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עשור האחרון סיפק לכיל, עובדיה ומנהליה כאחד, ה
הזדמנות להפגין את יכולת הארגון, ללמוד תחומי 
עשייה חדשים, לשנות דפוסי חשיבה ולשפר את 
ביצועי החברה. בתקופה זאת התפתחה גם התודעה 
והאסטרטגיה של החברה בנוגע לאחריות תאגידית, החל מתרומה 
לקהילה וטיפול באירועים סביבתיים נקודתיים, ועד לתפישה 
כוללת המאגדת בתוכה מחויבות ועשייה יומיומית למען הסביבה 

והחברה בה אנו חיים.

 לעשייה בתחום אחריות תאגידית-חברתית וסביבתית  נדבכים שונים. 
הנדבך הראשון - כולל אסטרטגיה, תכנון ותשתית. נדבך מרכזי 
זה חייב את החברה לבנות מערכות לאיסוף וניתוח נתונים בתחום 
הסביבתי והחברתי, זאת בנוסף למערכות הפיננסיות הקיימות. כלים 
אלה אפשרו לנו לערוך תהליך רב-שנתי של זיהוי, מיפוי וטיפול 
בסיכונים חברתיים, סביבתיים וכלכליים, שהיוו את הבסיס לקביעת 
אסטרטגיה ותכנון ארוך טווח. כיום, גם ההשפעות החברתיות 

והסביבתיות שלנו נמדדות ומנוהלות כיחידה בתאגיד.

בשנים האחרונות, הרחיבה  כיל בצורה ניכרת את פעילותה מחוץ 
למדינת ישראל, בין היתר באמצעות רכישת חברות שמאפשרות 
לה לבסס את מקומה כאחת החברות המובילות בתחומה בעולם. 
החברה שמה לה למטרה כי לצד כל פעילות, רכישה ופיתוח מוצר 
תבוא לידי ביטוי התפיסה האסטרטגית השמה דגש על אחריות 

חברתית וסביבתית.

רכישות בתחום הדשנים והדשנים המיוחדים מאפשרים לנו להציע 
לחקלאים ברחבי העולם פתרונות טובים יותר ומותאמי סביבה, 
המגדילים ומשפרים את היבול החקלאי בעולם והתורמים בכך 

לאספקת מזון לאוכלוסיית העולם הגדלה.

במגזר כיל מוצרים תעשייתיים, נרכשה החברה הגדולה בעולם 
בתחום מעכבי הבערה על בסיס זרחן, אשר מרחיבה את מגוון 
הפתרונות המוצעים על ידנו לשם הגנה על חיי אדם והגנת הסביבה 

מפני שריפה ובעירה מסיבות שונות.

כמו כן, הרחיב מגזר כיל מוצרים תעשייתיים את סל מוצריו בסדרת 
פתרונות ה-®Merquel. מוצר זה נותן מענה לבעיית זיהום הכספית 

ניר גלעדעקיבא מוזס

הנפלטת מתחנות כח פחמיות ובכך מביא בשורה נוספת בפיתוח 
מוצרים לשירות האדם, עם תרומה מהותית לאיכות הסביבה.

פעילות זו כמו גם פעילויות נוספות הנמצאות בשלבי פיתוח, 
מקיימות למעשה את חזונה של כיל  לפיתוח מוצרים תוך שימוש 
בעקרונות ירוקים ברי קיימא, ושמירה על אחריות סביבתית ואחריות 

על המוצר – החל משלב הפיתוח, דרך היצור ועד תום חייו.

בנוסף,  כיל רכשה חברה, שעיקר פעילותה הינה טיהור מים 
לשתיה ולתעשייה. בכך, מסייעת כיל  בטיהור מקורות מים 
והפיכתם למים הראויים לשתייה על ידי מיליוני בני אדם ברחבי 
העולם, ובעיקר בקרב אוכלוסיות מוחלשות במדינות מתפתחות 

ובמדינות עולם שלישי.

אין הדבר מקרי, זהו ביטוי לאסטרטגיה ארגונית מתוכננת ואנו 
גאים על כך. אנו מבטיחים כי ביחד עם שאר עובדי ומנהלי החברה 

נמשיך לפעול כך גם בשנים הבאות.

הנדבך השני של האחריות התאגידית הינו ביצוע ושינוי בפועל. 
כיל השקיעה בשלוש השנים האחרונות מעל מיליארד ש"ח לשם 
שינוי מהותי ומעשי בתחום הסביבתי. אין אף חברה בישראל 
שהשקיעה סכום גבוה כל כך בתחום זה כמו כיל. ההשקעה 
הגדולה הזו אפשרה לעובדי כיל ומנהליה לפעול בעת ובעונה 
אחת בכמה זירות: מערכות אנרגיה זכו לשדרוג שהפחית בעשרות 
אחוזים את ההשפעה הסביבתית שלהן; הותאמו תהליכי ייצור כך 
שתוצרי לוואי שבעבר היוו פסולת הוחזרו למערך הייצור כמשאב; 
הותקן ציוד חדש ומתקדם במגוון מפעלים; אומצו נוהלים חדשים 

והוטמעו אמצעי בטיחות.

השינוי האסטרטגי שעברה החברה, במקביל להשקעה האדירה 
בתחום הסביבתי, הפכו את כיל לאחת החברות המובילות 
והמתקדמות בתחום האחריות החברתית והסביבתית: לדוגמא, 
השנה אנו מדווחים לראשונה בישראל, באופן וולונטרי, על 
טביעת הרגל הפחמנית  של החברה במסגרת מהלך נרחב יותר, 
הכולל מיפוי של טביעת הרגל הפחמנית של מפעלי החברה 
 IFA ומוצריה. חברת רותם אמפרט נגב, הוסמכה בהצטיינות על ידי 
)International Fertilizer-industry Association(בתחום אחריות 
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ניהול חיי מוצר )Product Stewardship( והיא חברת הדשנים 
הראשונה בעולם שהוסמכה בהצטיינות על ידי הארגון.

התחלנו בתהליך ייחודי של הסמכת מפעלי כיל כמפעלים ירוקים.  
הואיל ואין תקן בנושא בישראל, ניסחה ואימצה החברה תקן 

פנימי למטרה זו .

כאן המקום לציין –  כי כל התהליכים המצוינים לעיל, לא היו יכולים 
לצאת לפועל ללא המחוייבות והמקצועיות של ההון האנושי בחברה, 
קרי מנהליה ועובדיה. אנו מבקשים לציין בסיפוק ובגאווה את 
ההתגייסות, המחויבות וההתמדה תוך השקעת מאמצים גדולים 

בהתייעלות, במקצוענות ובעמידה בסטנדרטים גבוהים.

 הירידה במספר תאונות העבודה היא תוצאה של הכשרה, תשומת 
לב ועשייה יומיומית הן של מנהלים והן של עובדים.

מנהלי הבטיחות והשמירה על הסביבה פעלו ימים כלילות במטרה 
להטמיע ערכים אלה כתרבות וכדרך חיים בארגון, ואנו מתחייבים 

להמשיך לפעול בכיוון זה גם בעתיד.

הנדבך השלישי של אחריות תאגידית: דיווח ודו-שיח  של החברה 
עם הציבור ועם קבוצות להן עניין ונגיעה לפעילות החברה, 
שהתרחבו משמעותית לאחרונה. בשנים האחרונות קיימנו שיח 
מקומי ומקיף עם שכנינו למפעלים, בפרט באזור רמת חובב, סדום 
ומישור רותם, שיח אשר סייע לנו רבות בהבנה, הפנמה ושינוי ביחס 
לסוגיות מהותיות שהעלו תושבי האזור. דו"ח זה, המקיף ביותר 
שנערך עד כה בחברה, מהווה ביטוי נוסף להכרה של החברה בצורך 
לקיים דיאלוג פתוח, ענייני ומושכל עם כלל הקבוצות להן עניין 
בפעילות החברה החל מארגונים אזרחיים, סביבתיים וחברתיים, 

וכלה באחרון הספקים, הלקוחות והעובדים של החברה.

אנו תקווה שהדוח ישמש את קוראיו כמקור למידע כמותי ואיכותי, 
וכבסיס לשלל הדיונים המתרחשים מדי יום במפעלים, בקרב עובדי 
החברה ומנהליה, הציבור בכללותו, קבוצות להן עניין בפעילות 
החברה, גופי התכנון והתקינה, ובקרב אמצעי התקשורת השונים. 

תהליך הכנת הדוח היווה כשלעצמו תשתית לשיח כזה.

אם בעבר דרשו משקיעים פוטנציאליים רק מידע פיננסי, אנו עדים 

כיום למשקיעים רבים המעוניינים גם בניתוח הנוגע לביצועים 
הסביבתיים והחברתיים של החברה. במהלך השנתיים האחרונות, 
מספר אנליסטים הבוחנים השקעות אתיות עשו שימוש במידע 
שכיל מפרסמת בתחום האחריות התאגידית. לרשות המשקיעים 
האתיים העמדנו אמצעי נוסף - דיווח באמצעות הארגון הבינלאומי 
לגילוי נאות בתחום הפחמן והמים ה-CDP, דיווח הנערך שנה 

שנייה ברציפות.

על רקע הסימנים המתרבים לפיהם העולם עומד בפני עידן של 
אתגרים כלכליים, חברתיים וסביבתיים משמעותיים, דוח זה 
מוגש לכם כעדות לחוסנה של כיל, יכולתה ללמוד ולהתמודד עם 

האתגרים של התקופה ולתרום מיכולותינו לפתרונן.

נשמח לקבל את חוות דעתכם לגבי מידת תרומתו של הדוח, 
השימוש בתוכן והדרכים בהן בחרה החברה לפעול בתחום חשוב 

ומהותי זה.

ניר גלעד                                                                  עקיבא מוזס

יו"ר הדירקטוריון                                                       מנכ"ל 

"השינוי האסטרטגי שעברה החברה,
במקביל להשקעה האדירה בתחום הסביבתי,

הפכו את כיל לאחת החברות המובילות
והמתקדמות בתחום האחריות

החברתית והסביבתית"
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       כיל:
יעדים והישגים 

בתחומי הקיימות

קידום אסטרטגיה עסקית בדגש קיימות
חברת כיל חרטה על דגלה פיתוח מוצרים חדשים אשר עומדים 
בכל שלב בסטנדרטים סביבתיים. מדיניות זו קיימת גם לגבי רכישת 
חברות המרחיבות את היצע המוצרים. החברה פועלת בין השאר 
 Merquel® : לפתח מוצרים חדשים אשר תורמים לסביבה כגון
- מוצר ייחודי המונע פליטת כספית לאוויר; מוצרים לחיטוי מים 
והתפלה להעשרת מצאי המים הבטוחים )safe water(; מעכבי 

בעירה פוספטיים ועוד.

ניהול אחראי של מוצרים לאורך כל מחזור 
  .)Product Stewardship( חייהם

 Product Stewardship-במהלך 2011 הוסמכו בהצטיינות ל
חברות רותם אמפרט ומפעלי ים המלח על ידי ארגון יצרני הדשנים 

.)IFA( הבינלאומי

חברות כיל פועלות בשיתוף עם לקוחותיהן לצמצום השפעות 
 VECAP- סביבתיות בשלב השימוש במוצריהן, כגון: תוכנית ה
בתחום מעכבי הבעירה ותוכנית עבודה עם חקלאים לשימוש 

נכון בדשנים.

אימוץ תוכנית בינלאומית – Responsible Care של חברות התעשייה 
הכימית לקידום תחומי בריאות, בטיחות ואיכות סביבה.  

 Responsible - בשנת 2008 חתם מנכ"ל כיל על מסמך העקרונות שנקרא
Care Global Charter המסדיר את פעילות התעשייה הכימית 

בשנים הקרובות.  חברות כיל לוקחות על עצמן את יישום העקרונות. 

קוד אתי לקביעת כללי התנהגות ראויים 
לחברה ולעובדיה

בשנת 2011 אישרה כיל קוד אתי גלובלי מקיף המהווה את הבסיס 
הערכי שעליו מושתת עיצוב התרבות הארגונית. בין ערכי הקוד, 
הוגנות עסקית, מחויבות לבטיחות ולאיכות הסביבה, כבוד לזולת, 

מצוינות ושיפור מתמיד.

תקינה והסמכה לאומית ובינלאומית:
 ISO הסמכת כל אתרי הייצור של כיל לתקני ניהול:  ניהול סביבתי

 OHSAS 18001 14001; תקן איכות 9001; ותקן ניהול ביטחות
כל מפעלי הייצור של כיל בישראל הוסמכו לשלושת התקנים. עד 
שנת 2015 צפויים כל מפעלי כיל ברחבי העולם להטמיע תקנים 

אלו או מקבליהם.

קידום ויזמות בנושא קיימות 
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העסקה הוגנת
עובדי כיל נהנים מתנאי שכר טובים והיא מהווה עוגן תעסוקתי 

וכלכלי הגדול והמשמעותי בנגב.
קבלנים המעסיקים עובדים באופן קבוע במפעלי כיל בישראל 
נדרשים לתת לעובדיהם תנאי שכר העולים על החובה בחוק. החברה 
הסדירה מנגנוני פיקוח ובקרה חיצוניים המוודאים עמידה בדרישות.

בטיחות עובדים
הטמעת תרבות ארגונית של אפס תאונות

הפחתה מתמשכת במספר התאונות וה-"כמעט תאונות" של עובדים 
וקבלנים בכל אתרי כיל. בחמש השנים האחרונות צמצמה כיל את 

מספר התאונות ביותר מ- 40%.

שקיפות ומעורבות בקהילה
דיווח ציבורי בתחומי החברה, הכלכלה והסביבה על בסיס 

פרוטוקולים בינלאומיים
 .GRI -פירסום דוחות אחריות תאגידית על פי פרוטוקול הדיווח של ה
דיווח ל - CDP - Carbon Disclosure Project בתחומי המים וגזי חממה.

עידוד מעורבות של הקהילה בנושאי איכות הסביבה
ביוזמת כיל פועלים שלושה פורומים קהילתיים )CAP( להם שותפים 
המפעלים בסדום, המפעלים במישור רותם ומפעל תרכובות ברום 

הממוקם במועצה התעשייתית רמת חובב.

כיל משקיעה מאות מיליוני דולרים באיכות הסביבה והיא 
עומדת בסטנדרטים הנדרשים על ידי הרשויות ואף מעבר לכך 

.)Beyond compliance(

גז טבעי 
תמהיל הדלקים של כיל מבוסס כיום בעיקר על גז טבעי,שהינו 
דלק נקי יותר שהשפעתו על הסביבה נמוכה יותר. רוב מפעלי 
הייצור של כיל בסדום וחלק ממפעלי הייצור במישור רותם הוסבו 

לגז טבעי, ההסבה בישראל תושלם במהלך שנת 2012.

בנייה ירוקה
כל שיפוץ ובנייה שמתבצעים במבני כיל נערכים על פי תקני 
בניה ירוקה. עד כה שופצו והוקמו מספר מבנים ירוקים בישראל 
ובמהלך שנת 2011 צפויה להסתיים בנייתו של מרכז לוגיסטי 

ירוק בגרמניה.

הפחתה משמעותית של השפעות כיל על הסביבה 
כיל פועלת בהשקעות גדולות להפחתת פליטות המתקנים לאוויר. 
החברה אימצה מדיניות ברורה הקובעת כי מתקן אשר אינו עומד 

בתקנים המחמירים ייסגר.
לאורך השנים צמצמה החברה את הפליטות באופן ניכר. לדוגמא,  
2005 צומצמו פליטות תחמוצות הגופרית  בהשוואה לשנת 
.99% בכ-53%, תחמוצות החנקן בכ-77%, וחלקיקים בכ- 

הפחתת גזי חממה
עד שנת 2010 הופחתו פליטות גזי החממה של מפעלי כיל בישראל 

בכ-37% ביחס לשנת 2008.

אושרו שני פרויקטים של צמצום גזי חממה תחת תוכנית
.)CDM( בינלאומית - מנגנון הפיתוח הנקי

בוצע חישוב טביעת רגל פחמנית ) Carbon Footprint( ללמעלה 
מ- 30 מוצרים שונים של כיל.

 Carbon -דווח מאזן גזי החממה של כיל למנגנון הדיווח הבינלאומי ה
Disclosure Project ברמת שקיפות גבוהה אשר זיכתה את כיל 

בציון 90. בכך, נכנסה כיל לרשימת החברות המנהיגות את תחום 
הדיווח ל-CDP, ה- Carbon Disclosure Leadership Index. כיל 

מדורגת במקום ה-7 מבין חברות הכימיה המובילות בעולם.

הוגש דיווח ציבורי בתחום גזי החממה בהתאם למנגנון הדיווח 
הוולנטרי הישראל.

ניהול משאבי טבע
שימוש במשאבים טבעיים באופן אחראי 

כל תוכניות הכרייה כוללות בתוכן תוכניות שיקום בתאום גורמי 
סביבה. השיקום מתבצע תוך כדי כרייה ובשימוש בתוכנות הדמיה 

מתקדמות המאפשרות שיחזור של הטופוגרפיה המקורית. 

תמיכה בשמירה על מגוון ביולוגי באזורי הפעילות של החברה
החברה מובילה מיזמים בתחום השמירה על הסביבה כגון: מימון 
פרויקט רב שנתי למען שמירת העופות הדורסים באזור הנגב, בשיתוף 

רשות הטבע והגנים ושימור ושיקום ביולוגי של ואדיות ונחלים.

שיתופי פעולה עם ארגונים ירוקים באנגליה כחלק מפעילות 
.North York Moors במכרה הסמוך לפארק הלאומי

שיתוף פעולה עם הרשויות והקהילה
עידוד תוכניות מעורבות חברתית, תמיכה בקהילה

ושימור הסביבה. כיל תורמת ומעודדת את עובדיה להשתתף
בשורת פעילויות, בהתנדבות, לקידום הקהילה ובכלל זה:

תמיכה )מזה שנים( בפרויקט המועדוניות, ממנו נהנים למעלה   •
מ- 700 ילדים, הזוכים לסיוע בלימודים והעשרה חברתית, במעל 

ל-60 מועדוניות המצויות בעיקר בנגב.
התנדבות של מאות מעובדי החברה )בזמנם החופשי( בהפעלת   •

המועדוניות.
סיוע לבתי חולים, סיוע לעמותות בתחומי חינוך, תרבות, רווחה   •

ובריאות, סיוע לבתי ספר.
סיוע לפזורה הבדואית, בפעולות לחינוך, איכות הסביבה,   •

העצמה אישית ועוד.
אימוץ יחידות צבאיות.  •

תרומה למיזמים במסגרת שימור הסביבה.  •
העשרה וחינוך בתחומי כימיה, טכנולוגיה, תעשייה וסביבה.   •
עידוד לימודי כימיה בקרב תלמידי תיכון בשיתוף מכון ויצמן 
למדע, יזמים צעירים ועוד. שיתוף פעולה עם רשות הטבע 

והגנים לתוכנית לימוד בנושאי תעשייה וסביבה.
תמיכה מרכזית בבניית בית למתבגרים אוטיסטים בנגב.  •

ליווי ותמיכה בגופים הפעילים בקרב נשים בסיכון ובהם מסל"ן   •
)מרכז סיוע לנשים נגב(, וענב"ל המלווה בטפול פסיכולוגי 

נפגעי/ות תקיפה מינית.
מפעלי כיל בישראל פתוחים למבקרים ובמהלך שנת 2010 ביקרו 

באתרי החברות מעל ל- 10,000 מבקרים.

אחריות חברתית ושקיפות

אחריות וביצועים סביבתיים
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1952
פעילות יצרנית

מתחילה בים המלח ובנגב

1957
כיל נרשמת כחברת 

אחזקות בבעלות 
ממשלתית

כיל עוסקת בהפקת מינרלים - אשלג, פוספט, ברום, מגנזיום 
ומלח, במכירתם ברחבי תבל, וכן בפיתוח, ייצור ושיווק של 
מוצרי המשך, המבוססים בעיקר על חומרי גלם אלו. פעילות 
כיל מתבססת בעיקרה, על משאבי הטבע המופקים משטחי 

כרייה מאושרים של החברה.

מתקני הייצור העיקריים של כיל ממוקמים בישראל, בגרמניה, 
בארה"ב, בהולנד, בספרד, באנגליה, בסין, בברזיל ובצרפת. לכיל 
מתקני ייצור נוספים באוסטריה, בבלגיה, בטורקיה, בארגנטינה, 

באירלנד ובאוסטרליה.

פעילות כיל מחוץ לישראל הינה בעיקר ייצור מוצרים המשתלבים 
או המתבססים על פעילות כיל בישראל או בתחומים קרובים לה.

פרופיל
ארגוני

חברת כימיקלים לישראל הינה חברה ציבורית, רב לאומית, הפועלת 
בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים המיוחדים, בשלושה מגזרים 

– דשנים, מוצרים תעשייתיים ומוצרי תכלית.

שלושת מגזרי כיל מייצרים מוצרים מגוונים המיועדים לשורה 
ארוכה של שימושים בחקלאות ובתעשיות שונות ברחבי העולם 
בהן: אלקטרוניקה, טקסטיל, בניין, פרמצבטיקה ועוד. במסגרת 
מדיניות שהציבה לעצמה החברה, מנוצלים ביעילות חומרי בסיס 
שונים המיוצרים במפעליה והופכת אותם למוצרי המשך בעלי 
ערך מוסף גבוה. כך לדוגמא, הדשנים עוזרים בייצור כמות גדולה 
יותר של מזון, במציאות בה האוכלוסיה העולמית הולכת וגדלה, 
אולם השטח החקלאי הזמין לעיבוד רק הולך ומצטמצם. מעכבי 
הבעירה מאפשרים לתעשיות רבות לייצר מוצרים אשר בטוחים 
לשימוש הציבור. ביוצידים על בסיס כלור וברום משמשים לטיפול 
במים לסוגיו השונים. מוצר ה-®Merquel משמש בפתרון בעיית 
פליטות הכספית המגיעות מתחנות כוח מונעות פחם ומשריפת 

חומרים מסוכנים, ומאפשר לשמור על אוויר נקי יותר.

בזכות חיפוש מתמיד אחר הזדמנויות עסקיות חדשות וצרכים 
חדשים הנולדים בחברה, מצליחה כיל לשמור לאורך השנים על 
מעמד מוביל בעולם בקבוצות מוצרים שונים, וביניהם הברום 
האלמנטרי, חומרים למניעת התפשטות שריפות, מעכבי בעירה 

על בסיס זרחן ועוד.

כיל דוח אחריות תאגידית
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1992
הנפקה ראשונה לציבור 

בבורסה לני"ע בת"א

1995
רכישת גרעין השליטה 

בכיל ע"י החברה 
לישראל

1999
רכישת השליטה 

בחברה לישראל ע"י 
קבוצת עופר

2000
ממשלת ישראל מוכרת את 

אחזקותיה ושומרת על
"מניית זהב"
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האנשים של כיל - עולם ומלואו

כיל דוח אחריות תאגידית
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בזכות כל אחד 
מהעובדים שלנו ניתן 
לראות את מוצרי כיל 

בכל תחום של חיינו
בכל העולם.
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פעילות התאגיד נחלקת בין שלושה מגזרי פעילות עיקריים: מגזר 
הדשנים, מוצרים תעשייתיים ומוצרי תכלית. כמו כן, התאגיד הינו 
הבעלים של חברת מגנזיום ים המלח. בנוסף, קיימים בקבוצה מרכזי 
מצוינות בין-מגזריים בתחומים שונים המנוהלים על ידי מומחים 
בתחומים הרלוונטיים מהמגזרים, אשר מרכזים את המרכזים 
האמורים ברמת הקבוצה בנוסף לתפקידם השוטף. מרכזים אלו 
מסייעים למטה כיל ולמטות המגזרים בניהול, בתיאום ובפיקוח על 

התחומים שעליהם הם מופקדים. 

מגזר כיל מוצרי תכלית
ICL Performance Products

כיל מוצרי תכלית עוסקת בפיתוח, ייצור, שיווק ומכירה של מגוון רחב של מוצרים מבוססי פוספט 
וזאת במסגרת מדיניות כיל להגדיל ייצור מוצרי המשך בעלי ערך מוסף גבוה יותר, וכן בפיתוח, 
ייצור, שיווק ומכירה של מוצרים מבוססי אלומינה ומוצרים אחרים. כיל מוצרי תכלית מנקה חלק 
מהחומצה הזרחתית החקלאית, המיוצרת בכיל דשנים, רוכשת חומצה זרחתית נקייה ממקורות 
אחרים וכן מייצרת חומצה זרחתית תרמית. הייצור של כיל מוצרי תכלית נעשה באתרי ייצור 

באירופה בייחוד בגרמניה, בארה"ב, בברזיל, בישראל, בסין ובמדינות נוספות.

כיל דוח אחריות תאגידית
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כיל דשנים מפיקה אשלג מים המלח ופוספטים בנגב ומפעילה מכרות תת-קרקעיים בספרד ואנגליה 
מהן היא מפיקה אשלג. החברה משווקת את האשלג כפי שהוא וכן מעבדת אותו לייצור דשנים. 
בנוסף, כיל דשנים כורה ומעבדת סלע פוספט במכרות פתוחים בנגב ומייצרת בישראל חומצה 
גופרתית, חומצה זרחתית חקלאית, דשני פוספט, דשנים מורכבים, המבוססים בעיקר על אשלג 
ופוספט ודשנים מיוחדים. כיל דשנים מייצרת דשנים גם בהולנד, גרמניה ובלגיה. בנוסף מייצרת 
כיל דשנים תוספי מזון לבעלי חיים, על בסיס פוספט, בטורקיה ובישראל. כיל דשנים משווקת את 

מוצריה ברחבי העולם ובמיוחד באירופה, ברזיל, הודו, סין וישראל.

מגזר כיל דשנים
ICL Fertilizers

מגזר כיל מוצרים תעשייתיים
ICL Industrial Products

כיל מוצרים תעשייתיים עוסקת בפיתוח, ייצור, שיווק ומכירה של ברום וכימיקלים תעשייתיים, המבוססים 
ברובם על ברום, מגנזיה, כלור ומלחים שמקורם בים המלח, וכמו כן על זרחן וכלור הנרכשים מחברות 
שאינן שייכות לתאגיד. מוצרי החברה נחלקים לפי שימושים ומשמשים תעשיות רבות. מעכבי הבעירה 
משמשים את תעשיות החשמל והאלקטרוניקה, הבניה, הרכב והרהיטים. ביוצידים משמשים את תעשיות 
המים התעשייתיים, מי השתייה ובריכות השחייה. תמיסות צלולות משמשות בתעשיית קידוחי הנפט, 
סדרת מוצרי מרקוול משמשת לטיפול בפליטות כספית מתחנות כוח פחמיות. מוצרים על בסיס מגנזיה 
משמשים את תעשיות המזון והפרמה וכן את תעשיית השנאים. מוצרי מלח שונים משמשים לשיכוך 

אבק והפשרת שלגים. 
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חברות עיקריות במגזר הדשנים

מפעלי ים המלח - מייצרת אשלג וכן 
מייצרת מגוון רחב של מוצרים כימיים, 
מלחים תעשייתיים, מלחי אמבט, 
מלח בישול ועוד. לחברה אתר ייצור 
הממוקם בסדום, אתר שינוע )צפע(

במישור רותם, מסוף בנמל אילת, 
מסוף בנמל אשדוד ומשרדי מטה 

הממוקמים בבאר שבע.

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

מפעילות מגזר מוצרי תכלית.

דשנים וחומרים כימיים - החברה פועלת 
בתחום ייצור דשנים לחקלאות וכימיקלים 
תעשייתיים, בעיקר עבור השוק הישראלי. 
החברה מייצרת ומוכרת את רוב הדשן 
הנוזלי והמוצק הנצרך בשוק הישראלי. 
החברה מייצרת בהיקף מצומצם גם 
חומרי ביניים אורגניים ודשנים מיוחדים 
המיועדים ליצוא. כיום חומרי גלם 
בסיסיים לייצור הדשנים מיובאים או 
מועברים ממפעלי התאגיד בדרום. 
החברה מייצרת דשנים נוזליים לחקלאות, 

מבוססי אשלגן, זרחן וחנקן.

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

את מסוף המכולות במסוף צפע.

 ICL Fertilizers Germany GmbH

החברה ממוקמת בלודוויגשפן, גרמניה 
 P ומייצרת, מפיצה ומשווקת דשנים מסוג

PK ,NP ו-NPK בכל רחבי אירופה. 

כיל דוח אחריות תאגידית
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 Iberpotash - החברה ממוקמת 
בחבל קטלוניה שבספרד ומייצרת 

ומשווקת אשלג ומלח.

Cleveland Potash Limited - החברה 

ממוקמת בצפון אנגליה והינה יצרנית 
ומשווקת של אשלג ומלח.  

ICL Fertilizers Europe C.V  -  החברה 

ממוקמת באמסטרדם, הולנד, ומייצרת, 
 ,P ,PK ,NP מפיצה ומשווקת דשנים מסוג

ו-NPK בכל רחבי אירופה. 

Rotem Turkey - החברה ממוקמת 

בבנדירמה, טורקיה, ומייצרת מזון לבעלי 
חיים.

 ICL Fertilizers Germany GmbH

החברה ממוקמת בלודוויגשפן, גרמניה 
 P ומייצרת, מפיצה ומשווקת דשנים מסוג

PK ,NP ו-NPK בכל רחבי אירופה. 

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

טקסטיל, פלסטיקה, פוטו ובניין.

פריקלאס - החברה מייצרת חומרים שונים 
על בסיס מגנזיום, שמשמשים בעיקר 
לתעשיית תוספי מזון ותרופות, פלדת שנאים, 
גומי, רכב ודשנים. החברה היא עתירת 
אנרגיה ונמצאת בתהליך מעבר לשימוש 
בגז טבעי. החברה ממוקמת במישור רותם.

ברום-כלור - החברה ממוקמת בסדום והינה 
יצרנית הברום הגדולה בעולם. הברום המיוצר 
במפעל משמש הן כחומר גלם בייצור תרכובות 
ברום והן כברום אלמנטארי, המשמש בתעשיות 
שונות בעיקר בתעשיות התרופות, חומרי 

הדברה וחיטוי, מעכבי בעירה וצמיגים. 

Gallipolis Ferry - החברה מייצרת מעכבי 
בעירה על בסיס זרחן, בעיקר לתעשיות הרהיטים, 
הרכב, הבניין ופוליאוריתן מוקצף לאיטום. 
בנוסף, מייצר המפעל נוזלים הידראוליים 
לבוכנות בתחנות כח ובמטוסים. החברה 

ממוקמת במערב וירג’יניה שבארה”ב.

Scora - החברה ממוקמת בקפייר, 

צרפת, ומייצרת חומרים שונים על בסיס 
מגנזיום, שמשמשים בעיקר לתעשיית 

פלדת שנאים ותרופות.

כיל דוח אחריות תאגידית
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Clearon - החברה מייצרת חומרים 

לחיטוי מים על בסיס כלור. מוצריה 
 TCCA העיקרים של החברה הנם 
ו-DCCA. המוצר TCCA משמש בעיקר 
לחיטוי בריכות שחיה וספא, ואילו המוצר 
DCCA משמש בעיקר לחיטוי משטחים 

במבנים ציבוריים )כגון בתי"ח, מחלבות 
וכדומה(. החברה ממוקמת במערב 

וירג’יניה שבארה”ב.

Medentech - החברה מייצרת חומרים 
התורמים לבריאות האדם והחי בתחום של 
aqua tabs הינו אחד  חיטוי מים. המוצר 
המוצרים המוכרים ביותר בשוק הטבליות 
לחיטוי וטיהור מי שתייה. החברה ממוקמת 

בווקספורד, אירלנד.

ICL-IP Terneuzen - המפעל מייצר בעיקר 

תרכובות על בסיס ברום לתעשיות שונות 
כגון תעשיית התרופות, חומרי הדברה, בניין, 
מונעי בעירה ופלסטיק. החברה ממוקמת 

בנמל זוונאר שבהולנד.

ICL-IP Bitterfeld GmbH - החברה 

מייצרת מעכבי בעירה על בסיס זרחן 
בעיקר לתעשיות הרהיטים, הרכב, הבניין 
ופוליאוריתן מוקצף לאיטום. החברה 

ממוקמת בביטרפלד שבגרמניה.

