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אנו מציגים בפניכם את דוח הקיימוּת השנתי של כיל לשנת 2016. 

זמן קצר לפני סגירת הדוח, ביום 30 ביוני 2017 אירעה תקרית סביבתית משמעותית בכיל רותם, חברה-בת של כיל הפועלת באזור הנגב. בתקרית התרחשה דליפה של כ-100,000 מ”ק של מי גבס לסביבה הסמוכה 

למתקן, אשר גרמו לנזק לאורך ערוץ נחל אשלים, נחל אכזב בצפון-מזרח הנגב. החברה נקטה בפעולות מידיות לעצירת הדליפה מבריכת האידוי שנפרצה, וזאת בתיאום מלא עם המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע 

והגנים. מאז שהתרחשה התקרית פועלת כיל בשיתוף פעולה צמוד עם הרשויות על מנת לצמצם את השפעותיה הסביבתיות של התקרית. כיל מחויבת להמשיך במאמציה המתואמים לצמצום ההשפעות הסביבתיות, 

וכן לשאת בעלויות הכרוכות בכך, ולפעול, כדרכה מאז ומתמיד, תוך ציות מלא להוראות הרשויות הרגולטוריות בישראל.

על אף שתקרית זו עשויה להיראות כעומדת בסתירה למחויבותה של כיל לערכי קיימוּת, אנו מפצירים במחזיקי העניין שלנו לאפשר לנו להוכיח שמחויבותנו זו נותרה איתנה כתמיד. לא נחסוך במאמצינו לריפוי ושיקום 

הנחל, תוך שאנו ממשיכים בשיתוף פעולה עם הרשויות ומתקשרים בשקיפות עם מחזיקי העניין שלנו.

לאור העובדה שהתקרית התרחשה במהלך 2017, היא אינה נכללת במסגרת דוח הקיימוּת השנתי לשנת 2016 המונח בפניכם. התייחסות מלאה לתקרית תיכלל בדוח לשנת 2017. עדכונים שוטפים בעניין יימסרו 

במסגרת דיווחיה השוטפים של החברה. 

למידע נוסף ולדיווחים עדכניים מטעם כיל ומטעם רשות הטבע והגנים, אנא בקרו באתר האינטרנט של כיל ועקבו אחר ההודעות לעיתונות של החברה, 

 http://www.icl-group.com/news-events/news-events/press-releases-2017 :בכתובת

http://www.parks.org.il/ParksAndReserves/enPrat/Documents/ashalim.pdf :רשות הטבע והגנים פרסמה סקירה של התנאים בשטח ושל הפעולות שננקטו בתמיכתה של כיל רותם, בכתובת

28 בדצמבר 2017

דוח אחריות תאגידית לשנת 2016 – תקרית נחל אשלים

צחי יצחק מור
ניהול סיכונים וקיימות גלובלי

http://www.icl-group.com/news-events/news-events/press-releases-2017/
http://www.parks.org.il/ParksAndReserves/enPrat/Documents/ashalim.pdf
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Where Needs Take Us

תרגום נוחות - הנוסח המחייב הוא נוסח הדיווח באנגלית שפורסם ביום 8 בנובמבר, 2017



תהליך הכנתו והצגתו של דוח הקיימוּת השנתי של כיל מהווה, דבר ראש תחום קיימוּת

עבור הארגון ועבורי בפרט, הזדמנות להרהר בהתקדמות שלנו 

בתחום בהשוואה למגמות בעולם ובשוק כפי שהן מתבטאות 

בתחום. אין ספק שהושגה התקדמות רבה:

צריכת האנרגיה ופליטות המזהמים לאוויר הכוללות שלנו   

מצויות במגמה מתמשכת של ירידה.

מאמציה הרב-שנתיים של כיל למדוד ולנהל את טביעת   

 -A הרגל הפחמנית שלנו זכו להכרה המשתקפת בדירוג

.CDP-מטעם ארגון ה

 Sustainable( הדגש האסטרטגי על יעדי פיתוח ברי-קיימא  

Development Goals – SDGs(, אשר החל בשנת 2015, 

בעקבות הצגתם של היעדים לקראת כינוס ועידת האו”ם 

ה-21 בדבר שינויי אקלים והסכמי פריס, מתמקד כעת 

ביעדים המרכזיים הבאים: חיסול הרעב והשגת בטחון תזונתי 

)SDG 2(, גישה לאנרגיה נקיה )SDG 7(, מאבק בשינויי 

אקלים )SDG 13(, הבטחת דפוסי צריכה וייצור ברי-קיימא 

 SDG( וקידומה של צמיחה כלכלית בת-קיימא ,)SDG 12(

.)8

כיל מחזקת את הדגש על בטיחות וגהות סביבתיים. לאחרונה   

מונה בארגון סמנכ”ל לבטיחות וגהות סביבתיים במטרה 

לוודא כי הפרקטיקות המיטביות ברמת התאגיד מיושמות 

בכל אתרי החברה. 

עם זאת, לא כל המאמצים מביאים להצלחה מידית או מתקדמים 

בנתיב אחיד של שיפור. על אף שהדוח הנוכחי מתמקד בביצועים 

ובאירועים עד לסוף שנת 2016, לא נוכל שלא להזכיר אירוע 

משמעותי שאירע במפעל כיל רותם בישראל ב-30 ביוני 2017, 

כאשר אירעה דליפה משמעותית בבריכה המכילה תמיסת גבס 

מעובדת אשר הובילה לשחרור בלתי-מכוון של שפכים לסביבה 

הקרובה, לרבות לשמורת טבע במורד ערוץ נחל אשלים. מיד עם 

קרות האירוע החלה כיל בפעילות נרחבת בשיתוף עם הרשויות, 

הן על מנת לצמצם את הנזק והן על מנת לחקור את נסיבות 

התקרית. למרות התקרית, כיל המשיכה להפגין את מחויבותה 

ארוכת-השנים – ולנצל את נוכחותה הגלובלית והאינטגרציה 

האנכית של החברה – על מנת לתת מענה לאתגרים המרכזיים 

הניצבים בפני האנושות, ולראות בצריכה וביעדיה של האנושות 

את תכלית עסקינו. בדומה לדוחות קודמים, דוח הקיימות לשנת 

2016 מהווה, מעל לכל, הזמנה לדיון ולשיח עם מחזיקי העניין 

בכיל, בכדי להבטיח שלא נסטה מהדרך שאליה יצאה כיל – 

“להיכן שהצרכים מובילים”.     

צחי יצחק מור,

 ניהול סיכונים וקיימות גלובלי
Tzachi.Mor@icl-group.com
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אימות מוגבל*

אנו מזמינים אתכם 
לבחון לעומק את 

פעילויות כיל בתחום 
האחריות התאגידית

אנו מזמינים אתכם לעיין בדוח האחריות התאגידית שלנו לשנת 2016. מטרתו של דוח זה היא לספק 

לכם, הקוראים, את הכלים שיאפשרו לכם לאתר את המידע הרלוונטי ביותר עבורכם, ועל כן פרסמנו 

מידע פרטני בדפי אינטרנט ייעודיים, המאפשרים בחינה מעמיקה יותר של היבטים שונים הנזכרים 

בדוח זה, ומאפשרים לכם להתמקד בתחומים הרלוונטיים. בנוסף, בדוח זה משולבים סרטוני וידאו 

בהם ניתן לצפות באמצעות סריקת קוד QR או באמצעות הקלקה על הקישורית )במידה שאתם 

מעיינים בדוח זה באופן מקוון(. הנכם מוזמנים להוריד אפליקציה לסריקת קודי QR, אשר תאפשר 

לכם לסרוק את קודי ה-QR המופיעים בדוח זה. 

 סרקו או הקליקו כדי לבקר באתר האינטרנט של כיל, בו תוכלו למצוא שפע של 

מידע אודות הקבוצה, לרבות דוחות אחריות תאגידית משנים קודמות.

סרטון, סרוק/ציטוט
הקלק לצפייה

 PDF קובץ
להורדה

קישור לאתר

מקרא

*מידע רלוונטי אודות היקף האימות בהיקף מוגבל שבוצע ביחס לקטעים הרלוונטיים מפורט בגוף הדוח. יש להתייחס לכל הקטעים המסומנים בכפוף לאמור בדוח 
האימות המוגבל המצורף בעמ’ 5-7 לדוח זה.
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GRI מחוון
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G4-32, G4-33

סומך חייקין
KPMG מגדל המילניום

רחוב הארבעה 17, תא דואר 609

תל אביב 6100601

03  684  8000

דוח בלתי תלוי להבטחת מהימנות מוגבלת בהיקפה 

)Limited Assurance( לקוראי/משתמשי דוח האחריות 

התאגידית לשנת 2016 של כימיקלים לישראל בע”מ

הנהלת כימיקלים לישראל בע”מ )להלן: “החברה”( התקשרה 

 Limited( עמנו לצורך ביצוע הבטחת מהימנות מוגבלת בהיקפה

Assurance( )להלן: “הבטחת מהימנות”(, בנוגע לנושאים שצוינו 

בטבלה המופיעה בסוף דוח הבטחת המהימנות )להלן: “נושאים 

ספציפיים”(, המסומנים1 ב-      בגוף הדוח, בנוגע למידע הנכלל 

בדוח האחריות התאגידית לשנת 2016 של כימיקלים לישראל 

בע”מ )להלן “הדוח”(. 

אחריות הנהלת החברה הינה א( עריכתו והצגתו של דוח 

 Global Reporting-האחריות התאגידית, בהתאם לעקרונות ה

Initiative G4 )להלן: “GRI”( כפי שמופיעים בעמודים 147-157 

 לדוח, וכן כל המידע והמצגים הרלוונטיים הנכללים בדוח

 ב( לקביעת היעדים של החברה בהתייחס להתפתחות בת קיימא, 

ביצועים ודיווח, ובכלל זה זיהוי מחזיקי העניין והנושאים המהותיים 

לדיווח ג( מיסודן ותחזוקתן של מערכות מתאימות לבקרה פנימית 

ולבחינת הביצועים והתוצאות הניהוליים, הנוגעות לעריכת 

והצגת דוח האחריות התאגידית באופן שאינו מכיל הצגה מוטעית 

מהותית, בין אם בעקבות הונאה ובין אם בעקבות טעות.

אחריותנו הינה לבצע הבטחת מהימנות ולהביע מסקנה 

בהתבסס על העבודה שבוצעה. ביצענו את ההתקשרות בהתאם 

לתקנים הבינלאומיים להתקשרויות לצרכי ביצוע הבטחת 

 Assurance Engagements other than Audits ;מהימנות

 or Reviews of Historical Financial Information )ISAE

 Assurance on Greenhouse Gas Statements -3000( ו

)ISAE 3410(, שיצאו לאור על-ידי המועצה הבינלאומית לתקני 

ביקורת והבטחת מהימנות )IAASB(. תקנים אלו דורשים, כי 

אנו נעמוד בדרישות אתיות מקובלות, כולל דרישות אי תלות, וכן 

שהעבודה תתוכנן ותבוצע על מנת לבצע הבטחת מהימנות 

מוגבלת בהיקפה בהתייחס לכך שהנושאים שבדקנו בדוח אינם 

כוללים טעות מהותית. 

התקשרות לבצע הבטחת מהימנות, בהקשר למידע ונתונים 

הנכללים בנושאים הספציפיים בדוח האחריות התאגידית, 

כוללת ביצוע ראיונות, בדגש אל מול הגורמים האחראיים בחברה 

להכנתו של המידע המוצג בדוח ויישומן של בדיקות אנליטיות 

ונהלים נוספים לאיסוף ראיות תומכות בהיקף נאות. נהלים אלה 

כללו את הפעולות הבאות:

בחינת נושאים ספציפיים בתכולת הדוח לצורך תהליך ביצוע   

הבטחת מהימנות בהתבסס על מקורות מידע ציבוריים, 

הכרות עם פעילות החברה, ומידע השוואתי אל מול ארגונים 

דומים.

הסימון        המופיע ביחס לפסקה   1

נתונה מתייחס למידע ו/או לנתונים 

הנכללים במשפט הרלוונטי בלבד.

)“KPMG International Cooperative )”KPMG Internationalסומך חייקין, שותפות ישראלית וחברה ברשת KPMG של פירמות עצמאיות המאוגדות ב-                                                                                                 , ישות שוויצרית.

 כיל בע״מ | דוח אחריות תאגידית 2016  5



G4-33

קיום ראיונות עם הנהלת החברה לצורך הבנת התהליכים   

ששימשו לקביעת הנושאים המהותיים למחזיקי העניין 

העיקריים של החברה.

קיום ראיונות עם גורמי הנהלה על מנת לקבל הבנה בנוגע   

לנושאים הספציפיים.  

קיום ראיונות עם ההנהלה הבכירה ועם אנשי צוות   

רלוונטיים בהנהלת החברה בנוגע לאסטרטגיית האחריות 

התאגידית ומדיניות החברה בנוגע לנושאים הספציפיים, 

ויישומם של אלו באופן רוחבי בפעילותו העסקית של החברה.

קיום ראיונות עם גורמים רלוונטיים בהנהלת ויחידות החברה   

האחראים לספק את המידע הנדרש לצורך עריכת הדוח.

