת
בקהילות המקומיות
בLadenburg-
וב,Ludwigshafen-
גרמניה
כיל ,המפעילה אתרים בLudwigshafen-
וב( Ladenburg-אשר ממוקמות שתיהן
במטרופולין  ,)Rhine-Neckarמחויבת
לקהילות שבקרבן היא פועלת .לפיכך ,לאורך
השנים נקטה החברה בצעדים שונים על

של אמסטרדם .בנוסף ,החברה מקדישה
ספורט לילדים ,בית-חולים לילדים ,בית-מחסה

מזה מספר שנים ,משמשת כיל כנותנת

כ 7,500€-מדי שנה לעבודות התנדבות

לילדים ,ותמכו ב"פרלמנט הנוער" של העיירה

חסות משותפת של אירוע הטריאתלון של

המבוצעות על-ידי עובדיה בקהילה המקומית

 ,Ladenburgשמטרתו לעודד מעורבות ילדים

 ,Ladenburgתחרות “ ,”RömerMannוכן

באמסטרדם.

בקהילה.

של "יום הנחלת הידע" במטרופולין ,הנערך

כיל נתנה חסות לשני אירועי תרבות המעודדים
את שילובם של צעירים ממוצא אתני שונה.
האירוע הראשון נוהל על-ידי התזמורת
הפילהרמונית הנודעת של אזור Rhineland-

כך למשל ,נתנה החברה חסות ל"פסטיבל

 ,Palatinateאשר השיקה תוכנית ללימוד

המשפחה" הכולל את "מצעד הילדים",

נגינה בצוותא עבור תלמידי בתי-ספר ,פעילות

ולקבוצת הכדוריד של ,Ludwigshafen

המעודדת גיבוש ושילוב חברתי .האירוע השני

"הינשופים" ( ,)Die Eulenהמשחקת בליגה

התקיים בתיאטרון הלאומי בעיר מנהיים ,שם

הלאומית.

במוסדות ובפרויקטים המסייעים לילדים
חברתית .בהקשר זה ,מימנו אתרי כיל בגרמניה
תוכניות שונות ,ורכשו ציוד עבור מועדוני
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כ 50,000€-מדי שנה לפעילות תמיכה
ומעורבות בקהילה המקומית.

של מופע בהשתתפות ילדים ממגוון קבוצות

מעורבות בולטת
בקהילה המקומית
ב ,Caffiers-צרפת

פעילויות ב ,Terneuzen-לרבות אירועי

פעילויות ואירועים בקנה מידה קטן יותר

תרבות אזוריים דוגמת פסטיבל זילנד-פלנדריה,

(המאורגנים בשיתוף אחד מעובדי כיל) ,כגון

פסטיבל הג'ז השנתי של ,Terneuzen

טיולי אופניים ,קבוצות כדורגל מקומיות ,שחייה

פסטיבל הרוק השנתי ב .Graauw-בנוסף,

לילדים נכים ואירועי אתלטיקה .בנוסף ,מנהל

נותנת החברה חסות לשפע אירועי ספורט

תחום הבטיחות והגהות בחברה ,בסיוע עובדים

חברת-הבת של כיל בצרפת ,Scora ,חברה

אזוריים ,כגון מרתון זילנד-פלנדריה – אירוע

המוגדרים "שגרירים טכניים" ,משתתפים

בארגון המסייע ליזמים בהקמת או ברכישת

שנתי שבו נוטלים חלק גם כמה מעובדי

בכנסי מידע בבתי-ספר ומקדמים לימודים

חברות .באמצעות הארגון ,מספקים עובדיה

החברה" ,רוכבים בוורוד" אירוע רכיבת אופניים

טכניים בבתי-ספר מקומיים ,כמו גם השתלבות

המיומנים של החברה תמיכה והדרכה ליזם

ארצי המוקדש למאבק בסרטן השד ,ועוד

בתעשיית הכימיה ובכיל בפרט.

אתניות .כותרת המופע הייתה "מגוון שפות"

נבחרים בסביבה.