 Lianyungang Dead Sea Bromine

Co.Ltd - החברה מייצרת מוצר אחד 

לתעשיית חיטוי קרקע וחיטוי נפח. החברה 
ממוקמת בג'אנגסו שבסין.

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

ממוקמת בשנגונג שבסין.

Jiaxing ICL Chemical Co. Ltd - המפעל 

נמצא בשלבי הקמה. התכנון לטווח הקצר 
הינו ייצור ביוציד על בסיס ברום, המשמש 
בתעשיית חיטוי מים. בהמשך צפוי ייצור 
של מעכבי בעירה על בסיס זרחן. החברה 

ממוקמת בנמל ג’יקסינג שבסין.
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חברות עיקריות במגזר מוצרי תכלית

BK Giulini GmbH - לחברה מספר אתרים 

בגרמניה והינה יצרנית של פוספט ומוצרים 
מבוססי פוספט כגון תוספי מזון, מוצרים עבור 
תעשיית הנייר, הטיפול במים, חומרי בנייה, 

קוסמטיקה, פארמה, היגיינה והנעלה. 

BKG Jiangyin - החברה ממוקמת 

בג'יאנקסינג, סין, ומייצרת מוצרים מבוססי 
פוספט וכן מוצרים עבור תעשיית הנייר, טיפול 

במים, פארמה, קוסמטיקה והנעלה.

 - Fibrisol Service London

החברה ממוקמת בלונדון, בריטניה, 
ומייצרת תוספי מזון.

Fibrisol Sevice Australia - החברה 

ממוקמת במלבורן, אוסטרליה, ומייצרת 
תוספי מזון.

 - Shanghai Tari International

החברה ממוקמת בשנגחאי, סין, ומייצרת 
תוספי מזון.

ICL Biogema SAS - החברה ממוקמת 

באקס-אן-פרובנס, צרפת, ומייצרת מוצרי 
בטיחות באש.

כיל דוח אחריות תאגידית
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ICL Performace Product LP - לחברה 

מספר אתרים בארה"ב )מיזורי, ניו ג'רזי, קנזס 
וקליפורניה( וכן בקנדה. החברה מייצרת חומצות 
זרחתיות ופוספטים לתעשיית המזון, טיפול במים, 
מתכות, קרמיקה, אלקטרוניקה, אספלט ועוד. 
כמו כן החברה מייצרת מוצרים לבטיחות אש.

 -Yunnan BK Giulini Tianchuang

החברה ממוקמת בקונמינג, סין, ומייצרת 
פוספטים מיוחדים למזון ולתעשיות 

שונות.

 - Fibrisol Service Muscalla

החברה ממוקמת בוויירנהיים, גרמניה, 
ומייצרת תוספי מזון.

Anti-Germ France - החברה 

ממוקמת בוואס, צרפת, ומייצרת מוצרי 
היגיינה, טיהור מים וניקיון לתעשיה.

ICL PP Brasil - החברה ממוקמת בשני 

אתרים בסאו פאולו, ברזיל, ומייצרת 
פוספטים ותרכובות עבור תעשיית המזון 

וכן ולשימושים תעשייתיים.

Anti-Germ Germany - החברה 

ממוקמת בממינגן, גרמניה, ומייצרת 
מוצרי היגיינה וניקיון לתעשיה.

Anti-Germ Austria - החברה ממוקמת 

בניאומרקט, אוסטריה, ומייצרת מוצרי 
היגיינה וניקיון לתעשיה.

מגנזיום ים המלח עוסקת בייצור, שיווק ומכירה של מגנזיום 
טהור וסגסוגות מגנזיום. בנוסף מייצרת החברה קרנליט יבש וכן 

מוצרי לוואי הכוללים כלור וסילווניט. משקלו הנמוך של המגנזיום 
ביחס למתכות אחרות וחוזקו מהווים את הבסיס העיקרי לשימוש בו 

בתעשיית היציקות של חלקים לתעשיית הרכב.

מגנזיום ים המלח
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מוצרים למען אנשים 

מאפשרים בטיחות במוצרים
המוצרים של כיל מאפשרים לתעשיות רבות ומגוונות לשמור על 

בטיחות המוצרים המגיעים לצרכנים.
חומרים מעכבי בעירה משולבים בבדים ובמוצרי פלסטיק, 
בתעשיות שונות, כדוגמת תעשיית האלקטרוניקה, בכדי לצמצם 
את סכנת הבעירה הנשקפת מהם, ובצורה זו מאפשרים לכולנו 

לצרוך מוצרים ביתיים בצורה בטוחה וללא חשש.

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

האוסטיאופורוזיס וביישומים נוספים בהם דרוש סידן טהור.

מזינים את העולם
חקלאות מתקדמת נסמכת על היכולת לגדל 
יבול גדול ואיכותי במהירות, וזאת על מנת 
להגיב לביקושים הולכים וגדלים לתוצרת 

חקלאית איכותית.
דשני האשלג והפוספט שכיל מייצרת מוזנים 
לקרקע וכך מזרזים את תהליכי התפתחות 

הצמחייה והיבולים.

תרומה חברתית-כלכלית
מוצרי כיל מהווים בסיס חיוני במוצרים רבים בתעשיות של אלקטרוניקה, 
פרמצבטיקה, מזון, טקסטיל ועוד. פיתוח של חומרי גלם מאפשר 
לתעשיות אלו לייצר מוצרים חדשניים, התורמים לפיתוח וצמיחה של 
שווקים עולמיים, ויחד עם זאת לענות על צרכים חדשים שנולדים 

בחברה האנושית.

כיל דוח אחריות תאגידית
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מונעים ומעכבים התפשטות 
שריפות

מוצרי ה- Fire Safety של כיל בעלי חשיבות יתרה בשמירה על החיים 
והנכסים של בני האדם, הנמצאים בקרבת שריפה. מוצרים מעכבי 
בעירה תפקידם למנוע שריפות, בעיקר ביערות ובשטחים פתוחים, 
על ידי פיזורם באמצעות כלי טיס. כיל מובילה בשוק העולמי בייצור 
מוצרים למניעת התפשטות אש, מבוססי פוספט, המיושמים בעיקר 

כאשר נשקפת סכנה ממשית לאדם ולרכושו.

מובילים בטיפול במים  
כיל מאפשרת לחברה )society( להתמודד עם זיהום מקורות המים, לטהר 
ולחטא שפכים, ובכך להגדיל בצורה משמעותית את משאבי המים הזמינים 
לאדם ולחי. החברה מייצרת ביוצידים על בסיס כלור וברום, המשמשים בעיקר 

לטיפול במים לסוגיהם השונים.

עוזרים לשמור על אוויר נקי
כיל פיתחה את המוצר ®Merquel, המשמש בפתרון בעיית פליטות 
הכספית המגיעות מתחנות כוח מונעות פחם ומשריפת חומרים מסוכנים, 
ומאפשר לשמור על האוויר ומקורות המים- החשובים להמשך הקיום 

של האדם, החי והצומח.
כיל הינה המובילה העולמית בהספקת הכימיקלים על בסיס ברום הנותנים 
מענה לצורך גלובלי לשיפור איכות האוויר ולצמצום הנזק למערכות 

אקולוגיות ולאוכלוסיות מקומיות.

תרומה סביבתית
מוצרי כיל מאפשרים לשמור על הסביבה מפני 

זיהומי מים ואוויר והן להגן על משאבי טבע
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שווקים ומכירות
לכיל מעמד מרכזי בעולם בשוקי האשלג, הברום, החומצה הזרחתית 
הנקייה, הפוספטים המיוחדים, מעכבי בעירה על בסיס ברום וזרחן 
וכימיקלים למניעת התפשטות שריפות. אשלג ופוספט הינם אבות 
מזון מרכזיים בתחום הדשנים. הברום משמש למגוון רחב של יישומים 
ובראש ובראשונה כמרכיב בסיסי במעכבי בעירה. מוצריה של כיל 
משמשים בעיקר בתחומי החקלאות, האלקטרוניקה, המזון, קידוחי 
נפט וגז, טיהור והתפלת מים, הפחתת פליטת כספית מארובות תחנות 
הכח, הדטרגנטים, הנייר, הקוסמטיקה, התרופות, הרכב, האלומיניום 

ועוד. לכיל ניסיון מצטבר של עשרות שנים במרבית עסקיה.

חברת כימיקלים לישראל הוקמה כחברה ממשלתית ב- 1968 
ומשנת 1992 החלה בתהליכי הפרטה עת הונפקה באופן חלקי 
בבורסה לניירות ערך בתל אביב. כיל הינה חברה ציבורית רב 

לאומית הנסחרת בבורסה בתל אביב.

החברה מחולקת לשלושה מגזרי פעילות: כיל דשנים, כיל מוצרים 
תעשייתיים, כיל מוצרי תכלית ואחר, בחלוקה על בסיס ניהולי-
פונקציונלי. כל מגזר מרכז תחתיו מספר חברות ואתרי ייצור, אשר להם 
מכנה משותף, ואולם, זהו מבנה ניהולי בלבד שאינו מהווה גוף משפטי.

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

כ-6% מתוצרת כיל נמכרת בישראל. במכירת מוצרים מסוימים 
מתוצרת כיל, הוכרזו כיל וחלק מחברותיה כמונופול בישראל.

בשנת 2010 כ-42.7% ממחזור המכירות של כיל נבעו מייצור המתבצע 
מחוץ לישראל. כ-7% מסך עלות המכירות של המוצרים המיוצרים 

מחוץ לישראל מיוחסים לחומרי גלם המסופקים מישראל.

להלן תרשים המתאר את ההתפלגות הגיאוגרפית של מכירות כיל 
בשנת 2010 ותיאור מיקום האתרים העיקריים של החברה:

שאר העולם
2% 

צפון אמריקה 
18%

דרום אמריקה 
11%

אירופה
33%

ישראל
6%

אסיה
30%

מכירות 2010
אתר ייצור

מרכז לוגיסטי
משרד שיווק

מבנה ובעלות החברה

ממניות כיל
מוחזקות בידי הציבור 

באופן ישיר ועקיף 

70%כ-

כיל דוח אחריות תאגידית
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מבנה ארגוני
דירקטוריון כיל מתווה את מדיניות החברה ומפקח 
על ביצוע מדיניותו בידי ההנהלה. בראש קבוצת כיל 
עומד מנכ"ל ולצידו מטה ניהולי, הכולל גם את מנכ"לי 
כיל דשנים וכיל מוצרים תעשייתיים. לכל מגזר מטה 
הנהלה נפרד. משרדי מטה כיל ממוקמים בתל-אביב.

דירקטוריון 

יועץ משפטימבקר פנים
ומזכיר החברה

מנכ"ל

מנכ"ל כי"ל דשנים

מפעלי ים המלח מוצרי ברום 
תעשייתיים כלכלה

משאבי אנוש 
וקשרי קהילה

קשרי משקיעים 
ותקשורת

מרכזי מצויינות 
ופורומים 
מקצועיים

ביוצידים

מעכבי בעירה

מגנזיה

מלחי ים המלח

כספים

מו"פ

מפעלי רותם

כיל דשנים אירופה

דשנים מיוחדים

שיווק

כספים

משאבי אנוש

לוגיסטיקה

אקולוגיה

מנכ"ל כי"ל מוצרים 
תעשייתיים CFOמנכ"ל כי"ל

אחרמוצרי תכלית

משאבי אנוש

פיתוח עסקים

פוספטים וחומצות

מנכ"ל כיל מוצרי 
תכלית אירופה

תוספי מזון

מוצרי הגיינה 
לתעשיית המזון

חומצה זרחתית 
באיכות מזון

Bekaphos

כימיקלים למים ונייר

כספים

רנופלקס

שרשרת אספקה

פרמה, גבס 
וקוסמטיקה

משאבי אנוש

משאבי אנוש

משאבי אנוש

פיתוח עסקי

קיימות

איכות סביבה אריזהאנרגיה
ואקולוגיה

אחזקה וצמצום 
מרכז הדרכה איכות ומצוינותמלאים

כילי

רכש המזרח 
הרחוק

ביטוחבניה ירוקההגבלים עסקייםגזי חממהביטחוןבטיחות וגיהות

ניהול סיכונים ניהול ידעמערכות מידעמו"פמימוןלוגיסטיקה
ERM

רגולציה ובטיחות קנין רוחני
רכברעידת אדמההמוצר

PR
וקשרי משקיעים

רכשניהול פרוייקטיםתקשורתמיחשוב

מנכ"ל כיל מוצרי 
תכלית אמריקה

פוספטים וחומצות

נגזרות זרחן

כימיקלים לכיבוי 
שריפות

כספים

שרשרת אספקה

שרשרת אספקה

הנדסת התפלה 50%מגנזיום ים המלחכספים

תוספי מזון

משנה למנכ"ל 
coo

משנה למנכ"ל
פיתוח עסקי

עוזר מנכ"ל
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מבנה אחזקות מהותיות של חברת כיל

כיל מתמקדת בחיזוק מעמדה בשווקים, הן על ידי הגברת פריסתה 
העולמית והן באמצעות הוספת מוצרים ושירותים משלימים 
לפעילויותיה הקיימות. מימוש אסטרטגיה זו מתממשת באמצעות 

מיזמים משותפים ורכישת חברות בתחומים אלו.

בשנת 2010 נרכשה חברה בתחום ההיגיינה שהוא תחום צומח. 
מדיניות כיל שואפת להגביר את האיזון בין שטחי פעילותה המגוונים 
ושימת דגש על כיוונים צומחים התורמים לשיפור איכות החיים 
בעולם. פעילויות אלו הן המשך לפעילויות שנרשמו בשנים קודמות 
כמו רכישת מכרות האשלג באנגליה ובספרד, אסטאריס בארה"ב 

ובברזיל, סופרסטה בארה"ב ובגרמניה ורכישת כלל עסקי המים 
של HENKEL באירופה. במסגרת זו ראוי לציין את התבססותה של  
החברה החדשה לטיפול במים שהוקמה ב-2009 בסין ומבטאת את 
שילוב האינטרסים בבסיס אסטרטגיית כיל )פריסה גיאוגרפית, 
איזור צמיחה, תחום פעילות צומח, תורם לאיזון סל הפעילויות של 

כיל ותחום התורם לאיכות החיים ולאיכות הסביבה(.

כיל פועלת להגביר את נוכחותה בשווקים הצומחים על ידי הקמת 
מרכזי כיל באתרי יעד מרכזיים. בהתאם לכך, הוקם השנה משרד כיל 
בהודו בנוסף על המשרדים הקיימים בברזיל, בסין ובצפון אמריקה.

ברום ים המלח

תרכובות ברום

תמי

ICL Finance B.V
)Netherlands(

ICL Finance Inc.
)USA(

Eurocil Holding
B.V.

Cleveland
Potash )UK(

ICL Iberia
SCS )Spain(

lberpotash
)Spain(

Sinobrom
)China(

ICL IP
Europe B.V.

)Netherlands(

ICL IP
Terneuzen B.V.

Rotem Amfert
Negev B.V.

)Netherlands(

Amsterdam
Fertilizers B.V. 
)Netherlands(

ICL Holding
Germany beschränkt

haftende OHG

ICL
Fertilizers

Deutschland

ICL
North America Inc.

)USA(

BK Giulini
)Germany(

ICL Asia 
Ltd.

Eurocil
Luxembourg

Rotem
Holding

BKG
Puriphos B.V.

Pekafert B.V.
)Netherlands(

PM

ICL Fertillzers
Europe CV

ICL 
Brazil

Twincap
Försäkings AB

)Sweden(

מפעלי ים 
המלח

קבוצת כיל

רותם אמפרט נגב

דשנים
וחומרים כימיים

מפעלי תובלה
)לוגיסטיקה(

מגנזיום ים 
המלח

IDE
)הנדסת התפלה(

רכישות ומיזוגים משמעותיים בתקופת הדיווח

כיל דוח אחריות תאגידית
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כיל פועלת לפי עקרונות מתקדמים של ממשל תאגידי, ולפיכך 
אימצה גם כללים וולנטרים שיבטיחו שקיפות מירבית כלפי מחזיקי 
הענין וכן ציות והקפדה על הוראות החוק והנהלים הפנימיים 

המתקדמים שלה.

דירקטוריון החברה וועדותיו
בכיל קיימת הפרדה בין זהות ותפקידי יו"ר הדירקטוריון לבין זהות 
ותפקידי המנכ"ל, וכן קיימת הפרדה בין תפקידי הדירקטוריון 
לבין תפקידי יתר נושאי המשרה בחברה, שאינם דירקטורים. 
הדירקטורים )למעט הדירקטורים החיצוניים שמינוים נקבע על 
פי חוק לתקופת כהונה של שלוש שנים( נבחרים מדי שנה על ידי 

האסיפה הכללית.

דירקטוריון כיל קבע כי מספר הדירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית 
ופיננסית יהיה לכל הפחות שלושה. 

כיום, 9 מבין 10 חברי הדירקטוריון הינם בעלי מומחיות חשבונאית 
ופיננסית. נכון למועד הדוח, לא אימצה כיל הוראה בתקנונה בדבר 
שיעור מזערי של דירקטורים בלתי תלויים. יחד עם זאת, בשנת 
הדיווח הנוכחית ועדת הביקורת של כיל קבעה כי, 4 מתוך 10 
חברי הדירקטוריון הינם דירקטורים בלתי תלויים, כאמור בחוק 

החברות.

בשנת 2010, התכנס דירקטוריון כיל ל-11 ישיבות, והדירקטוריונים 
של המגזרים התכנסו ל-16 ישיבות. בהתאם למדיניות כיל, פעולות 
של החברה או חברות בנות שלה, כגון פעולות הכרוכות בהשקעות 
העולות על סכום שנקבע, שינויים ארגוניים, מיזוגים ורכישות – 

טעונות אישור של הדירקטוריון.

מדי שנה מקיים דירקטוריון כיל דיונים מפורטים בנושאי תקציב 

שנתי, תכנית עבודה שנתית, תכניות חומש, אישור דוחות תקופתיים 
ודוחות כספיים שנתיים ורבעוניים. במהלך השנה מתכנס הדירקטוריון 
מעת לעת, לדיון עם הנהלת החברה המציגה את פעילותה בנושאים 
מהותיים וכן נוהגים חברי הדירקטוריון לסייר במפעלי החברה. 
בנוסף לדירקטוריון כיל, פועלים המגזרים באמצעות דירקטוריונים 
שבהם חברים חלק מחברי דירקטוריון כיל, נושאי משרה בכיל וכן 
כאלו שאינם דירקטורים בכיל ואינם נושאי משרה בכיל, לרבות 
דירקטורים בלתי תלויים. דירקטוריונים אלו, בעצמם או באמצעות 
ועדות )כספים, ביקורת, השקעות, בטיחות אקולוגיה וביטחון, מו"פ, 
כוח אדם וועדות אד הוק( מתכנסים באופן סדיר ומפקחים על 
פעילות המגזרים. על פי מדיניות כיל, פועלים גם הדירקטוריונים 

של המגזרים על פי הנורמות המקובלות בחברות ציבוריות. 

חברי דירקטוריון חדשים מקבלים עם מינוים הכשרה מתאימה 
בקשר לפעילות כיל, וכלל הדירקטורים מקבלים הכשרה מעת 

לעת בנושאים שחלים בהם שינויים מהותיים.

דירקטוריון כיל ממנה, מעת לעת, ועדות אד-הוק העוסקות 
בעניינים מיוחדים וכן ועדות קבועות שתפקידן ללוות באופן 
שוטף תחומי פעילות הדורשים פיקוח מיוחד. הועדות הקבועות 

העיקריות הן:

ועדת הביקורת- בכיל וכן במגזרי הפעילות פועלות ועדות ביקורת בהן 
מכהנים כל הדירקטורים החיצוניים. בשנת 2010 קיימה הוועדה 13 
ישיבות וזאת בנוסף ל-8 ישיבות ועדות הביקורת שנערכו במגזרים. 
הועדה אחראית, בין היתר, לאישור תוכנית הביקורת הפנימית 
השנתית והרב שנתית, המבוססת על סקר סיכונים שנערך בישראל 
ובחו"ל. הועדה בוחנת את אפקטיביות פעולת מבקר הפנים בחברה 
ומוודאת כי לרשות המבקר עומדים הכלים, המקורות והגישה למידע 
הנחוצים למילוי תפקידו לפי סטנדרטים מקצועיים נאותים וכמו כן, 

ממשל תאגידי הוא מכלול התהליכים, המנהגים, המדיניות, החוקים, המוסדות ומבני הבקרה 
שלפיהם מתנהל ומבוקר תאגיד או ארגון. ממשל תאגידי מגדיר גם את היחסים בין נושאי 

הסיכון השונים ואת יעדי המשילות של הארגון. 

בעלי העניין העיקריים הם בעלי המניות, הדירקטוריון וההנהלה.

ממשל תאגידי משמש, בין היתר, ככלי ניהולי הכולל אוסף רחב של עקרונות ושל כללים החיוניים 
לניהולם הזהיר של תאגידים, בהיבטי בקרה ופיקוח ומתייחס בעיקר לאופן שבו הדירקטוריון 

וההנהלה הבכירה מפקחים על עסקי החברה ומנהלים אותם. 

גישת הממשל התאגידי מתייחסת למכלול המנגנונים שנועדו להבטיח ניהול תקין והוגן של חברות 
לטובת כלל בעלי המניות. יישום אפקטיבי של מנגנוני ממשל תאגידי עשוי לתרום להתפתחותם 

של שווקים פיננסיים בהיבטים של שקיפות, יעילות ופתיחות לשווקים בינלאומיים.

ממשל תאגידי 
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הוא אינו ממלא תפקיד בכיל בנוסף לתפקידו כמבקר ואין לו קשרים 
עסקיים מהותיים עם כיל או עם תאגיד אחר הקשור אליה. למבקר 
הפנים ניתנה גישה חופשית, מתמדת ובלתי אמצעית למערכות 
המידע של כיל והתאגידים המוחזקים בישראל ומחוצה לה. מידע 

זה כולל נתונים כספיים ונתונים אחרים.

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

מימון וביטוח. בשנת 2010 קיימה הוועדה 5 ישיבות.

ועדת כוח אדם- ועדת כוח אדם עוסקת בסוגיות הנוגעות לתחום 
משאבי אנוש בכיל. כך למשל דנה הוועדה בנושאי תגמול עובדים 
ונושאי משרה, קידום עובדים, יחסי עבודה ועוד. בשנת 2010 

קיימה הוועדה 5 ישיבות.

ועדות בטיחות ואקולוגיה- ועדות הפעילות בכל אחד ממגזריה של 
כיל. כל ועדה מורכבת מחמישה חברי דירקטוריון- שני נציגי כיל 
ושלושה דירקטורים. בישיבות משתתפים גם מנכ"לים וסמנכ"לים 
מהתחומים הרלוונטיים. בישיבות מדווחים על כל הפעילויות בתחומי 
הגנת הסביבה והבטיחות, כולל תכניות עבודה, יעדים, התייחסות 
לעמידה בלוחות זמנים, קשרים עם המשרד להגנת הסביבה ועוד. 
בישיבות מועלות סוגיות לדיון ומתקבלות החלטות אופרטיביות להמשך 

ביצועי החברה. הועדות מדווחות ישירות לדירקטוריון כיל.

ועדות מו"פ- ועדות הפעילות בכל אחד ממגזריה של כיל. הועדה 
מורכבת משישה דירקטורים שאינם נושאי משרה, משנה למנכ"ל 
כיל, צוותי מנכ"ל יעודיים וכן מנהלי אגפי מו"פ. בישיבות מוצגות 
פעילויות המחקר והפיתוח, סטאטוס של פרויקטים, לוחות זמנים, 

תקציבים וכדומה.

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

עם מנכ"ל החברה והגורם האחראי בכיל.

תגמול נושאי משרה
התגמול לנושאי המשרה נקבע בהתחשב בתוצאות העסקיות 
והכספיות של החברה, על מגזריה, במידת עמידתה ביעדיה 
העסקיים, בביצועי כל אחד ואחד מנושאי המשרה, בהערכת 
הממונים עליו באשר לתרומתו לחברה, בהתחשב בנתונים 
השוואתיים ביחס לסך התגמול של נושאי המשרה בשנים עברו 

ובחברות דומות אחרות. 

מרכיב המענק בתגמול חברי ההנהלה הבכירה מושפע לא רק 
מביצועים כספיים של החברה, אלא גם מביצועיה בתחומים 
הסביבתיים והחברתיים. בנוסף, נגזר המענק מביצועי החברה, 
מעמידה ביעדים מקצועיים ואישיים ועמידת המנהלים בדרישות 

בתחומים של בטיחות ואיכות סביבה.

זיהוי ואישור עסקאות עם בעלי עניין
ועדת הביקורת של כיל אישרה מתווה בדבר אישור עסקאות 
עם נושאי משרה, בעלי ענין ובעלי שליטה או עסקאות עם 
אחרים, שלכל אחד מאלה יש ענין אישי בהן. על פי מתווה זה, 
נדרשים נושאי המשרה ובעלי השליטה להשיב פעמיים בשנה 
על שאלון זיהוי ולפרט את כל הגופים אשר יש להם עניין אישי 
בהם ואשר עסקה עמם עשויה להיות נגועה בעניין אישי שלהם. 
רשימת בעלי העניין שנאספה מהשאלונים מוזנת למערכת 
ממוחשבת ומועברת לאגף החשבות בכיל לעדכון ולסימון 
הספקים והלקוחות המוגדרים כבעלי עניין. החל מסכום מסוים, 
המערכת מוציאה התראה בזמן אמת טרם ביצוע עסקה עם ספק 
בעל עניין, ומאפשרת לכיל לוודא כי העסקה מאושרת בהתאם 
להוראות הדין ולמדיניות כיל. במערכת מופיעים כיום כ-1,700 
גופים. המערכת מעודכנת פעמיים בשנה. במתווה זה נקבעו, 

בין היתר, הוראות אלה: 

כללים לענין אופן זיהוי עסקה, אופן העברת המידע ואופן    •
הדיווח והאישור שלה.

כל עסקה של כיל עם נושא משרה בכיל או עם בעל שליטה וכן   •
עסקה עם אחר שלכל אחד מאלה יש עניין אישי בה, שאינה 
עסקה חריגה, מובאת לאישור ועדת הביקורת ודירקטוריון 

כיל.

מטרת הנוהל היא להוסיף לחובות הקיימות על פי דין. לצורך 
ביצוע נוהל זה פיתחה כיל מערכת ממוחשבת המסייעת בזיהוי 

ובאיתור עסקאות המחייבות גילוי ואישור על פי הנוהל.

כיל אינה תורמת, כסף או כל תרומה אחרת, לפוליטיקאים 
ולגופים פוליטיים.

מנגנוני משוב ובקרה
ביקורת חיצונית- בהתאם לדרישות חוק ניירות ערך, החברה 
מקיימת הליכי בחינה תקופתיים של מידת האפקטיביות של 
הבקרות הפנימיות בחברה הנוגעות בעיקר לדיווח הכספי של 
החברה. בהתאם לחוק, נדרשים הנהלת החברה ורואה החשבון 

המבקר לחתום על הצהרות בדבר אפקטיביות הבקרות. 

בנוסף על מנגנוני הבקרה ברמת ההנהלה, קיים נדבך נוסף של 
בקרה המתבצע בשטח. במסגרת הטמעת הקוד האתי מופעל 
בחברות כיל בישראל "קו חם". "קו חם" הינו אמצעי המאפשר 
לעובדים לפנות למבקרים הפנימיים ו/או לממונים על הקוד האתי, 
כדי לדווח על כל עניין או מקרה הנראה להם כפעולה לא תקינה, 
חריגה מהוראות החוק או הנהלים או חריגה מהקוד האתי או כל 
דבר אחר שנראה בעיניהם בעייתי. בכיל הוקמה ועדת היגוי לנושא, 

כיל דוח אחריות תאגידית
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כאשר הגורם המייצג את המגזר בה הוא הממונה על הקוד האתי. 
בשנת 2011 יוקם קו חם גם בחברות כיל מחוץ לישראל.

אכיפה פנימית- כיל מקיימת תכניות אכיפה פנימיות שמטרתן 
להבטיח ציות של עובדי החברה להוראות הדין ולנוהלי החברה. 
תכניות אלה קיימות בתחומי הגבלים עסקיים, דיני ניירות ערך, 
אקולוגיה, בטיחות וגיהות תעסוקתית, איסור העישון ומניעת 
הטרדה מינית. לאחרונה נוספה תכנית אכיפה בנושא חוקי עבודה 
והיא מצויה בשלבים הראשוניים של הטמעתה. תכניות האכיפה 
מוטמעות באופן שוטף בקרב המנהלים והעובדים ונעשות 
בדיקות תקופתיות על ידי גורמים חיצוניים שמטרתן להבטיח 
את יישום התכניות בפועל. לכל תכנית ממונה אחראי ומדי רבעון 
מקבלים דירקטוריון כיל והדירקטוריונים של המגזרים דיווח על 
אופן יישום התכניות בכל מגזרי הפעילות במהלך אותו רבעון.

נוהל מורשי חתימה בחשבונות החברה- לכיל נוהל שימוש 
בזכויות ובהרשאות חתימה. בהתאם למדיניות החברה, כדי לחייב 
את החברה בכל פעולה משפטית נדרשים לפחות שני מורשי 
חתימה שונים מוגדרים, כאשר ההרשאות נקבעות על פי דירוג 
תפקיד בעל זכויות החתימה ועל פי היקפה הכספי של הפעולה. 

מורשי החתימה מחולקים 
לקבוצות שונות ולחלקם 
זכויות חתימה מוגבלות.

לבקשת מנכ"ל כיל, נערכה 
בנושא  פנימית  ביקורת 
שימוש בזכויות החתימה 
בחשבונות הבנק של כיל. 
הביקורת נערכה בעזרתם 
של המבקרים הפנימיים 
של המגזרים השונים וכללה 
בחינה של מדיניות החברה, 
שבמסגרתה מוענקת למנהלי 

החברה זכות חתימה בחשבונות הבנק ואופן יישומה.

עמידה בדרישות החוק בנושאי סביבה
מדיניות כיל הינה לעמוד בכל הוראות הדין, החוקים, ההנחיות, 
התקנות, האמנות והתקנים התקפים ואף לשאוף לעמוד, ככל הניתן, 

.)Beyond Compliance( בסטנדרטים מעבר למתחייב
כחברה הפועלת בתחום הכימיקלים, נדרשת כיל לעמוד בשורת 
תקנות וחוקים החלים לאורך כל מחזור חיי המוצר, כולל שלבי 
הייצור והשימוש, הן בארצות שבהן מיוצרים המוצרים והן בארצות 
שבהן הם נמכרים. בין החוקים השונים ניתן למצוא חוקים להגנת 
העובדים והציבור, תקנות ייצור, סיווג וסימון לקראת הובלה, 
תקנות אריזה, אספקת מידע )MSDS – גליון בטיחות לטיפול 
במוצר(, תוויות, רישום של כימיקלים קיימים ובפיתוח במדינות 
הרלוונטיות )לדוגמא ה-REACH באירופה(, הנחיות וכללים 
ספציפיים בקשר לשימושים ייעודיים של החומרים שמייצרת 
כיל )לדוגמה, מזון או קוסמטיקה(, חוקי הגנת הסביבה הנוגעים 
לייצור המוצר או לשימוש בו ולהשפעתו על הסביבה )אוויר, מים, 

קרקע( וחוקים לעניין מיחזור המוצר בסוף חייו )ציוד אלקטרוני 
וחשמלי, פלסטיק וכו'(.

הדרישות הרגולטוריות משתנות עם הזמן וככלל נמצאות במגמת 
החמרה. החברה משתמשת בטכנולוגיות הטובות ביותר והישימות 

מבחינה כלכלית על מנת לעמוד בדרישות אלו.

מספר מחברות כיל מעורבות בהליכים משפטיים. את פירוט 
ההליכים המשפטיים ניתן למצוא בפרק הבאורים לדוחות הכספיים 

ליום 31 בדצמבר 2010 בעמ' 65-67. 