 Lawrence-ביקור באתרי החברה בצפון אמריקה )אתר  

ואתר-Carondelet(, שנבחרו על בסיס הערכת סיכוני 

הדיווח, שכלל התחשבות בנתונים הכמותיים והאיכותיים 

בנוגע לנושאים הספציפיים הנכללים בדוח. 

ביקור ותקשורת אל מול אתרי החברה בישראל ומטה   

הנהלת החברה בתל אביב על בסיס הערכת סיכוני הדיווח, 

שכלל התחשבות בנתונים הכמותיים והאיכותיים בנוגע 

לנושאים הספציפיים הנכללים בדוח. 

ביצוע השוואה כי הנושאים הספציפיים המוצגים בדוח   

תואמים לאסמכתאות הקיימות במקורות המידע הרלוונטיים 

לעריכת הדוח, וזאת על מנת לקבוע האם כל המידע המהותי 

הקיים במקורות אלה נכלל בדוח.

בהתאם לרלוונטיות, קיום ראיונות בנוגע לאופן החישוב,   

החיבור, האיחוד והשיטות ששימשו לאיסוף המידע המהותי 

בנוגע לנושאים הספציפיים הנכללים בדוח.

קריאת המידע המוצג בדוח על מנת לקבוע אם הוא עומד   

בקנה אחד עם הידע הכללי והניסיון הידוע בהקשר לביצועי 

כימיקלים לישראל בע”מ בנושא אחריות תאגידית.

היקף נהלי האיסוף ובחינת מידע תומך המבוצעים בתהליך 

 ,)Limited Assurance( הבטחת מהימנות מוגבלת בהיקפה

הינם פחותים מאלה המיועדים לשם ביצוע הבטחת מהימנות 

בהיקף סביר )Reasonable Assurance(, ולפיכך ניתנת 

רמה נמוכה יותר של הבטחת מהימנות, בנוגע לדוח האחריות 

התאגידית של כימיקלים לישראל בע”מ. אנו סבורים שהתהליכים 

שבוצעו והראיות שהתקבלו מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו 

בהקשר המתואר לעיל. 

בהתבסס על הנהלים שתוארו לעיל בביצוע הבטחת מהימנות 

מוגבלת בהיקפה, לא הובא לידיעתנו דבר היכול להעיד כי 

הנושאים הספציפיים בדוח האחריות התאגידית של כימיקלים 

לישראל בע”מ לשנת 2016, המצוינים בטבלה מטה, אינם 

מוצגים, מכל הבחינות המהותיות, באופן נאות, בהתאם לעקרונות 

ה- GRI-G4 ולקריטריוני הדיווח של כימיקלים לישראל בע”מ. 

הבטחת המהימנות ניתנה אך ורק עבור כימיקלים לישראל בע”מ 

והינה בהתאם לתנאי ההתקשרות ביננו לבין כימיקלים לישראל 

בע”מ. עבודותינו נעשתה כדי שנוכל לבצע הבטחת מהימנות 

)“KPMG International Cooperative )”KPMG Internationalסומך חייקין, שותפות ישראלית וחברה ברשת KPMG של פירמות עצמאיות המאוגדות ב-                                                                                                 , ישות שוויצרית.
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G4-33

מוגבלת בהיקפה עבור כימיקלים לישראל בע”מ על הנושאים 

אותם נתבקשנו לבחון במסגרת עבודתנו ולא לאף מטרה 

אחרת. אנו לא מקבלים או מניחים כי קיימת לנו אחריות כלפי 

גורם כלשהו מלבד כימיקלים לישראל בע”מ, בהקשר לעבודה 

שבוצעה או מסקנות הבטחת המהימנות.  

תל אביב

27 בדצמבר, 2017

סומך חייקין

 יצוין כי הבטחת המהימנות התייחסה למידע ולנתונים שנכללו בנושאים המפורטים ברשימה זו. להלן

רשימת הנושאים עליהם בוצעה הבטחת מהימנות מוגבלת בהיקפה בהקשר למידע ולנתונים ספציפיים:

הבטחת מהימנות לנושאים מהותיים כללה התייחסות לתהליכים הרלוונטיים שבוצעו על   2

ידי החברה במסגרת ניתוח המהותיות שלה כפי שפורטו בדוח זה בלבד.

 Lawrence הבטחת מהימנות מוגבלת בוצעה בנוגע לאתרי כיל בצפון אמריקה )אתר  3

ואתר Carondelet( בלבד.

נושאעמוד

שיעורי המכירות של כיל בחלוקה לפי מיקומם הגיאוגרפי של הנכסים20

סוגיות מהותיות302

מדיניות כיל למעורבות והשקעה בקהילה34

הרכב דירקטוריון כיל 37

ערכי הליבה בקוד האתי של כיל38

מדיניות המתנות והבידור של כיל 39

מידע פיננסי נבחר של כיל46

הוצאות והשקעות סביבתיות של כיל לשנת 512016

תמלוגים ששולמו על ידי כיל ים המלח בשנת 552016

תמלוגים ששולמו על ידי כיל בריטניה )CPL( בשנת 602016

תמלוגים ששולמו על ידי כיל רותם בשנת 622016

תמלוגים ששולמו על ידי המיזם המשותף YPH בשנת 662016

הוצאות מחקר ופיתוח של כיל לשנת 752016

ציון CDP – כיל וציון CDP ממוצע ענף החומרים, לשנים 862011-2016

צריכת האנרגיה הישירה של כיל אמריקה לשנת 10932016

צריכת האנרגיה העקיפה של כיל אמריקה לשנת 10932016

צריכת הגז הטבעי של כיל אמריקה לשנת 11032016

פליטות גזי החממה, מכלול 2 מבוססות-שוק של כיל  אמריקה לשנת 11332016

צריכת המים השפירים של כיל אמריקה לשנת 11832016

שפכים של כיל אמריקה לשנת 12032016

פסולת שאינה מסוכנת של כיל אמריקה לשנת 12132016

מספר עובדים בחלוקה גאוגרפית לשנת 1262016

מדיניות האבטחה של כיל140

סך התרומות של כיל לשנת 1422016

מסמך זה הינו תרגום נוחות להבטחת המהימנות המוגבלת 

ה-8  ביום  שניתנה   )Limited Assurance( בהיקפה 

בנובמבר, 2017. הנוסח המחייב של הבטחת המהימנות 

כימיקלים  של   2016 לשנת  התאגידית  האחריות  ודוח 

לישראל בע”מ הינו נוסח הדיווח באנגלית שפורסם ביום זה.

)“KPMG International Cooperative )”KPMG Internationalסומך חייקין, שותפות ישראלית וחברה ברשת KPMG של פירמות עצמאיות המאוגדות ב-                                                                                                 , ישות שוויצרית.
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101232
14 אודות כיל 

15 מבט על כיל 

18 מגזר המינרלים החיוניים 

19 מגזר הפתרונות המיוחדים 

20 הנוכחות הגלובלית של כיל 

22 יעדים, ביצועים וצעדים עתידיים 

28 להיכן שהצרכים מובילים 

30 סוגיות מהותיות 

33 ממשל תאגידי  

34 אחריות תאגידית 

35 ניהול סיכונים ועקרון הזהירות המונעת 

36 הדירקטוריון 

38 תרבות ארגונית ועסקית 

39 לנהל עסקים בהגינות   

43 מעורבות מקצועית וענפית    

43 תקנים וולונטריים חיצוניים   

44 שקיפות ודיאלוג עם מחזיקי עניין  

46 אחריות כלכלית  

46 נתונים פיננסיים נבחרים   

48 השפעת כיל על משקי מדינות   

דבר יו״ר הדירקטוריון 
ומ״מ מנכ״ל כיל

ממשל תאגידי ואחריות כלכליתכיל – סקירה תאגידית
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50124146

149
51 אחריות סביבתית 

52 קיימות במחזור חיי המוצר 

54 שלב 1: חומרי גלם והפקת מחצבים   

74 שלב 2: פיתוח מוצרים   

84 שלב 3: ייצור ותפעול    

90 שלב 4: לוגיסטיקה והפצה   

94 שלב 5: שימוש במוצר וסוף חיי המוצר   

108 ביצועים סביבתיים  

109 צריכת אנרגיה    

112 פליטת גזי חממה ושינוי אקלים    

114 איכות אוויר    

118 צריכת מים    

120 שפכים ופסולת    

אחריות סביבתית

125 אחריות חברתית 

126 העסקה הוגנת ואחראית   

128 העצמת עובדים    

130 שיפור ביצועים ופיתוח משאבי אנוש   

131 קידום כישורים חדשים   

132 להעסיק את הטובים ביותר   

133 שמירה על זכויות אדם   

134 בטיחות וגהות בעבודה  

134 שמירה על סביבה בריאה ובטיחותית    

137 עובדים בטוח   

138 שינוי תרבות הבטיחות    

140 אבטחה    

142 מעורבות קהילתית 

143 ישראל    

144 יבשת אמריקה   

144 אירופה   

אודות הדוחאחריות חברתית

GRI G4 מפתח תוכן לפי פרוטוקול
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G4-1

דבר יו"ר 
הדירקטוריון 

ומ״מ מנכ"ל כיל

אנו מצויים בעמדה ייחודית המאפשרת לנו לרתום 
את מכלול היכולות של כיל – ידע וניסיון מעמיקים, 

משאבים גלובליים רחבים ותרבות של מצוינות 
וחדשנות – כדי להשפיע לחיוב על האתגרים 

הבוערים הניצבים בפני האנושות במאה ה-21.

אנו מתכבדים להגיש בזאת את דוח הקיימות של כיל לשנת 

2016. זהו דוח נוסף בשרשרת דוחות שהחברה מפרסמת 

בעשור האחרון על מנת לעודד שיח מושכל, רציף ופתוח עם 

מחזיקי העניין השונים הפעילים במרחב של כיל. 

 לפעילות הבינלאומית של כיל ישנם ממדים רבים, אותם יש 

לנווט בהצלחה בכל היבט כלכלי, חברתי וסביבתי. אתגר זה הוא 

מהות הקיימות בכיל. במהלך השנים האחרונות, לרבות בשנת 

2016, נתקלנו במספר לא מבוטל של אתגרים בתעשיית הכימיה 

והדשנים. עם זאת, כיל שמרה על נתיב של שיפור מתמיד בכל 

הנוגע להשקעה בתחומי הקיימות. שמירת הנתיב איננה תוצאה 

של גחמה ואיננה משימה קלה או מובנת מאליה: כל התכניות 

בתחומי הקיימות דורשות תכנון קפדני, בדיקה, הקצאת משאבים 

ותשומת לב למצוינות בביצוע. גם אם לעיתים אנו נתקלים 

בכשלים או אכזבות, מחויבותנו לשמור על נתיב של שיפור מתמיד 

נותרה בעינה ואף מתחזקת מאתגר לאתגר.

 במהלך השנה האחרונה, חלק משמעותי מהשיח הגלובלי בזירות 

הכלכלה, החברה והפוליטיקה עסקו בנושאים שהם בבסיס 

פעילותה של כיל. לדוגמה, השנה עסקו באפשרות לצמצם 

ולמגר כליל את הסכנה של רעב עולמי. הפקה ומכירה של כ-12 

מיליון טון של דשני אשלגן וזרחן בשנה הן תרומתה המעשית 

של כיל לטיפול בבעיה. אך אין די בכך: כיל משקיעה בהדרכה 

והסברה לאלפי חקלאים ברחבי העולם, על מנת להבטיח 

שימוש יעיל ואחראי במשאבים יקרים אלו. לאחרונה הקימה כיל 

 Center מרכז בינלאומי להדרכה, למחקר ולהעברת ידע בשם

for Fertilization and Plant Nutrition )CFPN( על מנת 

למסד את המאמץ החיוני הזה. אך גם בכך אין די מבחינתה של 

מר יוחנן לוקר,
יושב-ראש הדירקטוריון

מר אשר גרינבאום
מ"מ מנכ"ל
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G4-1

דבר יו"ר 
הדירקטוריון 

והמנכ"ל

כיל. במקביל לעבודה המשותפת עם לקוחותיה, כיל מאמצת 

במפעליה מגוון טכנולוגיות חדשניות שנועדו ליעל את השימוש 

של כיל עצמה במשאבי אנרגיה ולהקטין את התלות בדלקים 

מאובנים )פוסיליים(, על מנת לצמצם את השפעתה של החברה 

על שינויי אקלים. בנוסף ובמקביל לכל אלו, חדשנותה של כיל 

 מופנית כיום לפיתוח מוצרים שישרתו תעשייה נקייה.

לאחרונה השקנו מוצרים שכל תכליתם לסייע ללקוחותינו לצמצם 

זיהום אוויר ולטפל כראוי במשאבי מים.  

 אם כך, הרחבת פעילותה של כיל בתחום הקיימות בעשור 

האחרון, בצד התחדדות הסיכונים והאתגרים החברתיים, 

הסביבתיים והכלכליים ברחבי העולם, הביאו את כיל להכרה 

שבצד פעילות מתמדת לצמצם השפעות שליליות ופעולות 

לשימור ושיקום משאבי טבע, ביכולתה לקדם מוצרים ושירותים 

שתורמים לחברה ולסביבה בריאה יותר. בכך אנו רותמים את 

מכלול היכולות של כיל - ידע, משאבים, תרבות של מצוינות 

וחדשנות לטובת התמודדות עם הסוגיות הבוערות ביותר של 

הקיום האנושי במאה ה-21.