ולצעירים מעוטי-יכולת ,חולים או מאותגרים

מתקן כיל ב Terneuzen-שבהולנד מקדיש

נתנה כיל את חסותה להפקתו והעלאתו

כיל המשיכה במתן מימון לסרט המתאר את

כפי שהיה בשנים קודמות ,אחד מיעדיה

מעורבות בולטת
בקהילה המקומית
ב ,Terneuzen-הולנד

בשנת  2014נתנה החברה חסות למספר

מנת להגביר את תמיכתה בתושבים ,במוסדות,

החברתיים העיקריים של החברה הוא לתמוך

בנוסף ,נותנת החברה את חסותה לאירועים
ציבוריים ולקבוצות ספורט ב.Ludwigshafen-

והופעת הבכורה צפויה בינואר .2016

בארגונים חברתיים ובאירועים תרבותיים

על-ידי בית-הספר לניהול בהיידלברג.

סיפורה של אורסולה מיכ ֶל ,אשר נשלחה
ללונדון כילדה יחידה ,דרך מספר תחנות,
במנוסה מן המשטר הנאצי ("המזוודה
הקטנה") .בהקשר זה ,פעלה כיל להצבתן
של "אבני דרך" עשויות ברונזה ,המציגות את
שמותיהם של קורבנות המשטר הנאצי.
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מעורבות חברתית ביבשת אמריקה

הצרכים מתפתחים
ואנחנו איתם

כיל תומכת במגוון ארגוני סיוע ועמותות

ביצוע עבודות גינון וצביעה קלות בבתיהם של

מדי אוקטובר מארח המפעל בGallipolis-

ביבשת אמריקה באמצעות מאמצים

אנשים בעלי מוגבלות ,וחלוקת מזון לנזקקים.

 Ferryשבווירג'יניה המערבית יום כיף קהילתי,

פילנתרופיים ומעורבות קהילתית .בשנת 2014

במהלך  2014חילקו עובדי כיל כ 70-ק"ג מזון,

במסגרתו נהנים חברי הקהילה מסיור באתר,

הסתכמו תרומותיה של כיל ביבשת אמריקה

אשר סייעו להאכיל כ 1,200-נזקקים ברחבי

מזון ומשקה ,משחקים וחברותא .האירוע נערך

ב ,110,465$-מתוכם  58,215$תרומת

אמריקה.

על מנת להכיר תודה לקהילה המקומית על

החברה והיתרה תרומת עובדיה .התרומות
כוללות בעיקר תרומות כספיות ,וכן מוצרי מזון
הנתרמים למגוון רחב של ארגוני סיוע ,ארגונים
חברתיים ,ארגוני כיבוי אש ובטיחות אש .בין
ארגונים אלו ניתן למנות את בנק המזון של אזור
סנט-לואיס ,United Way ,וארגוני שירותים
חברתיים שונים באתרי פעילותה של החברה,
דוגמת  Rancho Cucamongaבקליפורניה,
 Kamloopsבקנדה Carondelet ,במיזורי,
 Lawrenceבקנזס Dublin ,וSummerville-
באוהיו Hammond ,באינדיאנהGallipolis ,

מעורבות חברתית זו מתבצעת באמצעות מספר
רב של ארגוני סיוע ,כגון  ,United Wayבנק
המזון של אזור סנט-לואיס ,ביה"ח ליוצאי צבא
( ,VA), Nurses for Newbornsשירותים
לקשישים בקהילה הלותרניתEaster Seals ,
Midwest, Winter Coat Drive, Pancake

והגרלת  Theme Basket Raffleלגיוס
תרומות.

לארגון החגיגות .הפאנל המייעץ הקהילתי

או ניקיון סביבתי ,וכן למיזם ניקוי החופים
בקנדה .בנוסף היו העובדים מעורבים בתוכנית
התנדבותית ללימוד ועידוד קריאה בבית-ספר
מקומי הסמוך לאתר כיל ב ,Lawrence-אוהיו.
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חקלאות

בבית-הספר ובכניסה למפעל.

נותן חסות לדוכנים ביריד ומספק מתנדבים

פעילויות ,כגון אימוץ משפחות נזקקות בחגים,
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על הצטיינות אקדמית ותחרות כרזות המוצגות

( Childקנדה)( Coats for Folks ,קנדה),

המערבית.