נהלים וולנטריים חיצוניים – מערכות ניהול איכות
כיל מטמיעה בחברות השונות מערכות ניהול איכות בתחומים השונים, 
מתוך הבנה כי מערכות אלו תורמות לשיפור וייעול תהליכים וביצועים 
 ,)ISO 9001( ומפחיתות סיכונים. מערכות הניהול כוללות: ניהול לאיכות
,)OHSAS 18001( ניהול בטיחות וגיהות ,)ISO 14001( ניהול איכות סביבה 
HACCP, ניהול אחריות חברתית,  GMP )לפארמה ומזון(, 

כמו גם מתודולוגיות למצוינות תפעולית כגון שש סיגמא, 
צוותי שיפור, ניהול סיכונים והפקת לקחים.כל החברות הבנות 
, ISO 9001 – התעשייתיות בארץ מוסמכות לשלושת התקנים 
,ISO 14001 ,OHSAS 18001 
ורובן המכריע של החברות 
לתקני  בחו"ל מוסמכות 
.ISO14001-ו OHSAS 18001

חברות באיגודים 
מקצועיים 

כיל רואה חשיבות רבה 
בלמידה מתמדת ובהובלת 
השוק. לשם כך עובדי 
ומנהלי החברה שותפים 
פעילים באיגודים מקצועיים 
 . ל " בחו ו בארץ  ם  י נ שו
בארץ, כיל מעורבת בפעילות התאחדות התעשיינים 
ומשתתפת בועדות שונות כגון: הערכת סיכונים, חומרים 
מסוכנים, זיהום אוויר, שפכים, שינויי אקלים וניהול 
סביבתי. בנוסף, פועלים מטעם המגזרים נציגים בועדות 
ציבוריות שונות וכן בועדות תקינה של מכון התקנים.

המשנה למנכ"ל כיל משמש כיום כיו"ר איגוד הכימיה, הפרמצבטיקה 
ואיכות הסביבה בהתאחדות התעשיינים. כמו כן, מנהל אבטחת 
איכות בענף מו"פ בכיל מוצרים תעשייתיים הוא יו"ר פורום 

.Responsible Care

נציג ממגזר מוצרים תעשייתיים ייצג את מכון התקנים בועדה של 
איגוד ה-ISO העולמי לתקן ISO 26000, תקן לאחריות חברתית, 

עד להפיכתו לתקן מאושר.

נציגי המגזרים והחברות משתתפים באיגודים הרלוונטיים 
עבורם באופן ספציפי. מידע מפורט ניתן למצוא בדוחות אחריות 
תאגידית לשנת 2009 של מגזר דשנים ומגזר מוצרים תעשייתיים.

כיל מטמיעה באופן וולנטרי בחברות 
השונות מערכות ניהול איכות בתחומים 

השונים, מתוך הבנה כי מערכות אלו 
תורמות לשיפור וייעול תהליכים 

וביצועים ומפחיתות סיכונים.
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מידע כספי
כיל פועלת למקסם את רווחיה לתועלת בעלי מניותיה תוך 
התחשבות מירבית במחזיקי עניין נוספים, דוגמת עובדי החברה, 

ספקיה, לקוחותיה, נושיה והקהילה בה היא פועלת.

כחברה ציבורית פועלת כיל בהתאם למכלול החוקים, התקנות 
וההנחיות הרלוונטיים, תוך שקיפות בהיבטים הכלכליים, החברתיים 

והסביבתיים.

כיל פועלת לשיפור מתמיד של פעילותה, תוך עמידה בהוראות הדין 
ואף מעבר לכך )beyond compliance( ובמקרה של העדר חקיקה, 
חותרת כיל לאימוץ התקנים המקובלים והמובילים בתעשייה בעולם.
כיל מיישמת מדיניות של שימוש יעיל ואפקטיבי של משאבים 
תוך מזעור, ככל הניתן, של השפעתה על הסביבה. כיל מאמינה 
כי פעילות זו עולה בקנה אחד עם מטרותיה הכלכליות ומפעילה 
מערך הדרכות ונהלים ליישום מדיניות זו. בנוסף, פועלת כיל 
לשימוש בטכנולוגיות הטובות ביותר והישימות מבחינה כלכלית- 

מידע כספי לכלל התאגיד:

Best Available Economical Technology- על מנת לעמוד 

בדרישות רגולטוריות.

להלן תיאור התפלגות הכנסות כיל בשנת 2010 לפי מגזרים:

סך מכירות בשנת 2010 –5.7 מיליארד דולר

אחר 4%

כיל מוצרי תכלית 23%

כיל דשנים 51%

כיל מוצרים תעשייתיים 22% 

20092010אלפי דולרים

4,554,3165,691,537הכנסות

2,717,7863,259,461עלות המכירות

938,1731,346,127רווח תפעולי

111,893240,449תשלומים לממשלה )מיסים ברוטו(

32,92247,832החזרי השקעה )כולל תשלומי ריבית על הלוואות(

1,167,954 549,037תשלומי דיבידנדים

כיל דוח אחריות תאגידית
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השקעות והוצאות באיכות הסביבה בכיל

כיל אימצה מדיניות של אחריות חברתית תאגידית והתאימה את 
האסטרטגיה שלה למדיניות זו. כיל מאמינה כי יישום מדיניות זו 

יוביל לפעילות ופיתוח בר-קיימא.

הקו המנחה שעומד מאחורי תוכנית ההשקעות של חברת כיל 
הוא יצירת יתרונות סביבתיים וחברתיים, לרבות בדרך של שימוש 
אחראי במשאבים טבעיים, באימוץ תהליכי ייצור המחייבים שימוש 
מופחת באנרגיה, או בהשבת חומרי גלם מתוך פסולות של תהליך 

הייצור ואף השקעה בפרויקט של שינוע בטוח.

כיל נוקטת באמצעים לצמצם, לבקר ולנהל את הסיכונים הסביבתיים 
הכרוכים בפעילותה. פעילות זו מבוצעת בשיתוף פעולה עם 
הרשויות, העובדים, הספקים והלקוחות, וכוללת זיהוי ההשפעות 
הסביבתיות של פרויקטים שונים, השקעות בטכנולוגיות חדשות 
ואת החקיקה הרלוונטית בכל מקרה ומקרה. על בסיס זה, כיל 
קובעת את הקריטריונים להערכת ההשפעות הללו ואת האמצעים 

הדרושים כדי לאמוד את הדרישות והיעדים שנקבעו.

בשנת 2008 הוציאה כיל, בנושאים הקשורים לאיכות הסביבה 
ולשמירה על הסביבה, סכום של כ-100 מיליון דולר. מתוך סכום 
זה השקיעה כיל כ-53 מיליון דולר ברכוש קבוע למניעת מפגעים 

סביבתיים וכ-47 מיליון דולר כהוצאה שוטפת בתחום.

בשנת 2009 הוציאה כיל בנושאים הקשורים לאיכות הסביבה 
ולשמירה על הסביבה, סכום של כ-90 מיליון דולר. 

בשנת 2010 הוציאה כיל בנושאים הקשורים לאיכות הסביבה 
ולשמירה על הסביבה סכום של כ-99 מליון דולר, מתוך סכום 
זה השקיעה כיל כ- 38 מיליון דולר ברכוש קבוע למניעת 
מפגעים סביבתיים וכ-61 מיליון דולר כהוצאה שוטפת בתחום. 
בשלוש השנים האחרונות, כיל השקיעה למעלה ממיליארד 

ש"ח באיכות הסביבה.

    בשלוש השנים האחרונות,
                 כיל השקיעה למעלה מ- 

החברה כללה בדוחות הכספיים הפרשה בסך של כ-2 מיליון דולר 
בגין הליכים משפטיים או מנהליים הקשורים באיכות הסביבה.

בשנת 2011 צפויה כיל להוציא בתחומים אלה סכום של כ-120 
מיליון דולר, מתוכו כ-54 מיליון דולר להשקעה ברכוש קבוע וכ-66 
מיליון דולר כהוצאה שוטפת לאותן מטרות. כיל צופה כי בשנים 

שלאחר 2011 לא תהיה ירידה בהיקף ההוצאות האמורות. 

ש"חמיליארד
באיכות הסביבה

השקעות והוצאות איכות סביבה בכיל )מליוני דולרים(
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אחריות חברתית תאגידית הינה מדיניות וולונטרית המאומצת על ידי 
תאגידים המבקשים לנהל את עסקיהם תוך הבאה בחשבון של מכלול 

האינטרסים של מחזיקי העניין שיש להם זיקה לתאגיד.
כיל אימצה עקרונות מחייבים למדיניות של אחריות חברתית תאגידית 

והתאימה את האסטרטגיה שלה לעקרונות אלו. 

כיל מכירה באחריות הארגונית והחברתית שיש לה כלפי בעלי המניות, 
הלקוחות, הספקים, העובדים, הקהילה ושאר מחזיקי העניין שלה, ומתוך 
כך היא מחויבת לנהל את עסקיה בצורה שתביא לצמיחה בת-קיימא 
ולמאזן בין צורכי הדור הנוכחי והדורות הבאים, תוך מילוי החובות החוקיים 
והמוסריים, ובמקרה של העדר חקיקה, חותרת כיל לאימוץ וולונטרי של 

תקנים המקובלים והמובילים בתעשייה בעולם.

כיל שמה דגש רב על הצבת יעדים כמותיים תקופתיים, תוך זיהוי ומדידת 

ההשפעות הכלכליות, החברתיות והסביבתיות של הפעילות שלה, 
ושואפת להשיג את אותם היעדים בצורה אחראית. 

מחויבותה של כיל לפיתוח בר-קיימא ולאחריות חברתית באה לידי ביטוי 
 CSR – Corporate Social( באימוץ עקרונות האחריות התאגידית
Responsibility(, כמו גם באימוץ עקרונות "Responsible Care" על פי 
ה-Responsible Care Global Charter של התעשייה הכימית העולמית 

)ראה עמוד 40 (.

מדיניות אחריות תאגידית-עקרונות מנחים

עקרונות מנחים במדיניות אחריות תאגידית

מחוייבת לנהל את עסקיה בצורה שתביא לצמיחה בת קיימא ולאיזון בין צרכי הדור הנוכחי והדורות הבאים

סביבת עבודהמעורבות חברתיתכלכלהשמירה על הסביבה

• חתירה למובילות בישראל בתחום 
של צמצום פליטות והפחתת גזי 

חממה
•  הקפדה על עקרונות הניהול הסביבתי 
בתחומים של פסולת, משאבי טבע 

וצריכת אנרגיה
• עמידה בחוקים ותקנות ואימוץ 
וולונטרי של עקרונות בינלאומיים 
בתחום מעבר לנדרש בחוקים ותקנות 

)Beyond Compliance(
• מזעור ההשפעה על הסביבה בעזרת 
הטמעת הטכנולוגיות הזמינות 
 Best Available( הטובות ביותר

)Technology

• שאיפה לשימור ושיקום הנוף 
ומגוון המינים באיזורי הפעילות 

של החברה

פיתוח הפעילות העסקית-  •
אסטרטגית של הארגון תוך שמירה 

על סביבה וחברה
• שקיפות ודיווח במסירת מידע כלכלי 

וסביבתי
• אימוץ מערכת לזיהוי, להערכה 
ולבקרת סיכונים בפעילות הארגון 
 Product( ולאורך כל חיי המוצר

)Stewardship

•  העמדת משאבים ניהוליים וכספיים 
הנדרשים ליישום והטמעת מדיניות 

אחריות תאגידית

•עידוד תוכניות תמיכה בקהילה 
ומעורבות חברתית וסביבתית
• שיתוף פעולה עם הרשויות 
והקהילה בפרוייקטים סביבתיים
• שמירה על שרשרת אספקה 

בת-קיימא
• טיפוח דיאלוג רציף אל מול כלל 

מחזיקי העניין

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

• הדרכות ופיתוח מיומנויות בקרב העובדים 
בתחומים של בטיחות, התמקצעות 

בתחומם ואיכות סביבה
• שמירה על הקוד האתי והטמעתו כחלק 

מהתרבות הארגונית
• הגברת הביטחון באזורי פעילות החברה, 
על ידי יישום חוקים ותקנות לאומיים 
ובינלאומיים, תוך תיאום עם גורמי 

הבטחון המקומיים 

 ,)COO( דירקטוריון כיל מינה את המשנה למנכ"ל כיל ומנהל התפעול הראשי
מר אשר גרינבאום, המשמש גם כמנהל הסיכונים הראשי של התאגיד, 
לממונה על כל תחומי איכות הסביבה, הבטיחות, הגיהות התעסוקתית 
והביטחון בחברה. מר גרינבאום כפוף למנכ"ל כיל ומדווח מטעמו מעת 

לעת לדירקטוריון כיל על הפעילות בתחומים אלה.

הדירקטוריונים של כיל ומגזריה, כמו גם הנהלת הקבוצה, פועלים ליישום 
עקרונות המדיניות. לצורך כך הוקמו ועדות של דירקטוריוני המגזרים בישראל 
שתפקידן לעקוב, לבקר ולדון בכל התחומים הקשורים לאיכות הסביבה, 
לבטיחות וגיהות ולביטחון. הועדות מלוות על ידי יועצים חיצוניים בתחום 
ההתמחות הרלוונטי. כמו כן, מתקיימות מטעם הנהלת כיל תכניות אכיפה 
ובקרה שנועדו להבטיח קיום כל המחויבויות של חברות הקבוצה לפי דין.
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כלים  
יישומיים

מאזנים 
אתר דוח קיימותפיננסיים

אינטרנט
הודעות 

לעיתונות
מידע 

ללקוחות
תקשורת 

פנימית
ביקורים 
מצגות שיח ישירבאתרים

למשקיעים
מדדי 

קיימות
פרסומים 

מיוחדים

מחזיקי 
עניין 

פנימיים

★ ★ ★★ ★ ★★★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ ★★★★ ★ ★★ ★ ★עובדים

★★ ★ ★★ ★ ★★ ★★★ ★★★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★משקיעים

שרשרת 
האספקה

★★ ★ ★★★★★ ★★ ★ ★★★ ★ ★★ ★★ספקים

★★★★★★ ★★ ★ ★★★ ★ ★★ ★★מפיצים

★ ★★ ★ ★★ ★★★ ★ ★★★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★★לקוחות

הקהילה 
★ ★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★★הצרכנית

מחזיקי 
עניין 

חיצוניים

רשויות 
★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★שלטוניות

★★ ★ ★★★ ★★ ★★★ ★ ★★★★ ★★גופי תקינה

★ ★★ ★★★ ★ ★★ ★ ★★★ ★★ ★★★ ★ ★★ אקדמיה

ארגונים 
★ ★★ ★ ★★★ ★ ★★ ★ ★★★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★★אזרחיים

★ ★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★ ★★★★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★★תקשורת

קהילות 
★ ★ ★★ ★★★ ★ ★★ ★ ★★ ★★★ ★★ ★ ★★ ★ ★★מקומיות

תקופתי/משתנה אד-הוקחודשימתמשךאד-הוקמתמשךשנתירבעוניתדירות
אד-הוקשנתיתקופתימאתר לאתר

דוח  דוגמאות
"ברנע"

דוחות 
ציבוריים 

של התאגיד 
ומגזריו

אתרי 
האינטרנט 

של התאגיד 
ומגזריו

VECAP  

ראו עמ'  
43-44

ראו עמ' 9
פורומי 

CAP ושיח 
מחזיקי 

עניין

 EIRIS, CDP
)להרחבה 
ראו עמ'    

)49 ,34

 brom.co.il

sdebarir.co.il

פתרונות מעשיים וארוכי-טווח לאתגרים העומדים בפני פיתוח 
בר-קיימא הינם בהכרח תוצר של דיאלוג עם כלל מחזיקי העניין 
בעסק מצליח, החל מעובדים, ספקים, מפיצים ולקוחות, וכלה 
בגורמי ממשל ובקרה, אקדמיה, קהילות שכנות, ארגונים אזרחיים 
בתחומי הסביבה, צרכנות, זכויות אדם, יחסי עבודה והעצמת 
הקהילה. כדי לבחון את תחומי העניין ולאזן בין האינטרסים 
השונים של מחזיקי העניין מבצעת החברה שיח מתמיד במפעלים 
השונים ואף במרחב הבינלאומי. כיל פועלת על-פי עקרון בסיסי 
של תקשורת פתוחה ואקטיבית גם בנושאים שנויים במחלוקת 

או במקרים של תקלות.

עבור כיל, שיח עם מחזיקי עניין מהווה הזדמנות לזיהוי מוקדם 
של דרישות וצרכים של השווקים המגוונים שלנו ובכדי להגדיר 
תחומים בהם נדרשת פעילות יזומה מצידנו. במקביל לחיזוק 
התקשורת וההבנה בין החברה לבין מחזיקי העניין, השיח תורם 
משמעותית לניהול הסיכונים של כיל. אנו שואפים להתמודד עם 
הספקנות והציניות הנהוגה לעיתים קרובות בשיח הציבורי בנוגע 
לתעשייה בכלל ובנוגע למוצרנו ופעילותנו בפרט, באמצעות 
שקיפות, תוך בניית אמון עם לקוחות, ארגונים אזרחיים, מעצבי 
מדיניות ומנהיגים בקהילות המקומיות. שקיפות זאת עוסקת הן 
בפעילותינו היצרנית והן בנוגע למוצרים שלנו, אופן השימוש 

היעיל והבטוח בהם והסיכונים שיש להימנע מהם. על-כן, אנו 
מעורבים בשיח בתחומים מגוונים. במהלך 5 השנים האחרונות נערך 
מעקב של מחזיקי העניין עמם היו לכיל ולחברות הבנות דיאלוג 
משמעותי. כמו כן, תועדו תחומי העניין של הקבוצות השונות וכן 
אפיקי התקשורת הרלוונטיים לשיח זה. חמשת הנושאים שזכו 
לדיון ציבורי המשמעותי ביותר הינם: עתיד ים המלח והפעילות 
התעשייתית בו , מניעת זיהום ושמירת טבע באתרי הכרייה והייצור 
של כיל, אמנות בינלאומיות בתחומי האקלים ומניעת זיהום, עידוד 
קלינטק והשפעות המוצרים המגוונים של כיל בעת ובתום השימוש 
בהם. הפרקים הספציפיים העוסקים בנושאים אלו בדוח הנוכחי 

הינם מענה ישיר לעניין שנוצר במסגרות השיח השונות.

ריכוז הנתונים הנוגע למחזיקי עניין ותחומי העניין סייע באפיון 
אמצעי התקשורת לשיח עם מחזיקי העניין, תדירותם ותוכנם. 
הטבלה המצורפת מסכמת את פעילותנו בתחום השיח עם מחזיקי 

עניין ומספקת מספר דוגמאות לשיח זה.

אמנם חלק ניכר מהנושאים הקשורים בקיימות הם גלובליים 
באופיים אולם יש הבדל משמעותי בין גישות מקומיות שונות 
לסדרי עדיפות ולנושאים בעלי השפעה מקומית. לכן, השיח 
מנוהל בראש ובראשונה בראיה מקומית ואזורית עם גורמים מתוך 

מקרא:     ★ ★ ★ במידה רבה     ★ ★ במידה בינונית     ★ במידה מועטה

יצירת שיח ציבורי רב-גוני: קבוצות מחזיקי עניין ואמצעי תקשורת מרכזיים

שקיפות ודיאלוג מחזיקי עניין

כיל דוח אחריות תאגידית
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כיל מאמינה כי המרכיבים לתרבות 
ארגונית מצויינת הם: איכות 

ומצויינות, בטיחות וגיהות, שמירה 
על איכות הסביבה, הגינות, שקיפות, 

שמירה על החוק, אחריות, כבוד 
לזולת, אמון ואמינות.

תרבות ארגונית וקוד אתי
תרבות ארגונית טובה בנויה על איכות ומצויינות, בטיחות וגיהות, 
שמירה על איכות הסביבה, הגינות, שקיפות, שמירה על החוק, 

אחריות, כבוד לזולת, אמון ואמינות.

תרבות זו יוצרת ערכים המושרשים בליבה העסקית של החברה 
ומאפשרים שגשוג וצמיחה ברי קיימא.

תרבות החברה היא הבסיס על פיו מתנהלת כיל, כאשר אימוץ 
ערכים וקוד אתי המותאמים לתרבות הארגונית של כיל מהווים 
מרכיב מפתח למימוש שליחות הארגון והאסטרטגיות שלו 
לשיפור האפקטיביות הארגונית ולניהול השינוי. הטמעתה 
ויישומה של התרבות הארגונית נעשות מדי יום ושעה בדרך 
של דוגמה אישית ובאמצעות מנגנוני הסברה, הדרכה, הטמעה 

ובקרה שונים – פנימיים וחיצוניים.

קוד אתי
קוד אתי גלובלי חדש ומעודכן, אושר ופורסם במהלך 2011. 
בכיל ובמגזרים בישראל הוקמו ועדות אתיקה העוסקות ביישום 
הקוד האתי, בין בדרך של קביעת נהלים פנימיים ובין בדרך של 

דיון בדילמות אתיות המובאות על ידי העובדים.

הקוד החדש הינו קוד גלובאלי אחיד שנעשה על פי פרקטיקות 
מקובלות ומתקדמות והוא מחליף את הקודים האתיים 
המדינתיים שאומצו על ידי החברות הבנות בחו"ל. הקוד 
החדש כולל ערכים והוראות בעניינים שונים, כגון מחויבות 
לשמירה על בטיחות האנשים הנמצאים במתקני כיל, מחויבות 
לשמירה על איכות הסביבה, איסור על כל מתן שוחד וטובת 
הנאה, שמירה על זכויות העובדים ויתר המועסקים, זכויות 

העובדים לפרטיות וכדומה. 

דיווח לארגון ה-CDP בנושאי פחמן ומים
 CDP ה- ן  לארגו כיל  ווחה  די  2010 שנת   במהלך 
)Carbon Disclosure Project( אודות פליטות הפחמן 
בחברה ומדיניות טיפול בגזי החממה וכן אודות מדיניות 

השימוש במשאב המים.

ארגון ה-CDP הינו ארגון בינלאומי ללא כוונות רווח אשר 
מייצג כ-551 משקיעים מוסדיים, שמחזיקים בנכסים 
בשווי של כ-71 טריליון דולר בניהולם ו-50 ארגונים 

קמעונאיים בהם דל, פפסיקו ווולמארט.

כיל הינה בין המובילות בארץ בתחום דיווח של פליטות 
פחמן )להרחבה בנוגע למאזן הפחמן ראו עמוד 49- 48( 
וצריכת מים והייתה בין הראשונות בישראל לדווח לארגון 
ה-CDP – וזאת כחלק ממדיניות הארגון לקדם שקיפות 

אל מול מחזיקי העניין שלה.

www.cdproject.net :CDP-להרחבה אודות ארגון ה

הקהילות המקומיות בהם אנו פועלים. מענה לסוגיות ואתגרים 
המקומיים זוכים כך לפיתוח במקום בו הם רלוונטיים ביותר ובו 
הם זוכים ליישום. על-כן, אין גם מרשם אחיד לנושא שעולה לדיון, 
משך השיח ועוצמתו או הרכב המשתתפים – השיח מותאם לתנאים 

המקומיים הספציפיים.

השיח עם מחזיקי העניין מתנהל בכמה אפיקים, כאשר המרכזי 
 CAP-Community Advisory( ביניהם הוא פורומים משותפים
Panel( לנציגי המפעלים ולנציגי הקהילה וארגונים "ירוקים". 
מטרת הפורומים היא יצירת דיון סביב שאלות של איכות הסביבה, 
יצירת יחסים חיוביים בין התעשייה לבין מחזיקי העניין השונים 
ופיתוח שיח מושכל ופורה המבוסס על מידע אמין ומקצועי בעזרת 

מפגשים קבועים ומנוהלים. 

במפעל תרכובות ברום ממגזר כיל מוצרים תעשייתיים הוקם 
הפורום הראשון בישראל לפני למעלה מ-8 שנים. בעקבותיו 
הוקמו פורומים נוספים, ביניהם פורום מפעלי ים המלח ומפעל 
המגנזיום, שהוקם בשנת 2005, וכן פורום משותף לרותם אמפרט 

ופריקלאס, אשר הוקם בשנת 2009.

אחת ההחלטות שיושמה, במסגרת הפורומים, היא הקמת תחנת 
ניטור בנאות הכיכר במימון המפעלים, המאפשרת לכל אחד 
מהתושבים לצפות בתוצאות הניטור באמצעות אתר האינטרנט. 
כמו כן נמסרו 900 דונם מהאדמות בדרום שטח הזיכיון לצורך 

גידולים חקלאיים לאחד ממושבי האזור.

חלק מנושאים אלו נדונים במסגרת דוח זה וחלקם יטופלו במסגרת 
פעילותנו השוטפת וידווחו במסגרות אחרות ובדוחות הבאים.
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הקוד מוטמע בקרב עובדי כיל בישראל ומחוצה לה באמצעות 
הדרכות תקופתיות ופעילויות נוספות. הקוד האתי מהווה את 
הבסיס הערכי שעליו מושתת עיצוב התרבות הארגונית ומשמש 
גם כמסגרת ונדבך מרכזי לתכניות האכיפה הקיימות בחברה 
כיום – בתחומי ניירות הערך, ההגבלים העסקיים, בטיחות וגיהות, 

         מחויבות לאיכות הסביבה
    בכל מקום שבו אנו פועלים, ננהל את עסקינו 
מתוך כבוד ואכפתיות כלפי הסביבה המקומית 
והעולמית, וננהל סיכונים באופן שיטתי מתוך 
מטרה להביא לצמיחה עסקית בת קיימא. לא 
תנוח דעתנו עד שנצליח למנוע תקריות של 

נזק סביבתי כתוצאה מפעילותנו. אנו חותרים 
לשפר בהתמדה את הביצועים הסביבתיים של 

מוצרינו ושל פעילותנו.

מחויבות לבטיחות
כיל מחויבת להגנה על הבריאות והבטיחות של 
כל האנשים הנוטלים חלק בפעילותנו או חיים 

בקהילות שבהן אנו פועלים. לא תנוח דעתנו 
עד שנצליח למנוע את כל הפציעות, המחלות 

התעסוקתיות, ותנאים בלתי בטוחים.

כבוד לזולת
אנו מתייחסים לכל אדם 

באדיבות ובכבוד, מעריכים 
חילוקי דעות, מאמינים 
בגיוון אנושי ומעניקים 

לאנשים את מרחב הפעולה 
להביע את עצמם, דואגים 

לרווחתם של אנשים, 
ומכבדים את הצורך בחיים 

מחוץ לעבודה.

 מצוינות ושיפור מתמיד 
אנו שואפים תמיד לטוב ביותר. אנו מעודדים 
את כל מי שעובד, אתנו – עובדינו, לקוחותינו, 

ספקינו ושותפינו העסקיים - להצטיין. אנו 
דואגים לכך שבעבודה שאנו עושים, התהליכים 

שאנו מקיימים והענקת השירותים שלנו יהיו 
תמיד באיכות הגבוהה ביותר. אנו דורשים 

מעצמנו ומאחרים, ושומרים על פתיחות 
לביקורת בונה ולהצעות שיפור.

אחריות
אנו לוקחים אחריות מלאה על 
מעשינו וביצועינו, ועל עמידה 

בציפיותיהם של מחזיקי 
העניין שלנו.

הוגנות בעסקים
אנו נוהגים בישירּות, בכנות, 

בשקיפות ובהגינות בכל 
התנהלותנו העסקית.

הקוד
6מבוסס על

ערכים יסודיים

הגנת הסביבה, מניעת הטרדה מינית וכן בשלבים ראשוניים 
בנושא חוקי עבודה.

בכיל ובמגזרים בישראל הוקמו ועדות אתיקה העוסקות ביישום 
הקוד האתי, בין בדרך של קביעת נהלים פנימיים ובין בדרך של 

דיון בדילמות אתיות המובאות על ידי העובדים.

כיל דוח אחריות תאגידית
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 "אבא תמיד אומר 
שיותר מאשר מפעלי 

ים המלח מייצרים 
אשלג, הם מייצרים 

אנשים טובים, והדור 
רק הולך ומשתבח..."

"

"

טליה זמיר, מהנדסת 
מכונות במפעלי ים המלח.
אביה, אליעזר, עובד כבר  

30 שנה בחברה

                  אני גאה להיות דור שלישי במפעל אשר ליווה 
את משפחתי עוד מילדותו של אבי. בשנת הלימודים 

האחרונה באוניברסיטה, קיבלתי מלגה ממפעלי ים מלח, 
אשר מטפחת מהנדסים צעירים. גם פרויקט הגמר שלי 

עסק במערכות אשר נמצאות במפעל הגלעון. כמהנדסת 
במפעל, אני אמורה לטפל במכלול של מכונות ומנועים, 

אחזקה שוטפת של ציוד ואחזקה חבויה. מדובר בתפקיד 
הדורש יכולת ניתוח רחבה וחשיבה לטווח ארוך - אין 

שום הבדל בהקשר הזה בין נשים לגברים. אני רואה את 
העתיד שלי במפעלי ים המלח, תוך התקדמות לתפקיד 

ניהולי בכיר. אני שואפת למימוש אישי בתחום המקצועי 
הזה ומאמינה שיש לי עוד הרבה לתרום לחברה הזו 

שתרמה רבות למשפחתי...

האנשים של כיל
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כיל מייצרת מוצרים במפעלים בארבע יבשות המשּווקים לאלפי 
לקוחות בלמעלה מ-180 מדינות בעולם. חומרי הגלם המשמשים 
לייצור הם בחלקם כימיקלים העלולים להיות מסוכנים. תהליכי 
הייצור מחייבים השקעת אנרגיה הכרוכה בשריפת דלקים. 
לתהליכים ולחלק ממוצרים אלה קיים פוטנציאל להשפעה על 
הסביבה, לרבות בכל הנוגע לשפכים, לפליטות לאוויר ולפסולת 

הנוצרת במהלך הייצור. 

עבור חברת כיל, פיתוח בר קיימא משמעו שילוב של הצלחה 
ארוכת טווח ואוריינטציה כלכלית עם שמירה על איכות הסביבה 
ואחריות חברתית. בתור חברת כימיקלים בינלאומית כיל עומדת 
מול אתגר זה בכל תחומי פעילותה. שילוב עקרונות של מדיניות 
אחריות תאגידית באסטרטגיה הארגונית הקיימת, עוזרת לחברה 
לזהות את הסיכונים בשלב מוקדם ככל האפשר ובמקביל לנצל 

הזדמנויות עסקיות חדשות.

כיל נוקטת אמצעים לצמצם, לבקר ולנהל את הסיכונים הסביבתיים 
הכרוכים בפעילותה. פעילות זו מחייבת טיפוח דו שיח רציף עם 
מחזיקי העניין הרבים של חברת כיל, כשביניהם: הרשויות, העובדים, 

הספקים והלקוחות.

מדיניות כיל הינה לפעול 
כעניין שבשגרה לזיהוי, 
פיתוח ויישום אמצעי 
של  ניטור  ו מדידה 
השפעות סביבתיות. 
במסגרת זו משקיעה כיל 
זמן ומשאבים בפיקוח 
והערכת בעיות קיימות 
וחדשות על בסיס קבוע. המטרה היא לזהות אילו נושאים הם 
החשובים ביותר עבור החברה ולבחור את הרלוונטיים ביותר עבור 
כיל. דרך זיהוי של בעיות הקיימות בימינו, כיל מפתחת פתרונות 

כדי לסייע במענה על הצרכים החברתיים בעתיד.

כך לדוגמא, מפתחת כיל מוצרים לטיהור וטיפול במים, לטיפול 
בפליטות כספית לאוויר מתחנות כח מונעות פחם ולהגדלת היצע 
התוצרת החקלאית ברחבי העולם באמצעות ייצור דשנים. נוסף 
על כך, משקיעה כיל מאמצים בפעילויות של טיפול בשפכים 
ובפליטות לאוויר, בטיפול בפסולת, בשינוע, בהדרכת עובדים, 
נותני שירותים וצרכנים. חברות כיל פועלות בשיתוף פעולה 
ובתיאום עם המשרד להגנת הסביבה ועם מספר ארגונים 

סביבתיים וחברתיים.