 אף כי הדוח השנתי סוקר נתונים ואירועים שהתרחשו רק עד 

סוף שנת 2016, ברצוננו להתייחס כאן לאירוע דליפת מי הגבס 

במפעל רותם אמפרט נגב שהתרחש במהלך שנת 2017, 

לפני פרסום הדוח. בעניין זה, כיל מדגישה מתחילת האירוע את 

מחויבותה לנקיטת כל הצעדים הנדרשים על מנת לשקם את 

האזור שנפגע מהדליפה. בזמן שחלף פעלנו ללא לאות ובשיתוף 

פעולה מלא עם הרשויות, על מנת למזער את נזקי הזרימה לנחל 

אשלים. הפעולות שננקטו כוללות שאיבה וטיפול בשאריות מי 

הגבס מהגבים, גם במקומות בהם הגישה אליהם מוגבלת או 

קשה ופריסת תשתית לצורך הזרמת מים מתוקים המשמשים 

להשקיית בעלי החיים ועצי השיטים באזור הנחל. הפעולות 

לשיקום הנחל נמשכות כל העת וידווחו בהרחבה בדוח הקיימות 

של שנת 2017.

כיל משקיעה מאמצים ומשאבים ניכרים בהכנתו של דוח מקיף 

זה בדבר פעילותנו הגלובלית בתחום הקיימוּת, מתוך תקווה 

שיסייע לכם להבין טוב יותר ובצורה מלאה יותר את מחויבותה של 

כיל לסביבה, לקהילות שבהן אנו פועלים ולמחזיקי העניין שלנו. 

קריאה מהנה!

מר יוחנן לוקר,
יושב-ראש הדירקטוריון

מר אשר גרינבאום
מ"מ מנכ"ל
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כיל -
סקירה תאגידית
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החזון: לרתום את המשאבים, הידע והיכולות 
הגלובליים של כיל לפיתוח פתרונות חדשניים 
הנותנים מענה לצרכיה החיוניים והמתפתחים 

של החברה האנושית
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G4-3, G4-7, G4-9

כיל היא יצרנית גלובלית של מוצרים מבוססי מחצבים מיוחדים, 

הנותנים מענה לצרכיה החיוניים של האנושות בשלושה שוקי 

ליבה: חקלאות, מזון וחומרים מורכבים.

הניסיון, הידע והמקצוענות שנצברו כתוצאה מהקמתה של 

תעשיית האשלג בישראל לאורך שמונה עשורים של פעילות 

אינטנסיבית והשקעה נרחבת במו"פ הפכו את כיל למובילה 

עולמית בתחומי הדשנים המיוחדים, הברום ומעכבי הבערה. כיל 

אחראית לייצורו של כשליש מן הברום המופק בעולם והיא יצרנית 

האשלג הששית בגודלה בעולם, בנוסף על היותה ספקית מובילה 

של חומצה זרחתית נקייה. 

כיל יישמה שינוי משמעותי בתפיסתה הארגונית באמצעות 

הרחבת המיקוד של החברה מייצור מוצרים איכותיים לזיהוי 

צרכיה החיוניים והמתפתחים של האנושות – התמודדות עם 

צרכי המחר באמצעות פיתוח פתרונות יצירתיים שיובילו לשינוי 

אמתי כבר היום.

כך למשל, המוצרים לחקלאות שמייצרת כיל מסייעים להזין את 

אוכלוסייתו המתרחבת של העולם. מיליוני בני אדם במעל 180 

מדינות נהנים מנגישות גבוהה יותר למזונות בריאים יותר, באיכות 

גבוהה יותר ובזמינות גבוהה יותר הודות לדשנים שמייצרת כיל. 

תוספי המזון מתוצרתה של כיל מאפשרת לבני אדם ליהנות 

ּון ואיכותי יותר. מוצרי האשלג  מזמינות גבוהה יותר של מזון מגו

והפוספט שלנו הם רכיבים חיוניים בתעשיית התרופות. חומרים 

אחרים מתוצרת כיל המבוססים על ברום ופוספטים מסייעים 

ביצירת מקורות אנרגיה יותר יעילים וידידותיים לסביבה, מונעים 

התפשטות של שרפות יער ומאפשרים שימוש רחב ובטיחותי 

במגוון עצום של מוצרים וחומרים. 

פעילויותיה של כיל הן גלובליות ונתמכות על-ידי רשתות שיווק והפצה בכל אודות כיל

רחבי העולם. אתרי הכרייה והייצור של כיל ממוקמים בישראל, באירופה, 

באמריקה הצפונית והדרומית ובסין. כיל מעסיקה כ-13,400 עובדים בכל 

רחבי העולם, מתוכם כ-4,700 עובדים המועסקים בישראל.

לאור הבנתנו כי הצלחתנו תלויה ביכולתנו לפתח מוצרים יעילים, בטוחים 

ביותר ובעלי טביעת רגל סביבתית נמוכה, אנו מקפידים לקיים את 

עקרונות הקיימוּת. תפיסה זו מהווה יסוד חיוני בתרבות הארגונית של כיל. 

מדי שנה אנו משקיעים משאבים ניכרים בפיתוח פתרונות טכנולוגיים 

עבור שלושת השווקים שלנו, תוך שאנו לוקחים בחשבון הן את בריאות 

הציבור והן את איכות הסביבה, האוויר, משאבי המים ומשאבי הקרקע. 

בנוסף, במסגרת אחריותנו לקהילות שבהן אנו פועלים, מפעליה של כיל 

מהווים חלק אינטגרלי מן המרקם החברתי-כלכלי של הערים והיישובים 

שבהם הם ממוקמים. 

כיל )כימיקלים לישראל בע"מ(, היא חברה ציבורית אשר מניותיה נסחרות 

בבורסה לניירות ערך בניו יורק )NYSE( ובבורסה לניירות ערך בתל אביב 

)TASE( )סימול בורסאי NYSE ו-TASE: )ICL. כ-46% מהון המניות של כיל 

 Potash corp. מוחזקים על-ידי החברה לישראל בע"מ, כ-14% על-ידי 

)Potash Corporation of Saskatchewan( והיתרה על-ידי משקיעים 

מוסדיים והציבור.

נותנים מענה לצרכים חיוניים )אנגלית(
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G4-4, G4-12

אשלג )אשלגן כלורי( הוא אחד משלושת חומרי 
ההזנה העיקריים הדרושים לגידול צמחים. 

האשלג חיוני לא רק לתהליכים הפיזיולוגיים 

המתרחשים בצמח, אלא אף משפר את 

עמידותה של התוצרת החקלאית, מסייע 

לשרידותה בזמן האחסון ומאריך את חיי המדף. 

עד היום טרם נמצא תחליף מלאכותי לאשלגן.

מגנזיום הוא היסוד השמיני 
בשכיחותו בקרום כדור הארץ, 

וממלא תפקיד חשוב בחייהם 

של צמחים ובעלי חיים.

ברום הוא יסוד ממשפחת ההלוגנים, וידוע 
בשימושיו המגוונים בתחומי תעשייה רבים. הברום 

נדיר יחסית ושכיחותו בקרום כדור הארץ נמוכה 

משכיחותם של כשלושה רבעים מן היסודות 

הכימיים. הברום מצוי במי ים ובמאגרי תמלחת תת-

קרקעיים. ים המלח מהווה מקור מרכזי לתצרוכת 

הברום העולמית בשל ריכוז המלח הגבוה במימיו.

זרחן, המופק מסלעי פוספט, הוא אחד משלושת 
חומרי ההזנה העיקריים הדרושים לגידול צמחים. 

לזרחן תרומה ישירה למגוון רחב של תהליכים 

פיזיולוגיים המתרחשים בצמח, והוא מאיץ את קצב 

הצמיחה של התוצרת החקלאית. עד היום טרם 

נמצא תחליף מלאכותי לזרחן.

ים המלח

מכרות בבריטניה/ספרד

הנגב
הזדמנית גלובליות

מבט 
על כיל

משאבים

מגזרים

שווקים

מומחיות

נכסי מינרלים

מינרלים 
חיוניים

פתרונות 
מיוחדים

מו״פ

חקלאות מזון
חומרים 
מורכבים

כימיה פורמולציותכרייה
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2.3 0.2

5.3 5.7
אתרי ייצור:

54 אתרים ב-15 מדינות

פטנטים
ם י ט נ ט ת פ ו צ ו ב 2 ק 3
) ם י ד ח ו י ם מ י נ ש ל ד י ר כ ו ב ע (

ייצור )מיליוני טונות(
אשלג סלע 

פוספט

דשני 
פוספט ברום

לוגיסטיקה 
והפצה
מעל 30 מדינות

מכירות

ניסחרת בבורסות:

5.4
מיליארד דולר

G4-9

תל אביב
נאסד״ק 
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$5M

24,000

13,400
עובדים

מבקרים
מעל

תרומות לקהילה

השקעה
במו"פ )במיליונים(

$73

$76

השקעה 
 סביבתית

)במיליונים(

מפעלי כיל בעלי 
ISO 80%הסמכת

34% 
86% 
60% 
24.6% 

A- 

 SOx  הפחתת
)תחמוצות גופרית(

 NOx  הפחתת
)תחמוצות חנקן(

 PM  הפחתת
)חלקיקים(

GHG הפחתת
)גזי חממה(

 CDP דירוג

)כל הנתונים בהשוואה ל-2008(

G4-9
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G4-DMA, G4-4, G4-8

כיל היא ארגון גלובלי הפועל בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים 

המיוחדים. נכון למאי 2016, החברה פועלת באמצעות שני 

מגזרים: מגזר המינרלים החיוניים ומגזר הפתרונות המיוחדים.

מגזר המינרלים החיוניים כולל את היחידות העסקיות כיל אשלג 

ומגנזיום, כיל דשנים מיוחדים וכיל פוספטים.

כיל אשלג ומגנזיום
כיל אשלג ומגנזיום עוסקת בהפקת אשלג ומלחים מים המלח, 

כרייה והפקה של אשלג ומלחים במכרות תת-קרקעיים בספרד 

ובבריטניה, ובכרייה והפקה של פוליסולפט ממכרה תת-קרקעי 

בבריטניה. כיל אשלג ומגנזיום מעבדת אשלג לייצור סוגים שונים 

של מוצרים המשווקים בכל רחבי העולם. היא אחת מיצרניות 

הברום הגדולות בעולם, ואחראית לכשליש מהיקף הייצור 

העולמי. בנוסף, כיל אשלג ומגנזיום מייצרת ומשווקת מגנזיום 

מתכתי, בעיקר מגנזיום טהור וסגסוגות מגנזיום.

כיל דשנים מיוחדים
כיל דשנים מיוחדים מייצרת דשנים מורכבים בבלגיה ובהולנד, 

דשנים נוזליים ודשנים מסיסים בישראל ובספרד, ודשנים 

בשחרור איטי ובשחרור מבוקר בהולנד ובארה"ב. כיל דשנים 

מיוחדים משווקת את מוצריה בכל רחבי העולם, בעיקר באירופה, 

בישראל ובצפון אמריקה. 

מגזר המינרלים 
החיוניים

כיל פוספטים
כיל פוספטים עוסקת בכרייה ועיבוד סלע פוספט ממכרות 

פתוחים – שלושה מהם מצויים בנגב, ואילו הרביעי במחוז יונאן 

שבסין. בשנת 2016 74% מסלע הפוספט שהופק בישראל וכל 

הכמות שהופקה בסין שימשו לייצור חומצה זרחתית לשימושים 

שונים ולמוצרי המשך. 

כיל פוספטים מייצרת חומצה זרחתית באיכות דשן ודשני פוספט 

במתקניה בסין ובישראל. בנוסף, מפעילה כיל פוספטים מתקנים 

לייצור דשני פוספט בגרמניה ובהולנד, וכן מתקנים לייצור 

תוספים למספוא בטורקיה. בנוסף, מייצרת כיל פוספטים חומצה 

זרחתית באיכות מזון המשמשת את יחידותיה העסקיות האחרות 

של כיל בייצור מוצרי המשך.

 סלע הפוספט המופק בישראל נמכר ללקוחות חיצוניים 

העוסקים בייצור חומצה זרחתית ודשני פוספט וכן ללקוחות 

המשתמשים בהם כדשן ביישום ישיר.  
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G4-DMA, G4-4, G4-8

מגזר הפתרונות המיוחדים כולל שלוש יחידות עסקיות: כיל 

מוצרים תעשייתיים, כיל תוספים מתקדמים וכיל מוצרי מזון 

מיוחדים. המגזר מתמקד בהשגת צמיחה באמצעות התמקדות 

בצרכי הלקוח, חדשנות מוצר ומצוינות מסחרית.

כיל מוצרים תעשייתיים
כיל מוצרים תעשייתיים מייצרת ומשווקת מגוון רחב של כימיקלים 

תעשייתיים מבוססי ברום, מגנזיום, זרחן, כלור ומלחים. מוצרי 

כיל מוצרים תעשייתיים מהווים רכיבים מצילי-חיים המסייעים 

בהפחתת פליטות הכספית של תחנות כוח פחמיות, מגבירים 

את הבטיחות בתעשיית קידוחי הנפט והגז ומפחיתים את סכנות 

ההתלקחות הקשורות לתוצרי ענפי האלקטרוניקה, הרכב, 

הריהוט, הבידוד, ומוצרים נפוצים רבים אחרים.