שעות פעילות התנדבותית שכללה מגוון

מקומי ,ומארגן ימי קריאה ,חומרי לימוד ,פרסים

חלק באירוע ,South Carolina Days

 Ferryו South Charleston-בווירג'יניה

באמצעות יצירת מסגרות ותוכניות התנדבות

המפעל בפעילות חינוכית בבית-ספר יסודי

( Breakfastקנדה)Operation Christmas ,

גם למיזמים קהילתיים לשיפור פני הסביבה

לעובדים .בשנת  2014תרמו עובדי כיל מאות

קשובים להם ולצורכיהם .בנוסף ,שותף

מפעל  Clearonבווירג'יניה המערבית נוטל

במהלך  2014תרמו עובדי החברה מזמנם

בנוסף ,תומכת כיל במעורבות קהילתית

תמיכתה במפעל ולהזכיר להם שאנו בכיל

אוכלוסייה

מזון

של  Clearonמעורב גם במתן חסות לתרגילי
"מקלט מקומי" שנתיים ,המסייעים למורים
ותלמידים להבין טוב יותר מה הצעדים שיש

חומרים

לנקוט במקרה אסון Clearon .היא גם
שותפה של מחלקת כיבוי האש של South
 Charlestonבנושאי הכשרה ומענה בחירום.

ערים
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Chapter 5: About the Report

פרק 5

אודות הדוח
דוח אחריות תאגידית זה של כיל מתאר את

לשלושת המגזרים של כיל :כיל דשנים ,כיל

גישת החברה לנושא הקיימוּת ואת הצעדים

מוצרים תעשייתיים וכיל מוצרי תכלית .הדוח

שנקטה במהלך  2014לקידומן של פרקטיקות

איננו כולל מידע בדבר מיזמים משותפים (joint

עסקיות אחראיות ובנות-קיימא .בכל המקרים,

 )venturesשמחוץ למסגרת המגזרים.

הנתונים מתייחסים לשנה הקלנדרית 2014

המידע נאסף באמצעים פנימיים על-ידי

במסגרתו בוצעו ראיונות עם קבוצה גדולה

היחידות העוסקות בנושאי סביבה ,משאבי

של עובדי כיל ,לרבות מנהלים בכירים ,לצורכי

גם נתונים משנים קודמות כבסיס להשוואה.

אנוש ,ומרכזי המצוינות של כיל ,וכן על-ידי מטה

תהליכי איסוף והבטחת מהימנות מידע עבור

מאחר שהדוח מתפרסם במהלך שנת ,2015

החברה .המידע הכלול בדוח זה בנושאי סביבה

דוח זה .לא חלו שינויים משמעותיים כלשהם

הוא עשוי לכלול גם מידע ואירועים מסוימים

נאסף מ 61-אתרי כיל בכל רחבי העולם,

במהלך התקופה המדווחת ביחס להיקפו או

הנוגעים לתקופה שבין סוף  2014ועד למועד

המהווים  95%מסך המכירות של החברה.

חיבור הדוח.

מידע חברתי נאסף בהיקפים נמוכים יותר

אלא אם צוין אחרת .בחלק מן המדדים הוצגו

הדוח סוקר את כל פעילויותיה של כיל באופן
גלובלי .רשימה מלאה של הישויות הנכללות
בדוח זה ניתן למצוא בתרשים המבנה הארגוני
שבעמוד  ,43וכן בדוח השנתי של כיל לשנת

לפעילויות כריית המחצבים של החברה.
כיל בררה את התכנים הנכללים בדוח זה בדרך
של מתן עדיפות להיבטי ההשפעה המהותיים
על הקיימוּת; זאת ,בעקבות תהליך הערכה

גבולותיו.

(כמצוין בפרק הרלוונטי בדוח זה) ,מעשרות
אתרי כיל בישראל ,ארה"ב ,סין ,טורקיה,

האחרונות .המידע המדווח הינו תוצאה של

הוועדה הבינלאומית לתקינת ביקורת והבטחת

מדידה ישירה של הנושאים הנדונים וביצוע

מהימנות (.)IAASB

חישובים במקרה הצורך (למעט אם צוין
אחרת) .שינויים קלים חלו בנתונים סביבתיים

זו השנה החמישית ברציפות שבה כיל
מפרסמת דוח  GRIמלא ,והשנה הראשונה

יותר ,בכדי להבטיח שדוח זה יהיה רלוונטי

ארגוני" ,בעמ'  64לדוח השנתי) ,בכתובת:

בחלופת " ,"Coreוהדיווחים עולים בקנה אחד

הנסקרים בדוח הינם מהותיים עבור הארגון.