הנחיית הדירקטוריון וההנהלה 
לחברות היא כי פעילות החורגת 
מהתקנים הרלוונטים, ושלא ניתן 

למצוא לה פתרון המקובל על 
הרשויות - תסגר

כיל דוח אחריות תאגידית
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כיל דורשת עמידה בתקנים מחייבים, מתוך שאיפה להשתמש 
באמצעים הטכנולוגיים והכלכליים הטובים ביותר, הישימים מבחינה 
טכנולוגית וכלכלית ואף מעבר לכך )Beyond compliance(. הנחיית 
הדירקטוריון וההנהלה לחברות היא כי פעילות החורגת מהתקנים 
הרלוונטיים, ושלא ניתן למצוא לה פתרון המקובל על הרשויות 
– תיסגר. כמו כן, מקודמת עמידה מלאה בתקני איכות הסביבה, 
הבטיחות והגיהות התעסוקתית במפעלי הקבוצה בארץ ובעולם. 
על מנת לעמוד בתקנים, מופעלות תכניות אב להקטנת פליטות 

לסביבה בזמן הייצור, בכלל זה גם ממקורות בלתי מוקדיים.

לצורך יישום עקרונות אלו מקדמת כיל פיתוח מוצרים חדשים, קווי 
ייצור ותהליכים, תוך התייחסות להשפעתם על האדם והסביבה 
לאורך כל חיי המוצר. המחקר והפיתוח מתוכננים כך שייקחו 
בחשבון, עד כמה שניתן בשלבים ראשוניים אלו, את כל שלבי 
היצור, האחסנה, השינוע, השימוש והסילוק בסיום חיי המוצר. 
בתהליך הייצור נעשה שימוש, ככל הניתן, בממסים ידידותיים 
לסביבה ונלקחים בחשבון שיקולים סביבתיים, כמו חיסכון באנרגיה 
ובמים. ככלל, ניתנת עדיפות למוצרים שהשפכים בייצורם פריקים 
ביולוגית, תוך נקיטת מדיניות של הקטנה בכמות השפכים. לשם 
יישום עקרונות אלה פיתחה החברה אינדקס קיימות לפיתוח 

מוצרים ברי קיימא ולשיפור מוצרים קיימים.

כיל עורכת, בין השאר, סקרי סיכונים ליישום מדיניות תהליכית 
להקטנת ההשפעה על הסביבה. 

בנוסף, כיל מקדמת מייזמים לצמצום השפעותיה על הסביבה 
במטרה לשמר משאבי טבע, להפחית פליטות של גזי חממה וכן 

לחסוך באנרגיה. 

מיזמים אלה כוללים:

מעבר לשימוש בגז טבעי כמקור אנרגיה, ככל שניתן.  •

שימוש אחראי במשאבים טבעיים; ובכלל זה חיסכון בצריכת    •
מים ושימוש חוזר במי תהליך לתהליכי הייצור, החזרת תמלחות 
לים המלח, שימוש אחראי במשאבי הקרקע, שיקום ואדיות, 
שיקום ושימור אזורי כרייה וחציבה, והחזרתם למדינה בתום 
הפעילות לטובת יעודי הקרקע שהמדינה קבעה להם ובהתאם 

להוראות הדין הנוגעות לעניין.

הקטנת הכמות והגברת השימוש בפסולת ובתוצרי לוואי של    •
תהליכי הייצור כדי להביא לידי השבה מרבית של המשאבים 
והתשומות שנצרכו בתהליך הייצור; בכלל זה, שימוש בטכנולוגיות 
מיחזור מתקדמות כגון מיחזור קטליטי ואחר, שימוש חוזר במים, 
מיחזור ושימוש חוזר בחומרי גלם ופסולות, שימוש בתוצרי 
לוואי כחומרי גלם בתהליכי ייצור אחרים וטיפול נאות בפסולות.

שיתוף פעולה מתמיד עם יצרנים, ספקים, מכוני מחקר,    •
לקוחות ומשתמשים אחרים בפיתוח ויישום שיטות לייצור 
ושימוש במוצרים באופן בטיחותי תוך הפחתה ומניעת הפגיעה 

במשתמשים ובסביבה.

שינוע בטוח – בחירת מובילים אחראיים והדרכתם, שימוש    •

במערך חירום לטיפול בתקלות בשינוע, הקפדה על אריזה 
בטוחה ותקנית והקפדה על אמצעי הובלה תקניים ונאותים. 
נוסף על כך, קיים מערך בקרה בנמלים ברחבי העולם העוקב 

אחר שינוע האיזוטנקים.

צמצום במקור של כמות הפסולות הנוצרות בחברות כיל והגברת    •
המיחזור של פסולת בת מיחזור; ובכלל זה נייר, קרטון, משטחי 
עץ, מכלי משקה, גומי, מתכות, שמנים, מצברים, ראשי מדפסות, 

ציוד מחשוב, ברזל, פלסטיק, זכוכית ועוד.

הזדמנויות ואתגרים
לתעשייה השפעות על קיימות הן בהיבטים חיוביים כגון תרומה 
לצמיחה כלכלית, סיפוק צרכי התושבים וכדומה והן בהיבטים שליליים 
כגון שימוש במשאבי טבע מתכלים ופליטת תוצרי לוואי לסביבה.

כיל פועלת באופן יזום ואקטיבי להגדלת ההשפעה החיובית של 
פעילותה על קיימות בכלל והסביבה בפרט וכן פועלת לניהול 

וצמצום ההשפעות השליליות.

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

ולרגולציה השפעה הפוכה על התעשייה. 

כיל פועלת לקידום מהלכים שונים לצמצום ההשפעות השליליות 
של קיימות על התאגיד, בעזרת כלים שונים כגון שיח מחזיקי 
עניין, פיתוח שווקים שתורמים לסביבה ולכלכלה ובעזרת אימוץ 

מקדים של תקנים וולונטריים.

השפעת הארגון על קיימות:

השפעת הקיימות על הארגון:

אתגריםהזדמנויות

צמיחה כלכלית ויצירת 
מקומות עבודה

הפחתת השימוש במקורות 
אנרגיה

פיתוח מוצרים המסייעים 
בהתמודדות עם שינויי 

האקלים

צמצום פליטות תוצרי לוואי 
בעקבות תהליכי הייצור

גידול בתוצרת החקלאית 
והגדלת כמות המזון בעולם

מזעור ההשפעה על ירידת 
מפלס ים המלח

צמצום פליטות כספית 
מתחנות כח פחמיות

צריכה מושכלת של משאבים 
מתכלים

אתגריםהזדמנויות

התנגדות מחזיקי ענייןצמיחה בשווקים עולמיים

עלייה בביקוש לטיפול 
וטיהור מים

התנגדות ציבורית לפעילות 
תעשייתית

רגולציה וחקיקהרגולציה וחקיקה

שינויי אקליםגידול אוכלוסין
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כיל יצרה הליך מובנה לסקירה, איתור, ניהול והפחתת סיכונים 
סביבתיים בחברות. שאיפתה של כיל היא להפעיל תעשיה כימית 
מקיימת. דבר זה אפשרי רק אם הוא מהווה חלק אינטגרטיבי 
במערכות הניהוליות ומשולב היטב בתרבות הארגונית של כיל. 
כחלק מתכנון אסטרטגי ליישום פעילות עסקית מקיימת, הוקם 
מבנה ארגוני לניהול סיכונים בחברות השונות, הכולל תוכניות 
מובנות לקידום הנושא. נוסף על כך, מרכז מצוינות אקולוגיה 
משמש זרוע של כיל לביצוע פעילות לניהול, צמצום ובקרת 

סיכונים סביבתיים בחברות כיל.

בקיום תהליך מובנה לזיהוי הסיכונים וההזדמנויות, כיל רואה את 
מימוש עקרון הזהירות המונעת בכל הנוגע לנושאים הסביבתיים 
והכלכליים. כיל יצרה בשיתוף ארנסט אנד יאנג מערך לזיהוי 
Enterprise Risk Management ,סיכונים קיימים ועתידיים 
)ERM(, הכולל היבטים סביבתיים. מדיניות ה- ERM היא ליצור 
מערך לזיהוי, מדידה, ניהול וצמצום סיכונים וכולל הטמעה של 
נוהלים הנדרשים ליישום המדיניות. מערך ה- ERM  מתייחס 
לסיכונים אסטרטגיים, תפעוליים, חוקיים וכלכליים בכל תחומי 
הפעילות של הארגון – סביבה, כלכלה וחברה )הרחבה נוספת בנושא 

תכנית ה-Responsible Care וניהול חיי המוצר

זה ניתן למצוא בדיווח של כיל למיזם ה-CDP בנושא גזי חממה(.

 Responsible Care בנושא הסביבתי, גם מחויבותה של כיל לעקרונות
Global Charter משמשת כאמצעי זהירות מונעת. על מנת לבצע 
תהליך של ניהול סיכונים בצורה הטובה ביותר, מינה דירקטוריון כיל 
את המשנה למנכ"ל כיל ומנהל התפעול הראשי למנהל הסיכונים של 
התאגיד, לממונה איכות הסביבה, הבטיחות, הגיהות התעסוקתית 
והביטחון בחברה. מנהל הסיכונים כפוף למנכ"ל ומדווח מטעמו 

מעת לעת לדירקטוריון כיל על הפעילות בתחומים אלה.

כמו כן, לצורך מתן מענה לעקרון הזהירות המונעת בכל הנוגע 
לשמירה על בטיחות עובדיה, נוקטת כיל באמצעי בטיחות 
פרואקטיביים. בכל חברות התאגיד קיימות תוכניות בטיחות והנושא 
נדון בקביעות בדירקטוריון. כדי להבטיח את בטיחות עובדיה, 
כיל עומדת בתקנים ובדרישות של בטיחות, הנקבעים חלקם 
בדין המקומי וחלקם בתקנים בינלאומיים ומקומיים. פעילות זו 
באה לידי ביטוי הן בהשקעה כדרך קבע באמצעי בטיחות וגיהות 
תעסוקתית והן במיזמים ייעודיים, בשאיפה למנוע תאונות ומתוך 

דאגה מתמדת לעובדי החברה.

תכנית ה-Responsible Care הינה תכנית הדגל של התעשייה 
 – ICCA הכימית העולמית לניהול כימיקלים. התכנית מרוכזת על ידי
המועצה הבינלאומית של איגודי הכימיקלים, ומשתתפים בה איגודים 
מ-53 מדינות ברחבי העולם, כולל התאחדות התעשיינים בישראל.

התכנית חותרת לשיפור מתמשך בתעשיית הכימיקלים, לעמידה בהוראות 
החוק והתקינה ומעבר לכך ולקידום יוזמות התנדבותיות. המטרה 
במימוש עקרונות אלו יחד עם גורמים ממשלתיים, ציבוריים ומחזיקי 
עניין אחרים, היא בניית ביטחון ואמון הציבור בתעשיית הכימיקלים. 

כלל מגזרי הפעילות בכיל אימצו את עקרונות התכנית.

ניהול חיי המוצר:
2008 חתם מנכ"ל כיל על מחויבות לעקרונות  באוקטובר 
Responsible Care Global Charter – מסמך שפותח 
ב-2006 על ידי מועצת התאחדויות הכימיה העולמית, והינו 
מסמך עקרונות לפעילות התעשייה הכימית העולמית בשנים 
הקרובות. העקרונות כוללים: אחריות לניהול חיי המוצר – 
Product Stewardship, אחריות לניהול סיכונים סביבתיים 
לאורך שרשרת האספקה, הגברת השקיפות לאורך שרשרת 
האספקה, תרומה לפיתוח בר קיימא, הגברת הדיאלוג עם מחזיקי 

עניין, הטמעת מערכת ניהולית, ביקורת חיצונית ועוד.

אבני היסוד עליהן מבוסס Responsible Care בכיל

ניהול חיי המוצר

הפחתת פליטת גזי חממהֿֿֿֿֿֿ
)GHG(, חיסכון ואנרגיה נקייה

איכות ומצויינותגיהות תעסוקתיתאקולוגיה ומיחזורבטיחותביטחון

מודעות הקהילה, דיווחיות
נושאים רגולטורייםומוכנות למצבי חירום

תכנון לטווח ארוך וזהירות מונעת

כיל מיישמת את עקרונות התכנית Responsible Care לאורך 
.)Product Stewardship( מחזור חיי המוצר

אלו כוללים בין השאר זיהוי השפעות סביבתיות ובריאותיות בעת 

פיתוח המוצרים, בדיקה והערכה בעת רכישת חומרי גלם, מערך 
ייצור יעיל ובטוח, סימון הולם של אריזות מוצרים תוך עמידה 
בדרישות החוק והתאמה לצורכי הלקוחות, הפצת המוצרים, 

כיל דוח אחריות תאגידית
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שיווק ומכירות הכוללים תוכניות הכשרה והדרכה, מדריכי מידע 
למוצרים ותמיכה טכנית. אנו תומכים בלקוחותינו על מנת למקסם 
את התועלת מהמוצרים ולצמצם ככל האפשר את ההשפעות 

הסביבתיות השליליות בזמן השימוש. 

ניהול חיי המוצר חשוב לתעשיית הכימיה כתעשייה אחראית. קיים 
צורך לצמצם את פוטנציאל הזליגה של כימיקלים לסביבה ואת 
השפעתם על הבריאות וכן לנהל את המוצרים לאורך שרשרת 

הערך ללא סיכונים. 

שלב פיתוח המוצר: התייחסות להיבטים בריאותיים, בטיחותיים, 
סביבתיים ורגולטורים בתהליך הפיתוח; הטמעת קריטריונים סביבתיים 
ובריאותיים. לדוגמא, יצירת 'אינדקס קיימות לחומרים בפיתוח' 

)להרחבה ראו עמ' 42(.

שלב חומרי הגלם: הערכת ספקים על בסיס איכות והיבטים בריאותיים, 
בטיחותיים וסביבתיים; החלפת ספקים במידה והסיכונים גבוהים מדי; 
טיפול נכון בחומרי הגלם – בדיקת איכות, אחסנה נאותה, הערכת 
חומרי הגלם בנוגע להשפעתם הסביבתית והבריאותית ובהתאם, 

הדרכת העובדים.

שלב הייצור: תוכניות לבריאות תעסוקתית ומוכנות למצבי חרום; 
צמצום פליטות לסביבה: מניעת פליטות, צמצום פסולת, חיסכון 
במים, צמצום צריכת האנרגיה, שימוש יעיל במשאבים, טיפול נכון 
באריזות חומרי גלם ריקות ובאריזות פגומות של מוצרים; בדיקת 

איכות המוצר ואחסון ראוי לפני ההפצה.

שלב האריזה: אימוץ חומרי מבנה לאריזה ועיצוב על פי תכונות 
המוצר; תכנון אריזות להתאמת השימוש על ידי הלקוח על מנת 
לצמצם למינימום פליטות לסביבה; אריזה וסימון הולמים על פי 
תקנות; בדיקות תקופתיות של אריזות רב פעמיות; שמירה על רמת 
תחזוקה גבוהה בחדרי האריזה והאחסון; טעינה בטוחה על מנת למנוע 

ארועים סביבתיים ובטיחותיים.

שלב ההפצה: בחירת מחסנים על פי נוהל וביקורת תקופתית; בחירת 
חברות הפצה ושינוע על בסיס קריטריונים בטיחותיים; הדרכת נהגים 

והערכת דרכי הפצה בנוגע לסיכונים בטיחותיים; נהלים לטיפול במקרי 
חרום; דיווח וחקירה פנימית של ארועים.

שלב שיווק ומכירות: רישום של מוצרים חדשים; אספקת מידע על 
המוצרים ושימושם ללקוחות; אספקת מידע על תקנות לכימיקלים 
ותמיכה בלקוחות; הדרכת לקוחות לשימוש נכון במוצרים ולטיפול 
באריזות פגומות ובמוצרים שפג תוקפם; שיתוף פעולה עם לקוחות 

 .Product Stewardship בנוגע לפעילות של

צמצום הפליטות לסביבה, לדוגמה, תוכנית   שלב השימוש: 
ה-VECAP במגזר מוצרים תעשייתיים )להרחבה ראו עמ' 43(; 
 Product -טיפול באריזות משומשות עם שאריות על פי עקרונות ה
Stewardship; בטיחות בעת השימוש, לדוגמא, הדרכה לשימוש 

מושכל בדשנים; התייחסות לדרכי חשיפה.

סוף חיי המוצר: התייחסות והערכת סיכונים לסוף חיי המוצר, למשל, 
עבור שימוש בפלסטיק, בדיקת אפשרות לטיפול או מיחזור של התוצר 

הסופי או שריפה לניצול אנרגטי. 

בשנת 2009 הוחל במספר חברות בכיל תהליך לאימוץ עקרונות 
Product Stewardship ובחינת מוצרים לפיהם. כדוגמה, במפעלי ים 
המלח מבוצע המהלך עם דגש על האשלג המגולען, במגזר מוצרים 
תעשייתיים התהליך  מבוצע על שורה של מוצרים וברותם אמפרט 
מבוצע המהלך על מגוון מוצרי החברה ובכלל זאת על החומצה 

הזרחתית הירוקה והלבנה.

סוף חיי מוצר

פיתוח 
המוצר

חומרי 
גלם

ייצור

אריזה

אחסון 
והפצה

שיווק 
ומכירות

שימוש

ניהול חיי 
המוצר

Product Stewardship
=

ניהול חיי המוצר על כל שלביו, החל משלב הפיתוח ועד סיום חייו:
בתחילת 2010 החלו לפעול ברותם אמפרט שתי ועדות 
לטיפול ביישום Product Stewardship בחומצה הירוקה, 
בחומצה הלבנה ובעקבות פרויקט גדול לשדרוג מערך 
הגופרית בחברה, גם בגופרית. בעקבות כך, נענתה כיל 
דשנים להצעת ארגון IFA – ארגון יצרני הדשנים הבינלאומי, 

לשמש כפיילוט עולמי ליישום התוכנית. 

המתודולוגיה ליישום התוכנית, אשר פותחה בחברה, הייתה 
לבנות מטריצה שבציר אחד השלבים השונים בחיי המוצר, 
ובציר השני אבני הבניין של Product Stewardship. כל 
מפגש בין שלב בחיי המוצר לבין אבן בניין נקרא "מצלב", ולכל 
מצלב נערך מחקר, בהתבסס על ראיונות עם אנשי מפתח 
בתחום. המחקר מתמקד באיתור הסיכונים במצלב, הערכת 
חומרתם וההסתברות להתרחשותם, סקירה של הפעילויות 
המבוצעות כיום להקטנת הסיכון והצעת פעילויות נוספות 
להשלמת התוכנית להפחתת הסיכון. כמו כן, נכתב בחברה 

 .Product Stewardship נוהל ומדיניות

 IFA-במהלך 2011 נערך ברותם מבדק מטעם ארגון ה
 Product ובסופו הוסמכה החברה בהצטיינות ל-

 .Stewardship

מפעלי ים המלח נערכים למבדק דומה למוצר אשלג מגולען 
במהלך רבעון שלישי של שנת 2011.

המשך התכנית היא לבצע את הפעילות לכל מוצרי החברה 
בהתאם ללו"ז שנקבע. רותם אמפרט היא החברה הראשונה 

שהוסמכה על ידי IFA בהצטיינות לתקן זה.
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הטמעת קריטריונים סביבתיים ובריאותיים בפיתוח מוצרים
על מנת ליצור מוצרים שלכל אורך חייהם יהיו בעלי השפעות חיוביות מקסימליות 
 והשפעות שליליות מינימליות יש לתכנן את המוצרים באופן מיטבי כבר משלב הפיתוח. 
בכיל משלבים בפיתוח מוצרים חדשים קריטריונים סביבתיים ובריאותיים 
לצד השיקולים המסחריים והתפעוליים לשוק. כל חומר חדש המועמד 
לפיתוח נבדק באופן מקיף וקפדני כדי לאפיין את תכונותיו )תכונות פיזיקליות 
של החומר, יעילות, רעילות לאדם ולסביבה וכד'(. בכיל פועלים לפיתוח 
חומרים ברי-קיימא, על פי אמות מידה המעוגנות במדיניות ומיושמות 
בנהלים ותכניות עבודה. מערך המחקר והפיתוח פועל על פי הקריטריונים 
המוזכרים להלן וקריטריונים נוספים המותאמים לאופי המוצר ושוק היעד 
שלו בעת פיתוח מוצרים. הקריטריונים מוטמעים בנוהלי פיתוח מוצרים 
חדשים. לשם כך פותח לאחרונה מודל כמותי 'אינדקס קיימות לחומרים 
בפיתוח'. מטרת האינדקס היא לקבוע מדדים למוצר בר קיימא בשלבי פיתוח.

הוחלט על דירוג אחיד לכל החומרים. בתהליך הפיתוח נבחן ומדורג כל מוצר 
על פי פרמטרים מוגדרים. על סמך תוצאות הדירוג נבנית תוכנית לשינויים 
בפיתוח. המדדים שנבחרו עבור 'אינדקס קיימות לחומרים בפיתוח' כוללים 

היבטים לאורך כל חיי המוצר.

היעד המועדף הוא פיתוח מוצרים בעלי מולקולות גדולות או 
פולימרים, אשר בשל גודלם ההסתברות שיוכלו לחדור דרך 
ממברנות ביולוגיות קטנה. כך תוקטן האפשרות שחומרים ייספגו 

בגופם של אורגניזמים ויצטברו בשרשרת המזון.

חומרים העונים על אחת הקטגוריות המוגדרות כ-NO GO, נעצרים 
בשלב הפיתוח ואינם ממוסחרים.

במידת הצורך, החברה פועלת להחלפה הדרגתית של חומרים במוצרים 
חדשים העומדים בקריטריונים לפיתוח חומרים חדשים.

NO GO

המוצר 
אינו פריק 

בסביבה 
ומצטבר 
ברקמות 
ביולוגיות

 )Persistent and 
Bioaccumulative(

אי הנקיונות 
במוצר אינם 

פריקים 
בסביבה, 

מצטברים 
ברקמות 
ורעילים 

לאדם או 
לסביבה

 )Persistent,

 Bioaccumulative

and Toxic(

המוצר מוגדר 
כמסרטן, 
מוטגני או 

פוגע בפוריות 
על פי חוק 

הכימיקלים 
באיחוד 
האירופי 

)REACH(

חומר הפוגע 
בשכבת 

האוזון

אינדקס קיימות לחומרים בפיתוח

תכונות
החומר

תכונות
חומרי
הגלם

תהליך 
הייצור

סוף חיי 
המוצר

מהם תוצרי 
הפירוק 
לסביבה

סוף חיי 
המוצר

תכונות 
פיזיקליות 
של החומר

האם חומרי הגלם הדרושים למוצר 
הם מוטגנים, מסרטנים או רעילים 

.)CRM( לפוריות האדם

האם 
נדרשים 

ממסים

טביעת הרגל 
הפחמנית

של המוצר

כמות 
והרכב 

השפכים

רעילות 
לאדם 

ולסביבה
יעילות 
המוצר

כיל דוח אחריות תאגידית
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VECAP - אחריות בשרשרת הערך
במפעלי התאגיד נעשים בשנים האחרונות שיפורים טכנולוגיים 
במטרה לצמצם את ההשפעות הסביבתיות של המפעלים. בנוסף 
על השיפורים הטכנולוגיים, נעשים מאמצים ניהוליים וקיימים 
מיזמים ייעודים שונים בתחום זה לאורך כל שרשרת הערך. תוכנית 
ה-VECAP הינה תוכנית ייעודית במגזר מוצרים תעשייתיים בו 
נעשית עבודה עם הלקוחות על מנת ליישם בפועל ולצמצם את 
ההשפעות הסביבתיות בשלבי השימוש וסוף החיים של מוצרי 

המגזר אצל הלקוחות. 

ה-VECAP היא תוכנית שמטרתה למנוע פליטות של מעכבי 
בעירה לסביבה מעבר לדרישות החוק. לאחר צבירת ניסיון ביישום 
התוכנית במפעלי ייצור שונים ובאתרי השימוש על ידי הלקוחות, 
בחינת המתודולוגיה לאורך זמן והיתרונות הסביבתיים ביישום 
התוכנית, נראה כי עקרונות ה-VECAP ניתנים ליישום לרוחב 
תעשיית הכימיה העולמית. עקרונות אלו יכולים להוות בסיס 

לצמצום ההשפעות הסביבתיות של התעשייה.

כיל, המייצרת חומרים ומוצרים כימיים רבים, רואה עצמה מחויבת 
למוצריה משלבי הפיתוח הראשונים ולאורך מחזור החיים שלהם. 
 VECAP-מסיבה זו, במגזר מוצרים תעשייתיים פותחה תכנית ה
- תכנית התנדבותית לצמצום פליטות מעכבי בעירה לסביבה, 
כחלק מהפעילויות השונות במסגרת ניהול אחראי של חיי 
המוצר )Product Stewardship(. לצורך כך, חבָרה כיל מוצרים 

הגברת ההבנה בניהול כימיקלים בשרשרת הערך מעבר לדרישות החוק  •

קידום ותמיכה בדו-שיח פתוח לכל המעוניינים כולל תעשייה,   •
מחוקקים ומחזיקי עניין נוספים.

INPUTS

Waste water

Dust filter

Dust to air

 Empty
packaging

 Floor
sweeping

POTENTIAL ENVIRONMENTAL
EMISSIONS

 PROCESS WASTE - 
POTENTIAL LAND EMISSIONS

 PRODUCTION
PROCESS

OUTPUTS

תעשייתיים לשתי יצרניות מעכבי הבעירה בארצות-הברית ויחד 
יזמו את התכנית שמטרתה הראשונית היתה צמצום פליטות 
מעכבי בעירה לסביבה במורד שרשרת הייצור והאספקה, דהיינו 
בשלב השימוש במוצר. בשלב מאוחר יותר הורחבה התכנית גם 

לשלב ייצור מעכבי הבעירה. 

IMPROVEMENT PLAN

EMISSIONS REPORT

External reportingThird party audit

IMPROVEMENT 
IMPLEMENTATION

MASS BALANCE

USER 
PROCEDURES

USER SELF-AUDIT

VECAP commitments

Supplier support

VECAP
PROCESS

תהליך ה-VECAP בשרשרת הערך

העלאת מודעות בקרב כל המעורבים בתהליך, מריצפת הייצור   •
ועד ההנהלה הבכירה.

הטמעת ניהול מיטבי שזוהה על ידי פיתוח התוכנית.   •

תוכנית VECAP – Voluntary Emissions Control Action Program, מבוססת על עיקרון של שיפור מתמיד ומשיגה את מטרותיה על ידי:

43



במסגרת ה-VECAP, מחתימה כיל מוצרים תעשייתיים את לקוחותיה 
הרלוונטיים על מחויבות לתכנית. בשותפות זו, המהווה חלק 
בשרשרת האספקה התעשיתית, מעורבים בעיקר עסקים קטנים 
 ,)SMEs – Small and Medium Sized Enterprises( ובינוניים
מתעשיות הפלסטיק והטקסטיל באירופה ובצפון אמריקה. 
הלקוח, המשתמש במעכבי בעירה לייצור מוצרים סופיים, בוחן 
את תהליכי הייצור שלו, מכמת את איבוד החומר בעזרת מאזן 
מסה, מאבחן את הסיבה לאיבוד חומר )לאוויר,למים ולקרקע(, 
ומכין תכנית שיפורים למניעת פליטות לסביבה. יצרניות מעכבי 
הבעירה השותפות לתוכנית מדריכות את הלקוחות לדרכי פעולה 
אופטימליות ותומכות בלקוח על ידי אספקת מידע ותמיכה מקצועית. 
החל משנת 2009 קיים גורם מקצועי בלתי תלוי המבצע מבדקים 

 . VECAP-ונותן הסמכה ל

בנוסף לפעילות המשותפת עם החברות האמריקאיות, כיל מוצרים 
תעשייתיים מיישמת את VECAP גם עם מוצרים ייחודיים למגזר 

ומתכננת להרחיב את סל המוצרים שיכנסו לתכנית.

התכנית באירופה, אשר משותפת לשלוש 
החברות המייצרות מעכבי בעירה, הגיעה 

בשנת 2010 להישגים הבאים:
עלייה מתמדת בהשתתפות לקוחות בתוכנית ה-VECAP, משקפת   •

95% מסך הכמות של מעכבי הבעירה המשותפים שנמכרה.

הצלחה בהטמעת ניהול מיטבי של פסולת אריזות.  •

זיהוי מוקדי פליטה פוטנציאליים חדשים ומתן הנחיות לשיפור בהתאם.  •

ירידה משמעותית בפליטות לסביבה )ירידה של 60-70% בין   •
2008 ל-2010(. 

הסמכה ל-VECAP בשישה אתרים )נכון למרץ 2011(, הכוללים   •
יצרנים ומשתמשים.

לאחר שנצבר ניסיון בתוכנית הוחלט להתמקד בשנים הקרובות 
בתחומים הבאים: שיפור בבקרה על המקורות העיקריים של 
פליטות פוטנציאליות על ידי הטמעת הטכנולוגיה המיטבית 
של ה-VECAP, חקירה והבנת פוטנציאל פליטות מפעילויות 
מיחזור אריזות, שיפור ניהול המידע שנאסף מהלקוחות, 
הרחבת התוכנית למעכבי בעירה נוספים, עידוד לקוחות לעבור 

.VECAP-הסמכה ל

VECAP במפעלי הייצור של מוצרים תעשייתיים:

בשנת 2009 הגדירה כיל מוצרים תעשייתיים יעדים בנוגע להטמעת 
תוכנית ה-VECAP במפעליה, הכוללים צמצום משמעותי של 
פליטות מעכבי בעירה לסביבה וכן הסמכה של אתרי ייצור בארץ 
ובחו"ל לתוכנית. נכון למרץ 2011, כל אתרי הייצור של מעכבי 
בעירה על בסיס ברום עברו הסמכה ל-VECAP. אלו כוללים את 

האתר ברמת חובב, את המפעל בהולנד והמפעל בסין.

מידע נוסף בנוגע לתוכנית ה-VECAP מפורט בדוחות אחריות 
תאגידית סביבתית של כיל מוצרים תעשייתיים לשנת 2008 ולשנת 

2009 וכן בדוח השנתי 2010 המסכם את פעילות ה-VECAP ב-
 http://www.vecap.info/uploads/VECAP_2011_light.pdf

כיל דוח אחריות תאגידית
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להלן תרשים המתאר את התהליכים המשולבים בכיל:

Fertilizers                  Performance Products                  Industrial Products                  Dead Sea Magnesium                  Product Sold

Phosphate 
Fertilizers

Compound 
Fertilizers

Specislty 
Fertilizers

Pure Magnesium

Magnesium 
Alloys

Bromine 
Compounds

Chlorine Based 
Biocides

OPFR & Others

Food Grade
Phosphoric Acid

Special Grade
 Acid

Potash

Potash

Salt 
)NaCI(

Salt 
)NaCI(

Crude 
Magnesium

Chlorine

Elemental 
Bromine

Phosphate 
Salts

P2S5

Food 
Additives

Food Hygiene

Alumina & Magnesia 
Based Products

Elemental
Phosphorus

The Negev Desert

The Dead Sea

Potash Minerals
in the UK & Spain

Phosphate
Rock

Carnallite

Sylvanite

End Brine

Magnesium
Chloride Solution

Magnesium
Chloride

Magnesia
)MgO(

PCL3

Fetilizer Grade
Phosphoric Acid

POCL3

Sources Raw Materials Major Internediate & Finished Products

תעשייה משולבת 
המהפכה התעשייתית סימלה את תחילתו של עידן חדש, עידן של 
רווחה כלכלית והתפתחות טכנולוגית ומודרניזציה באורח החיים. 
אולם בעשורים האחרונים התעשייה והטכנולוגיה, הפכו לסמל 

של מטרד בריאותי וסביבתי. 

שינוי זה בראיית ההסתכלות על  תהליכי הייצור התעשייתיים, תוך 
התייחסות לאיכות הסביבה, הולידו זרם חדש הקורא לעשות שינוי 
בענפי התעשייה השונים ולהנחיל גישה של "אקולוגיה תעשייתית".

הגישה גורסת כי תהליך הייצור התעשייתי צריך לעבור מתהליך 
ליניארי, שבו משאבים והון עוברים דרך שרשרת הייצור ובסופו 
הופכים לפסולת, לתהליך סגור שבו פסולת יכולה לשמש כתשומה 

עבור תהליכי ייצור חדשים. 