בנוסף, תעשיית התרופות עושה שימוש בברום כחומר 

ביניים בתהליך ייצורן של תרופות לטיפול במחלות כגון סרטן, 

אפילפסיה, מחלות לב ומחלות מסכנות-חיים אחרות. כמו כן, כיל 

מוצרים תעשייתיים היא אחת מספקיות מעכבי הבערה הגדולות 

בעולם, ומובילת הענף בתחום מעכבי בערה מבוססי ברום.

כיל תוספים מתקדמים
כיל תוספים מתקדמים עוסקת בעיקר הייצור מגוון רחב של 

חומצות, פוספטים מיוחדים ומינרלים מיוחדים. היחידה העסקית 

עוסקת בזיקוק וטיהור חומצה זרחתית המופקת על-ידי כיל 

פוספטים, ומייצרת חומצה זרחתית תרמית. מוצרים אלו משמשים 

במגוון רחב של ענפי תעשייה, לרבות עיבוד מתכת, טיהור מים, 

צבעים וציפויים, מעכבי שרפות יער, חומרי ניקוי, היגיינת הפה, 

מגזר הפתרונות 
המיוחדים 

משקאות מוגזים, טיוב אספלט, המסת קרח בכבישים, תזונה, 

תרופות, מוצרי פלדה מיוחדים, תוספי דלק וגומי. כאמור, כיל 

תוספים מתקדמים עוסקת בזיקוק וטיהור חומצה זרחתית באיכות 

חקלאית, המופקת על-ידי כיל פוספטים, ומייצרת חומצה זרחתית 

תרמית. חומצות אלו משמשות לייצור מוצרי המשך בעלי ערך 

מוסף גבוה – מלחי פוספט וחומצות – המשמשים, בתורם, 

הענפי התעשייה השונים שנזכרו לעיל. קו המוצרים של כיל 

תוספים מתקדמים כולל גם מוצרי מגנזיום מעובד, המשמשים 

בתעשיות מוצרי הנייר וחומרי הניקוי, וכן תוספי שמנים, זרזים 

וחומרים מייצבים.

כיל מוצרי מזון מיוחדים
כיל מוצרי מזון מיוחדים היא מובילה בתחום רכיבי מזון ותוספי 

פוספט יצירתיים, המספקים פתרונות מרקם ויציבות בענפי 

הבשר המעובד, הדגים, מוצרי החלב, המשקאות והמאפים. 

בנוסף, עוסקת היחידה העסקית בייצור חלבון מי-גבינה לתעשיית 

רכיבי המזון. מתקניה המרכזיים של היחידה ממוקמים באוסטריה 

ובגרמניה, ועוסקים בעיקר בעיבוד פוספטים וחלבונים המשמשים 

בתעשיות מוצרי החלב והתבלינים. היחידה אף מפעילה מספק 

מתקנים להפקת תערובות באוסטרליה, ברזיל, סין, גרמניה, 

בריטניה וארה"ב, המאפשרות לה ליצור פתרונות "מותאמים 

ללקוח" העומדים בדרישותיהם של השווקים המקומיים.
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G4-5, G4-6, 
G4-8, G4-9

ארה”ב
20%

ברזיל
10%

אירופה
22%

ישראל
4%

הודו
4%

אוסטרליה
3%

סין
13%

מדינות אחרות 
24%

הנוכחות הגלובלית של כיל
מטה כיל ממוקם בישראל ואתרי הייצור המרכזיים של החברה ממוקמים בישראל, גרמניה, הולנד, ספרד, בריטניה, אוסטריה, צרפת, ארה"ב, מקסיקו, ברזיל וסין. בסך הכל, לכיל 54 מתקני ייצור ב-15 מדינות 

ברחבי העולם, וכן מתקני לוגיסטיקה, שירות ומכירות ביותר מ-30 מדינות.

להלן מוצגים שיעורי המכירות של כיל בחלוקה לפי מיקומם הגיאוגרפי של הנכסים

הבטחת המהימנות בוצעה 
בגין שיעורי המכירות של 
כיל בחלוקה לפי מיקומם 
הגיאוגרפי של הנכסים, 
כמתואר בדוח זה בלבד.

 מכירות: מעל 180
יבשות  5 ב- ת  נו מדי

מטה גלובלי:
תל אביב

מפעל ייצור 

מרכז הפצה

מטה גלובלי

משרד מכירות

מטה אזורי
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מוצרים ושירותים
צעדים עתידייםהישגים במהלך 2016יעדים ברי-קיימא

הגדלת מכירות מוצרים ושירותים  

הפוליסולפט להיקף של 

כמיליון טון עד שנת 2020. 

ייצור דשן יעיל בעל טביעת רגל פחמנית נמוכה  

מכירות הפוליסופט עלו בכ-75% בהשוואה לשנת 2015.  

פיתוח מוצרים נוספים מבוססי פוליסולפט   

והתרחבות לשווקים נוספים.

השלמת הליך הרישום הגלובלי של   

פוליסולפט כדשן חדש והשלמת רישום מוצר 

דשן אורגני במדינות הרלוונטיות.

שיפור היעילות החקלאית   

והגדלת ההכנסה של יצרני 

מזון קטנים.

כיל לוקחת חלק במיזם “אשלג לחיים” והקימה אלפי חלקות הדגמה בשיתוף   

חקלאים בהודו.

כיל השתתפה בהכשרתם של כ-2,000 חקלאים בהודו לגבי שימוש יעיל ובר-  

קיימא בדשנים.

כיל מפעילה כיום כ-1,000 פעילויות שדה בכל רחבי העולם.  

הצטרפות לקונסורציום “גדלו יותר”, השואף להגדיל את תפוקתם של חקלאים   

קטנים בקניה ובמדינות אחרות במזרח אפריקה.

סיוע לאגרונומים של כיל להמשיך ולקדם   

גישה מאוזנת לאופן השימוש והניהול של 

דשנים.

יצירת כלי הערכה מבוסס   

מדעית עבור ניהול בר-

קיימא של כימיקלים, בדגש 

על מעכבי בערה.

כלי ההערכה השיטתית למעכבי בערה של כיל )™SAFR( מעריך את פרופיל   

הקיימוּת של מעכבי בערה ספציפיים על בסיס קריטריונים של סיכון וחשיפה 

אפשרית במהלך יישומם.

SAFR™ -הערכות בוצעו ביחס ל-100% ממעכבי הבערה של כיל תוך שימוש ב  

גרסה שנייה ומעודכנת של ™SAFR יצאה בשנת 2016.   

המשך פעילות לקידום  אימוצה של   

המתודולוגיה לכל אורך שרשרת הערך, כך 

שתאפשר קבלת החלטות רכישה בהתבסס 

על שימוש בר-קיימא במעכבי בערה ליישומים 

ספציפיים.

יעדים, ביצועים והצעדים הבאים קדימה

G4-DMA, G4-2
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מוצרים ושירותים
צעדים עתידייםהישגים במהלך 2016יעדים ברי-קיימא

הטמעת אינדקס קיימוּת לפיתוח מוצרים ושירותים  

מוצרים בכל היחידות העסקיות 

הרלוונטיות בכיל עד סוף 2016.

כלי אינדקס הקיימוּת מיושם באופן מלא בכיל מוצרים תעשייתיים.  

הכלי עבר התאמות ומצוי כעת בשלבי יישום בשתי היחידות   

העסקיות הרלוונטיות האחרות  של כיל: כיל תוספים מתקדמים 

וכיל דשנים מיוחדים. 

שילוב אינדקס הקיימוּת בפרקטיקות   

היומיומיות של יחידות המו”פ בכיל בכדי 

לאפשר פיתוח מוצרים ברי-קיימא ובכך 

להרחיב את היצע המוצרים האמורים של 

כיל.

הכללת כל מעכבי הבערה מבוססי   

ברום )BFRs( הנמכרים על-ידי כיל 

מוצרים תעשייתיים במסגרת תוכנית 

.VECAP

גיבוש, במסגרת VECAP, של   

מערכת דירוג לקוחות בתחום 

הקיימוּת ודיווח על פרקטיקות 

מיטביות.

התחולה הגלובלית של VECAP הקיפה 65% מכלל מעכבי   

הבערה מבוססי הברום הנמכרים על-ידי כיל מוצרים תעשייתיים.

באזור אסיה-פסיפיק נרשמה ירידה בהיקף הפעילות בשל חילופי   

.VECAP-גברי ב

בראייה גלובלית, 19% מנפח המוצרים נמכרים על-ידי לקוחות   

בעלי דירוג “זהב”.

באירופה, 65% מנפח המוצרים נמכרים על-ידי לקוחות בעלי   

דירוג “זהב”. 

יצירת מערכת דירוג לקוחות בתחום   

ה”קיימוּת” ודיווח על פרקטיקות מיטביות.

הגדלת שיעור הנפח הנמכר על-ידי   

לקוחות בעלי דירוג “זהב”.

יעדים, ביצועים והצעדים הבאים קדימה

G4-DMA, G4-2
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צעדים עתידייםהישגים במהלך 2016יעדיםמוצרים ושירותים ברי-קיימא

התמקדות בפיתוח מוצרים חדשנות  

חדשים וטכנולוגיות חדשות, 

יישומים ופורמולציות חדשות 

בתחומים האסטרטגיים 

לכיל: חקלאות, מזון וחומרים 

מורכבים.

בשנת 2016 השקיעה כיל 73 מיליון דולר במחקר ופיתוח   

)מו”פ(. יחידות המו”פ של כיל פועלות תוך ניצול המיומנויות, 

הידע והיכולות הפנימיים שנצברו בכיל, ובשיתוף פעולה עם 

גורמים חיצוניים. 

במהלך 2016 התקדמו ביוזמות החדשנות של כיל 14   

פרויקטים: מספר פרויקטים המתמקדים בכימיקלים 

ליישומים בתעשיית האנרגיה; פיתוחים טכנולוגיים 

מתקדמים המתמקדים בשיפור איכות והיקף היבולים, 

תוך שימוש בחומרים ממוחזרים כחומרי גלם בכיל דשנים; 

שיפור ביצועי צבעים וציפויים באמצעות שימוש בטכנולוגיות 

מתקדמות )לדוג’, ננו-חומרים(.

המשכנו להרחיב את פעילויות המחקר בשיתוף צדדים   

שלישיים בתחומים האסטרטגיים לכיל.

הרחבה של תיק המוצרים והטכנולוגיות   

החדשות של כיל. קידום פעילויות לשיפור 

תהליכי הייצור במתקני הייצור של כיל, 

חתירה למצוינות תפעולית וטיפוח הון 

אנושי טכנולוגי. 

המשך שימת דגש על היבטי קיימוּת   

כמרכיב מרכזי בפרויקטי מו”פ של כיל, 

לרבות שימוש בחומרי גלם ממוחזרים 

כמקור לדשנים.

קידום ושיתוף הידע של   

כיל בתחום הזנת צמחים 

באמצעות שיתוף בידע ותמיכה 

במאות מחקרים הנוגעים 

למגוון של גידולים, סוגי קרקע 

ותנאי אקלים בכל רחבי 

העולם.

 )CFPN( כיל הקימה את המרכז לדישון והזנת הצמח  

בשיתוף עם מינהל המחקר החקלאי – מרכז וולקני. נכון 

לעת הזו, במרכז מתנהלים 18 פרויקטים מחקריים.

בשנת 2016 הקצתה כיל 1.2 מיליון דולר להמשך קידום   

.CFPN-המחקר והפצת הידע במסגרת ה

במהלך שנת 2017 תשיק כיל תוכניות   

הכשרה חדשות.

בשנת 2017 צפויים להצטרף כ-50   

חניכים חדשים.

צפויה השקתם של מספר פרויקטים   

חדשים במהלך 2017.

יעדים, ביצועים והצעדים הבאים קדימה

G4-2
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יעדים, ביצועים והצעדים הבאים קדימה

צעדים עתידייםהישגים במהלך 2016יעדיםאחריות סביבתית

עד שנת 2020, צמצום הפליטות גזי חממה   

במכלולים 1+2+3 בשיעור של 30%, 

בהשוואה לשנת 2008. 

פליטות גזי החממה של כיל הופחתו ב-25% בהשוואה   

לפליטות הבסיס בשנת 2008, הפחתה המהווה כ-82% 

מיעד החברה לשנת 2020. יש לציין כי ללא נתוני 

YPH, כיל כבר עברה את יעד ההפחתה, בשיעור 30%, 

שהציבה לעצמה עד שנת 2020.

סך פליטות גזי החממה של כיל בשנת 2016 עלו בכ-  

26% בהשוואה לשנת 2015. הסיבה העיקרית לכך 

היא הכללת הרכישה המשמעותית המרכזית של כיל 

בעת האחרונה – כיל סין YPH – אשר הובילה לגידול 

ניכר במצאי גזי החממה של כיל, ואשר לא נכללה בנתוני 

פליטות הבסיס )או בשנה כלשהי לפני 2016(. 