עם העקרונות להגדרת תוכן ואיכות הדיווחים.

מקום שסוגיה כלשהי זוהתה כסוגיה מהותית

בנוסף ,הדוח מתייחס לנספח הנחיות GRI

בתוך הארגון ,הרי שהדבר חל על כל היחידות

החלות על ענף הכרייה והמתכות .עם זאת ,לא

העסקיות של כיל .להלן טבלה המפרטת את

כל ההנחיות ישימות או מתאימות לעסקיה של

מידת המהותיות של כל אחד מן ההיבטים עבור

כיל ,ועל כן יושמו באופן סלקטיבי ,המתייחס

מחזיקי העניין של החברה.

המידע הכמותי הנכלל בדוח זה מתייחס

שבהם עשתה החברה שימוש בשנים

של מידע פיננסי היסטורי ,כפי שנקבע על-ידי

הרכבם המגוון של מחזיקי העניין של כיל .כיל

 ,2014המצוי באתר החברה (ראו "ג .מבנה

default.aspx

בפרוטוקולי דיווח בינלאומיים ()CDP, GRI

הבטחת מהימנות שאינם ביקורת או סקירה

החישוב.

הדוח חובר בהתאם להנחיות ,GRI G4

Reports/financialreports/Pages/

בכל רחבי העולם מוצג בדוח זה תוך שימוש

בוצע בהתאם לתקן  ISAE 3000לביצוע הליכי

הדגשים בדוח זה ומבנה הדוח מבוססים על

עבור כמה שיותר מחזיקי עניין .כל ההיבטים

http://www.icl-group.co.il/investors/

החברה ,כל המידע שנאסף מאתרי כיל

 KPMGסומך-חייקין .תהליך הבטחת מהימנות

לשנת  2013כתוצאה משינויים בשיטות

התאגידית ,כמו גם ברמות פירוט גבוהות

גרמניה ,איטליה ,צרפת ,פולין).

הבינלאומיים השונים שעל-פיהם פועלת

אחדים כפי שדווחו בדוח האחריות התאגידית

כוללת בדוח את השפעותיה העיקריות ברמה

מקסיקו ואירופה (ספרד ,בריטניה ,הולנד,

על מנת לשמור על עקביות עם תקני הדיווח

תהליך הבטחת מהימנות מוגבלת בהיקפה
ביחס לחלקים ספציפיים בדוח בוצע על-ידי

שבה הדיווח מבוצע על-פי תקן הדיווח המעודכן
 – GRI G4ועל כן ,מדובר בשנת מעבר .בעוד
כיל מוסיפה להתקדם לעבר שנתה השנייה
בדיווח במסגרת זו ,בכוונתה להמשיך ולחזק את

משקיעים

תקבולי מדינה

ייצור ותפעול

ממשל תאגידי ואתיקה

זמינות משאבי טבע

מו”פ מוצר

סוגיות סביבתיות מקומיות
√

√

√

קהילות מקומיות

√

√

√

√

עמותות חברתיות וסביבתיות (מקומיות ובינלאומיות)

√

√

√

√

אנליסטים

√

√

תעשייה/מתחרים

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

אקדמיה
אמצעי תקשורת

√

לקוחות

√

קבלנים ושותפים (כגון ספקים ,מפיצים וכדו’)

√
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√

√

√

√
√

`√

√

√

√

√

בפעולותיה .כתוצאה מכך ,כיל מייחסת חשיבות

לכלול במסגרת התהליך רכיבים נוספים
ומהותיים ,כחלק מתהליך הדרגתי של פיתוח
תחום דיווחי האחריות התאגידית.

משמעותי בנתונים ובשקיפות המידע.
על מנת לעמוד באתגר זה ,החלה החברה

עד לרמת היקף דוח מלא.

בתהליך הבטחת מהימנות הדרגתי הכולל

דוחות האחריות התאגידית של כיל מתפרסמים

הכנה פנימית וביצוע של תהליך הבטחת

באנגלית ובעברית ,בישראל ובכל רחבי העולם,

מהימנות ,בהתאמה.