בכיל נעשה שימוש במוצרי לוואי ופסולת שנוצרים בתהליך 
אחד כחומרי גלם בתהליך אחר. כך לדוגמה, ייצור הברום 
מבוסס על ניצול הברום שבתמיסות הלוואי מייצור האשלג, 
שם ריכוזו גבוה יותר מאשר במי ים המלח; ייצור המגנזיה 
מתבצע מתמיסות עשירות במגנזיום כלורי שנוצרות כתוצר 
לוואי מייצור האשלג בסדום; תוצר לוואי של ייצור המגנזיום 
נאסף ונשלח למפעל רותם אמפרט ומשמש שם כחומר גלם; 
כיל דשנים משתמשת בתוצר הלוואי של תהליך ייצור המגנזיום 
המתכתי )סילבניט( לייצור אשלג; כיל מוצרים תעשייתיים 
משתמשת בכלור הנפלט מתהליך ייצור המגנזיום המתכתי 

לייצור ברום ועוד.
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 REACH באיחוד האירופי נכנס לתוקף חוק לניהול כימיקלים בשם
 )Registration, Evaluation, Authorisation & Restriction
of Chemicals( והוא מחליף בהדרגה כ-40 דירקטיבות קיימות. 
מטרת חוק זה היא להגן על האדם והסביבה והוא כולל ניהול 
כימיקלים חדשים וותיקים. את הכימיקלים הוותיקים יש לרשות 
מחדש בשלוש פעימות: 2010, 2013 ו-2018. התאריך נקבע על פי 
קריטריונים הקבועים בחוק ומתיחסים להיקף המכירות ותכונות 

רעילות החומר לאדם ולסביבה.

תיק ההגשה המלא לחומרים הותיקים מוכן ומוגש על ידי חברה אחת 
בשם כל החברות הרוצות לרשות את אותו החומר. לחברה זו חבות 
גם כלפי שאר התעשיות וגם כלפי הסוכנות לסביבה וכימיקלים 
שמושבה בהלסינקי )ECHA(. תהליך העבודה מוגדר בחוק ויש 
לעבוד על פי כללים מוסכמים בתחומים רבים. התיק כולל דוח 
הערכת סיכונים לחומר. הסיכונים מגדירים את השימושים ודרכי 

החשיפה לחומר, בין היתר. 

כיל נערכה החל מ-2007 במסגרת צוות מצוינות רגולציה ובטיחות 
המוצר וכל מגזר פעל לעמידה בדרישות החוק על פי סל מוצריו.

REACH – חקיקה לכימיה בטוחה  
בהליך הראשון, הליך קדם-הרישום ב-2008, כיל רשמה כ-700 חומרים. 

בפעימה הראשונה ב-2010 קיבלו רישוי חומרים שנמכרים או מיוצרים 
באירופה ברמה מעל 1000 טון לשנה או שהם רעילים ביותר לאדם 

או לסביבה על פי הקריטריונים הקבועים בחוק.

כיל רישתה 54 חומרים, ומתוכם הובילה עבור כלל התעשייה 14 
חומרים.

כיל ממשיכה בפעילותה בשלבי ההמשך בחוק - הערכת התיקים על 
ידי הרשויות, עדכונם השוטף, והכנת התיקים לקראת ההגשות של 
2013. כמו כן עומדת כיל בכל דרישות החוק בנוסף לתהליך הרישוי, 

לדוגמה - תקשור מידע בשרשרת הערך של החומרים.

בנוסף בשנת 2010 הגישה כיל את ההגשות )Notifications( במסגרת 
דרישת חוק חדש נוסף באיחוד האירופי - חוק סיווג, תיווי ואריזה 
)Classification, Labelling & Packaging; CLP(. כיל הגישה 

מעל 100 הגשות.

חברות כיל מקיימות את כל החוקים לניהול כימיקלים ברחבי העולם, 
ואף מעבר להם, במסגרת מדיניות הקיימות של כיל. 

כיל דוח אחריות תאגידית
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" 115 מליון ₪,
וזה עוד בלי לספור 

את ההון האנושי
של הצוות שלי..."

"
"

עצמון אמיתי, מנהל פרויקטים 
מיוחדים ופרויקטים

בין-לאומיים בתרכובות ברום, 
הוביל את צוות בניית

המתקן להשבת הברום, מתקן 
בהשקעה של יותר

מ-115 מליון₪!
ותק בתפקיד: 20 שנה.

           אם לומר את האמת... כשרק התחלנו לחשוב 
על הפרויקט הזה שנקרא BRU, זה נראה לי מעט 

דמיוני. היום כשאני עומד כאן, ליד מתקן אשר הושקעו 
בו עשרות מיליוני דולרים ושכל כולו עוסק במחזור 
פסולת יצור, לטובת הפקה מחודשת של חומר גלם 

מאותה פסולת, אני חש את תרומתנו האדירה במיוחד 
לכל התחום הסביבתי. העובדה שאני עובד בחברה 

שמצאה לנכון להשקיע כאלו סכומים במתקן שאיש לא 
חייב אותה לבנות, מחדדת אצלי עוד יותר את תחושת 

השליחות והאמונה בעשייה. 

האנשים של כיל
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שינויי אקלים והתחממות גלובלית

** סכום הפליטות הכולל המתואר בדו"ח זה גבוה ב-4% מהסכום המתואר בדיווח כיל ל-CDP) Carbon Disclouse Project(. הפרש זה נובע מתיקונים מתודולוגיים 
 .CDP-קלים אשר בוצעו בשלושת החודשים שבין הגשת שני הדוחות. ההפרש נמצא בתחום סטיית התקן המשוערת אשר דווחה ל

* אתרי הייצור בישראל מהווים כ- 80% מסך פליטות גזי החממה של כיל.

קיימות הזדמנויות רבות וכן אתגרים רבים בנוגע לנושא שינויי האקלים. 
האתגרים המשמעותיים העומדים בפני כיל בנוגע לתחום גזי החממה 
נובעים בעיקר משינויים רגולטוריים במדינות בהן היא פועלת. בקשות 
של לקוחות בנוגע לטביעת הרגל הפחמנית של מוצרים הינם אתגר 
והזדמנות. דרישות שוק אלו הובילו את כיל לפיתוח הנושא בארגון. 

לכיל פעילות תעשייתיית באירופה בה קיימות מגבלות ומכסות על כמויות 
גזי החממה אותם מותר לפלוט. שינויי האקלים הינם בעיה גלובלית 
המשפיעה על כל כדור הארץ. כיל מעריכה כי רגולציה מסויימת בתחום 
גזי חממה תתרחש במדינות נוספות בהן יש לה פעילות משמעותית, 
ביניהן ישראל, שכבר כיום מקדמת מנגנון וולנטרי לדיווח בנוגע לפליטות 
גזי חממה, מתוך מגמה להכניס את 
נושא גזי החממה תחת רגולציה 
מחייבת בעתיד. אתגרים וסיכונים 
נוספים איתם תאלץ כיל להתמודד 
כוללים את השפעות שינויי האקלים. 
שינויי האקלים צפויים לגרום למזג 
אוויר קיצוני – ארועי גשם קיצוניים 
מצד אחד ובצורות מצד שני. שינויי 
אקלים אלו עלולים להשפיע גם על 
צריכת המוצרים של כיל, בעיקר 
דשנים, שכן יתכן וירד הצורך בדשנים 
לחקלאות לתקופות ארוכות באזורים בהם יש בצורות או שטפונות 
ההורסים את הגידולים החקלאיים. לשינויי האקלים היבט נוסף 
בנוגע ליכולות הייצור של כיל. אתר כיל בסדום, המהווה אחד מאתרי 
הייצור המרכזיים של החברה, נפגע בשנת 2004 משטפונות שנגרמו 
מארועי גשם קיצוניים. עם הגברת תדירות ועוצמת ארועי האקלים 
הקיצוניים עלול האתר להיות חשוף ליותר ויותר ארועים שכאלו. 
כיל עושה צעדים שונים על מנת להתמודד עם שטפונות עתידיים. 

לכיל הזדמנויות שונות לפעילויות הנוגעות לתחום שינויי אקלים 
וגזי חממה. ההזדמנויות קיימות הן בתהליכי הייצור הקיימים 

בחברה והן בתחום מוצריה של כיל.

התייעלות ושיפורים בתהליכי הייצור בכיל
מעבר לגז טבעי - כיל עוברת לגז טבעי. אתרי הייצור העיקריים 
של כיל בישראל עוברים למקור אנרגיה נקי יותר, גז טבעי )על 
חשבון המזוט והסולר(. במהלך שנת 2010 עברה תחנת הכח של 
מפעלי ים המלח בסדום לגז טבעי, שהחליף את המזוט אשר שימש 
כדלק עיקרי של תחנת הכח. במהלך 2011-2012 מפעל רותם 
אמפרט, אשר ממוקמם במישור רותם, צפוי גם כן לעבור לשימוש 
בגז טבעי. לגז הטבעי יתרונות סביבתיים רבים, אשר אחד מהם 
הינו פליטה נמוכה יותר של גזי חממה פר יחידת אנרגיה מופקת.

התייעלות אנרגטית - בשנים האחרונות מפעילה כיל תוכנית 
מקיפה לצמצום צריכת אנרגיה. כיל זיהתה תחומים רבים בהם 

**

הפעילות האנושית מהווה גורם מרכזי בעליית כמויות גזי החממה 
)GHG – Green House Gases(, ובעיקר פחמן דו-חמצני, 

באטמוספרה. העליה בכמויות גזי החממה מובילה לשינויי האקלים 
בהם אנו חוזים בשנים האחרונות. אירועי האקלים הופכים קיצוניים 
ותכופים יותר, וניתן לראות קשר בין הקצנה זו לבין העלייה 
בכמויות הפחמן הדו-חמצני באטמוספירה. מסיבה זו נרתמות 
מדינות ותעשיות, ועליהן נמנית גם כיל, להפחתת פליטות הפחמן 

הדו-חמצני ולצמצום טביעת הרגל הפחמנית שלהם.

כיל שואפת להוביל בישראל ובתעשייה הכימית העולמית בתחום 
הפחתת פליטות בכלל וגזי חממה בפרט. 

בהתאם למדיניות זו ביצעה כיל 
בחינה כוללת של המאזן הפחמני 
של החברה. לביצוע תהליך זה 
נדרשו חודשים רבים והמידע 
נאסף על פעילות כיל בכל רחבי 
תבל. מאזן גזי החממה של כיל 
עומד בשנת 2010 על 1,864,912  
CO2e מפליטות ישירות  טון 
 )scope 1( ועל 1,064,675 טון

 CO2e מצריכת אנרגיה עקיפה

.  )scope 2(

בנוסף, כיל מודדת בהדרגה את טביעת הרגל הפחמנית של מגוון 
מוצריה הרחב. פרויקט זה החל ב-2008, בביצוע פיילוט של מיפוי 
טביעת הרגל הפחמנית לחמישה מוצרים מובילים בתאגיד. התחשיבים 
עבור המוצרים בוצעו בהתאם לתקן PAS 2050 ואושרו בתהליך 
Certification על ידי ה-Carbon Trust, אחד הגופים המובילים 

בעולם בתחום שינוי האקלים. מאז, כיל חישבה את ה-CFP לכ-30 
מוצרים נוספים במגזרי החברה השונים. תחשיבים למוצרים רבים 
נוספים מתבצעים כעת וצפויים להסתיים בחודשים הקרובים. כיל 
מתכננת ליישם מערכת דיווח אוטומטית עבור גזי החממה שלה, 
על מנת להגביר את יכולותיה בכימות פליטות הפחמן ובזיהוי 
הזדמנויות להפחתה. כיל אף שואפת לשלב את שיקולי טביעת 
הרגל הפחמנית גם ברכש חומרי הגלם, בהתקשרות עם ספקים 

ובפעילויות של מיזוגים ורכישות.

בכ-37%

בין השנים 2008-2010

פליטות הפחמן הדו-חמצני
צמצמה כיל את

באתרי הייצור בישראל*

פליטות גזי חממה לשנת 2010

CO2e טון

Scope 11,864,912  פליטות מצריכת אנרגיה ישירה

Scope 21,064,675פליטות מצריכת אנרגיה עקיפה

Scope 3125,836פליטות מגורמים נוספים

כיל דוח אחריות תאגידית
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ניתן לצמצם באופן משמעותי את צריכת האנרגיה ופליטות גזי 
חממה. במהלך 2010 נעשו פעילויות בתחומים כגון: צמצום שימוש 
לא יעיל בטכנולוגיות ייצור, ייעול מכונות ומתקני ייצור, התייעלות 
בצריכת חום וקיטור, שימוש בחום שיורי וצמצום צריכת אנרגיה 
בתאורה ובמזגנים. כיל מעריכה שבעזרת תוכנית ההתייעלות 
האנרגטית נחסכו עד כה כ-30,000 טון של CO2e )שווה ערך טון 
פחמן(, ומצפה כי חיסכון זה ימשיך להתרחב בשנים הקרובות.

כחלק מניהול שרשרת הערך של כיל בתחום שינוי האקלים, 
מבקשת כיל מספקיה את מדרך הפחמן של מוצריהם, המשמשים 
את כיל לאחר מכן בתהליכי הייצור שלה. בכך מעודדת כיל חברות 
נוספות לבדוק מהי טביעת הרגל הפחמנית שלהן ולהקטין את 

תרומתן לשינוי האקלים.

מנגנון הפיתוח הנקי
Clean Development Mechanism (CDM(

הינו אחת הזרועות הביצועיות שהתפתחו תחת פרוטוקול 
קיוטו לסחר באשרות להפחתת גזי חממה. המנגנון מנוהל 
על ידי האו"ם ומאפשר הפקת אשרות סחירות מצמצום 
של פליטות גזי חממה. במסגרתו, בפרויקטים וולונטריים 
לצמצום פליטות גזי חממה במדינות המוגדרות כמדינות 
מתפתחות, כגון ישראל, ניתן להמיר את כמויות גזי החממה 

שלא נפלטו באשרות.

הפסקת השימוש בגז SF6 בתהליכי הייצור במגנזיום 
ים המלח

בשנת 2010 גז החממה SF6, המשמש כגז מגן בייצור המגנזיום, 
הוצא מכלל שימוש במפעלי מגנזיום ים המלח )מגי"ה(. הגז 
הוחלף ב-HFC134a, אשר לו השפעה פחותה בהרבה 
 )CDM( על הסביבה, תוך שימוש במנגנון הפיתוח הנקי
של האו"ם. פרוייקט החלפת הגזים החל בשנת 2009, עבר 
ולידציה במהלך שנה זו ובינואר 2010 נערכה וריפיקציה של 
הפרוייקט, על מנת לוודא שאכן נעשתה החלפה וכי ספירת 
האשרות נעשית כראוי. הפרויקט הביא להפחתה של מעל 
90% מפליטות התהליך של מגי"ה במונחי CO2e, ומהווה 

הפחתה משמעותית בכלל הפליטות של כיל.  

פעילות להפחתת פליטת גזי חממה במגזר הדשנים
מתקן החומצה החנקתית פולט כמות קטנה של גז חד-
תחמוצת החנקן )N2O( שאינו נחשב מזהם בצורה ישירה 

אך גורם לשינויי אקלים )"גז חממה"(. 

מסוף נובמבר 2007 מופעלת במתקן מערכת חדשנית 
המיועדת להפחית את פליטת חד-תחמוצת החנקן בכ-80%. 
בשלב זה, שיעור ההפחתה שהושג בפועל עומד על כ-60%, 
והחברה ממשיכה במאמציה לשפר את ביצועי המערכת 
 .Johnson Matthey בתמיכת מפתחת הטכנולוגיה, חברת
משמעות ההפחתה שהושגה עד עתה שוות ערך למניעת 

.)CO2( פליטתם של כ-80,000 טון פחמן דו חמצני

באמצעות פרוייקטים שקיבלו אישור של ה-CDM יצרה 
כיל הכנסות של כ-4,000,000$.

הזדמנויות בתחום המוצרים
כיל מציעה שלל פתרונות להתמודדות עם התחממות גלובלית, 
גידול באוכלוסיה ועיור אינטנסיבי – מגמות שעלולות להוביל 
למחסור במזון ובמים בטוחים לשימוש. דשנים מאפשרים הגדלת 
תנובה בשדות חקלאיים. מוצרים נוספים של כיל מאפשרים לספק 
מים ראויים לשימוש ושתיה )safe water( באזורים בהם התרחשו 
אסונות טבע אשר זיהמו מקורות מים לשימוש האדם. שינויי 
האקלים הצפויים עלולים להעמיד אוכלוסיות רבות בתנאים של 

חוסר במים בטוחים לשימוש.

כיל ממשיכה כל העת לבחון הגדלה של מגוון מוצרים ידידותיים 
לסביבה, הן על ידי מחקר ופיתוח והן על ידי רכישות ומיזוגים.

דיווח וולונטרי של מאזן הפחמן של כיל
כיל דיווחה את מאזן גזי החממה שלה לפרוייקט הבינלאומי 
ה-Carbon Disclosure Project. כמו כן, כיל דיווחה את מאזן 
פליטות גזי החממה של אתריה בישראל למנגנון הדיווח הוולונטרי 

הישראלי. 

בשנת 2010 השיק המשרד להגנת הסביבה את מערך הדיווח 
הוולונטרי לפליטות גזי חממה בישראל. מערך זה אמור להוות 

את הבסיס לרגולצית גזי חממה בישראל.

כיל הינה בין החברות הראשונות בישראל שדיווחה למנגנון זה.

 CDP -דיווח מאזן הפחמן ל
Carbon( CDP-במהלך שנת 2010 דיווחה כיל לארגון ה 
 Disclosure Project( דיווח מקיף אודות פליטות גזי 
החממה בחברה ואסטרטגיית התאגיד בנושא שינוי 
אקלים. ארגון ה-CDP הינו ארגון בינלאומי ללא כוונות 
רווח אשר מייצג כ-551 משקיעים מוסדיים, שמחזיקים 
בנכסים בשווי של כ-71 טריליון דולר. הארגון מבקש, 
אוסף ומפרסם מידע מקיף בנושאי גזי חממה ושינוי 

אקלים מלמעלה מ-3000 חברות ברחבי העולם.
היקף ואיכות הדיווח של כיל זיכו אותה בציון של 90 מתוך 
  .CDP-של ה )Disclosure Index( 100 במדד החשיפה
ציון זה הינו בין 50 הציונים הגבוהים בעולם, מתוך אלפי 
החברות המדווחות. לפיכך, כיל זכתה להיכלל ברשימה 
האקסקלוסיבית של חברות המנהיגות את תחום הדיווח 
 .Carbon Disclosure Leadership Index-ה ,CDP-ל
כיל היא החברה הישראלית היחידה שעמדה בדרישות 

ה-CDP לדיווח ברמה גבוהה זו.

כמו כן, כיל זכתה לציון B, השני בטיבו )מתוך דרוג של 
A–E( במדד הביצועים )Performance index(. ציון 

הביצועים מתבסס על פעילות והחלטות שהארגון ביצע 
בנוגע להתמודדות עם שינויי אקלים והפחתת פליטות 
גזי החממה. ציון גבוה זה מעיד על מחויבות כיל להפחית 

את פליטותיה ובכך לתרום למאבק בשינוי האקלים.

להרחבה בנושא באתר ה-CDP, אשר בו ניתן לראות את 
רשימת החברות המובילות:

/https://www.cdproject.net/en-US/Results/Pages
CDP-2011-disclosure-scores.aspx
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היבטים 
סביבתיים

כיל גיבשה ומטמיעה בארגון מדיניות של פיתוח בר-קיימא הכוללת 
בתוכה שימוש אחראי במשאבים טבעיים, פיתוח מוצרים בעלי 
ערך מוסף לקיימות תוך ניסיון לצמצום השפעותיהם הסביבתיות, 
צמצום במקור של כמות הפסולת הנוצרת במתקניה, שינוע בטוח 

ובניה ירוקה במפעלים ובמשרדים.

כיל שואפת להיות בין המובילים בישראל בהפחתת פליטות בכלל 
וגזי חממה בפרט. צמצום הפליטות בתהליכי הייצור, המעבר 
לשימוש בגז טבעי ופיתוח מוצרים חדשים אשר תורמים להפחתת 
פליטות אצל המשתמשים באותם מוצרים, הינם יעדים מרכזיים. 
נוסף על כך, מיישמת כיל מדיניות של ניהול אחראי של מוצרים 

.)Product Stewardship( לאורך כל מחזור חייהם

מדיניותה של כיל בתחום הסביבה היא פעילות פרו-אקטיבית 
הכוללת אימוץ וולונטרי של עקרונות בינלאומיים בתחום. כך 
לדוגמא, אימצה כיל את עקרונות ה-Responsible Care של 
התעשייה הכימית העולמית )ראה הרחבה בעמודים 40-41(. 

חומרי גלם
כיל עושה שימוש במשאבי טבע שונים כחומרי גלם. מקורות 
עיקריים המשמשים את כיל במוצריה הם מכרות פוספט בנגב, 
מכרות אשלג ומלח בספרד ובאנגליה ובריכות האידוי בסמוך 

לים המלח.

מכרות הפוספט – סלע הפוספט נכרה באתרי הכרייה של החברה 
בנגב. הסלע מועבר מהמכרות אל מפעלי ההעשרה, בהם מבוצעים 
תהליכי העשרה המסלקים מהסלע את המרכיבים העניים בזרחן. 
סלע הפוספט משמש כחומר הגלם העיקרי לייצור חומצות ודשנים 

על בסיס היסוד זרחן.

כיל דשנים משקמת את אתרי הכרייה לאחר ובמהלך ביצוע 
הכרייה של הפוספט. באתרי הכרייה בצין, באורון ובמישור רותם, 
מימון שיקום שטחי העבר ושיקום סופי של המכרות נעשה 
באמצעות הקרן לשיקום מכרות פוספט )במימון מלא של חברת 
רותם אמפרט נגב(, ואילו שיקום פני הקרקע הראשוני )המכונה 
''הסדרה''( מתבצע על חשבונה של כיל דשנים כחלק בלתי נפרד 
מפעולות הכרייה. פעילות השיקום משולבת בתוכניות הפיתוח 
של המכרות ובתהליך הכרייה. מימון שיקום אתרי הכרייה בסדום 
נעשה באמצעות הקרן לשיקום אתרי ים המלח, הממומנת על 

ידי מפעלי ים המלח.

מי ים המלח - מי ים המלח אשר מהם מפיקים קרנליט, המינרל 
העיקרי בייצור אשלג, הם חומר גלם מרכזי בפעילות החברה. את 
הקרלניט ניתן להפיק לאחר ששוקע במים ברמות מליחות מאוד 
גבוהות. על מנת לאפשר זאת, מעלים את ריכוז המלחים במים 
באמצעות בריכות שיקוע. המים הנשאבים מים המלח מועברים 
ראשית לבריכה מספר 5 )הבריכה הצפונית ביותר( שם שוקע מרבית 
ההליט )מלח בישול(, שהינו תוצר לוואי בתהליך שיקוע הקרנליט. 
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מבריכה לבריכה עולה רמת המליחות עד שמתחיל לשקוע גם 
הקרנליט. את הקרנליט קוצרים באמצעות דוברות השואבות את 
החומר בעזרת צינורות צפים. חלק מהקרנליט משמש גם את מפעל 
המגנזיום המתכתי וחלק מהתמלחת בבריכות הקרנליט משמשת 
את מפעלי הברום וכן את מפעל פריקלס שבמישור רותם. לאחר 

מיצוי הקרנליט, מוזרמים המים חזרה לים המלח.

כרייה והסדרה נופית - חברות שונות בתאגיד כורות חומרי גלם 
מהקרקע, חלקן בכרייה ישירה על פני השטח וחלקן בכרייה תת 
קרקעית, בהתאם לעומק חומר הגלם בקרקע. החברות כורות רק  
בשטחים בהם יש להן זיכיונות כרייה ופועלות לשימור ושיקום מירביים 

של השטח והמערכות האקולוגיות שבסביבת שטחי המכרה.

תכניות הכרייה על פני השטח כבר כוללות בתוכן תוכניות שיקום.
על מנת לייעל את תהליך השיקום, מתבצע כיום השיקום בעיקר 
תוך כדי הכרייה. לצורך בניית תוכניות הכרייה והשיקום עושים 
שימוש בתוכנות מהמתקדמות בעולם בתחום התכנון ההנדסי 

המאפשרות, בין היתר, הדמיה של כל שלב בתהליך.

התכנון היסודי כולל את ההיבטים הבאים:

תיחום פעילות הכרייה לשטח הקטן ביותר הנדרש: תכנון   •
השתרעות הבור, אזור עירום חומרי הטפל )השכבה שאינה מכילה 
את סלע הפוספט( ודרכי הגישה על פני שטח מינימאליים, תוך 

הימנעות ככל הניתן מהפרת שטחים בעלי רגישות נופית גבוהה.

צמצום היקף האזור המופר בכל זמן נתון: על ידי חלוקת אזור   •
הכרייה לגושי כרייה קטנים ותכנון כיווני התקדמות הכרייה 

ושפיכת הטפלים עד כמה שניתן בשטחים מופרים/כרויים.

שיחזור ככל הניתן של הטופוגרפיה המקורית: פעילות הנקבעת   •

כבר בשלב תכנון הכרייה. שחזור הטופוגרפיה נעשה במהלך 
הכרייה ובסיומה וכולל הסדרה מחדש של ערוצי זרימה.

שחזור ככל הניתן של מרקם פני השטח המקוריים: על ידי   •
החזרת שכבת הקרקע העליונה )"Top Soil"( שנשמרת לשם 
כך לפני פתיחת שטח הכרייה. שכבה זו, הכוללת אבנים צרובות 
שמש, נוטריינטים וזרעים ברי קיימא של הצמחייה המקומית 
)במידה וקיימת כזו(, מפוזרת בחזרה על פני השטח בשלבי 
ההסדרה האחרונים במטרה להשיב לפני השטח את הגוון 
והמרקם הטבעיים. בתום פיזור ה-"Top Soil" מבוצע טשטוש 

פני השטח המאפשר שיקום אקולוגי של האזור.

חברת רותם אמפרט, אשר כורה בהתאם לתכנון זה, פועלת כיום 
גם לשיקום מהיר ואינטנסיבי של אתרי כרייה היסטוריים בתאום 

עם הקרן לשיקום מכרות.

חברת קליבלנד פוטש מפעילה  מכרה בולבי - 
 )Boulby( מכרה אשלג תת קרקעי באזור בולבי
 North York שבבריטניה, בסמוך לפארק הלאומי
Moors. חברת קליבלנד פוטש שואפת למזער את 
 השפעתה על הסביבה ועובדת יחד עם ארגונים כגון 
Industry Wildlife Conservation Association-ה 
)INCA(, ה-Tees Valley Wildlife Trust וכן רשויות 
מקומיות, במטרה להבטיח שהתעשייה והסביבה ימשיכו 
לשגשג יחד. הכרייה במכרה מתנהלת כקילומטר מתחת 
לפני הקרקע, מה שמאפשר שימור של הצומח והחי באזור. 
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שדה בריר

שדה בריר משתרע על חלקה הקטן של בקעת ערד, על פני  
שטח של כ-13 קמ"ר )שטח התכנית(. הרזרבות המוערכות 
בשדה הן כ-65  מיליון טון. רזרבות אלו מיועדות לספק 
חומר גלם למתקני מפעל רותם לתקופה של כ-25 שנים 
לפחות. השדה מצוי בשטח המיועד בתכניות המתאר 

השונות כשטח לכריית פוספטים.

במשך שנים רבות, הושקעו משאבים רבים לשם הגדרת 
השדה והתאמתו לתהליכי הייצור ולמוצרי ההמשך. המסקנה 
שהתקבלה היא שחומר הגלם בשדה בריר מתאים רובו 

ככולו לייצור מוצרי המשך בתהליך רותם.

הפוספט מיועד להובלה למפעל רותם שבמישור רותם 
בתוואי דרך שייסלל בשטח, והוא ישמש כחומר גלם עיקרי 
לייצור המוצרים במתקני החברה שבמישור רותם. בשלב 
שני יתכן שייבנה מסוע שיוביל את חומר הגלם למפעל 
ללא תנועת משאיות. הרזרבות בשדה בריר תשמשנה 
כרזרבות עתידיות של החברה לתקופה של מעל 25 שנות 
הפקה. באתר רותם יושבחו וישמשו לייצור מוצרי המשך 

לתעשיית הדשנים והמזון.

הריכוז הגבוה של תחמוצת זרחן, עובי שכבות הפוספט, 
רציפות המרבץ ותכולה נמוכה של חומר אורגני בפוספט 
הם יתרונותיו ומעלותיו העיקריים של  שדה זה, וזאת על 
רקע התדלדלות ואזילת הרזרבות באתרי הכרייה הנוכחיים. 

ניצול המרבץ בשדה בריר יבטיח לחברת "רותם אמפרט 
נגב בע"מ" ולנגב כולו יציבות כלכלית ותנאים שיאפשרו 
המשך פעילות רצופה לשנים רבות )במקביל להפקת 

מרבצי פוספט נוספים(.

בנוסף לתוצאות תסקיר השפעה על הסביבה, המצביעות 
כי לא תהיה השפעה על התושבים המקומיים, החברה 
התחייבה לדברים הבאים: שנת ניסיון, ועדת מעקב 
המורכבת בין היתר מתושבים מקומיים, צו אישי למנהל 
המכרה, הפסקת כרייה בעת תנאים מטאורולוגיים חריגים 
ואפשרות לעצירת המכרה על ידי היחידה הסביבתית נגב 

מזרחי הממוקמת בעיר ערד.

בקרב חלק מתושבי האזור קיים חשש שהכרייה באזור 
עלולה להשפיע על איכות האוויר באזור ולפגוע בתיירות 

ובכלכלת העיר.

רותם אמפרט התחייבה להעזר  בטכנולוגיות ובשיטות עבודה 
שיצמצמו השפעות סביבתיות, כפי שכתוב למעלה. 

הכרייה בשדה בריר תבוצע בתאי שטח קטנים יחסית – 
בכל זמן נתון במהלך הכרייה, רק כ 5% מהשדה יהיו במצב 
של כרייה, כאשר כל שאר 95% מהשטח יהיו משוקמים 

או עדיין לא כרויים.

http://sdebarir.co.il :לפרטים נוספים

תרומה לפרויקט אישוש אוכלוסיית הדורסים

2007 נענתה חברת רותם אמפרט לדרישת  בשנת 
הועדה המחוזית במחוז דרום והגיעה לסיכום עם 
רשות הטבע והגנים להשתתף במימון פרויקט אישוש 
אוכלוסיית הנשרים בנגב. הפרויקט נפרש על פני 3 
שנים וכולל: אספקת מזון נקי מרעלים ואיכותי לנשרים 
ולרחמים; ניטור אוכלוסיית הנשרים והרחמים; חינוך 
והסברה לקידום נושא השמירה על הנשרים והעופות 
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הדורסים. ב-2008 כבר ניתן היה לראות את תוצאות 
הפעילות, עם 160 נשרים שאיכלסו את החבל המדברי 
בדרום ובהם 46 זוגות מקננים, השומרים על יציבות 
 מספרית, בניגוד למגמה בחבל הים תיכוני בישראל.

בעקבות הצלחת הפרויקט הוחלט להאריכו בחמש שנים 
נוספות )2010-2014(.

נתונים מרשות הטבע והגנים
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"שיקום מכרות 
זה חלק 

מהטבע שלנו"

אורי יסעור, ראש אגף רישוי 
ותשתיות ברותם אמפרט נגב, 

עובד בחברה 22 שנים

              הפוספט שאנו כורים מצוי בתוך סלעים  שנוצרו לפני זמן רב 
באוקיאנוס קדום - כן, כאן בנגב, בלב המדבר. הסלעים הנכרים במכרות 
החברה, מושבחים במפעלינו והופכים לדשן שנשלח  לכל רחבי העולם. 