המשך הפחתת פליטות, בעיקר באמצעות הפעלתה   

הצפויה של תחנת הכוח החדשה בסדום, המשך 

המעבר לגז טבעי ויישום היעילות האנרגטית.

ביצוע אומדן מחודש של יעדי ההפחתה התאגידיים   

לאור הכללת כיל סין YPH במצאי גזי החממה.

מעבר לגז טבעי כמקור האנרגיה העיקרי אנרגיה  

במתקנים עתירי-האנרגיה של כיל.

השגת חיסכון שנתי של 45 מיליון דולר   

בעלויות האנרגיה עד 2020, בהשוואה 

ל-2013.

הודות להצלחת תוכנית  ACE לחסכון   

אנרגטי, בוצעה בחינה מחדש של היעד 

ונקבע יעד שאפתני יותר לשנת 2016 

בהשוואה לזה שדווח בדוחות קודמים.

גז טבעי מהווה כ-97% מן הדלקים המשמשים באתרי כיל   

 )YBKGT ,בישראל. שניים מאתריה של כיל בסין )שנדונג

עברו משימוש בפחם וסולר לשימוש בגז טבעי נוזלי 

 .)LNG(

26 מאתרי הייצור הגדולים ביותר של כיל בכל העולם   

.)ACE( יישמו עד כה את מתודולוגיית החיסכון באנרגיה

עד סוף שנת 2016 הגיעה כיל לשיעור של 58%   

בעמידתה ביעדי החיסכון באנרגיה.

עד סוף 2018 צפויים מתקני כיל נוספים להתחבר   

לתשתית גז חדשה: מפעל 3C של כיל סין YPH, כיל 

חיפה - דשנים וחומרים כימיים, כיל רותם-צין.

במהלך שנת 2017 צפויים ארבעה מפעלים נוספים   

של כיל ליישם לראשונה את תוכנית ACE לחיסכון 

באנרגיה. באתרים אחרים מתבצעת הערכה מחודשת 

במטרה לרענן את הצוותים והנהלים המקומיים, ולזהות 

הזדמנויות חדשות לחיסכון באנרגיה. 

G4-2
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יעדים, ביצועים והצעדים הבאים קדימה

צעדים עתידייםהישגים במהלך 2016יעדיםאחריות סביבתית

השגת שיקום מלא של 25,000 שיקום אתרי כרייה  

דונם נותרים )מתוך 50,000 

דונם( של שטחי כרייה היסטוריים 

בכיל רותם עד שנת 2021.

בוצע שיקום של 5,280 דונם. שילוב מחקר אקולוגי בשטחי הכרייה של כיל.   

יישום פרקטיקות מיטביות בתחום המגוון הביולוגי באתרי כרייה.  

הפחתה של 15% משנה לשנה תקריות סביבתיות  

במספר הכולל של תקריות 

ואירועים סביבתיים.

הפחתה שנתית של 15%   

בתלונות של צדדים שלישיים.

על מנת לפתח ולהגביר את המודעות לתקריות   

סביבתיות, כיל מגבירה את דרישות הדיווח 

 מיחידותיה העסקיות גם על תקריות מינוריות.

על כן, במהלך 2016 חלה עלייה של כ -44% 

בדיווח על תקריות. 

בכל אתרי הייצור שולב מבנה תשלום תמריצים   

הכולל מרכיב של מניעת ארועים סביבתיים.

ירידה של 20% בתלונות של צדדים שלישיים.  

הפחתת מספר התקריות הסביבתיות עד הגעה לאפס תקריות.  

מינוי סמנכ”ל לסביבה, בטיחות וגהות גלובלי, כחלק מצוות   

הסמנכ”ל הבכיר לתפעול.

G4-2
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צעדים עתידייםהישגים במהלך 2016יעדיםאחריות חברתית

הפחתה בשיעור 15%, משנה לשנה, בטיחות וגיהות  

במספר הכולל של תאונות ושיעור תאונות 

עבודה.

הפחתה של 19% בשיעור התאונות בשנים 2012-2016. עם   

זאת, חלה עלייה של 13% בתאונות בהשוואה ל-2015.

הגורם העיקרי לעלייה בשנת 2016: במהלך 2016 עדכנה כיל   

את ההנחיות לדיווח פנימי של תאונות, כך שתכלול טווח רחב יותר 

של תקריות, ועשתה מאמץ להגביר את הדיווח על כלל התקריות 

)בכל דרגות החומרה( מכל אתרי כיל בכל העולם, בשאיפה לשפר 

את העקביות והאחידות הגלובלית בהגדרות ולקדם חינוך ואמצעים 

מניעתיים.

יישום תוכניות לשינוי תרבות הבטיחות.  

התמקדות בפעולות פרואקטיביות.  

עידוד דיווחים.  

שיתוף בלקחים שהופקו.  

גיבוש ופרסום של מדיניות בטיחות מקיפה.  

יישום תקני ISO 9001, ISO 14001 סטנדרטים ניהוליים  

ו-OHSAS-18001 )או שווי-ערך( בכל 

אתרי הייצור של כיל עד שנת 2020.

קבלת הסמכה לפי תקן ISO 50001 בכל   

האתרים עתירי האנרגיה של כיל עד שנת 

.2020

כ-80% מאתרי הייצור של כיל יישמו וזכו להסמכה לפי שלושת   

התקנים הנ”ל או שווי-ערך. 

תשעה אתרי ייצור ברחבי העולם זכו להסמכת ניהול אנרגיה לפי   

.ISO 50001 תקן

השלמת יישום התקנים בכל אתרי   

הפעילות הרלוונטיים של כיל.

שילוב תקן ISO 50001 באתרים   

הרלוונטיים. 

קידום נשים בתפקידי מנהיגות והגדלת גיוון בתעסוקה  

מספר הנשים בתפקידי הנהלה בכירים 

לשיעור של 30% עד שנת 2020.

כיל מינתה שתי נשים לכל ועדה אסטרטגית בקבוצה.  

החברה מחפשת מועמדות לתפקידי מנהיגות בכירים.  

עדכון הליכי גיוס וקידום במטרה לעודד גיוון   

בתעסוקה.

גיבוש פורום גלובלי פנימי לקידום גיוון   

בתעסוקה.

יעדים, ביצועים והצעדים הבאים קדימה

G4-2
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Climate change

Novel entities

Stratospheric ozone 
depletion

Atmospheric 
aerosol loading

Ocean AcidificationBiochemical flows

Freshwater use

Land-system 
change

Biosphere Integrity
Genetic diversity

Functional diversity

Phosphorus
Nitrogen

Below boundary (safe)

Boundary not yet quantified

Beyond zone of uncertainty 
(high risk)

In zone of uncertainty 
(increasing risk) G4-2, G4-18

תפיסת הקיימוּת – החתירה לפיתוח הנותן מענה לצרכי ההווה 

מבלי לפגוע ביכולתם של דורות העתיד לתת מענה לצורכיהם – 

התגלתה כיעד קשה למימוש.

עם זאת, בשנים האחרונות חלה התקדמות תוך שימוש בגישות 

סביבתיות וחברתיות מגוונות:

 Planetary( "בשנת 2009 זיהו מדענים תשעה "גבולות

Boundaries( אשר במסגרתם יכול המין האנושי להתקיים 

בבטחה על פני כדור הארץ. למרבה הצער, נכון לעת הזו המין 

האנושי חורג מתחומם של כמה מן הגבולות הללו. למידע נוסף 

אודות הגבולות הפלנטריים ועל תפקידה של כיל במסגרת 

מערכת רחבה זו, ראו עמ' 69 בדוח האחריות התאגידית של כיל 

לשנת 2015. 

גבולות פלנטריים )אנגלית(

בשנת 2015 עדכן ארגון האומות המאוחדות את "יעדי המילניום" להיכן שהצרכים מובילים

 )SDGs( שקבע והגדיר מערך של 17 יעדי פיתוח בר-קיימא

המשותפים לקהילות בכל רחבי העולם. בנוסף לאתגרים הנוגעים 

לגבולות הפלנטריים, ה-SDGs כוללים אתגרים חברתיים כגון 

עוני, חינוך, ושגשוג הכלכלי. מטרתם של יעדי הפיתוח היא 

לאפשר הן למדינות והן לתאגידים לזהות מטרות משותפות 

והזדמנויות לפעולה. 

צועדים בנתיב שהתווה ביעדי 
פיתוח בר-קיימא של האו”ם

כיל תומכת ביעדי הפיתוח ברי-הקיימא )SDGs( והייתה אחת 

החברות הראשונות לשלב את היעדים במסגרת הגדרת הסוגיות 

המהותיות עבורה ולדווח על פעילויותיה בתחום הקיימוּת. 

מחויבותה המכוננת של כיל – לתת מענה לצרכיה החיוניים של 

האנושות – תואמת במהותה לכמה מיעדי הפיתוח ברי-הקיימא 

של האו"ם, כמו גם לכמה מן הגבולות החברתיים שנכללים במודל 

 .)Doughnut Economics( "הקיימוּת של "כלכלת הסופגנייה

כמו כן, יש לנו מחויבות עמוקה לזיהוי ואיתור טכנולוגיות, מוצרים 

ותהליכים שמסייעים לחברה האנושית להימנע מחריגה מן 

הגבולות הסביבתיים, תוך הכרה בכך שמדובר באתגר כביר 

במיוחד בענפי הכרייה והכימיקלים שבהם פועלת כיל. לכל אורכו 

של הדוח שלפניכם בחרנו להדגיש תוכניות ופעילויות שהושקו 

על-ידי כיל במטרה לעמוד ביעדי הפיתוח ברי-הקיימא אשר התגלו 

כיסודות המשמעותיים ביותר במסגרת ניתוח המהותיות שביצענו.
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http://science.sciencemag.org/content/347/6223/1259855
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G4-18, G4-19

סוגיות מהותיות
כיל חותרת בהתמדה לנטר ולנתח את הסוגיות המהותיות 

ביותר לחברה ולמחזיקי העניין שלה, ולעדכן את האסטרטגיות 
והדיווחים שלה בהתאם. בשנת 2015 ביצעה החברה תהליך 

ניתוח מהותיות על מנת לאמוד את הסוגיות הכלכליות, 
הסביבתיות והחברתיות החשובות ביותר עבור מחזיקי העניין 
שלה, אשר עשויות להשפיע באופן משמעותי על יכולתה של 

החברה לממש את האסטרטגיה העסקית שלה. התהליך המלא 
מתואר במסגרת דוח האחריות התאגידית של כיל לשנת 2015, 

בעמ’ 34-38. 

הסוגיות המהותיות החשובות עבור מחזיקי העניין בכיל קובצו 
באמצעות ניתוח של בקשות מידע מטעם מחזיקי עניין, חומרים 

שפורסמו ודרכי התקשרות אחרות, הרלוונטיים לכיל בפרט ולענף 
התעשייה בה היא פועלת בכלל.

בשנת 2016 ערך צוות הקיימוּת של כיל, הפועל תחת הסמנכ”ל 
הבכיר לתפעול, בחינה מחודשת של הסוגיות המהותיות, תוך 

היוועצות במחלקות הרלוונטיות בתאגיד. לאור זאת נעשו תיקונים 
שונים בדרגת החשיבות המיוחסת לסוגיות מהותיות פרטניות.

דוח זה מפרט את מאמציה של כיל ברמת התאגיד הכולל ובכל 
רחבי העולם, ביחס לסוגיות המהותיות שזוהו בתהליך הניתוח. 
ניתוח המהותיות התבסס על המסגרת שפותחה על-ידי ארגון 

 .GRI-ה

ביצועים 
כלכליים

תשלומים 
לממשלות

השפעות כלכליות 
עקיפות

גיוון ושוויון הזדמנויות 
בתעסוקה

הכשרה 
וחינוך

ניהול אבטחה 
ומצבי חירום

כרייה – שיקום, השבה חדשנות מוצרזכויות אדם
והשבתה

מגוון ביולוגי ציותקשרי קהילה
ושמירת הטבע

בטיחות וניהול אחראי אחריות מוצר
של כימיקלים

תעסוקה ויחסי 
עבודה

אתיקה חומרי גלם
עסקית

בטיחות, גהות 
ורווחת העובדים

שפכים, פסולת 
וחומרים מסוכנים

פליטות מיםאנרגיהאיכות האוויר
גזי חממה

הבטחת המהימנות לסוגיות המהותיות בוצעה בגין 
הצעדים הרלוונטיים שננקטו על ידי החברה בהערכת 

המהותיות שבוצעה, כמתואר בדוח זה בלבד.
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די 
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כיל מחויבת לממשל תאגידי ראוי, הכולל פיקוח צמוד על 

אסטרטגיה עסקית ואחריות פיסקאלית, התנהלות תאגידית 

אתית והגינות כלפי בעלי מניות ומחזיקי עניין. לפיכך, החברה 

פועלת על-פי עקרונות מתקדמים של ממשל תאגידי, המגדירים 

את מערכות היחסים בין החברה, הנהלת החברה, דירקטוריון 

החברה, בעלי המניות בחברה ומחזיקי העניין שלה. 