וזמינים באתר החברה ,בכתובת:

במסגרת תהליך זה ,בוצע לראשונה תהליך

http://www.icl-group.co.il/

הבטחת מהימנות מוגבלת בהיקפה ובלתי-
שפורסם במסגרת דוח האחריות התאגידית

√
√

√

√

√

√

בשפה האנגלית ביום  12באוגוסט2015 ,

√

√

√

√

(ראו עמ’ .)2-3
√

√

√

√

√

√

√

√

הנוגעים בדבר.

רבה להליך הבטחת מהימנות ,המהווה רכיב

√

√

הרלוונטיים בכל פעילויות האחריות התאגידית

להרחיב בהדרגה את הליך הבטחת המהימנות

√

√

מנגנוני איסוף המידע ,הדיווח והשקיפות

במהלך השנים הקרובות מתכננת החברה

√

√

כיל מצויה בעיצומו של תהליך מקיף לשדרוג

יעילותה בתחומים אלה בכל פעילויותיה.

√

√

להתנהלות ,תהליכים או מידע.

פרקטיקות איסוף המידע והדיווח ,ולשפר את

המקורי של החברה לשנת  2014שפורסם

√

המספקים שירותי הבטחת מהימנות ביחס

תלוי ביחס לחלקים ספציפיים של הדוח כפי

√

√

√
√

√

ניהול אנרגיה

√

בטיחות מוצר

√

√

√

√

√

√

מגוון ביולוגי ושימור ערכי טבע

√

√

√

√

√

√

√

תעסוקה ויכולת העסקה

√

√

√

√

√

√

√

√

גופי תקינה

ציות

רשויות ציבוריות ורגולטוריות (מקומיות ובינלאומיות)

√

√

בטיחות וגהות בעבודה

עובדים

√

פיתוח קהילות מקומיות

משקיעים

√

√

√

√

√

√

√

√

ואת התנאים שבהם נדרשים לעמוד מבקרים

מהימנות בדוחותיה העתידיים ,מתוך כוונה

כיל מכירה בחשיבותו של תהליך הדיווח

√

√

קטגוריית מחזיקי עניין

לתהליכי איסוף ראיות ולאי-תלותו של הגורם
המאמת ,ומתווה את הצעדים בהם יש לנקוט

החברה שואפת להרחיב את היקף הבטחת

התקופתי ובשקיפות הנדרשת ממנה

סוגיה מהותית

תקן זה מדגיש את הצורך בקיום נהלים מקיפים

√
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חזרה לתוכן העניינים

פרק 5

אינדקס GRI G4

אינדקס GRI G4
דוח אחריות תאגידית כיל – 2014
הנחיות GRI G4
חלופת ""Core
דיווחי נספח מגזר הכרייה והמתכות ,היכן שחלים

גילויים סטנדרטיים כלליים

עמוד

הבטחת

G4-12

109-110 ,107

-

מהימנות*

החברה מצויה בעיצומו של תהליך הקמת מטה אירופי חדש
באמסטרדם ,אשר ישמש כאחד ממרכזי השירות הגלובלי המשותפים
של כיל (לצד מרכז השירות הקיים בארה”ב ומרכז השירות המתוכנן
בישראל) ,ואשר ישמש גם כמרכז הרכש העולמי של החברה .נהלים
לאיסוף המידע הרלוונטי לשרשרת האספקה יפותחו וייושמו במהלך
השנתיים הקרובות.

גילויים סטנדרטיים כלליים
גילויים סטנדרטיים כלליים

עמוד

הבטחת

מהימנות*

G4-13

23

-

G4-14

27

-

G4-15

36, 49, 125

-

G4-16

36, 71-72, 125

-

היבטים וגבולות מהותיים
G4-17

43, 182-183

-

G4-18

30-32, 182-183

כן ,עמ’ 2-3

G4-19

32

-

G4-20

182-183

-

G4-21

182-183

-

G4-3

13

-

G4-22

182-183

-

G4-4

15-16, 22, 112

-

G4-23

182-183

-

G4-5

13

-

G4-6

20-21

-

מעורבות מחזיקי עניין

אסטרטגיה וניתוח
8, 9

G4-1

-

פרופיל ארגוני

G4-7

13

-

G4-24

33

-

G4-8

15, 17, 22

-

G4-25

33-34, 37

-

G4-9

13, 14, 16, 25

-

G4-26

33, 35, 39

-

G4-10

144

-

G4-27

38

-

G4-11

144

-

* ראו הפניה לעמוד המפרט את החלקים הנכללים בהבטחת מהימנות.