הדשן שלנו מסייע להצמיח אורז שמאכיל את אוכלוסיית העולם, ואף 
מגיע חזרה לארצנו. זהו "מעגל האורז" שממחיש עד כמה העולם הינו 

כפר גלובלי קטן, והכל מתחיל מסלעי הנגב העתיקים.
בשנים האחרונות למדנו בחברה לשקם מכרות תוך כדי תהליך הכרייה, 

כך שהשטח חוזר כמעט למצב שבו היה טרם הכרייה. אנחנו חלק מהנגב, 
חלק מהטבע וחשוב לנו להמשיך ולהפיק את הפוספט לטובת הכלל, 

ולהחזיר בסוף התהליך, את אדמת הנגב לטבע, למטיילים ולבעלי החיים. 
בן גוריון אמר כי בנגב יבחן העם בישראל, והקים את אחת מהתעשיות 

החשובות ביותר בישראל - תעשיית הדשנים.
אני גאה לעבוד בחברה, ובחברת אנשים שמגשימים את חזונו של בן 

גוריון תוך שמירה והתחשבות בטבע. 

"האנשים של כיל

"
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מפלס ים המלח
ים המלח מצוי בגבול ישראל-ירדן והוא המקום היבשתי הנמוך 
בעולם ומקווה המים השני במליחותו בעולם. מפלס ים המלח 
)האגן הצפוני שלו( יורד בכמטר בכל שנה. ירידת מפלס הים מלווה 
בהתכווצות שטח הים ובתופעות לוואי כגון היווצרות בולענים, 
והעמקה של ערוצי הנחלים הזורמים אל ים המלח. כיל מודעת 
לכך שהפקת מלחי הים על ידי מפעליה תורמת גם היא לירידת 
המפלס באגן הצפוני. עם זאת, חשוב לציין כי ירידת מפלס הים 
נובעת בעיקר מהמדיניות של ממשלות ירדן, סוריה וישראל לניצול 
משאבי המים באגן ההיקוות של ים המלח. פעילות כיל משיבה את 

הים לאגן הדרומי שלחופיו שוכנים בתי המלון באזור ים המלח.

הגידול באוכלוסייה ובצריכת המים הוביל לשימוש נרחב במקורות 
המים הזמינים לים המלח. לפני התערבות האדם ובמשך אלפי 
שנים היה איזון בים. כמות המים שהתאיידו ממנו הייתה שווה 
לכמות המים שזרמו אליו מנחלים, משיטפונות פתע בואדיות 

וממעיינות המנקזים מי תהום.

בחמשת העשורים האחרונים הופר האיזון הזה. כדי לעמוד בביקוש 
הגדל והולך למים מתוקים, בוצעו השקעות לאומיות מסיביות 
בפרויקטים לניצול מים, כמו הקמת סכר דגניה, בניית המוביל 
הארצי ומפעלים אחרים )הטיית הירמוך, תעלת הע'ור, סכירת 
נחל הארנון ועוד(. כמויות גדולות של מים ממקורות עיליים ומי 
תהום הוטו כדי למלא צרכים ביתיים, חקלאיים ותעשייתיים. 
הסכם השלום עם ירדן גבה מחיר מים נוסף, של עשרות מיליוני 
מ"ק בשנה. בנוסף, ישנה ירידה בכמות המשקעים באגן ההיקוות 
של ים המלח. כתוצאה מכל אלה הופסקה כמעט כליל זרימת 
מי הירדן אל ים המלח. בסך הכול, במקום מעל 1.5 מילארד מ"ק 
בשנה הרי שהיום מגיעים לים כ- 300 מלמ"ק בלבד. התוצאה היא 

שמפלס ים המלח יורד בכמטר בכול שנה.

עליית המפלס בבריכה 5
המינרלים מים המלח מופקים על דרך של אידוי סולרי שבמסגרתו, 
שוקע מלח בקרקעית אחת מבריכות האידוי בסדום באתר פעילות 
מפעלי ים המלח מכיל דשנים. המלח השוקע יוצר שכבה על 
קרקעית הבריכה בגובה של כ-20 ס"מ מדי שנה. תהליך יצור חומר 
הגלם מחייב שמירה על נפח תמיסות קבוע בבריכה. למטרה זו 
מועלה דרך קבע מפלס התמיסות בבריכה בכ-20 ס"מ מדי שנה. 
בחוף המערבי של הבריכה הנ"ל ממוקמים בתי המלון של עין בוקק 
וחמי זוהר, היישוב נווה זוהר ומתקנים ותשתיות אחרים. עלית מפלס 
מי הבריכה מעל לגובה מסוים עלולה לגרום נזק ליסודות ולמבנים 
של בתי המלון הנמצאים בסמוך לשפת הבריכה, ליישוב נווה זוהר 
ולתשתיות אחרות המפוזרות בחוף המערבי לאורך הבריכה - הכל 

לפי גובה העלאת המפלס ומיקום האובייקט הרלוונטי.

ההגנות הזמניות - ההגנות הזמניות מבוצעות זה מספר שנים 
במסגרתן מוקמת סוללה לאורך החוף המערבי של הבריכה, מול בית 
המלון הרלוונטי בשילוב, בחלק מהמקומות, עם מערכת להשפלת 

מי תהום. סוללות הגנה אלו מוגבהות מעת לעת, הכול בהתחשב 
בגובה מפלס המים בבריכה.

פתרון הקבע - למועד פרסום דוח זה – ראש הממשלה הודיע כי 
החלופה המועדפת עליו היא חלופת קציר המלח מקרקעית הבריכה. 
ראש הממשלה הנחה את ראש אגף התקציבים באוצר לנהל מגעים 
עם מפעלי ים המלח בנוגע למימון הפרויקט. נכון לכתיבת שורות 

אלה טרם הושג הסכם כאמור, וגם לא ברור שההסכם יושג.

תוכנית מתאר
כחלק מההחלטה להכריז על פרויקט ההגנות כעל פרויקט תשתית 
לאומי הוחלט לקדם בוועדה לתשתיות לאומיות תוכנית מתאר מיוחדת 
לנושא בשם תת"ל 35. את התוכנית מובילה החברה להגנות ים המלח 
)חל"י(. התוכנית היא בת שני שלבים – שלב ראשון אמור לספק את 
התשתית הסטטוטורית להגנות הביניים ושלב שני שיספק תשתית 
סטטוטורית לפתרון הקבע. התכנית המתייחסת לשלב הראשון 
נמצאת בהליכים כמעט סופיים. אישור התוכנית על שלביה, במועדים 
הרלוונטיים, הוא חיוני להמשך תהליך הייצור של מפעלי ים המלח 

ועיכובים עלולים לגרום לפגיעה בתהליך ולפיכך לנזק/הפסד.
בהכנה נמצאת תוכנית מתאר ארצית לאזור ים המלח )כולל שטח 
הזיכיון( הידועה כתמ"א 13. מפעלי ים המלח משתתפים בדיונים שונים 
המתקיימים לגבי התוכנית תוך יידוע הגורמים המעורבים בצרכי מפעלי 
ים המלח. בשלב זה לא ניתן לקבוע עד כמה התוכנית שתאושר בסופו 

של התהליך תשפיע על פעילויות מפעלי ים המלח באזור.

סדקים בסוללת בריכות האידוי 
בסוללה שמקיפה את בריכת האידוי של כיל דשנים בים המלח, 
בצידה המערבי המזרחי והצפוני, קיים חלחול תמלחות מהבריכה, 
שפגע בשכבה האוטמת את הסוללה. עקב כך נוצרו חללים בגוף 
הסוללה ונתגלו סדקים לאורכה. החללים ו/או הסדקים עלולים 
לסכן את יציבות הסוללה. לאחר התייעצות עם מומחים בינלאומיים 
בתחום, נקטה ונוקטת כיל דשנים צעדי תחזוקה שונים לשמירת 
יציבות הסוללה ולחיזוקה ומקיימת מעקב צמוד כדי לאתר התפתחות 
כשלים בסוללה. כחלק מהצעדים שננקטים, בוצע הידוק דינמי 
לסוללה כחלק מתוכנית הנדסית כוללת לחיזוק יציבות הסוללה 
וכן יבנה חציץ חדש על מנת להקטין את רמת החלחול מהסוללה 
למינימום האפשרי. נכון למועד פרסום הדוח השלימה כיל דשנים 
את הידוק הסוללה שתוכנן והחלה הערכות הקבלן לביצוע החציץ. 

P88 תחנת שאיבה
בתחנות השאיבה של מפעלי ים המלח נדרשו שינויים לאורך השנים 
)P6, P7, P8( בשל ירידת מפלס הים. שלוש תחנות השאיבה הראשונות 

כבר יצאו משימוש וכיום פועלת תחנה P88 הממוקמת ממזרח 
למצדה. השאיבה מנקודה זו תתאפשר לעוד מספר שנים ספורות. 
מפעלי ים המלח מתכננים כבר היום את תחנת השאיבה הבאה 

P9 אשר צפויה להיבנות בנקודה צפונית יותר.

כיל דוח אחריות תאגידית
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בריכה 6
מפעלי ים המלח פועלים לקידום הקמתה של בריכת אידוי 
נוספת – בריכה 6. הבריכה מתוכננת על השטח הצחיח שבין 
האגן הצפוני לאגן הדרומי של הים. מבחינה סביבתית, השטח 
מורכב ברובו מחרסיות חוואר ומלח ואינו נגיש לבעלי חיים או 
לאנשים. בשטח אין צמחייה כלל. עם זאת, הקמת הבריכה תביא 
להגברת השאיבה מים המלח ולהאצה של כ-2% בקצב ירידת 
מפלס הים. כמו כן, הקמת הבריכה תצריך כמויות גדולות של 

חומר ואדי לבניית סוללות.
להקמת הבריכה מספר יתרונות. ראשית, הקמת הבריכה תיצור 
רצף ימי בין האגנים, כלומר נצפות רציפה של הים. בנוסף, הקמת 
הבריכה תביא ליצירת מעל 100 מקומות תעסוקה נוספים ותגדיל 
את  תשלומי המיסים והתקבולים למדינה. הקמת הבריכה גם תוזיל 
את עלויות קציר המלח של בריכה 5 בהנחה שהחלופה שתיבחר 
היא חלופת קציר המלח. הבריכה צפויה להגדיל את כושר הייצור 

של המפעלים בכ-10%.
תכנון הבריכה ייעשה תוך בחינה מעמיקה של כל האספקטים 

הסביבתיים ובהתאם לתנאים שיוצבו על ידי רשויות התכנון.

בולענים
תופעת הבולענים, המיוחסת בעיקר לירידת מפלס ים המלח, הולכת 
ומתפשטת באזור ים המלח. מרבית הבולענים מתפתחים בסמוך 
לאגן הצפוני של ים המלח שבו פעילות כיל דשנים נמוכה ביותר. 
באזור בריכות האידוי ובמקומות נוספים בתחומי מפעלי ים המלח 
נוצרו חללים מתחת לפני הקרקע. התמוטטות החללים מתחת 
לסוללה עלולה לגרום לפריצה של הסוללה ולאיבוד התמיסות 
בבריכה. כיל דשנים פועלת לאיתור חללים אלה בתחומי המפעל 

ולאורך הסוללות, ולסתימתם כאשר הם מתגלים.

תעלת הימים
ייצוב המפלס בגובהו ובשטחו הנוכחי מחייב הזרמה נוספת לאגן 

הצפוני של יותר מ-700 מלמ"ק לשנה.

בשנת 2003 החליטה ממשלת ישראל לבחון כמה חלופות לעתיד 
ים המלח ובהן מובל ימים מהים התיכון לים המלח, מובל ימים מים 
סוף לים המלח, והשבת מים שפירים באמצעות החזרת חלק ניכר 
ממקורות המים הטבעיים. כמו כן החליטה הממשלה לבדוק את 
ברירת המחדל – בהנחה שהמצב הנוכחי יימשך. בשלב מאוחר 
יותר יזמה ממשלת ירדן את בדיקת החלופה של מוביל הימים מים 
סוף לים המלח. קדם-פרויקט זה מלווה על ידי הבנק העולמי אשר 
הכין מסמך שמטרתו להגדיר את הבדיקות שיש לבצע לפני קבלת 
החלטה. את קדם-הפרויקט מובילה ועדת היגוי ובה חברים מירדן, 

מהרשות הפלסטינית, מישראל ומהבנק העולמי.

בשנת 2008 נבחרו 2 חברות בינלאומיות לביצוע סקר ההיתכנות 
של פרויקט תעלת הימים. תהליך הבדיקה אמור להסתיים בשנת 
2011 והחלטה חיובית בעניין הפרויקט מצריכה את אישור כל 

המדינות החברות )ישראל, ירדן והרשות הפלסטינית(.

הזרמת מים מהים התיכון או מים סוף תשפיע על הרכב המים בים 
המלח ועל רמת האידוי ולפיכך על כמות חומר הגלם שאותה ניתן 

יהיה לייצר בבריכות האידוי של מפעלי ים המלח.
הזרמת מים מהים התיכון או מים סוף עלולה לגרום לשיכוב בים, 
שכבת מים ''קלים'' ודלים יותר במינרלים בחלק העליון של הים, 

להיווצרות גבס ולהתפתחות מיקרו אורגניזמים.
עוצמת ההשפעה תלויה בכמה מרכיבים כגון נקודת הכניסה לים 
המלח, סוג המים שיוזרמו, הכמות השנתית, מפלס הים העתידי, 
מהירות שקיעת הגבס והיווצרות מיקרו אורגניזמים. היום, בטרם 
נבדקו השפעות אלה באופן מדעי ובטרם התקבלו החלטות תכנוניות, 
יש קושי לקבוע את השפעת תעלת הימים על הייצור בבריכות האידוי 

וכן את ההשפעות הסביבתיות האחרות באזור ים המלח.

במקביל לפרויקט אותו מוביל הבנק העולמי ישנו פרויקט שעל פי 
פרסומים שונים מקודם על ידי ממלכת ירדן. על פי הדיווחים בכוונת ירדן 
להקים מתקן התפלה באזור עקבה כשאת מי הרכז יזרימו לים המלח. 
גם אם מדובר בכמויות קטנות יחסית עדיין יכולות להיות לפרויקט זה 

השפעות על הים ועקב כך גם על פעילות מפעלי ים המלח.

כ-1,657 מיליון מטר מעוקב של מים נגרעים מים המלח בשנה, מתוכם:

1% לבנון: מי שתיה 20 מלמ"ק 3% רשות פלסטינית: מי שתיה 45 מלמ"ק

36% ישראל: מי שתיה 600 מלמ"ק 12% סוריה: מי שתיה 200 מלמ"ק

6% ירדן: מפעלי האשלג 100 מלמ"ק

9% ישראל: מפעלי ים המלח 150 מלמ"ק

33% ירדן: מי שתיה 560 מלמ"ק

*מבוסס על נתונים מתוך: מסמך מדניות אגן ים המלח,
המשרד להגנת הסביבה ומכון ירושלים לחקר ישראל, 2006
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צריכת אנרגיה
פעילות תעשייתית מחייבת שימוש באנרגיה. את מקורות האנרגיה 
אפשר לחלק לשני סוגים: מקורות אנרגיה מתכלים )שמקורם 
במחצבים( ומקורות אנרגיה מתחדשים )כגון מים, שמש ורוח(. 
אנרגיה שמקורה במשאבים מתכלים, כגון פחם, נפט וסולר, תורמת 

לפליטות לסביבה, הן של מזהמי אוויר והן של גזי חממה.
כיל שואפת להיות בין המובילים בישראל בהפחתת פליטות ולכן 
החלה בתהליך של מעבר לשימוש בגז טבעי שהוא אמנם דלק פוסילי 

אך הוא דלק נקי יותר באופן משמעותי מהדלקים האחרים.

כיל הינה צרכנית אנרגיה ממקורות שונים – דלקים כגון נפט, מזוט, 
נפטא, דיזל, גז טבעי ועוד. צריכת האנרגיה נחלקת לצריכה ישירה 
וצריכה עקיפה. צריכת האנרגיה הישירה משמשת בעיקר להפעלת 
דודי קיטור ומתקנים דומים באתרי החברה, לייצור חשמל וכן דלקים 
עבור כלי הרכב השונים. צריכת האנרגיה העקיפה היא בעיקרה 

רכישת חשמל מרשת החשמל ושימוש בקיטור.

כיל משקיעה מאמצים רבים בניסיון לצמצם ולייעל את צריכת 
האנרגיה במתקניה ובאתריה השונים. פעילויות חיסכון באנרגיה 
הינם חלק מתפיסה כוללת של הפחתת ההשפעה על הסביבה. 
לשם כך, השיקה כיל תוכנית התייעלות אנרגטית לפני 6 שנים בכל 
מפעלי החברה בישראל ובעולם. תכנית ההתייעלות האנרגטית 
היא אחד ממנועי ההתייעלות הראשיים של החברה והיא מהווה 
גם מנוע הפחתה ראשי בצמצום פליטות פחמן. בכל חברה מבוצע 
סקר מיפוי של פוטנציאל החיסכון וממנו נגזרים פרויקטים לשיפור. 
באמצעות מרכז מצוינות כיל לנושא הפחתת פליטת גזי חממה 
מתקיים שיתוף של כל חברות כיל בפתרונות יעילים ומתאימים 
והם מיושמים בכל חברות כיל. תחומים מרכזיים בהם מבוצעת 
פעילות התייעלות כוללים: ייעול ואופטימיזציה של מכונות 
בתהליכי הייצור, ניצול של חום שיורי הנוצר בארובות מתקני 
הייצור, מערכות מתקדמות לכיבוי אוטומטי של מערכות חשמל, 

תאורה ומיזוג ועוד. על פי נתוני 2011, החיסכון המצטבר עומד 
על כ-45 מיליון דולר. 

בנוסף, בשנים האחרונות החל בחברה תהליך להפעלת מתקני ייצור 
אנרגיה בגז טבעי במקום במזוט. בשנת 2010 עברה תחנת הכח 
של כיל, במפעלי ים המלח, לפעול בגז. טרם התחלת השימוש בגז 
טבעי נעשה שימוש בכ-250,000 טון מזוט בשנה. היעד הסופי הוא 
שימוש בכ-80,000 טון מזוט בשנה בלבד. מעבר לגז צפוי להתרחש 
בשנים הקרובות גם בחברות התאגיד: רותם אמפרט נגב, פריקלאס 
ותרכובות ברום. המעבר לשימוש בגז טבעי מאפשר חיסכון בפליטת 

גזי החממה בהשוואה לשימוש במזוט וסולר.
כמו כן, במפעלי כיל פועלות שתי תחנות קוגנרציה, במטרה לנצל 
עודפי הקיטור מתהליך ייצור החשמל לשם ייצור אנרגיית חום 

ושימוש תעשייתי נוסף:

סדום – תחנה בכושר ייצור של 110 מגוואט לשעה אשר מייצרת   .1
כ-260 טון קיטור לשעה.

מישור רותם – תחנה בכושר ייצור של כ-50 מגוואט אשר מייצרת   .2
כ-330 טון קיטור לשעה.

תחנות הכוח בקוגנרציה נחשבות בעלות ניצולת אנרגיה גבוהה 
ביותר, המגיעה לסדר גודל של למעלה מ-85%.

ראוי לציין גם כי תחנות הכוח במתקני החומצה הגופרתית שבמישור 
רותם מקבלות חום שיורי הנפלט מתהליך שריפת הגופרית.

כיל פועלת גם להטמעת שינויים התנהגותיים במטרה לצמצם את צריכת 
האנרגיה. דוגמא לכך היא במפעל לורנס )Lawrence(  שבארה"ב שבו 
נעשו פעילויות שונות בתחום החיסכון באנרגיה, כגון התמקדות בתכנון 
נכון יותר של ציוד וכן בשינוי התנהגותי של עובדים ומנהלים. בזכות 

צעדים אלו נחסכו כ-325,000$ בהוצאות אנרגיה בשנת 2010.

כיל דוח אחריות תאגידית
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צריכת מים 
מים הם המשאב הנצרך ביותר על ידי האדם והוא הכרחי לקיומנו. 
מרבית המים הקיימים על פני כדור הארץ אינם זמינים לשימוש 
האדם, בין אם בשל רמת מליחותם )מים מליחים, מים מלוחים 
ותמלחות(, או בשל היותם קפואים. כמות המים הזמינים והמתאימים 
לשימוש האדם מהווה פחות מאחוז אחד מכלל המים על פני כדור 
הארץ. כיום ללמעלה ממיליארד בני אדם ברחבי העולם אין גישה 

למים בטוחים לשתייה.

על פי תחזיות שונות, המשבר במשק המים צפוי רק להחריף ועד 
שנת 2025 צפוי כי ייווצר מחסור במי שתייה בלמעלה ממחצית 
מדינות העולם. משבר המים העולמי נגרם הן כתוצאה ממחסור 
במים ראויים לשתייה והן כתוצאה מזיהום של מקורות מים. מדינת 
ישראל, בה מתבצע חלק ניכר מפעילות כיל, הינה מדינה מדברית 

שגרעון המים שלה מצטבר ומחריף עם השנים.

ישראל

45M

40M

35M

30M

25M

20M

15M

10M

5M

0M

2008 2009 2010

אירופה

16M

14M

12M

10M

8M

6M

4M

2M

0M

2008 2009 2010

אמריקה

9M

8M

7M

6M

5M

4M

3M

2M

1M

0M
2008 2009 2010

צריכת מים בפריסה גיאוגרפית )מ"ק(

אסיה

500,000

450,000

400,000

350,000

300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0
2008 2009 2010*

בכיל נעשות פעילויות שונות על מנת להשתמש ביעילות ובאחריות 
במשאב זה, ובפרט נעשים ניסיונות לצמצם את צריכת המים 
השפירים ולהשתמש בתהליכי הייצור בעיקר במים מליחים 

שאינם ראויים לשתיה.

 IDE .טכנולוגיות בע"מ I.D.E-נוסף על כך, כיל מחזיקה ב-50% מ
פועלת בתחומים הבאים: הקמה ומכירה של מתקנים להתפלת מים, 
מכירת מים, הפעלה ותחזוקה של מתקנים להתפלת מים וייצור ופיתוח 
של מאיידים תעשייתיים ומשאבות חום, כל זאת בישראל ובעולם. 
החברה, בין היתר, מחזיקה ב-50% מהמיזמים להקמה והפעלה של 
מתקנים להתפלת מים באשקלון ובחדרה. בחודש ינואר 2010, נחתם 
הסכם עם מדינת ישראל להקמה והפעלה של מתקן להתפלת מים 
בשורק, בו מחזיקה IDE בשיעור של 51%, בקצב יצור שנתי של 150 

מיליון מטרים מעוקבים של מים מותפלים. 

מי רשת

מים מתוקים

מים מליחים

מים מלוחים

תמלחת

*בשנת 2010 הורחבו גבולות הדיווח. בשנה זו נוספו אתרים שלא דיווחו קודם לכן
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200820092010

931,0001,032,700970,000

צריכת מים מושבים )רותם אמפרט( )מ"ק( 

טיפול בשפכים 
תהליכים תעשייתיים רבים, מלווים ביצירתם של שפכים הן כתוצאה 
מתהליכי הייצור והן מתהליכי העזר השונים כגון ניקיון ושטיפות. 
שפכים אלו, מכילים לעיתים ריכוזי מזהמים גבוהים, אשר עלולים 

ליצור מפגעים ומטרדים סביבתיים.

בכיל נעשים פרוייקטים לצמצום כמות השפכים וטיוב איכותם:

רותם אמפרט מיישמת החל משנת 2001 תכנית אב לניהול   •
השפכים התעשייתיים, במהלכה בוצעו שינויים רבים בזרמי 
השפכים, כאשר המשימה העיקרית היתה צמצום השפכים 
"במעלה הזרם", כלומר קרוב ככל הניתן למוצאם. בעקבות 
מהלך זה, הופחתו כמויות השפכים הנוצרים באתר הייצור 
בכ-85% מכ-1.85 מיליון מ"ק בשנת 2001 לכ-270 אלף מ"ק 

בשנת 2010.

במפעל תרכובות ברום פועלים מתוך מטרה לצמצם את ההשפעות   •
הסביבתיות של תהליכי הייצור ומתוך מטרה להשאיר את הטיפול 
במזהמים הנפלטים מתהליך הייצור בתוך גבולות המפעל, כך שעלות 
הטיפול בזיהום מושתתת על המפעל. אחת הדרכים להתמודדות 
עם האתגר היא "מס אקולוגי"- כלי פנים ארגוני שמגלם בתמחיר 

המוצר את עלות הטיפול בשפכים של תהליך ייצור המוצר.

במפעל BKG בצרפת, המשתייך למגזר מוצרי תכלית, הושגה    •
הפחתה בכמות השפכים מתהליך הייצור בכ-90%, מ-2,675 מ"ק 
בשנת 2009 ל-259 מ"ק בשנת 2010, על ידי שימוש מדורג במים, 
כך שמי השופכין מתהליך אחד ישמשו לתהליך אחר. התייעלות 
זו נעשתה באמצעות מיפוי כלל התהליכים וזיהוי תהליכים אשר 

יכולים להשתמש בשופכין של תהליכים אחרים.
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כחלק מפעילותה של כיל בנושא שימור משאב המים, עושה 
החברה שימוש מירבי במים שאינם מים שפירים )איכות מי שתיה(. 
במפעלים שונים של כיל נעשה שימוש במים מושבים – שפכים 
או מים שנעשה בהם שימוש ושעברו תהליך טיהור שלאחריו ניתן 

שוב להשתמש במים.
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איכות אוויר
שמירה על איכות האוויר באתרי הייצור היא משימה מרכזית של כיל 

בתחום איכות הסביבה.

מזהמי אוויר הם חומרים, גזים וחלקיקים הנמצאים באוויר שמקורם טבעי או 
כתוצאה מפעילות אנושית. פעילות האדם כגון ייצור אנרגיה, פעילות תעשייתית 
וחקלאית ושימוש בתחבורה, אחראיים על חלק גדול ממזהמי האוויר. המזהמים 
הנפוצים הם: תחמוצות חנקן )NOx(, תחמוצות גופרית )SOx(, תרכובות אורגניות 
נדיפות )VOC(, פחמן חד חמצני )CO(, חלקיקים )PM( ומתכות כבדות שונות.

כיל פועלת לצמצום פליטות לאוויר של מגוון מזהמים בדרכים שונות 
כגון הטמעת טכנולוגיות חדשניות במתקנים ומעבר לדלקים נקיים יותר. 
בשל כך, מאז שנת 2008 הופחתו פליטות ה- SOx של החברה בכ-38%, 
פליטות ה-PM הופחתו בכ- 26% ופליטות ה- NOx הופחתו בכ- 75%.

פליטות מוקדיות ובלתי מוקדיות
חברת כיל גיבשה תכנית אב מקיפה לטיפול בפליטות בלתי מוקדיות בכל 
אתרי החברה, בתאום ובאישור המשרד להגנת הסביבה. הקווים המנחים 

של התכנית הם:

מניעה במקור של פליטת חומר חלקיקי – הפחתת אבקיות המוצרים,   •
החלפת ציוד לכזה שאינו פולט אבק, שינוי בתכנון מערכות ייצור/שינוע 
קיימות, קירוי של מקורות פליטה, סלילה וריצוף של דרכים ושטחים 

המהווים פוטנציאל לפליטת אבק.

איסוף וטיפול באבק לאחר שנוצר – התקנת מערכות לאיסוף אבק.  •

בשנת 2008 הוחל בתכנון מערך לניטור סביבתי במישור רותם, בשיתוף 
החברות השכנות, במטרה להסדיר את נושא הפליטות הבלתי מוקדיות. 

במפעל לייצור חומצה לבנה שבאתר רותם הוחל ביישום תכנית וולונטרית 
על פי מודל IPPC לצמצום פליטות בלתי מוקדיות של איזואמיל אלכוהול. 
 IPPC – EC יישום המודל נעשה בהתאם למסמכי הדירקטיבה האירופית
61/96/ ובהתאם להנחיות של אגף אוויר במחוז דרום של המשרד להגנת 

הסביבה. תוכנית דומה מיושמת במפעל תרכובות ברום ברמת חובב.

בכיל מוצרים תעשייתיים החלה עבודה לבקרה וטיפול בפליטות בלתי 
מוקדיות בסיוע חברה אירופית. תרכובות ברום עמדה ביעד שהציבה 
לעצמה בנוגע לכימות הפליטות הלא-מוקדיות והושג אפיון כמותי שלהן. 
הפליטות הלא-מוקדיות נמדדות באופן קבוע ופעילויות יזומות לצמצומן 

נמשכות.

חברות כיל בישראל עומדות בדרישות המשרד להגנת הסביבה והנחיותיו 
בכל הקשור לפליטות מוקדיות.

עמידה בחוק אוויר נקי
חוק אוויר נקי נכנס לתוקף החל מה- 1.1.2011.

החוק מתייחס לסקטורים שונים בתעשייה וקיימת שונות בשנים בהן תעשיות 
שונות נדרשות לעמוד בדרישות החוק. חלק מחברות כיל בישראל הינן חלק 
מהשלב הראשון בביצוע החוק. תעשיית הכימיה ואיתה מרבית מחברות כיל 

צפויה להכלל בחוק החל משנת 2014. 

החוק מסדיר את הטיפול בגורמי זיהום האוויר השונים במסגרת חוקית 
אחת, בניגוד למצב הקודם שבו הסמכויות והאחריות למניעת מפגעי 
הזיהום מפוזרים בין גורמים שונים, אשר לא לכולם זהות אינטרסים.

מטרת החוק היא להביא לשיפור של איכות האוויר ולצמצם את זיהום 
האוויר לשם הגנה על בריאות ואיכות החיים. להשגת מטרה זו נדרשת 

תכנית ממשלתית רב שנתית והגדרת יעדים ארוכי טווח. 

מתיל ברומיד ופרוטוקול מונטריאול
מתיל ברומיד )CH3Br( הוא תרכובת של פחמן, מימן וברום. 

התרכובת משמשת בעיקר כתכשיר הדברה בחקלאות. מתיל 
ברומיד הוא בעל טווח פעולה רחב נגד מגוון מזיקים )חרקים, 
נמטודות, פטריות, צמחים טפילים ועוד( ומשמש לטיפול 
בקרקע וכן במבנים ובמוצרים חקלאיים מאוחסנים. לחלק ניכר 
משימושים אלו אין עדיין חלופות העומדות בתנאים סביבתיים, 

יצרניים וכלכליים נאותים.

מתיל ברומיד חשוד כחומר הפוגע בשכבת האוזון כאשר הוא 
משתחרר לסביבה. בשל כך, הוחלט במסגרת אמנה בינלאומית 
)מונטריאול 1987, קופנהגן 1992( להכניסו לרשימת המוצרים 
המבוקרים ובכך לצמצם בהדרגה את השימוש בו לחיטוי קרקע 
ולחיטוי סחורות וגידולים, אשר אינם לצורכי הסגר וקדם 
משלוח, עד להפסקה מוחלטת בשנת 2015, למעט שימושים 
המוגדרים קריטיים אשר לגביהם אין פתרונות זמינים אחרים. 
למתיל ברומיד שימושים נוספים, המוגדרים כשימושים פטורים 
ובהם טיפולי הסגר וקדם-משלוח ושימוש לייצור חומרים 
אחרים כאשר המתיל ברומיד נצרך בשלמותו במהלך ייצור 

החומר האחר.

למגזר מוצרים תעשייתיים שני מפעלים המייצרים מתיל ברומיד. 
כמות המתיל ברומיד המיוצרת במפעל תרכובות ברום מדווחת 
ומבוקרת על ידי המשרד להגנת הסביבה. החברה משקיעה 
מאמץ רב בפיתוח חומרים חלופיים מחד ובבחינת פתרונות 
יעילים ומשולבים מאידך. כך למשל, פיתוח חומרים לטיפול 
ממוקד, בשילוב טכנולוגיות נוספות, כגון חיטוי סולרי, תוך שיפור 
מתמיד של דרכי היישום. מטרת הפיתוח היא ניצול יעיל יותר 
של החומרים, תוך הקטנה מירבית של פגיעה בסביבה ובהתאם 

לדרישות הרישוי במדינות שבהן מופעלים חומרים אלה.

מהתעשייה ידרשו: שימוש בטכנולוגיות מיטביות, תכנון, ניטור ודיגום, 
ודיווח ציבורי בנוגע לפליטות.