כיל מאוגדת בישראל, ועל כן פועלת בהתאם לדרישות ממשל 

תאגידי שונות מכוח חוק החברות, התשנ"ט-1999. דרישות אלו 

חלות על כיל בנוסף לדרישות החלות עליה מכוח היותה חברה 

שמניותיה נסחרות בבורסת ניו יורק )NYSE( ובבורסה לניירות 

 .)TASE( ערך בתל אביב

יתרה מכך, החברה אימצה, ותמשיך לאמץ על-פי הצורך, כללים 

וולונטריים שנועדו להבטיח שקיפות מרבית ביחס לכל מחזיקי 

העניין, ותוכנית אכיפה שמטרתה להבטיח ציות קפדני הן 

לדרישות החוק והן לנהליה הפנימיים של החברה. 

G4-DMA
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כיל מכירה באחריותה התאגידית כלפי בעלי המניות שלה, 

לקוחותיה, ספקיה, עובדיה, הקהילות שבהן היא פועלת ומחזיקי 

עניין נוספים. לכיל מחויבות עמוקה לנהל את עסקיה בדרכים 

המובילות לצמיחה בת-קיימא, תוך איזון בין צרכי מחזיקי העניין 

השונים של החברה לבין צרכיהם של דורות העתיד ותוך עמידה 

בכל חובותיה הרגולטוריות והמוסריות. בהקשרים שבהם לא 

קיימת חקיקה המסדירה את פעילויותיה, חותרת כיל לאמץ 

באופן וולונטרי סטנדרטים גלובליים המקובלים בענפי פעילותה, 

אשר ינחו את פעילויותיה. 

כיל מייחסת חשיבות רבה לאחריותה התאגידית. תפיסה 

זו הובילה את החברה להרחיב באופן ניכר את פעילויותיה 

הסביבתיות, החברתיות והקהילתיות, ומעל לכל, להטמיע 

מחויבות לפרקטיקות עסקיות אחראיות המנחות את החברה על 

בסיס יומיומי.

מדיניות הפיתוח בר-הקיימא של כיל מגלמת את מחויבותה 

של החברה להקפדה על ממשל תאגידי ראוי ומבטיחה שהיא 

מנהלת את עסקיה בדרך שתוביל לצמיחה בת-קיימא, תוך איזון 

בין צרכי מחזיקי העניין השונים של החברה. מחויבות זו מתחילה 

ברמת המנכ"ל, עבור בקצין הציות הראשי וההנהלה הבכירה של 

כיל, ומחלחלת מטה לכל רמות הארגון. 

דירקטוריון החברה והנהלת הקבוצה נוקטים בצעדים שונים על 

מנת להבטיח שעסקי כיל מתנהלים בהתאם לקווים המנחים 

בתחום פיתוח בר-קיימא. כך למשל, הוקמו בחברה ועדות 

ייעודיות שמטרתן לפקח ולאכוף סטנדרטים מחמירים של 

אחריות סביבתית וחברתית. ועדות אלה מקיימות התייעצויות 

סדירות עם מומחים חיצוניים על מנת להעריך את השפעותיה 

הכלכליות, החברתיות והסביבתיות של החברה ולהבטיח ציות אחריות תאגידית

לכל חובותיה החוקיות. דירקטוריון החברה מינה את הסמנכ"ל 

הבכיר לתפעול של כיל לשמש כמנהל הסיכונים של החברה 

האחראי לסוגיות סביבה, בטיחות וגהות בעבודה ואבטחה. 

הסמנכ"ל הבכיר לתפעול מדווח על הפעולות הננקטות 

בתחומים אלו למנכ"ל כיל ולדירקטוריון החברה על בסיס 

תקופתי. 

החברה מיישמת הנחיות פיתוח בר-קיימא מקיפות על מנת 

להטמיע שיקולים סביבתיים, כלכליים וחברתיים בכל פעילויותיה 

העסקיות. הנחיות אלה שמות דגש על אחריות חברתית, הכוללת 

נטילת אחריות על בטיחותם ורווחתם של העובדים, הפחתת 

ההשפעה הסביבתית, ויצירת דיאלוג וערוצי תקשורת שקופים 

עם הרשויות והשירותים החברתיים, וכן נושאים נוספים בתחום 

הקיימוּת. למידע נוסף ראו דוח האחריות התאגידית של כיל 

לשנת 2015, בעמ' 44-45.

בנוסף, כיל מקיימת מדיניות של מעורבות והשקעה בקהילה 

ובחברה, אשר גובשה ואושרה על-ידי דירקטוריון החברה בשנת 

2001 ועודכנה בשנת 2014. כיל מתמקדת במעורבות ובשיתוף 

פעולה עם הקהילות, בישראל ומחוצה לה, שבהן מתגוררים 

עובדיה ואשר בסביבתן החברה פועלת.

הבטחת המהימנות בוצעה בגין 
מדיניות כיל למעורבות והשקעה 
בקהילה, כמתואר בדוח זה בלבד.

אחריות תאגידית
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G4-DMA, G4-36

http://www.icl-group.co.il/sustainability/CorporateResponsibility/Pages/default.aspx


ייצור תעשייתי בכלל, ובתעשיית הכימיקלים בפרט, מחייב נקיטה 

באמצעי הגנה מיוחדים על מנת לשמור על סביבת עבודה בטוחה 

ובריאה. חלק מן המוצרים, חומרי הגלם ותהליכי הייצור בכיל 

כרוכים בסיכון גבוה למי שחורג מתקני הבטיחות המקצועיים 

הנחוצים או שאינו נוקט באמצעי ההגנה המתחייבים. 

במסגרת התכנון האסטרטגי הנדרש לצורך יישום פעילויות 

עסקיות בנות-קיימא, הוקם בקבוצת כיל מבנה ניהול סיכונים 

ארגוני, הכולל תוכניות מוּבְנוֹת לקידום הנושא. בנוסף, מפעילה 

החברה מרכז למצוינות אקולוגיה, המשמש כזרוע כיל לניהול, 

צמצום ובקרה של סיכונים סביבתיים. באמצעות תהליך מובנה 

זה, שמטרתו לזהות סיכונים והזדמנויות, מחילה כיל את עקרון 

הזהירות המונעת על סוגיות סביבתיות וכלכליות.

כיל הקימה מערכת ניהול סיכונים לעסקים )ERM( לזיהוי סיכונים 

קיימים ועתידיים. מערכת ה-ERM מזהה, מודדת, מנהלת 

ומפחיתה סיכונים, לרבות באמצעות הטמעת נהלים הדרושים 

ליישום המדיניות. המערכת מתייחסת לסיכונים אסטרטגיים, 

תפעוליים, חוקיים וכלכליים בכל היבטי פעילותו של הארגון, 

לרבות השפעתו על הסביבה, על המשק ועל החברה האנושית 

בכללותה. באשר לסוגיות סביבתיות, מחויבותה של כיל לעקרונות 

 Responsible Care Global( האמנה הגלובלית לטיפול אחראי

Charter( משמשת כבסיס לשילוב עקרונות הזהירות המונעת. 

גישת בטיחות המוצר שבה נוקטת כיל כוללת הערכה של מוצריה 

וניהול האחריות לכל אורך מחזור חייו של המוצר. החברה מבצעת 

הערכה מתמשכת ועקבית של הסיכונים הכרוכים במוצרים 

כימיים חדשים מתוצרתה בטרם הם עוברים לשלב מסחרי. 

ניהול סיכונים ועקרון 
הזהירות המונעת

בנוסף, מוצרים קיימים של החברה עוברים הליכי הערכה בכל 

שלב ושלב של תהליך ייצורם ושרשרת האספקה. כיל מקצה 

משאבים למחקר ואיסוף מידע ונתונים אודות מוצריה, הנחוצים 

לצורך גיבושו של איפיון מלא של תכונות הבטיחות שלהם, תוך 

התייחסות לסיכונים לבריאות האדם ואיומים סביבתיים.

מדיניות ומטרות בתחום 
האחריות התאגידית
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דירקטוריון החברה

G4-34, G4-36, G4-38, G4-39, 
G4-42, G4-43, G4-48

תחומי אחריות ונהלי עבודת 
הדירקטוריון 

בנוסף לאחריות החלה עליו מכוח החוק, על-פי מדיניות כיל 

נדרש הדירקטוריון גם לאשר את פעולות כיל וחברות-הבת, 

לרבות השקעות החורגות מסכום מסוים, שינויים ארגוניים, 

ומיזוגים ורכישות.  

תפקידי יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה כרוכים בתחומי אחריות 

נבדלים, ותפקידים אלה מבוצעים על-ידי שני יחידים נפרדים. כך 

גם באשר לדירקטוריון החברה ולנושאי-משרה בחברה שאינם 

דירקטורים. לחברה אין הסכמים עם חברי הדירקטוריון הנוכחיים 

שלה, למעט יו"ר הדירקטוריון הפעיל. הדירקטורים נבחרים מדי 

שנה באספה הכללית השנתית )למעט דירקטורים חיצוניים, 

שתקופת כהונתם קבועה בחוק לשלוש שנים(.

חברי דירקטוריון חדשים מקבלים מידע אודות כיל ופעילויותיה, 

וכל חברי הדירקטוריון עוברים הכשרה תקופתית בנוגע לנושאים 

מסוימים כאשר מתרחשים שינויים משמעותיים בנושאים אלה.

פעילויות דירקטוריון הכרוכות 
באחריות תאגידית ובקיימוּת

כל ישיבת דירקטוריון נפתחת בעדכון וסקירה בתחומי בטיחות, 

ובנוסף מקיים הדירקטוריון, לאורך השנה, דיונים בנושאי אחריות 

תאגידית וקיימוּת, בטיחות עובדים וסוגיות סביבתיות. דיונים אלו 

מתקיימים, בין היתר, גם באמצעות ועדת הדירקטוריון לאיכות 

סביבה, בטיחות וגהות וקשרי קהילה. דוח זה, שאושר על-ידי 

הדירקטוריון, מציג את הקווים המנחים בכיל בתחום האחריות 

התאגידית ומתאר את ההתקדמות המתמשכת שהשיגה החברה 

בפעילויותיה הגלובליות בתחום זה.

ועדות הדירקטוריון והרכבן
כל אחת מוועדות הדירקטוריון פועלת בהתאם לכתב מינוי בו 

מפורטים מבנה הוועדה, דרכי פעולתה, דרישות החברוּת, תחומי 

האחריות והסמכות להעסיק יועצים. דירקטוריון כיל הקים את 

הוועדות הבאות: ועדת ביקורת וכספים; ועדת תגמול ומשאבי 

אנוש; ועדת איכות הסביבה, בטיחות וקשרי קהילה; ועדת תפעול; 

ועדת מימון.

במהלך שנת 2016 נעשו מספר שינויים בהנהלתה הבכירה של 

כיל. באפריל 2016 מינה הדירקטוריון את מר יוחנן לוקר לכהונת 

דירקטור, ובאוגוסט 2016 אישרה האספה הכללית של בעלי 

המניות את המינוי האמור. החל מיום 15 באוגוסט 2016 מכהן 

מר לוקר כיו"ר פעיל של דירקטוריון כיל. 

בספטמבר 2016 התפטר מנכ"ל ונשיא כיל, מר סטפן בורגס, 

מתפקידיו כמנכ"ל וכדירקטור בחברה מטעמים אישיים. 

בספטמבר 2016 מינה דירקטוריון החברה את מר אשר 

גרינבאום, אשר עד יולי 2016 שימש כסמנכ"ל בכיר לתפעול, 

לשמש כממלא מקום מנכ"ל כיל עד למינויו של מנכ"ל קבוע. 

תגמול נושאי-משרה בכירים
כיל מציעה לנושאי-המשרה הבכירים חבילת תגמול המאזנת בין 

רכיבים קבועים לרכיבים משתנים, תוך שימוש במנגנון שיתוף 

ברווחים. לפרטים נוספים, ראו סעיף 6, חלק ב' לדוח הכספי 

השנתי של כיל לשנת 2016.

דירקטוריון החברה
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מס’ ישיבות 
במהלך 2016

מומחים פיננסיים חברי הנהלהדירקטורים
בוועדת הביקורת

דירקטוריות בגילאי 30-50מעל גיל 50
)לא כולל 
הנהלה( 

בני מיעוטים

83023010ועדת הביקורת והמאזן 

3010--143ועדת תגמול ומשאבי אנוש

ועדת איכות הסביבה, בטיחות וגהות וקשרי 
קהילה

44--3110

5100--76ועדת תפעול

3200--35ועדת מימון

מס’ ישיבות במהלך 
2016

דירקטורים בלתי-דירקטורים
תלויים

דירקטורים 
חיצוניים

בעלי מומחיות 
חשבונאית 

ופיננסית

דירקטוריות )לא בגילאי 30-50מעל גיל 50
כולל הנהלה(

בני מיעוטים

199477210דירקטוריון

G4-LA12, G4-34, G4-38

הרכב הדירקטוריון

ועדות הדירקטוריון 

הבטחת המהימנות בוצעה בגין הרכב 
דירקטוריון כיל, כמתואר בדוח זה בלבד.
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G4-41, G4-56, G4-DMA

אחריות
כבוד לאחר

מחויבות לסביבהמצוינות ושיפור מתמיד

מחויבות ציות לחוק
לבטיחות

הגינות בעסקים

התרבות התאגידית של כיל נשענת על ערכי ליבה הכוללים את 

ניהול פעילויותיה העסקיות בהגינות ובשקיפות, נטילת אחריות 

על פעילויותיה, חתירה למצוינות, כבוד לזולת ומחויבות איתנה 

לבטיחות, לסביבה ולרווחתן של הקהילות שבהן ממוקמים 

מתקני החברה. 