* ראו הפניה לעמוד המפרט את החלקים הנכללים בהבטחת מהימנות.
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חזרה לתוכן העניינים

פרק 5

אינדקס GRI G4

אינדקס GRI G4

גילויים סטנדרטיים פרטניים
גילויים סטנדרטיים כלליים

עמוד

הבטחת

פרופיל דיווח

מהימנות*

היבטים מהותיים

גישת הנהלה ( )DMAואינדיקטורים

הבטחת

השמטות

מהימנות*

קטגוריה :כלכלה
G4-DMA: 16-18, 22-23

-

G4-EC1: 24-26

-

G4-DMA: 54, 58, 61, 162-163

כן ,עמ’ 2-3

G4-28

182-183

-

G4-29

182-183

-

G4-30

182-183

-

G4-31

190

-

G4-EC7: 82, 170-172

G4-32

184-189

-

G4-EC8: 54, 56, 60, 63

G4-33

2-3

-

ביצועים כלכליים

השפעות כלכליות עקיפות

קטגוריה :סביבה
G4-DMA: 104, 121-123

-

G4-34

42

-

G4-EN3: 118-119

-

G4-36

27

-

G4-EN6: 119, 121-123

-

G4-39

44

-

G4-DMA: 68, 80, 84, 132

-

G4-41

47-48, 53

-

G4-EN8: 78, 79, 131

-

G4-42

44-45

-

G4-DMA: 74-75, 80, 86, 87

-

G4-43

44

-

G4-EN11: 76

-

G4-48

27

-

G4-EN12: 77-78, 80-81

-

G4-51

46

-

G4-EN13: 77

-

G4-EN14: 77

-

MM1: 77

-

G4-DMA: 68, 71, 104, 125, 128

-

G4-EN15: 124

-

G4-EN16: 124

-

G4-EN17: 124

-

G4-EN19: 124

-

G4-EN21: 126-127

-

G4-DMA: 68, 116, 136-137

-

G4-EN23: 134-135

-

אנרגיה

ממשל תאגידי

מים

מגוון ביולוגי

אתיקה ויושרה
G4-56

50-51

-

G4-57

47

-

פליטות

* ראו הפניה לעמוד המפרט את החלקים הנכללים בהבטחת מהימנות.

שפכים ופסולת

* ראו הפניה לעמוד המפרט את החלקים הנכללים בהבטחת מהימנות.
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פרק 5

אינדקס GRI G4
גישת הנהלה ( )DMAואינדיקטורים

היבטים מהותיים

מוצרים ושירותים

ציות

תובלה

כולל

אינדקס GRI G4
השמטות

הבטחת

מהימנות*

G4-DMA: 18, 91, 93-94

-

G4-EN27: 19, 72, 95-96

-

G4-DMA: 27, 42, 48-49

-

G4-EN29: 48-49

-

G4-DMA: 71, 107, 109-110

-

G4-EN30: 107, 109-110

-

G4-DMA: 18, 28, 68, 71

-

G4-EN31: 70

כן ,עמ’ 2-3

היבטים מהותיים

גישת הנהלה ( )DMAואינדיקטורים

הבטחת

השמטות

מהימנות*

תת-קטגוריה :זכויות אדם
אי-הפליה

עבודת ילדים

עבודה בכפייה

מנגנון תלונות זכויות אדם

G4-DMA: 27, 50-52, 148

-

G4-HR3: 148

-

G4-DMA: 27, 51-52, 142

-

G4-HR5: 52, 144

-

G4-DMA: 27, 51-52, 142

-

G4-HR6: 52, 144

-

G4-DMA: 47, 50-52

-

G4-HR12: 47

-

תת-קטגוריה :חברה

קטגוריה :חברה

G4-DMA: 162-163, 168, 170, 175

-

-

G4-SO1: 164-165, 175-176

כן ,עמ’ 2-3

-

MM6: 80, 88

-

קהילות מקומיות

תת-קטגוריה :פרקטיקות העסקה ועבודה הוגנת
G4-DMA: 142, 146, 148, 152

תעסוקה

 DMAספציפי למגזר הכרייה והמתכות:

בשלב זה המידע זמין ביחס לעובדי קבלן

( 149מדיניות ,אמות מידה ופרקטיקות

בישראל .כיל בוחנת את הליכי איסוף

החלות על קבלנים)

המידע שלה על מנת לסגור פער זה
מניעת שחיתות

בעתיד.