כיל נערכת לעמידה בחוק אוויר נקי בכל אתרי הייצור שלה וצפויה להשקיע 
משאבים על מנת להתאים את מפעליה לדרישות החוק.
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של26%
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של75%
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הפחתה
38% של

צמצום מזהמי אוויר בתעשייה
®Merquel הוא קו מוצרים חדש להפחתת פליטות 

כספית במתקנים המונעים באמצעות פחם, כגון תחנות 
כוח ומפעלי מלט. כספית הנפלטת לאוויר מתחנות 
כח המונעות בפחם, בהיקפים הולכים וגוברים, הּוכחה 
כפוגעת בבריאות. קו המוצרים החדש, המבוסס על 
ברומידים אנאורגאניים, מיועד לשימוש בטכנולוגיות 
ייעודיות שפותחו לצורך הפחתת פליטות כספית 
ועמידה בתקנים מקומיים. ®Merquel™, בשילוב 
הטכנולוגיות הייעודיות מאפשר נטרול יעיל של 
הכספית. טכנולוגיות אלו פותחו בשנים האחרונות 
כמענה לצורך גלובלי לשיפור איכות האוויר ולצמצום 
הנזק למערכות אקולוגיות ולאוכלוסיות מקומיות.
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טיפול בפסולות 
פסולת מוצקה מהווה אתגר עולמי, הן בשל בזבוז של משאבים, 
קרקעות וחומרי גלם והן בשל הזיהום שנוצר. הטיפול בפסולת 
מתאפשר במספר דרכים: הפחתה במקור, שימוש חוזר, מיחזור, 
הפקת אנרגיה מפסולת והטמנה. פסולות האופייניות לתעשייה 
כוללות שאריות של חומרי גלם, מוצרי ביניים או תוצרים שהתקלקלו, 

ניזוקו או נפסלו. לעיתים מדובר בפסולות מסוכנות.

בכיל מייחסים לנושא זה חשיבות רבה ומשקיעים משאבים רבים 
למציאת פתרונות שונים לצמצום כמות הפסולת הנוצרת ולשימוש 
חוזר ומיחזור פסולת קיימת. במפעלי כיל השונים נעשה שימוש 
חוזר של פסולת וזרמי לוואי. זרמי הלוואי של מפעלי כיל משמשים 
כחומרי גלם במפעלים אחרים בתאגיד. ייצור הברום מתבצע, 
למשל, באמצעות ניצול הברום בזרמי הלוואי של בריכות האידוי 
המשמשות לייצור אשלג. לייצור הברום משתמשים בכלור, המהווה 

זרם לוואי בייצור המגנזיום ועוד )להרחבה ראו עמוד 45(.

בכל שנה מיוצרים בעולם יותר מ-16 מיליארד 
זוגות נעליים. כמות חומרי הגלם ליצור כמות 

כזו היא עצומה. 

מגזר מוצרי תכלית הינו חלוץ עולמי בתחום 
של שימור ושימוש בחומרי גלם ממוחזרים 

בענף זה. 

כך למשל עושה החברה שימוש בטכנולוגיה 
תרמו-פלאסטית בתקליטורים ישנים באופן 
שבו מחזורם בטכנולוגיה זו, תוך שימור תכונות 

מיחזור לשימוש יומיומי? אנחנו הולכים על זה!

בנוסף, נעשות פעילויות למיחזור פסולות במפעלי כיל בישראל 
ובחו"ל. חומרים כגון משטחי עץ, קרטונים, נייר, פלסטיק, מתכות 
ועוד נאספות ומועברות למיחזור. במפעל של חברת BKG בצרפת 
אף ניתנת עדיפות לספקים שעושים שימוש חוזר בפסולות 

ומשתמשים בהן כחומרי גלם.

בישראל, הצפופה גם כך, בעיה זו חמורה במיוחד. שכן מדי שנה 
מיוצרים בישראל קרוב ל-5 מיליון טונות פסולת מוצקה וכמות 
זו גדלה בשיעור של כ-5% בשנה והשטח שניתן לייעד למטמנות 
מתמעט. בישראל, נכון להיום, יותר מ-80% מהפסולת הלא מסוכנת 

מועברים להטמנה.

לכיל מרכז מצויינות העוסק בתחום הטיפול בפסולת. לאחרונה 
החל מיזם בחברות התאגיד בישראל לכימות פסולות ופסולות 
הניתנות למיחזור. פסולות מזרמים שונים החל בפסולת בניין, 
פסולת אלקטרונית ועד שמנים וגזם, נמדדות ומטופלות. היעד 
בתחום זה לשנים הקרובות הוא לכמת באופן מדוייק את כמויות 

הפסולת, לצמצמן ולהרחיב את היקפי המיחזור בתאגיד.

החומר הייחודיות, משמשים לחלקים המחזקים 
את התמיכה בכף הרגל בזמן ההליכה! 

הטכנולוגיה הייחודית הזו פתחה דלתות רבות 
ליצרני נעליים מובילים ומיושמת כיום באופן 
רחב. לכן, הידיעה שפיתחנו דרך לחיסכון 
בחומרי גלם לאחד המוצרים הנפוצים בעולם 

מקנה לנו תחושת סיפוק אדירה.

כיל דוח אחריות תאגידית
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 "עבורי, איכות זה 
לא רק לעשות הכי 
טוב שאני יכול, זה 
לעשות את כל מה 
ומי שסביבי ליותר 

איכותי..." 

"

"

משה בונבידה, מתאם איכות, 
מערכת איכות הסביבה 

במפעלי ים המלח. עובד 
מצטיין לשנת 2010

         התחלתי את דרכי במפעלי ים המלח בשנת 1979, 
בעקבות אבי, שהיה מהאבות המייסדים של המפעל. 

עברתי בכ"יל הכשרות רבות, בארץ ובעולם, התקדמתי 
לתפקידים שונים בתחומי האיכות וההדרכה, חוויתי המון 

ורכשתי לי חברים לעבודה שהם כמו משפחה. מעבר 
לעמידת המפעל בתקנים המחמירים ביותר של איכות 
סביבתית, הערכות לחירום, הנהלים ותכניות האכיפה 

עליהם אני אמון בחברה, הגאווה האמיתית שלי היא 
פרויקט "חינוך בתעשייה" שבו אנו מטמיעים את ערכי 
האיכות והמצוינות, בשיתוף מכון ויצמן, בקרב תלמידי 
תיכון. בעבורי, להמשיך את מורשת האיכות המצוינות, 
ואהבת האדם אותה ירשתי מאבי, זו איכות האמיתית!"

האנשים של כיל
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מבנה ירוק במפעל "אורון", השייך לחברת "רותם אמפרט נגב בע"מ"

ניהול סביבתי
הסמכה פנימית ל"מפעל ירוק"

כחלק מהטמעת תפיסה ירוקה ומדיניות ברת-קיימא בכיל, הוחלט 
להסמיך את אתרי ומפעלי החברה בהסמכה פנימית, לסטנדרט 
מחייב המשקף עקרונות אלו. למרות שמכון התקנים הישראלי אינו 
מסמיך מפעלים לתקן ירוק, בחרה כיל, באופן וולנטרי, להכיל את 
הסטנדרט הירוק גם על אתרי הייצור שלה, באמצעות "תקן כיל", 
המהווה נדבך נוסף בעשייה הסביבתית וביטוי לחשיבות שרואה 
החברה בקיום מדיניות ברת-קיימא-הלכה למעשה. הייחודיות 
של תקן זה היא בכך שהפעם לא מדובר בפעילות לצורך עמידה 
בדרישות החוק, התקנות או בדרישות רשויות הסביבה. תקן "מפעל 
ירוק" מבוסס על  מדדים שהם מעבר לדרישות החוק, כגון: פעילות 
לחיסכון במשאבים מתכלים )מים, דלק, נייר וכדומה(, מחזור וניהול 
פסולת, הקמת פינות ירוקות, עידוד העובדים למציאת פתרונות 

ירוקים, בנייה ירוקה ועוד. 

הליך ההטמעה של הסטנדרט הירוק מחייב שינויים מהותיים 
בתפיסות, בערכים ובהתנהלות הפרט והחברה. בסך הכל נקבעו 
42 מדדים שונים, כשלכל אחד נקבע ציון מקסימאלי. צבירה של 
70% מהנקודות האפשריות תזכה את המפעל בתואר "מפעל ירוק" 
ואילו בעת צבירה של 85% מהניקוד יוסמך המפעל ל"מפעל ירוק 

מצטיין". ההליך מורכב וכולל מספר שלבים. 

לחברות השונות ניתנה האפשרות להגיש להסמכה כל מפעל 
בנפרד, או לגשת כאתר אחד, או אפילו כחברה עם מספר אתרים. 
מפעל המעוניין לעבור הסמכה מציג בפני ועדת הסמכה כילית 
את הפעילות שנעשית אצלו, לגבי כל אחד מסעיפי התקן. ההצגה 
נעשית במסגרת מבדק הסמכה, שכולל הצגת הנתונים וסיור 
במפעל. לאחר המבדק, ועדת ההסמכה הכילית מדרגת את המפעל, 
בהשוואה לדירוג שנקבע לסעיפי התקן וקובעת האם המפעל אכן 
זכאי להסמכה. ההסמכה תקפה לשנתיים ובתום התקופה, על 
המפעל לגשת שוב למבדק של וועדת ההסמכה הכילי. מפעלים 
בכיל שניגשו והוסמכו הם: מפעלי ים המלח, מגנזיום ים המלח, 
מפעלי תובלה )אתר דימונה(, פריקלאס, תרכובות ברום ורותם 

אמפרט )צין, אורון, ומכרה ואחזקת הצמ"כ(. 

כיל דוח אחריות תאגידית

64



בית מקלף - הבניין המשופץ הראשון הירוק בנגב
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בטיחות סביבתית
בחברות כיל השונות מוטמעת מערכת לניהול חומרים מסוכנים. 
המערכת מאפשרת ניהול חומרים מסוכנים במערכת ERP ייעודית, 
ניהול של אירועי חירום וכן ניהול מערכת ביטחון ובקרת כניסה. 

 :ERP-שימושי מערכת ה

בקרה של מלאי החומ"ס באתרי החברות מול הכמויות בהיתר   •
הרעלים. 

ביצוע חסימה למניעת חריגה מהכמות המותרת במהלך הזמנה,   •
קליטה או העברת חומ"ס בתוך החברה. 

מערכת להפקת בקשות לחידוש היתר רעלים ועדכוני היתר   •
מהרשויות מתוך בסיס הנתונים הקיים.

גישה מיידית במערכת לגליון הבטיחות )MSDS( של החומר   •
המסוכן.

בנוסף, החברות מפעילות באופן שוטף מערכת ממוחשבת לבקרת 
משלוחים, אשר מבצעת את כל הבדיקות הנדרשות כדי להבטיח 
שחומר מסוכן יישלח ללקוח רק כשכל האישורים קיימים ותקפים.

בכיל מוצרים תעשיתיים מופעלת מערכת ממוחשבת לאישור 
משלוחים. כל חומר/איכות/אריזה/ארץ יעד מאושרים על 
ידי גורם מקצועי מוסמך ובכך מוודאים במגזר שכל משלוח 
עומד בדרישות החוק בארץ היעד. יתרה מזאת, לכל משלוח 
מותאמת התוית )או תויות(, ועל פי התוויה זו מבוצעת האריזה 
וכן מותאמים מסמכי המשלוחים. המערכת מופעלת גם עבור 
לקוח ספציפי במידת הצורך. התהליך מיושם גלובלית מכל אתר. 

בנייה ירוקה במפעלי ים המלח

בנייה ירוקה
בכיל התקבלה החלטה כי כל מבנה חדש או שיפוץ משמעותי בבנייניה 
יבוצע על פי עקרונות בניה ירוקה, ובישראל מתוך שאיפה לקבל תו 
הסמכה של בניה ירוקה. אי לכך, נכתב נוהל מחייב לבחינת סטנדרטים 

של בנייה ירוקה בכל מבנה חדש ובשיפוץ מבנה קיים.
העקרונות לפיהם נבחנת הבנייה הירוקה מבוססים על התקן 
הישראלי לבנייה ירוקה – ת"י 5281, תוך התייחסות מלאה להיבטים 

של בנייה ירוקה:
חסכון באנרגיה – צורת המבנה ומיקומו, מערכות מיזוג אוויר   •
יעילות, גופי תאורה חסכוניים, בקרת מבנים, שימוש בתאורה 

טבעית, בידוד תרמי וזיגוג כפול לחלונות
חסכון במים - צמחייה חסכונית, אסלות דו כמותיות, חסכמים   •

וניצול מי גשם להשקייה
פסולת – הפרדת פסולות ופינות מיחזור  •

איכות אויר - מערכות אוורור ומתקן לזיהוי פליטות  •
טיפול בקרינה  •

פעילות בתחום זה ניתן לראות במספר מפעלים של החברה, 
כך לדוגמא במפעלי ים המלח, השייכים לכיל דשנים, נבנה בניין 
משרדים בבנייה ירוקה אשר עבר מבדק של מכון התקנים בציון 

83, והקנה לו תואר בניין ירוק מצטיין. 
במהלך שנת 2011 מתוכננת להיבנות מעבדה חדשה, גם כן 
בהתאם לתקני בנייה ירוקה. בכיל מוצרים תעשייתיים החלו 
גם כן בהטמעת עקרונות של בנייה ירוקה. ב"בית מקלף", מטה 
כיל מוצרים תעשייתיים, אשר שופץ לאחרונה, הוטמעו בו כלל 
היבטי בנייה ירוקה, מה שהפך את בית מקלף לבניין המשופץ 
הראשון בישראל הנושא תו תקן ירוק. לבניין הוכנסו גם מתקני 
אופניים ומקלחות במטרה לעודד רכיבה לעבודה. על יישום 
ההחלטה אמונים חברי מרכז המצוינות למיחזור ובניה ירוקה, 
אשר עברו הסמכה לליווי בניה ירוקה על ידי מכון התקנים.

כיל דוח אחריות תאגידית
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"הנגב שלי הוא 
מקום בו המחקר 

פוגש את הִמדּבר" 

"

"

ד"ר חליל אבו רביע,
מ"מ מנהל התקנים ניסיוניים 

באגף המחקר של מפעלי 
ים המלח ומרצה במוסדות 

להשכלה גבוהה בבאר שבע

             תעשיית ים המלח היא מעניינת ביותר. היעדים בנושא 
המחקר מעניינים, כשהמטרה היא מציאת שיטות חלופיות 

להגדלת מצאי חומר הגלם ואופטימיזציה של תהליכים ופתרון 
בעיות איכות ותהליך. תחום המחקר במי"ה ייחודי כי הוא 

יישומי, התהליכים כאן ברובם פיסיקאליים ולא כימיים, וישנה 
נגישות לטכנולוגיה מתקדמת. כמו כן הסביבה האנושית היא 

סביבה מצוינת. והנגב? הנגב הוא מקום מדהים למימוש עצמי. 
זה המקום שבו גדלתי, ומרוכזת בו כל התעשייה הכימית. חשוב 

להשקיע בנגב. אני יודע שמפעלי ים המלח וכיל משקיעים  
במגזר הבדואי, לדעתי צריך לדעת היכן יש פוטנציאל מרבי 
ושם להשקיע, חשוב לתת לאנשים את האופציה לממש את 

עצמם ולעסוק במקצועות שלמדו וכך ליצור חברה בריאה יותר 
שמבוססת על השכלה ושילוב בתעשייה. דבר זה יצמצם את 

הפערים ויצור חברה איתנה, בריאה ותורמת.

האנשים של כיל
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היבטים 
חברתיים
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עובדי חברת כיל הם מקור ההנעה של החברה ולכן היא עושה כל 
שביכולתה כדי ליצור סביבת עבודה תומכת, נוחה ובטיחותית. 

התעשייה הכימית מצריכה כוח אדם איכותי ומיומן ולכן כיל מפנה 
את מירב משאביה לפיתוח כישרון ומיומנויות בקרב עובדיה כנדבך 

מרכזי באסטרטגיה העסקית של החברה. 

התרבות הארגונית של החברה מוטמעת בקרב כלל העובדים, 
ומגדירה מטרות צוותיות ואישיות, כך שכל אחד מהעובדים יודע 

מה תפקידו בארגון ומהי תרומתו להצלחתו.

סביבת עבודה
כח אדם איכותי 

כח האדם בכיל בסוף שנת 2010 מנה 11,035 עובדים, מתוכם 42 
עובדים במטה כיל, ויתרתם בחברות הבנות.

20092010

4,9945,200ישראל

1,1801,237גרמניה

9761,023ספרד

886955בריטניה

237243הולנד

941942ארה"ב

559584סין

332333צרפת

109106ברזיל

411412אחרים

10,62511,035סה"כ עובדים

להלן חלוקת העובדים לפי חלוקה גאוגרפית:

ברזיל

בריטניה

ארה"ב

ספרד

הולנד

צרפת
סין

גרמניה

ישראל
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התפלגות גילאים חלוקת העובדים לפי מגזרי פעילות

*אחרים מתייחס לעובדים במגנזיום ים המלח ופעילויות אחרות

2009
2010

אחרים* כיל דשנים כיל מוצרי 
תכלית

כיל מוצרים 
תעשייתיים
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התפלגות גילאי בכירי כיל
80

70

60

50

40

30

20

10

0
עד 30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70

העליה במספר העובדים נובעת בעיקר מתוספת כ"א בגין השלמת 
השקעות במפעלים חדשים והגדלת ייצור ובעקבות תוספות והחזרת 
עובדים לעבודה לאחר חזרה לדפוסי עבודה של טרום תקופת המשבר 
הכלכלי של השנים 2008-2009. בנוסף, הופשרה הקפאה של תוכניות 
.IDE לגיוס מהנדסים בתחומים השונים בכיל דשנים וגידול בפעילות

בהתייחס ליחס הנשים מסך עובדי החברה, בישראל אחוז הנשים 
עומד על 13% ואילו בחברות כיל בחו"ל הנתון נמוך יומר ועומד על 
10%. לעומת זאת, אחוז בני המיעוטים מסך עובדי החברה גבוה יותר 
בחברות בחו"ל ועומד על 5% לעומת זה בישראל העומד על 2%.  

עונתיות בתעסוקה קיימת בכיל ברמה מוגבלת מאוד ונובעת מצרכים 
עסקיים, בעיקר לצורך תגבור עבודה בזמן שריפת יערות, והן לצורך 
תגבור עובדים בזמן חופשות הקיץ. אחוז הנשים בהנהלה עומד על 10%.

העסקה הוגנת
הקוד האתי של החברה קובע כללי התנהגות ראויים לחברה 
ולעובדיה, ובהם כבוד לזולת – שמירה על כבוד האדם באשר הוא 
אדם, שיוויון הזדמנויות, מניעת אפליה והקפדה על מילוי זכויות 
עובדים לפי החוק והסכמי העבודה. כיל מייחסת חשיבות רבה 
למתן תנאי עבודה הוגנים לכל עובד באשר הוא, ובכלל זה עובד 
של חברה קבלנית שאינו נימנה עם עובדי החברה אך מוצב בחצר 
החברה. כל קבלני המשנה עוברים סינון המתבסס גם על זכויות 
אדם. החברה אינה מעסיקה קבלנים שלא לקחו על עצמם מחוייבות 
בנושא תוך התייחסות לקריטריונים של זכויות אדם והעסקה 
הוגנת. אין כל חשש לפגיעה בזכויות אלה. כמו כן, החברה אינה 
מעסיקה ילדים מתחת לגיל 17, ובאתרי הייצור לא מתחת לגיל 21. 

לאחרונה החלה כיל בשלבים ראשוניים של הטמעה ויישום של תכנית 
אכיפה בנושא חוקי עבודה. מטרת התכנית לוודא שהפעילות השוטפת 
נעשית בהתאם לחוקי העבודה וזאת באמצעות מערכת של הדרכות, 
רענונים, ביקורות של משרדי עו"ד ליחסי עבודה, תיעוד ובקרה. 

כחלק מתהליך הבקרה על שמירת זכויות עובדי הקבלן נעשה 
מעקב תקופתי על ידי רואה חשבון חיצוני, הנעשה על מנת לוודא 
שההתנהלות נעשית על פי חוק ועל פי הנהלים עליהם הוחלט 
בחברה )עמידה בנספח "דוח גולדשמידט"(. לא זוהו אתרים בהם 
קיימת סכנה לעבודות כפייה. ליקויים הנמצאים מתוקנים לאלתר. 

הטבות והסכמי העסקה
עובדי כיל בישראל מועסקים על פי הסכמי עבודה קיבוציים, הסכם 
אישי לבכירי כיל והסכמים אישיים. הסכמי העבודה הקיבוציים 
נחתמים לתקופה מוגדרת ומחודשים מעת לעת. על פי חוק, אם 
לא נחתם הסכם קיבוצי חדש, מוארכים תנאי ההסכם לתקופה 
של שנה נוספת או לתקופה בלתי מוגבלת, לפי המקרה, אלא אם 

כן נתן צד לצד האחר הודעת ביטול. 

20092010באלפי דולרים

938,1811,002,900הוצאות שכר כיל
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השפעת מפעלי כיל דרום על הכלכלה 
בשנת 2009 נערכה עבודה על ההשפעה הכלכלית של 
מפעלי כיל בדרום הארץ על התעסוקה והתמ"ג בישראל 
בכלל ובדרום הארץ בפרט. בעבודה נעשה שימוש 
במודל תשומה-תפוקה רב אזורי אשר מתווה מתודולוגיה 
מקובלת הן מבחינה אקדמית והן מבחינה עסקית לבחינת 
השפעות כלכליות של חברות, גופים וארגונים שונים. 

ממסקנות המחקר עולה כי התרומה של כיל דרום 
עומדת על כ-13% מהיקף התמ"ג של נפת באר-
שבע ו-1.3% מהתמ"ג של מדינת ישראל. מבחינת 
היקפי תעסוקה, עולה כי גודל התרומה של כיל דרום 
לתעסוקה בנפת באר-שבע עומדת על כ-9% ועל 

כ-1% מכלל התעסוקה בישראל.

ארצי
נפת באר שבע

ישיר

עובדים בכירים בתפקידי אמון מיוחדים וחברי ההנהלה מועסקים 
בהסכמים אישיים. הסכמים אלה אינם מוגבלים בזמן וניתן לסיימם 

בהודעה מראש של כמה חודשים.

בישראל עומד שיעור עובדי החברה המועסקים בהסכמי עבודה 
קיבוציים על כ-90%. 

מספר מצומצם ביותר של עובדים באתרי כיל בישראל מועסקים 
על ידי חברות כח אדם לתקופות ביניים קצרות. בנוסף, התקשרה 
הקבוצה בישראל עם קבלני משנה לקבלת שירותים מיוחדים 
במיקור חוץ, שלא בתחום עיסוקי הליבה של החברה ובתחומים של 
התמחות ומקצועיות כגון שמירה, אריזה, אחזקה, הסעדה, ניקיון וכד'. 

מתוך 11,035 עובדים, 489 עובדים )45 בישראל ו-444 בחו"ל( 
הינם עובדי קבלן, המוגדרים כעובדים זמניים ללא תאריך תפוגה 
לחוזה. שאר העובדים החיצוניים המועסקים בכיל הינם עובדים 
אשר אינם כלולים במצבת כח האדם של חברות כיל, כיוון שהם 

מועסקים לפי פרוייקט ולא מגוייסים כעובדים.

לפי החלטת הדירקטוריונים של כיל והחברות הבנות בישראל 
2004, קבלנים המעסיקים עובדים במפעלי כיל  מאוקטובר 
בישראל נדרשים לתת לעובדיהם, המועסקים דרך קבע עבור 
כיל, תנאי שכר העולים על החובה על פי חוק. על פי ההחלטה, 
יחויבו המעסיקים להעניק לעובדים, מלבד שכר שוטף שיהיה גבוה 
לפחות ב-5% משכר המינימום הקבוע בחוק, גם הפרשות לפנסיה, 
הפרשות לפיצויי פיטורים, דמי הבראה, ביגוד הולם, שי לחגים וכד'. 
נושא זה נבדק כאמור על ידי רו"ח חיצוני בכל חברות החברה.

הדרכות ופיתוח עובדים
כיל משקיעה באופן קבוע בפיתוח, אימון והכשרת המשאב האנושי 
בחברה ובהדרכתו. מרבית מנהלי כיל בשכבות הביניים ועד הבכירים 

ביותר צמחו מתוך החברה ועל כך גאוותה. 

לצורך פעילות הפיתוח וההדרכה הסינרגטית הוקם בישראל מרכז 
למידה, העוסק בכמה תחומים מרכזיים – פיתוח סוגיות ארגוניות 
המשותפות לחברות בכיל, הכשרה ופיתוח מנהלים, ביצוע קורסים 
מקצועיים, כנסים מקצועיים וימי עיון. צוות הנהלת המרכז מורכב 

מאנשי הפיתוח וההדרכה במגזרים. 

בנוסף, במרכז הלמידה וביחידות ההדרכה בחברות מתקיימות הדרכות 
תקופתיות בתחומים שבהם לכיל תכניות אכיפה פנימית: הגבלים 
עסקיים, ניירות ערך, בטיחות, אקולוגיה, מניעת הטרדה מינית ואתיקה.

כמו כן, מתבצעות פעילויות נוספות להעלאת רמת המקצועיות, 
כגון: קליטת עובדים בעלי השכלה מקצועית בתחומים שונים, ביצוע 
קורסי מיון והכשרה ראשוניים )במקצועות הפעלה/אחזקה( במכללה 
הטכנולוגית בבאר שבע, הכנת תיאורי עיסוק בתחומים שונים 
)הפעלה / אחזקה / בטיחות / ביטחון / אקולוגיה / פרויקטים( וכו'.

במהלך שנת 2010 בוצע מיפוי של "פרופיל המנהיגות של המנהל 

הבכיר בכיל". פרופיל זה נבנה לצורך פיתוח, הכשרה וקידום של 
מנהלים בכירים בכיל. על בסיס הפרופיל נבנו ומיושמות תוכניות 
פיתוח ארגוני הכוללות: תהליכי קליטה ומיון של בכירים, תוכניות 
פיתוח מנהלים לכל המיצבים הניהוליים, תכנון עתודה ניהולית 

והערכת מנהלים.

שעות הדרכה ממוצעות לעובד לשנת 2010

כלל 
העובדים

הנהלה 
בכירה

דרג 
ביניים

עובדים 
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עובדים 
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עובדים 
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תעסוקה )מועסקים(

4,043

11,554

10,578

מהעבודה עולה כי למפעלי כיל בדרום השפעה ניכרת 
על הכלכלה ופעילותם מהווה גורם כלכלי מרכזי 
בנפת באר-שבע וכן גורם משמעותי בהיקפו במדינה. 
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40%
לכיל מדיניות מפורטת בתחום הגיהות והבטיחות, הכוללת, בין היתר:

שיפור מתמיד של יעדי הבטיחות והגיהות והטמעתם בהמשך   •
ליעד של ''אפס תאונות''.

אימוץ תקנים בינלאומיים ועמידה בסטנדרטים המקובלים בעולם   •
בתחום הבטיחות. עידוד רמה גבוהה ובלתי מתפשרת של עירנות 
לבטיחות וגיהות בקרב העובדים וכן בקרב נותני השירותים, קבלני 

בטיחות וגיהות
בטיחות 

יצור תעשייתי בכלל, וייצור הכרוך בטיפול בחומרים מסוכנים ובייצור 
בלחץ וטמפרטורה גבוהים בפרט, טומן בחובו סיכונים ומחייב נקיטת 
אמצעי זהירות מיוחדים. חלק מהמוצרים, מחומרי הגלם ומתהליכי 
הייצור של כיל, מאופיינים ברמת סיכון למי שעלול להיחשף להם. 
כדי להבטיח את בטיחותם של העובדים ויתר האנשים הנמצאים 
במפעליה, נדרשת כיל לעמוד בתקנים ובדרישות של בטיחות, הנקבעים 
חלקם בחוקים ותקנים מקומיים וחלקם בתקנים בינלאומיים. כיל 
משקיעה דרך קבע באמצעי בטיחות וגהות תעסוקתית, בשאיפה 
למנוע תאונות ומתוך דאגה מתמדת לעובדי החברה. נושאי בטיחות 
כלולים בהסכמים של כיל עם ועדי העובדים. נושאי גיהות כגון חובת 
בדיקות רפואיות טרם קבלה לעבודה, ביצוע בדיקות רפואיות אחת 
לתקופה )1-3 שנים( וכן סעיף בנושא היגיינה בתקנון העבודה, הם 

חלק מסדרי עבודה.

כיל הציבה לעצמה יעד של "אפס תאונות". בראייה רב שנתית, 
מתבטאת החתירה המתמדת בכל חברה לשיפור ומצוינות 
בתחום הבטיחות, בשאיפה לירידה מתמדת במספר התאונות 
וה"כמעט תאונות", ובפעילות יום יומית לשיפור תנאי הבטיחות 

בעבודה ורמתה.

חברת BKG מגרמניה מארחת את הכנס 
הבינלאומי  הראשון לבטיחות

BKG ממגזר כיל מוצרי תכלית, אירחה לאחרונה 

את הכנס הבינלאומי הראשון בנושא בטיחות, 
בו נטלו חלק נציגים מהיחידות העסקיות של 
כיל בחמש יבשות וב-11 מדינות, ביניהן, ארה"ב, 

ישראל, בריטניה, ספרד ועוד.
הכנס כלל דיונים על יישומם של אמצעי בטיחות 

ביחידות ובמפעלים השונים.

רבים מהנוכחים בכנס העידו כי הם שבים ממנו 
מצויידים ברעיונות חדשים בתחום הבטיחות- לדיון, 

חשיבה ויישום במפעלי הייצור שלהם.
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העבודה ביותר מ-
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ההקמה, המובילים, הספקים ואורחי המפעלים. צוותי שיפור 
מקרב העובדים בישראל הוגים ומיישמים רעיונות מקוריים 
לשיפור רמת הבטיחות ומתקיימות תחרויות הישגים פנימיות 
בתחום הבטיחות. מבוצעות הדרכות, הסמכות ותרגולות פנימיות 
להעמקת הידע והמוכנות, בין היתר, במרכז הדרכה כללי קבוצתי.

ישום תהליכים מתקדמים של בטיחות התנהגותית, הדרכה   •
ומניעת תאונות.

מערכת הדרכה מקיפה ובקרת הסמכות לעובדים, לנותני   •
שירותים ועובדי קבלן בתחום הבטיחות.

ביצוע בדיקות ניטור גיהותיות תעסוקתיות סביבתיות באזורי   •
העבודה כנדרש על פי התקנות ואף מעבר לכך, על מנת להבטיח 

את בריאותם של העובדים.

יישום תהליכים של הערכת סיכונים גיהותיים למניעת חשיפת   •
העובדים למוצרים ולתהליכים במפעלים.

ביצוע בדיקות רפואיות תקופתיות לעובדים והפעלת מערך רפואה   •
תעסוקתית ורפואה מונעת בתוך המפעלים, בשיתוף פעולה עם 

בתי החולים ומומחים לרפואה תעסוקתית ומונעת.

פעולות בין חברתיות להטמעת תודעת הבטיחות ולהפקת לקחים,   •
היזון חוזר ועידוד תכניות ורעיונות, הכול באמצעות פורום מצוינות 
של כלל כיל לתחום הבטיחות שבו שותפים אנשי הבטיחות 
מהחברות בארץ ובעולם. בפורום נדונות הנחיות ומדיניות כיל 
ומוצגים לעדכון בין חברתי אירועים ופעילויות שנעשו בחברות. 

מערך טיפול בתקלות מחוץ למפעלים.  •

דירקטוריוני המגזרים, כמו גם ועדות הבטיחות במגזרים והוועדות 
הפעילות במפעלים, בוחנים מדי תקופה את ההישגים ואירועי הבטיחות 
ואת העמידה ביעדים שנקבעו לאור מדיניות הבטיחות של החברה. 
במגזרים מופעלת תכנית אכיפה בתחום הבטיחות והגיהות ומתקיימים 
תהליכי מבדק פנימיים וחיצוניים לווידוא עמידה בדרישות הדין והוראות 
כיל. כך לדוגמא, חברת תובלה, המשתייכת למגזר דשנים, הינה החברה 

הראשונה בארץ שהוסמכה על פי תקן 9301 – בטיחות בתעבורה. 
ניתוח אירועי תאונה וכמעט תאונה מבוצע בכל חברות כיל ישראל 

ובמרבית החברות באירופה וארה"ב.