ערכים אלו, לצד מחויבותה של החברה לציית לכל החוקים, 

התקנות, תוכניות הציות והנהלים, חיוניים להבטחת המשך 

צמיחתה והצלחתה של כיל.

הקוד האתי
הקוד האתי של כיל מטמיע את ערכי הליבה של החברה וקובע 

הנחיות אתיות מתאימות לעובדים בכל הרמות והתפקידים. 

הקוד האתי הינו גלובלי ואחיד, ומשמש כמסגרת ותשתית 

לתוכניות הציות התקפות בעת הזו בכיל בתחומי ניירות ערך, 

הגבלים עסקיים, מניעת שוחד ושחיתות, מניעת הונאות, דיני 

תחרות, בטיחות וגהות, הגנת הסביבה וסביבת עבודה בטוחה.

דירקטוריון כיל אימץ את הקוד האתי של החברה, ומשכך הוא 

חל על הדירקטוריון, ההנהלה הבכירה והעובדים, לרבות מנכ"ל 

החברה, סמנכ"ל הכספים, מבקר החברה, וכל נושא-משרה 

בעל תפקיד דומה בחברה.

כיל רואה חשיבות בכך שהקוד האתי יהפוך לחלק אינטגרלי 

בהתנהלותה היומיומית של החברה; הקוד האתי הופץ לכל 

עובדי החברה בכל רחבי העולם. בנוסף לכך, ביצעה כיל 

הכשרה בנושא לכל עובדי החברה, וכן קיימה הדרכות לוועדות 

האתיקה המקומיות ולממוני הציות האזוריים, באמצעות יישומם 

הבטחת המהימנות בוצעה בגין ערכי 
הליבה בקוד האתי של כיל, כמתואר 

בדוח זה בלבד.

ממשל תאגידי

הקוד האתי

תרבות ארגונית 
ועסקית

של נהלי דיווח פנימי ומנגנוני בקרה, הכל במטרה להביא להטמעה 

ושילוב של העקרונות והערכים העומדים ביסודו של הקוד האתי. 

להלן מוצג פירוט שבעת ערכי הליבה העומדים ביסוד הקוד האתי של 

כיל, כפי שאומץ על ידי דירקטוריון החברה.
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G4-DMA, G4-41, 
G4-SO4, G4-SO3

לנהל עסקים 
בהגינות

יושרה, הגינות ומניעת שוחד ושחיתות מהווים ערכים מרכזיים 

בתרבות הארגונית של כיל, ומתוקף מעמדה כחברה גלובלית 

מובילה, מקפידה כיל לציית להוראות רגולטוריות בתחום 

הסחר ומניעת מעשי שוחד ושחיתות.

מניעת מעשי שוחד, שחיתות 
והונאה

בפברואר 2014 אישר דירקטוריון החברה שתי תוכניות ציות 

חדשות בנושאי מניעת שוחד ושחיתות, לרבות הלבנת הון.

כיל מיישמת מדיניות מתנות ובידור גלובלית. במסגרת מדיניות 

זו מחויבים כלל העובדים בקבלת אישור מראש, טרם קבלה או 

מתן מתנות בעלות ערך גבוה, או שמעורבים בהם בהם פקידי 

ממשל. 

מדיניות המתנות והאירוח חלה על כל עובדי כיל בכל מקום 

בעולם, והופצה בתפוצה רחבה. במסגרת הטמעתה של 

המדיניות ולצורך הכשרת עובדים בנושא, הפיצה החברה 

סרטון קצר ועלון אינפוגרפי בנושאים אלה לכל העובדים 

בעלי גישה לאינטרנט/דואר אלקטרוני, וכן פרסמה את 

ההנחיות במסגרת המגזין הגלובלי של עובדי כיל.

בדצמבר 2014 השיקה כיל תוכנית למניעת הונאות, בהתאם 

לקוד האתי של החברה, אשר מטרתה למנוע סוגים שונים 

של מעשי הונאה בכיל ולספק הנחיות והכשרה בדבר 

הדרכים לזיהוי ומניעה של הונאות.

בנוסף, קיימים בכיל מספר מנגנוני בקרה שנועדו לצמצם 

סיכונים רגולטוריים ולמנוע מעשי שחיתות )לדוגמה, מניעת 

הלבנת הון, מימון גורמי טרור ומתן או קבלת שוחד(:

במסגרת תוכנית הסחר, יישמה כיל מנגנון בקרה למניעת   

הלבנת הון ומימון טרור ולציות לדיני הסחר הבינלאומיים 

– תהליך ממוחשב גלובלי הסורק את כל העסקאות 

הפוטנציאליות של החברה על מנת לבחון את זהותם של 

לקוחות וספקים פוטנציאליים אל מול רשימות הסנקציות של 

ארה"ב, האיחוד האירופי, האו"ם וגורמים אחרים. המערכת 

מוציאה התראות וביכולתה אף לחסום עסקאות עם גורמים 

החשודים כי הם נמנים על אחת מהרשימות האמורות. 

כל עסקאותיה של כיל ברחבי העולם נתונות לבקרתה של 

תוכנית זו. 

החברה מכשירה את עובדיה אודות "תמרורי אזהרה"   

המסייעים לעובדים לזהות סיכונים פוטנציאליים משמעותיים 

בעסקאות שהם מבצעים. 

כיל מבצעת הערכת ביצועים של סיכונים הנוגעים לשחיתות. 

באמצעות הערכת הסיכון הכולל לחברה בכללותה, זוהו הסיכונים 

המשמעותיים הבאים בתחום השחיתות:

ממשק בין עובדי החברה לרשויות ממשלתיות באתרי   

החברה, במסגרת פעילותם מול החברה )רישוי, פיקוח, 

רישום מוצרים וכדו'(.

הבטחת המהימנות בוצעה בגין מדיניות 
המתנות והבידור של כיל, כמתואר בדוח 

זה בלבד.
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G4-DMA, G4-41, 
G4-SO3, G4-SO4

עובדים המתקשרים עם רשויות ממשלתיות בחוזים למכירת   

מוצרי החברה.

עובדים המנסים לבצע מכירות ללקוחות )שאינם פקידי   

ממשל( תוך שימוש בפרקטיקות מושחתות.

סוכנים ושליחים שנשכרו על-ידי כיל על מנת לפעול בשמה   

בשלושת התחומים המנויים לעיל.

במהלך 2015 גובשו נהלים נוספים במטרה להבטיח את יישומם 

של מנגנוני בקרה נאותים בכל הנוגע להתקשרות כיל עם 

צדדים שלישיים ברמת סיכון גבוהה. נהלים אלו כוללים שאלונים, 

הסמכה מטעם גורם חיצוני המעידה על ציות לאמות המידה 

האתיות ולפרקטיקות העסקיות של כיל, אימות הבעלות של הצד 

השלישי, רישום עסק ורישיונות נדרשים, ובדיקות רקע וחקירות 

נוספות כאשר אלו נדרשות לאור רמת הסיכון. מערכות יחסים 

קיימות וחדשות עם צדדים שלישיים נבחנות לפי סדר עדיפויות 

המבוסס על רמת הסיכון. 

הקוד האתי של החברה מדגיש גם הוא בבירור את החובה 

להימנע משחיתות, ואוסר על מתן או קבלת שוחד. 

התרבות הארגונית מיושמת כל העת באמצעות דוגמה אישית, 

הסברה, אכיפה ופעילויות הדרכה. 

כיל מפעילה מנגנונים פנימיים למתן ייעוץ בדבר התנהלות 

אתית לפי חוק. סמנכ"ל כיל לציות – גלובלי, כמו גם קציני הציות 

האזוריים, זמינים כולם לתקשורת ישירה. בנוסף, יכולים עובדי 

החברה להעלות חששות או סוגיות בנושאי עבודה בפני המנהל 

הישיר או מנהל המתקן, בפני נציגי מחלקת משאבי אנוש והיועץ 

המשפטי האזורי, כל זאת במקביל לקציני הציות. בנוסף, ביכולתם 

לנהל עסקים 
בהגינות

של עובדים ומנהלים בכיל לפנות ישירות למבקר הפנים הראשי 

של החברה באמצעות המייל, בטלפון או בפקס. כיל אף מפעילה 

מוקד טלפוני )"קו חם"( לעובדים, הזמין ב-18 שפות שונות. 

נוהל עסקאות עם בעלי עניין
בשנת 2013 אושר בכיל נוהל לביצוע עסקאות שבהן קיים 

עניין אישי לבעלי עניין בכיל. ההוראות וההנחיות לאיתורן, 

זיהוין ואישורן של עסקאות עם בעלי עניין, כגון בעלי שליטה או 

דירקטורים, כוללות תהליכים מפורטים לאיסוף המידע הרלוונטי 

בדבר הצדדים לעסקה ובדבר דרישות הגילוי והדיווח החלות על 

עסקאות כאמור.

הנוהל בא להוסיף ולא לגרוע מכל חובה חוקית אחרת הנוגעת 

לאישור עסקאות מסוג זה. לצורך יישומו של הנוהל פותחה בכיל 

מערכת ממוחשבת המסייעת באיתור וזיהוי עסקאות עם בעלי 

עניין המחייבות גילוי ודיווח כאמור לעיל.

נושאי-משרה ובעלי שליטה נדרשים למלא שאלון מדי ששה 

חודשים, על מנת לאתר ולתעד את כל הישויות שבהן יש להם 

עניין אישי כלשהו. רשימת הצדדים בעלי העניין מוזנת אל 

המערכת הממוחשבת. המערכת מוציאה התראה בזמן אמת 

בטרם ביצוע עסקאות )מעל לסכום מסוים( עם צד קשור, ובכך 

מאפשרת לכיל לבצע את הנוהל הראוי לאישורה של עסקה, 

בהתאם להוראות הדין ולמדיניות כיל.
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G4-DMA, G4-41, G4-57, G4-58,  
G4-SO4, G4-SO6, G4-HR3,  

G4-LA16, G4-HR12

לנהל עסקים 
בהגינות

במהלך 2016 טיפלה החברה ב-138 תלונות. התלונות 

טופלו על-ידי גורמים שונים בחברה, לרבות מערכי האבטחה, 

הציות והביקורת הפנימית. הנתונים קובצו על-ידי יחידת 

הביקורת הפנימית של כיל. הטיפול ב-122 מתוך 138 

התלונות האמורות הסתיים עד תום שנת 2016.

75% מן התלונות הוגשו על-ידי עובדי החברה;  

25% מן התלונות הוגשו על-ידי עובדי קבלן;  

אופי התלונות )מתוך 138 התלונות שנתקבלו(:

16% מן התלונות נגעו להתנהלות שאינה אתית   

לכאורה;

55% מן התלונות נגעו לסוגיות נטענות בתחום משאבי   

האנוש, וטופלו בעיקר על-ידי מחלקת משאבי אנוש;

7% מן התלונות נגעו לפעולות שננקטו, לכאורה,   

בתחומי סביבה, בטיחות וגהות;

22% מן התלונות נגעו למקרי אי-ציות, לכאורה, לקווי   

המדיניות של כיל;

מתוך 122 שהטיפול בהן הסתיים, כ-71% נמצאו   

מבוססות או מבוססות חלקית;

בנוסף, כיל אינה נותנת תרומות, כספיות או אחרות, 

לפוליטיקאים או לגופים פוליטיים.  

ביקורת חיצונית
מנגנוני בקרה ברמת ההנהלה:

מעת לעת ועל בסיס תקופתי, מבוצעת ביקורת על תהליכי 

הבקרה הפנימיים עצמם של הדיווח הכספי, וזאת על מנת 

להבטיח את יעילותם. הנהלת כיל והמבקר חותמים על ביקורות 

אלה, המבוצעות ברמות הגבוהות.

ביקורת פנים ומנגנוני בקרה 
ופיקוח

כיל מפעילה יחידת ביקורת פנימית גלובלית, האחראית לביצוע 

ביקורות פנימיות בחברות קבוצת כיל ברחבי העולם. יחידת 

הביקורת הפנימית פועלת בהתאם לתקני ביקורת פנימית 

מקובלים, ועובדת על-פי תוכנית עבודה רב-שנתית, המעודכנת 

מדי שנה. תוכנית זו כוללת ביקורת בתחומי הציות, התפעול, 

טכנולוגיית המידע )IT(, משאבי האנוש, הכספים, ופרויקטים 

אסטרטגיים נוספים בכיל. יחידת הביקורת הפנימית מדווחת 

ליו"ר הדירקטוריון ולוועדת הביקורת והכספים. כל הדוחות 

הנערכים על-ידי יחידת הביקורת הפנימית מועברים לוועדה, 

אשר דנה בסוגיות יסודיות. 
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G4-DMA, G4-57, 
G4-58, G4-SO4 

לנהל עסקים 
בהגינות

בנוסף, מפעילה כיל מוקד "קו חם" באמצעותו יכולים עובדים 

ליצור קשר ישיר עם סמנכ"ל כיל לציות – גלובלי, יחידת הביקורת 

הפנימית הגלובלית וקציני הציות, לצורך דיווח על נושאים או 

אירועים אשר הם סבורים שאינם נאותים, בעייתיים או חורגים 

מהוראות החוק, הנהלים או הקוד האתי.