בטיחות וגיהות בעבודה

הכשרה וחינוך

מגוון ושויון הזדמניות

מנגנון תלונות פרקטיקות
תעסוקתיות

G4-LA1: 152

-

G4-DMA: 155-158, 161

-

G4-LA6: 154-155

-

G4-LA7: 154

-

G4-LA8: 157

-

G4-DMA: 148, 150-151, 153

-

G4-LA10: 150-151, 153

-

G4-DMA: 27, 146, 148, 151

-

G4-LA12: 44-45, 144

-

G4-DMA: 47, 148

-

G4-LA16: 47

-

* ראו הפניה לעמוד המפרט את החלקים הנכללים בהבטחת מהימנות.

ציות

מוכנות לחירום (היבט מגזר
הכרייה והמתכות)

MM7: 80, 88

-

G4-DMA: 47, 51-53

-

G4-SO3: 53

-

G4-SO4: 52-53

-

G4-DMA: 42, 48-49, 52-53

-

G4-SO8: 48-49

-

G4-DMA: 161

כן ,עמ’ 2-3

תת-קטגוריה :אחריות מוצר
בטיחות וגהות לקוחות

סימון מוצרים ושירותים

תקשורת שיווקית

G4-DMA: 93, 98-99, 112

-

G4-PR1: 98-99, 125

-

G4-DMA: 27, 68, 100-101

-

G4-PR3: 100-101

-

G4-DMA: 18, 68, 100-101

-

G4-PR6: 102

-

* ראו הפניה לעמוד המפרט את החלקים הנכללים בהבטחת מהימנות.

188

כיל בע״מ | דוח אחריות תאגידית 2014

כיל בע״מ | דוח אחריות תאגידית 2014

189

חזרה לתוכן העניינים

חזרה לתוכן העניינים

פרק 5

הערות חשובות לקוראים

תרגום נוחות – הנוסח המחייב הוא נוסח הדיווח באנגלית שפורסם ביום  12באוגוסט.2015 ,

מנהל תחום קיימוּת :צחי מור
Tzachi.mor@icl-group.com

דוח זה משקף את מדיניותה של כימיקלים לישראל בע"מ .הדוח
מעודכן נכון למועד חיבורו ,כמצוין .מחברי הדוח עשו את מרב
המאמצים כדי להבטיח שמסמך זה יהא נכון ומדויק .עם זאת,
כבכל מסמך ,ייתכנו בו הכללות ,אי-דיוקים ,שגיאות או השמטות.
המידע המלא והמחייב לציבור אודות כימיקלים לישראל בע"מ הוא
זה המתפרסם בדוחותיה השנתיים והרבעוניים של החברה.

דיווח :אסיף-אסטרטגיות בע"מ
www.assifstrategies.com
עיצוב :פורטנוב-משען
www.portnov-mishan.com

נשמח להשיב לשאלותיכם ולקבל מכם הערות ,הצעות או תגובות
אחרות.
תגובות ניתן להעביר למר צחי מור ,בכתובת:
Tzachi.mor@icl-group.com

עריכה :דוד קאהן
www.fisherkahn.co.il

הצרכים מתפתחים
ואנחנו איתם

אתר כיל
לאתר החברה ,סרקו או
הקליקו על קוד ה.QR-

אוכלוסייה
חקלאות
מזון

חומרים מורכבים

ערים
הודפס על ניר אקולוגי אשר מכיל סיבים מיער מנוהל ( )FSCעם מינימום של  25%חומרים ממוחזרים
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חזרה לתוכן העניינים

כימיקלים לישראל בע”מ
מגדל המילניום ,רחוב ארניא 23
ת.ד ,20245 .תל אביב 61202
טל ,03-6844400 .פקס03-6844444 .
מיילcontact@icl-group.com .
www.icl-group.com
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