בטיחות פרואקטיבית
בכיל נוקטים אמצעי בטיחות פרואקטיבית באמצעות תוכניות 

שונות במגזרים השונים.
בכיל דשנים נעשה שימוש במתדולוגיית בטיחות פרואקטיבית    •
הקרויה "בטיחות משימתית" בחברת רותם, ותהליך "בטיחות 

בראש" בחברת מפעלי ים המלח.

בכיל מוצרים תעשייתיים הוחלט לבצע את הטיפול בבטיחות    •
על ידי תהליך הקרוי "נס"א - ניהול סיכונים אופרטיבי".

היערכות לשעת חירום
כיל נערכת בדרכים שונות לתרחישי חירום שונים, כגון רעידות 

אדמה, אירועים ביטחוניים ועוד. לדוגמא כיל החלה בהטמעת 
תקן רעידות אדמה על פיו היא מחזקת מבנים קיימים במפעליה 
השונים במטרה להיערך לשעת חירום ובצורה זו להגן על עובדיה, 

מתקניה והקהילה הסובבת.

יחידת החילוץ וההצלה של מפעלי ים המלח
יחידת החילוץ של מפעלי ים המלח הוקמה בשנת 2010 והיא 
יחידת החילוץ היחידה והראשונה בישראל הפועלת מתוך מפעל 
תעשייתי. כיום, מונה היחידה כ- 65 עובדים ועובדות מכל הסקטורים 

המקצועיים של מפעלי ים המלח בסדום.
המניע להקמת היחידה הוא ההשערה שבעת שתתרחש רעידת 
אדמה בישראל, איזור ים המלח יהיה מנותק משאר חלקי הארץ 
מספר ימים וכוחות ההצלה יהיו עסוקים במוקדי האסון בריכוזי 

האוכלוסייה העיקריים במרכז הארץ.
בשנת 2010 החל תהליך הגיוס הפנימי וההכשרה של העובדים: 
כולם עובדים שהתנדבו ליחידה ונבחרו בקפידה לפי כשירותם 

לתפקד בתנאי לחץ לאורך זמן. 
היחידה עורכת על בסיס שנתי 
תרגיל חירום כלל מפעלי ובו נבחר 
תרחיש של אירוע רעידת אדמה. 
מדובר רק בצעד ראשון עבור הערכות 
כיל לאירוע רעידת אדמה, ובהמשך יוקמו 
יחידות דומות בחברות אחרות בכיל.

ביטחון
הואיל ובמפעלי כיל מצויים חומרים 
מסוכנים רבים ורכוש רב ערך, כיל 
משקיעה מאמצים ומשאבים רבים 
בשמירה על ביטחונם של אתרי הפעילות 

שלה, הקהילה הסובבת והעובדים במפעליה. מדיניות הביטחון 
בחברות כיל מבוססת על יישום הנחיות חוקים ותקנות ישראליים 
ובינלאומיים וככל הניתן אף מעבר לנדרש על פי הנחיית הרשויות. 
פעילות הביטחון מבוצעת תוך שיתוף פעולה עם גורמי הביטחון 
המקומיים בתחומי הפעילות של החברה. בשנת 2008 החלה כיל 
בביצוע עיבוי מערך הביטחון במפעלים בישראל. נושאי ביטחון נבדקים 
גם כשגרה במסגרת הבקרה הפנימית התקופתית ברחבי העולם.

יחידת החילוץ של
מפעלי ים המלח

היא יחידת החילוץ
היחידה והראשונה
בישראל הפועלת

מתוך מפעל תעשייתי.
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תרומה לקהילה
המעורבות החברתית של קבוצת כיל נבחנת ונדונה בדירקטוריון כיל, 
בוועדת התרומות של הדירקטוריון והן על ידי צוותי פעולה משותפים 
לכיל ולחברות אחרות בקבוצת החברה לישראל המקדמים פרויקטים 

חברתיים משותפים. 

בשנת 2001 גיבש דירקטוריון כיל מדיניות אסטרטגית בדבר מעורבות והשקעה 
בחברה ובקהילה ובהתאם לה מאושר תקציב התרומה השנתי לקהילה. כל 
השקעה או תרומה נבחנת על ידי ועדת התרומות של הדירקטוריון ועל ידי 
צוותי פעולה משותפים לכיל ולחברות אחרות בקבוצת החברה לישראל 

המקדמים פעילות חברתית משותפת. 

כיל תורמת ומעודדת 
את עובדיה 

להשתתף בשורת 
פעילויות בהתנדבות 

לקידום הקהילה. 
כמה מהפרויקטים 

המרכזיים של כיל הם: 

פרויקט המועדוניות - בשנת 2001 אושרה תרומה לטובת פרויקט הדגל 
המרכזי-הארצי "אימוץ", רשת מועדוניות לילדים בסיכון בגילאים 6 עד 13.
פרויקט המועדוניות כולל פיתוח וטיפוח של המועדוניות, על ידי מימון כספי 
והקניית תכנים חינוכיים וערכיים באמצעות קשר פעיל והדוק של עובדי הקבוצה 
וגמלאיה, המלווים את פעילות המועדוניות. כל אחת מחברות כיל העיקריות 
אימצה ישוב בנגב או בצפון הארץ וכל מתקן יצור או אגף בכל חברה אימצו את 
אחת מהמועדוניות בישוב שהחברה מאמצת. התרומות במועדוניות כללו תרומות 
בעבודות של צוותי העובדים, תיקונים במבני המועדוניות, סידור פיסי, פיתוח 
סביבתי, זיווד המועדוניות במחשבים, כלי מטבח חשמליים נדרשים, במשחקים 

וספרים, וכן בפעילויות העשרה, טיולים, פעילויות בחגים ובחופשים. 

בשנת 2010 אימצו עובדי ומנהלי כיל כ-50 מועדוניות. סכום התמיכה עמד על 
כ-2.1 מיליון ש"ח באופן ישיר, ששימש למימון פעילויות העשרה, טיולים ואירועים. 
עוד הושקעו אלפי שעות התנדבות של המתנדבים על חשבון זמנם הפרטי של 

העובדים, הגמלאים ובני משפחותיהם.  

תרומה לארגון וריאטי - השקעה מרכזית 
של כיל בשנים האחרונות שהסתיימה 
2009 היתה השתתפות בקרן  בשנת 
התרופות מצילות חיים. לאחר הכנסת 
התרופות מצילות חיים לסל התרופות 
ב-2009, קיבלה הנהלת קרן התרופות 
החלטה, בהסכמת השותפים לקרן, 
להעביר את יתרת הסכום שנשארה 
בפרויקט לשמוש אירגון וריאטי לסיוע 

לילדים במצוקה. 

בשנת 2010 העבירה כיל 170 אלף ש"ח 
לווריאטי מתוך הסכום שנותר. 

תרומה לאגודת אלו"ט - בסוף 2009, החליט 
דירקטוריון כיל על הוספת 3 מיליון ש"ח, 
כסיוע להשלמת כפר האירוסים בבאר שבע 
ב-2 מבני מגורים נוספים ומרכז עבודה 
וחדר אוכל. התרומה תתפרש על פני 3 
שנים, החל מ-2009 ועד 2011. כך שחלקה 
הכולל של כיל בתרומה יעמוד על סך כולל 

של 6.75 מליון ש"ח. 

בשנת 2010 העבירה כיל 1 מליון ש"ח נוספים 
לבניית בית אלו"ט למתבגרים בבאר שבע.

בית חולים סורוקה - בשנת 2010 תרמה כיל 
סך של 600 אלף ש"ח לבית החולים סורוקה 
בנגב, המשרת את תושבי הנגב ובכלל זה 
גם את עובדי כיל, המפעלים, המשפחות 
והקהילה בה פועלות חברות הקבוצה. כמו 
כן, בתקופת הקיץ מסייעים ילדי העובדים 
למשימות שונות בביה"ח, בבתי אבות, 
במועדוניות, ובפעילויות בקהילה בשיתוף 
עם העיריות, כאשר שכר הילדים משולם 

על ידי חברות כיל.

כיל ממקדת מעורבותה הקהילתית ביישובי הפיתוח בנגב, בדימונה, 
ירוחם, ערד, באר שבע ובישובי הבדואים בנגב, וכן גם בצפון - בקרית 
אתא, חיפה ועוספייה, הכל באזורים בהם מתגוררים מרבית עובדיה, 
שרווחתם ורווחת הקהילה עליה הם נמנים הינה בעלת חשיבות 

מיוחדת לכיל.

כיל ממקדת פעילותה בקרב ילדים ונוער מוגבלים, ילדים ונשים במצבי 
סיכון, אוכלוסייה בקשיים סוציו-אקונומיים קשים,  אוכלוסייה נזקקת 
ובעלת צרכים רפואיים מיוחדים וכן בחינוך ובמצוינות של תלמידים 

בתחומי כימיה, מחשוב, יזמים צעירים והכרת תעשייה. 
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תרומת חבילות מזון - חברות כיל ממירות את השי 
לחגים )ראש השנה ופסח( שהיה נהוג לשלוח לעמיתים 
וגורמים חיצוניים, למאות חבילות מוצרי מזון ותווי שי 
ומקדישות אותם כתרומה למשפחות נזקקות בערי הפתוח 
בנגב וכן חבילות ממתקים לילדים חולי סרטן במסגרת 
עמותת "חיים", המאושפזים ומטופלים גם במסגרות 

יומיות במרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע.

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

מינית בהליך השיקום. 

תרומה לאגודות סיוע- כיל מסייעת ותורמת הן בכסף והן בשווה 
כסף, לאגודות סיוע שונות הפועלות בדרום הארץ ובין היתר, 
לעמותת "חיים" לסיוע לילדים חולי סרטן ומשפחותיהם, "אל- סם" 
בב"ש, "ניצן" לקידום לקויי למידה, "להקת בת דור" לילדים בב"ש,  
האגודה למלחמה בסרטן בסניף ערד, ציוד ל"יד שרה" בב"ש, 
חבילות מזון בחגים לנזקקים בב"ש, דימונה, ערד וירוחם, "בטרם" 
- עמותה לבטיחות בדרכים, קרן עזרה לעולים נזקקים בנגב ועוד 
 עמותות ופעולות הפועלות בישובי קהילות העובדים של כיל בנגב. 
בשנת 2010 המשיכה כיל בהגדלת התמיכה והפעילות בישובי 
הפזורה הבדואית בנגב ובין היתר הקימה מועדונית ברהט  ופעילה 
בתחומי העצמת נוער וסטודנטים. הפעילות במסגרת המגזר הבדואי 

הסתכמה בשנת 2010 בכ-1.2 מיליון ש"ח. 

אימוץ יחידות צבאיות - חברות כיל בשיתוף הועד למען החיל 
מאמצות מספר יחידות צבאיות ובסיסים שונים, מקימות 
פעילויות משותפות ותורמות לרווחת החיילים. לאחרונה 
הצטרפה כיל לפרויקט "אמץ לוחם", ובמסגרתה כיל דשנים 
מאמצת את גדוד הסיור הבדואי. החברה התחייבה בתרומה 
של 100,000 ש"ח בשנה לתקופה של שלוש שנים ברציפות, 
בנוסף לפעילויות אימוץ משותפות ותוכניות לקליטת קצינים 

וחיילים ללימודים ותעסוקה בכיל.

 סך התרומות הכספיות של כיל בשנת 2010 הסתכם 
בכ-20 מיליון ש"ח )לעומת 11.3 מיליון ש"ח אשתקד(. 
סכום זה אינו כולל את שעות העבודה הרבות שהקדישו 
עובדיה, בהתנדבות, אשר בחלק מהמקרים הינם על 
חשבון זמן העבודה. נוסף על כך, תרמה כיל למדינת 
ישראל, בדצמבר 2010 בעת השריפה בכרמל, חומרים 
מעכבי בערה, שהחברה מייצרת באירופה לצורך ריסוס 

מוקדי שריפה, בשווי של כ-4 מיליון ש"ח. 

תמיכה בחינוך - בשנת 2010 תרמה כיל סכום של 750 אלף ש"ח 
לפרוייקט "סיסמא לכל תלמיד" בתחום החינוך. פרוייקט זה מובל 
וממומן על ידי קבוצת עופר והחברה לישראל, במסגרתו מחברים בתי 
ספר בעיירות פיתוח לרשת המחשבים, יוצרים רשתות משתמשים 
ברמה הכיתתית, השכבתית, הבית ספרית והישובית ומאפשרים לכל 

תלמיד להשתמש ברשת הייעודית, על מאגרי הלומדות והמידע שבה. 
כיל נטלה על עצמה להוביל הפרויקט בדימונה. פעילות אחרת הינה 
עידוד לימודי הכימיה בקרב תלמידי תיכון, בשיתוף עם מכון ויצמן 
למדע, הכוללת תחרות, ארגון סיורים ואירועים אחרים בעלות של 

כ-270 אלף ש"ח.
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תרומה לקהילה בתחומי איכות הסביבה:

ביצוע ניקוי יזום של ציר התנועה בערבה   •
ממפעלי ים המלח ועד אילת.

תחנות רענון בערבי חג וחול מועד סוכות   •
ופסח בכביש הערבה.

תחזוקת דרכים לשמורות טבע ונוף בנגב.  •

סיוע למטיילים באזורי פעילותה.  •

סיוע לאירועי תרבות אזוריים ובכללם צעדות,   •
רכיבה על אופניים בעיקר של עמותות מוגבלים 

שונות, טיולי שטח ועוד.

פרוייקט אישוש אוכלוסיית הדורסים   • 
)ראו עמ' 52(

בשנת 2010 התקשרה כיל בהסכם למתן תרומה 
של 7.5 מיליון ש"ח להקמת בית הספר ללימודי 
"קיימות" )Sustainability( במרכז הבינתחומי 
בהרצליה. הצדדים להסכם התרומה הינם החברה 

לישראל, בתי זיקוק לנפט בע"מ וכיל.

כיל דוח אחריות תאגידית
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 "אנחנו לא יכולים
לשנות את העולם כולו, 

אבל אנחנו יכולים
לשנות למישהו

את עולמו! "

"

"

חגית רחמים, מנהלת 
קשרי הקהילה 

בתרכובות ברום, עובדת 
בחברה 19 שנה

                  כמנהלת קשרי קהילה, נפלה בחלקי הזכות 
להיות מעורבת בחיי הקהילה – דבר שתמיד עשיתי 

בשעות הפנאי – היום אני עושה זאת במשרה מלאה, 
במקום עבודה שמבין את המחויבות הזו. התפקיד משאיר 
אותי תמיד "בפרופורציה". החיוך והשמחה שאני מקבלת 
ורואה בפעילות מתנדבים או בביקור לאחר שקנינו ציוד, 

שיפצנו ומה לא - שווה כל מאמץ ולכן אני משקיעה 
לא מעט מאמץ בגיוס עובדים למעורבות בקהילה. אני 

מדגישה – מעורבות ולא התנדבות. להתנדב אפשר פעם 
אחת. להיות מעורב זה משהו לטווח ארוך... לרכז פעילות 

מתנדבים זו זכות. אתה עובד מול אנשים שהנתינה היא 
חלק מהם ובזכות הנתינה אנחנו רואים עולמות אחרים 

ומקבלים לא פחות ואף יותר מאשר אנחנו מעניקים. 

האנשים של כיל
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ביום חמישי ה-2 בדצמבר 2010, התקבלו דיווחים אודות 
עשן מיתמר באזור הכרמל, ממערב לעוספיא. צוותי כיבוי 
שהגיעו למקום לא הצליחו למגר את האש, בשל רוחות חזקות 
שנשבו באותה עת. הלהבות התפשטו במהירות, בין היתר 
לכיוון קיבוץ בית אורן ולכיוון כלא דמון, וכוחות הכיבוי עמדו 
חסרי אונים נוכח מחסור חמור של חומרים מעכבי בעירה.

עם קבלת הדיווחים הקשים מהכרמל החליטה הנהלת 
כיל להירתם ללא דיחוי למאמצים לכבות את השריפה 
המשתוללת בכרמל, ולספק ללא תמורה את כל כמות מעכבי 

הבעירה שחסרו לכוחות הכיבוי האוויריים בישראל.  

החומר המתאים לטיפול בשריפה ומניעת התפשטות האש 
היה מעכב בעירה מסוג -Fire Trol 931 המיוצר על ידי 
ביוג'מה, חברת בת צרפתית של כיל מוצרי תכלית. עובדי 
החברה בצרפת התגייסו באקט מעורר הערכה ותרמו 

מזמנם החופשי כדי לעמוד במשימה בזמן הקצר ביותר; 
כמות גדולה של החומר רוכזה במחסנים בסמוך לעיר 
מרסיי, ומשם הוא הוטס לארץ. כבר למחרת פרוץ השריפה 
הגיעו כ- 90 טון מהחומר לישראל, אשר פוזר מעל מוקדי 

השריפה באמצעות מטוסי ומסוקי כיבוי.

הכנת החומר והטסתו לישראל לא פסקה ובסך הכול 
נתרמו על ידי כיל 430 טון של מעכבי בעירה, בהם נעשה 
שימוש במהלך ארבעת ימי השריפה - עד להשתלטות 

סופית של כוחות הכיבוי על האש.

התרומה שלנו לכיבוי השריפה בכרמל ממחישה את 
האופי המיוחד של כיל:  נכונות לרתום את הטכנולוגיה 
המתקדמת, היצירתיות והאמצעים שלנו כחברה גלובלית, 
בנוסף להתגייסות מופלאה של העובדים, לטובת החברה 

והסביבה בישראל.
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דוח זה מסכם את פעילות כימיקלים לישראל בע"מ בנושאים 
חברתיים, כלכליים וסביבתיים.

תקופת הדיווח: בדוח מדווחים נתונים המסכמים את השנה   .1
הקלנדארית 2010. לדוח צורפו נתונים משנים קודמות על 
מנת לאפשר השוואה בין שנים, לאתר מגמות ולהציב יעדים 

עתידיים.

מחזוריות הדיווח: דוח האחריות התאגידית האחרון של   .2
כימיקלים לישראל פורסם בשנת 2010 וסיכם את פעילות 
כיל לשנת 2009. הדוח התבסס על עקרונות ה-GRI אך 
2010 פירסמו  GRI מלא. במהלך שנת  לא היה זה דוח 
המגזרים העיקריים של כיל, מגזר הדשנים ומגזר המוצרים 
 B התעשייתיים, דוחות אחריות תאגידית העומדים ברמה
של ה-GRI. בכוונת כיל להמשיך ולפרסם בהמשך דוחות 
אחריות תאגידית על פי עקרונות ה-GRI מידי שנה. דוח 
זה הינו דוח המקיף את פעילות התאגיד בכל רחבי העולם. 

גבולות הדיווח: הנתונים הכמותיים בדוח זה נוגעים לשלושת   .3
מגזרי כיל: מגזר דשנים, מגזר מוצרים תעשייתיים ומגזר מוצרי 
תכלית, בנוסף מדווחים הביצועים של חברת מגנזיום ים המלח. 
הנתונים נאספו מכל מפעלי התאגיד בארץ ועשרות אתרי ייצור 
ברחבי העולם. חשוב לציין כי בדוח זה לא נכללו נתונים לגבי 
מיזמים משותפים הנעשים מחוץ לגבולות המגזרים וכי הנתונים 
החברתיים, בהקשר של פעילות בחו"ל, מדווחים רק על ידי אתרי 

ייצור מרכזיים.

4. תוכן הדוח: חברת כיל מדווחת על פי עקרונות היוזמה לדיווח 
גלובלי - The Global Reporting Initiative. זוהי יוזמה בין 
מגזרית לדיווח סביבתי-חברתי בעסקים, בהשתתפות ארגונים 
חברתיים-סביבתיים וגורמים עסקיים. פרטים נוספים ניתן 

.www.globalreporting.org :למצוא באתר
הדוח עומד בדרישות רמה B של ה-GRI וכולל התייחסות 
לנספח מגזרי )GRI sector supplement( של תעשיית הכרייה 

והמתכות הרלוונטי למספר חברות בתאגיד.

על מנת לאפשר ולעקוב באופן תקופתי אחר המגמות והתהליכים 
העיקריים המתרחשים בתאגיד המידע, הדוח כולל מידע של 
מספר שנים. בשנים האחרונות נעשו שינויים בארגון ונרכשו 

חברות חדשות. חלק מהמגמות המדווחות בתחום הביצועים 
הסביבתיים מושפעות הן מכך שהיתה עליה משמעותית 
בייצור בהשוואה לשנת 2009 והן מהצטרפות של אתרי ייצור 

חדשים שהחלו לדווח משנת 2010 בלבד.

הנושאים המדווחים בדוח זה נבחרו על פי הקריטריונים 
של ה- GRI, ביניהם קריטריון המהותיות )materiality(. כיל 
נמצאת בשיח עם מחזיקי העניין שלה באופן שוטף. מידע נוסף 
בנושא שיח עם מחזיקי עניין ניתן למצוא בעמוד 34. הדגשים 
בדוח ואופן המבנה שלו נבעו מתוך התחשבות בהרכב מחזיקי 
העניין המגוון של כיל ותוך התייחסות למשובים המתקבלים 
מהציבור ומהרגולאטורים. במקרה של חברה תעשייתית 
עם אתרי ייצור בארץ ובעולם, ניתן דגש על ההשפעות 
הסביבתיות של החברה, הן ברמה המקומית-ישראלית והן 
ברמה הגלובלית. בכדי לתת מענה מפורט למחזיקי העניין 
המקומיים, כיל מדווחת בדוח זה על השפעותיה הסביבתיות 
העיקריות הן ברמת התאגיד והן ברמות פירוט גבוהות יותר 
על מנת שהדוח יהיה רלוונטי למחזיקי עניין רבים ככל הניתן. 
הדוח מציג את יעדיה העיקרים של כיל ושל מגזריה השונים 

לטווח הקצר ולטווח הארוך.

שיטות מדידה: איסוף המידע נעשה במסגרות פנימיות בחברה   .5
על ידי המחלקות הרלוונטיות לנושאי איכות הסביבה, משאבי 
אנוש, מרכזי מצויינות של החברות המדווחות ועל ידי מטה 
התאגיד. הנתונים המדווחים הם תוצאה של מדידה ישירה של 

הנושא הנדון וחישובים בעת הצורך )אלא אם צוין אחרת(.
על מנת לעמוד על המגמות המתרחשות בחברה בכל אחד 
מנושאי הדיווח, נעשה גם ניסיון לספק מידע משנים קודמות. 

.GRI-הצגת הנתונים בדוח נעשתה על-פי פרוטוקול ה

שינויים בדיווח: זוהי השנה הראשונה בה נאספים נתונים מאתרי   .6
הייצור של כיל מכל רחבי העולם. כיוון שתשתית הדיווח עדיין 
בהקמה בקרב חברות התאגיד בחו"ל, מספר חברות דיווחו נתונים 
חלקיים. הטמעת תשתיות הדיווח תמזער עיוותים אלה בעתיד 
ואנו צופים שיפור מתמיד באיכות הדיווח. השינוי המשמעותי 
מדוחות קודמים הן של המגזרים והן של התאגיד הוא הרחבה 
משמעותית של גבולות הדיווח. הדוח הנוכחי כולל את אתרי 

הייצור של התאגיד הפרוסים בכל רחבי העולם. 

 כיל אינה מעבירה את הדוח לביקורת חיצונית בשלב זה 
)external assurance(. בטווח הארוך, כיל רואה עצמה כחלק 
מהמגמה העולמית המתרחשת בנוגע לדוחות משולבים. דוחות 
משולבים הינם דוחות שנתיים בהם כלולים כל הנתונים הפיננסים 
הנדרשים מחברות וההתייחסות לנושאים חברתיים וסביבתיים. 

דוחות אלו יעברו בהכרח מבדק חיצוני.

אודות הדוח
 גבולות הדיווח של דוח אחריות תאגידית 

לשנת 2010 הורחבו וכוללים את כל מפעלי 
התאגיד בארץ ועשרות אתרי ייצור בכל העולם

כיל דוח אחריות תאגידית

80



דיווח הנתונים הסביבתיים והחברתיים הורחב, וכולל את כל אתרי הייצור המרכזיים של חברות התאגיד ברחבי העולם.

* מים שאינם שפירים כוללים: תמלחת, מים מלוחים, מים מליחים ומים מתוקים )שאינם באיכות מי שתיה(
** כמות השפכים אינה כוללת נתונים מאתר Ludwigshafen שבגרמניה.

20092010GRI מדד

היבטים עסקיים

מידע כספי

4,554,3165,691,537EC1הכנסות באלפי דולרים

3,616,1434,345,410EC1עלויות באלפי דולרים

מחוייבות ואחריות סביבתית

אנרגיה

GJ 18,134,65420,497,179צריכת אנרגיה ישירהEN3

GJ 4,480,0266,155,087צריכת אנרגיה עקיפהEN4

איכות אוויר

6,9732,620EN20פליטות תחמוצות חנקן )NOx( בטונות

8,8395,854EN20פליטות תחמוצות גופרית )SOx( בטונות

1,6431,356EN20פליטות חלקיקים )PM( בטונות

מים

13,585,85215,086,899EN8צריכת מים שפירים מ”ק

51,386,08548,944,559EN8צריכת מים שאינם שפירים* מ”ק

שפכים

16,129,14514,550,808EN21שפכים** מ”ק

מחוייבות ואחריות חברתית

העסקה

183135LA7תאונות עבודה

2,7812,731LA7אובדן ימי עבודה

סיכום ביצועים
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GRI אינדקס
מראה-מקום תוכןנושא

GRI דיווחעמודבפרוטוקול

ניתוח ואסטרטגיה

1.16-7דבר המנכ"ל

81, 39, 33, 1.28-9השפעות, סיכונים והזדמנויות

פרופיל הארגון

2.110שם הארגון
22-23 ,2.210מוצרים ושירותים עיקריים

2.325מבנה הארגון
2.425מיקום מטה הארגון

69, 2.510המדינות בהן פועל הארגון
26, 2.610אופי הבעלות של הארגון
2.724שווקים בהן פועל הארגון

2.8קנה המידה של הארגון

69, 30, 24. עמ' 16-18, 
101-103 בדוח תקופתי 
לשנת 2010 כימיקלים 

לישראל בע"מ

2.9שינויים משמעותיים בארגון בתקופת הדיווח
26, עמ' 13 בדוח 

תקופתי לשנת 2010 
כימיקלים לישראל בע"מ

2.1049פרסים שהוענקו לארגון בתקופת הדיווח
היקף הדוח

3.180תקופת הדיווח
3.280תאריך הדוח האחרון )במידה וקיים(

3.380מחזור הדיווח
3.486איש קשר

80, 34 3.5תהליך בחירת תוכן הדיווח
3.680גבולות הדיווח

3.780מגבלות תוכן הדוח
3.880דיווח בקרב חברות בנות ושותפויות

3.980שיטות מדידה
3.1080הסבר לסתירות מדוחות קודמים

3.1180שינויים משמעותיים מדוחות קודמים
index GRI 3.1282-84טבלת

3.1380בחינת הדוח על ידי צד שלישי
מבנה ומערכות ניהול

27-28, 4.125מבנה הניהול בארגון
4.227מעמד היו"ר

4.327הרכב הדירקטוריון
4.428-29מנגנוני משוב מבעלי מניות ועובדים 

דיווח מלא
דיווח חלקי

כיל דוח אחריות תאגידית

82



מראה-מקום תוכןנושא
GRI דיווחעמודבפרוטוקול

4.528תגמול בכירים וביצועים כלכליים, חברתיים וסביבתיים
4.628מניעת ניגודי אינטרסים

4.728בחינת יכולות מקצועיות של חברי הנהלה בכירים
4.835-36קודים פנימיים

4.927-29תהליכי בקרה של הנהלה בכירה 
4.1027-28ביצועי ההנהלה הבכירה
4.1140עיקרון הזהירות המונעת

40 ,4.1229נהלים וולונטריים חיצוניים
4.1329שייכות לגופים מקצועיים חיצוניים

קשר עם מחזיקי עניין
4.1434רשימת מחזיקי העניין איתם פועל ארגון

הבסיס לזיהוי ובחירה במחזיקי העניין איתם 
4.1534פועלים

4.1634קשר קיים עם מחזיקי עניין
4.1734-35נושאים שהועלו על ידי מחזיקי העניין

33, 30הצהרת הנהלה בנוגע להיבטים כלכליים                                                                                                                                         
מדדי ביצוע 

כלכליים
EC130 ,70 ,74-75מידע כספי

EC248-49סיכונים והזדמניות עסקיות בנוגע לשינויי אקלים
EC971השפעות כלכליות עקיפות

50, 45, 36, 33הצהרת הנהלה בנוגע להיבטים סביבתיים
מדדי ביצוע 

סביבתיים
אנרגיה

EN356-57צריכת אנרגיה ישירה
EN456-57צריכת אנרגיה עקיפה

מים
EN858-59סה"כ צריכת מים

EN955השפעה על מקור מים
EN1059מיחזור מים

מגוון מינים
EN1251-52השפעות מהותיות על מגוון המינים 

פליטות שפכים ופסולת
EN1648פליטות גזי חממה

EN1748פליטות גזי חממה עקיפות )אחר(
EN1849יוזמות להפחתת גזי חממה

EN1960פליטות חומרים מפרקי אוזון - חלקי

דיווח מלא
דיווח חלקי
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מראה-מקום תוכןנושא
GRI דיווחעמודבפרוטוקול

SOx ,NOx פליטות מזהמי אווירEN2061
EN2159שפכים
מוצרים ושרותים

יוזמות למיתון ההשפעות הסביבתיות של 
מוצרים/שירותים

EN2642

EN2829עמידה בדרישות החוק )כולל קנסות ( 
EN3031השקעות כלכליות באיכות סביבה

מדדי ביצוע 
חברתיים

72, 71, 69, 33הצהרת הנהלה בנוגע לנהלי עבודה ועבודה הוגנת
LA169סך כל העובדים בארגון

LA470-71אחוז עובדים מיוצגים
שיעור פציעות ותמותה, בריאות תעסוקתית 

LA772ואובדן ימי עבודה

נושאי בטיחות ובריאות הכלולים בהסכמים 
LA972עם ועד העובדים

LA1071ממוצע שעות הדרכה 
LA1370הרכב גופי ההנהלה

70הצהרת הנהלה בנוגע לזכויות אדם
HR270-71סינון ספקים על בסיס שיקולי זכויות אדם

HR670סיכונים של העסקת ילדים
HR770סיכונים של עבודות כפיה

74, 73, 35-36, 33, 9הצהרת הנהלה בנוגע לחברה וקהילה
SO628סך כל התרומות לפוליטיקאים

SO7סנקציות בגין התנהגות לא תחרותית
עמ' 107 סעיף 5.5.1 בדוח 
 2010 תקופתי לשנת 
כימיקלים לישראל בע"מ

42, 8הצהרת הנהלה בנוגע לאחריות מוצר
PRI40-41ניהול חיי  מוצר

PR346מידע בנוגע למוצרים

דיווח מלא
דיווח חלקי

כיל דוח אחריות תאגידית
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הערות חשובות לתשומת לב הקורא/קוראת
במסמך זה נכללה המדיניות של כיל. המסמך מעודכן למועד הכנתו לפרסום, כמפורט.

עשינו כמיטב יכולתנו לוודא כי האמור במסמך נכון ומדוייק, אולם, כבכל מסמך,
עלולים להיות בו הכללות, אי דיוקים, טעויות או השמטות. הנתונים המלאים

והמחייבים לציבור של כימיקלים לישראל בע"מ מתפרסמים מדי פעם בדיווחים, ובפרט
בדוח השנתי והדוחות התקופתיים המתפרסמים מדי רבעון.

נשמח לענות על שאלות ולקבל הערות, הצעות או כל התייחסות אחרת.
ניתן לפנות לשמעון פרי, עוזר למשנה למנכ"ל כיל

מייל: Shimonp@icl-group.com או בפקס: 03-6844469

עיצוב: סטודיו בילט
דיווח: אסיף אסטרטגיות

ריכוז מערכת: שמעון פרי וטל שדה

כיל דוח אחריות תאגידית
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כיל
מגדל המילניום

רח' ארניא 23, ת.ד. 20245
תל אביב 61202

טל: 03-6844400
פקס: 03-6844444

contact@icl-group.com :מייל