ניתן להגיש תלונות באופן אנונימי, וזאת בכדי שעובדים וקבלנים 

ירגישו חופשיים לזהות נושאים בעייתיים.

"הקו החם" של כיל פועל במסגרת מערכת הביקורת הפנימית 

והציות של החברה, ופעיל בחברות קבוצת כיל ברחבי העולם.

אכיפה פנימית
כיל מפעילה תוכניות ציות על מנת להבטיח שעובדיה פועלים 

בהתאם להוראות החוק במקומות שבהם היא פועלת ובהתאם 

למדיניותה ונהליה הפנימיים של החברה.

תוכניות אלו עוסקות בנושאים כגון הגבלים עסקיים, ניירות ערך, 

אקולוגיה, בטיחות וגהות בעבודה, דיני עבודה, מניעת הטרדה 

מינית, ציות לדיני סחר ומניעת שוחד, שחיתות והונאה. בנוסף, 

העובדים נדרשים לפעול בהתאם לקוד האתי של כיל. 

תוכניות הציות מוצגות בפני מנהלי ועובדי כיל באופן שוטף. 

במקרים מסוימים, גורמים חיצוניים ופנימיים מבצעים הערכות 

בכדי לוודא שהתוכניות מיושמות בשטח. לכל תוכנית ממונה 

נושא-משרה אחראי, ודירקטוריון החברה, כמו גם דירקטוריון כל 

אחד מן המגזרים, מקבלים דיווחים אודות מידת ואופן יישומן של 

התוכניות בכל רחבי החברה. 

נוהל מורשי חתימה בחשבונות 
החברה

כיל גיבשה נוהל לעניין זכויות והרשאות חתימה. על-פי מדיניות 

החברה, נדרשת חתימתם של שני מורשי חתימה מוגדרים על 

מנת ליצור חיוב בעל תוקף חוקי בכל התקשרות חוזית או פעולה 

משפטית. 

ציות לחוק ולתקנות
גישתה של כיל דוגלת בציות לכל הוראות החוק, התקנות, 

האמנות, ההוראות וההיתרים בכל תחומי פעילותה. 

הוראות אלו כוללות: חוקים שנועדו להגן על העובדים ועל 

הציבור; תקנות ייצור; תקנים לסיווג חומרים; הנחיות לסימון 

מוצרים בשימוש ובהובלה; תקנות אריזה; כללים לאספקת דפי 

מידע אודות בטיחות חומרים )MSDS(; כללי סימון ורישום מוצרים 

לעניין כימיקלים קיימים ולעניין כימיקלים המצויים בפיתוח 

במדינות או בטריטוריות מסוימות )לדוגמה, החוק האירופי 

 ;)REACH( לרישום, הערכה, הרשאה והגבלה של כימיקלים

כללים ותקנות פרטניים בדבר שימושים מיוחדים בחומרים שכיל 

מייצרת )כגון מזון או קוסמטיקה(; חוקים להגנת הסביבה הנוגעים 

לייצור או לשימוש במוצרים והשפעתם הסביבתית; חוקים 

הנוגעים למִחזוּר מוצרים בתום מחזור החיים שלהם )כגון מוצרי 

חשמל ואלקטרוניקה, פלסטיק וכיו"ב(.
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G4-15, G4-16

כחברה מובילה בתחומה, לרשות כיל עומדים משאבים ניכרים, 

לרבות היקף נרחב של מידע מקצועי שנצבר לאורך השנים, 

וקבוצה של אנשי מקצוע ברמת מומחיות גבוהה ביותר העובדים 

בחברה. החברה חולקת ידע זה במסגרת איגודים, ארגונים 

ופורומים מקצועיים וענפיים שונים, הן ברמה הארצית והן ברמה 

הבינלאומית.

בין תקנים אלו ניתן למנות, בין היתר:

ISO 9001 בקרת איכות

ISO 14001 ניהול סביבתי

OHSAS 18001 ניהול בטיחות וגהות

HACCP, ISO 22000, FSSC-22000 תקני בטיחות מזון לתעשיית המזון

ISO 50001:2011 מערכת ניהול אנרגיה

“תנאי ייצור נאותים” )GMP – Good Manufacturing Practices( – מזון

“תנאי ייצור נאותים” )GMP – Good Manufacturing Practices( - פארמה )רכיבים 

פרמצבטיים פעילים(

)Responsible Care Management System – RCMS( מערכת ניהול טיפול אחראי

מעורבות 
מקצועית וענפית

יתרה מכך, כיל מכירה בצורך להישאר מעודכנת ומודעת 

לפיתוחים העדכניים יותר בתחום הטכנולוגיה, התהליכים, 

התוכניות והיוזמות בענפי פעילותה, המתנהלים במסגרת 

איגודים, ארגונים ופורומים מקצועיים וענפיים שונים.

כיל עושה שימוש במגוון מערכות בקרת איכות במסגרת פעילות היחידות העסקיות שלה, על מנת לשפר ולייעל תהליכים וביצועים 

ולצמצם סיכונים. 
תקני איכות 

חיצוניים וולונטריים

מעורבות ענפית

טיפול אחראי )אנגלית(

 כיל בע״מ | דוח אחריות תאגידית 2016  43

דבר יו"ר הדירקטוריון 
והמנכ"ל

כיל - סקירה
תאגידית

ממשל תאגידי 
ואחריות כלכלית

אחריות 
סביבתית

אחריות 
חברתית

אודות 
הדוח

https://www.icca-chem.org/responsible-care/
http://bit.ly/2lbeY6M


G4-24, G4-25, G4-26, G4-27
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כחברה רב-לאומית מובילה, כיל מתאפיינת במגוון רחב של מחזיקי 

עניין, הכוללים משקיעים, עובדים, שותפים עסקיים )כגון ספקים 

ומפיצים(, לקוחות, וכן רשויות ממשלתיות ורגולטוריות, גופי 

תקינה ואקדמיה, קהילות מקומיות, אמצעי התקשורת וארגונים 

סביבתיים, ארגוני צרכנים וארגונים קהילתיים.

חרף העובדה שרבים מן הנושאים הנוגעים לקיימוּת הם גלובליים 

מטבעם, הרי שכל אחד מסוגי מחזיקי העניין נבדל בצרכים 

ובאינטרסים המיוחדים לו ביחס לכיל ולעסקיה. כיל מכירה 

בחשיבות מחזיקי העניין שלה ובחשיבות האינטרסים שאותם הם 

מייצגים, ועל כן משקיעה משאבים רבים כדי לקיים עמם תקשורת 

פורה, פתוחה וכנה. 

מדיניות השקיפות והדיאלוג של כיל עם מחזיקי 
העניין שלה מבוססת על ארבעה נדבכים:

פעילות בהתאם לעקרונות יסוד של תקשורת פעילה,  א. 

משתפת ופתוחה. כיל יוזמת ומטפחת דיאלוגים משמעותיים 

עם מחזיקי העניין שלה בנושאים חשובים הנוגעים לפעילויות 

החברה, לרבות בעניינים שנויים במחלוקת, ובנוגע לאופן 

שבו יש לטפל בתקלות. בנוסף, החברה מקפידה לספק 

למחזיקי העניין מידע אמין ומקיף אודות פעילויותיה.

שקיפות ודיאלוג בכל תחומי הפעילות. כיל פועלת באופן  ב. 

שקוף ומעודדת קיומו של דיאלוג עם מחזיקי עניין בדבר 

פעילויות הפיתוח והייצור של החברה והשפעותיהן 

הכלכליות, החברתיות והסביבתיות, כמו גם בדבר השימוש 

הנאות במוצריה והסיכונים הכרוכים בשימוש בהם.  

יצירת ערוצי תקשורת וכלים לפיתוח דיאלוג עם מחזיקי  ג. 

עניין. בשל המגוון הרחב של מחזיקי העניין של כיל, הן 

במובני האינטרסים השונים והן במובן הגיאוגרפי, החברה 

מקפידה לעשות שימוש במגוון ערוצי תקשורת ובפלטפורמות 

שונות על מנת לשמור על שקיפות ועל דיאלוג מתמשך עם 

מחזיקי העניין שלה בכל רחבי העולם.

בחינה מתמשכת של הסוגיות הנוגעות למחזיקי העניין.  ד. 

במהלך העשור החולף קיימו כיל והחברות בקבוצת כיל 

דיאלוג משמעותי עם מחזיקי עניין שונים. לאור זאת, הצטבר 

בכיל מידע מקיף אודות הסוגיות שהועלו במהלך השנים.

למידע נוסף, ראו עמ' 60-61  בדוח האחריות התאגידית של כיל 

לשנת 2015

בקרו בכיל

כל מחזיקי העניין של כיל והציבור הרחב מוזמנים לבקר 

באתרי החברה ולראות מקרוב את אתרי הייצור של כיל.

מעל 24,000 איש ביקרו באתרי כיל בכל רחבי העולם 

במהלך שנת 2016, וחוו באופן ישיר את כל שלבי תהליך 

הייצור של החברה. המבקרים התקבלו בברכה הן באתרי 

החברה בישראל והן במתקני החברה בספרד, במתקני 

הכרייה ב-Cabanasses שב-Súria ובמרבצי המלח 

ב-Cogulló שב-Sallent. בין היתר, נערכו סיורים של 

 Bages נציגי מחוז ,Súria חברי מועצת העיר וראש העיר

בפרלמנט של קטלוניה, ונכבדים אחרים. 

דיאלוג עם מחזיקי עניין בקרו בכיל
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2014כ 2015 2016 מיליוני דולר ארה”ב

6,111 5,405 5,363 מכירות

758 765 -3 רווח )הפסד( תפעולי

960 994 582 רווח תפעולי מתואם

695 699 451 הכנסה נטו מתואמת המיוחסת לבעלי המניות בחברה

893 573 966 תזרים מוזמנים מפעילות תפעולית

מידע פיננסי נבחר

הבטחת המהימנות בוצעה בגין מידע פיננסי 
נבחר של כיל, כמתואר בדוח בלבד

הדוח הכספי השנתי של כיל לשנת 2016

רווח תיפעוליסה״כ מכירות

כיל מינרלים חיוניים 

כיל פתרונות מיוחדים

כיל מינרלים חיוניים 

כיל פתרונות מיוחדים
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5,363

2,950

1,060

274
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1,006 G4-EC1

הכנסות

עלויות תפעול

שכר והטבות לעובדים

תשלומים לספקי הון*

תשלומים לממשלה

השקעות בקהילה

ערך כלכלי 
שנשמר

מידע פיננסי 
נבחר 

ה"ב
אר

מיליוני דולר 

*דיבידנדים לכל בעלי המניות 
לתשלומי ריבית לספקי אשראי. 
זאת, לרבות ריבית בגין כל סוגי 

החוב וההלוואות )ולא חוב לטווח 
ארוך בלבד(, וכן ריבית פיגורים בגין 

דיבידנדים המשתלמת לבעלי מניות 
בכורה.
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השפעת כיל על 
משקי מדינות

על מנת לקדם פיתוח בר-קיימא, כיל ממנפת את משאביה ונכסיה כדי 

להגביר את הצמיחה הכלכלית באזורים שבהם היא מקיימת פעילויות 

נרחבות. כך מתאפשר לחברה להפוך למובילה בתחום מתן הזדמנויות 

התעסוקה לתושבים המקומיים ולשפר את איכות החיים באותן קהילות.

ספרד
כיל איבריה )Iberpotash( היא הקטר הכלכלי של מחוז Bages )שבו 

ממוקם מטה כיל איבריה, 60 ק"מ מברצלונה(. כיל איבריה היא חברה 

מובילה במונחי הכנסות, ומציגה את אחד המחזורים הגדולים ביותר 

מבין 2,700 החברות הפעילות במחוז Bages. בנוסף, באמצעות שני 

המכרות שמפעילה החברה, מספקת כיל איבריה מקומות עבודה ליותר 

מ-1,270 עובדים.

ספרד

עובד המועסק ישירות 
בכיל איבריה

מקומות עבודה הנוצרים 
באמצעות פעילות ספקי 

כיל איבריה

מקומות עבודה הנוצרים 
כתוצאה מצריכה 

מוגברת

סך מקומות העבודה 
הנוצרים כתוצאה 

מהעסקתו הישירה של 
עובד יחיד בכיל איבריה 
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20%

השפעת כיל על 
משקי מדינות

ישראל
כפי שדווח בדוח האחריות התאגידית לשנת 2015, 

תרומתה של כיל לאינטרס הציבורי בישראל באה לידי 

ביטוי במגוון היבטים: כיל משקיעה בכל שנה סכומי עתק 

בפיתוח התעשייה; כיל היא יצואנית מצטיינת, אשר 

כ-95% ממכירותיה מיועדות לייצוא, ובכך תורמות למאזן 

התשלומים; היא אחראית לפרנסתן של כ-30,000 

משפחות בכל רחבי ישראל, והיא עמוד השדרה הכלכלי 

של הנגב.* כיל אף מבצעת השקעות בישראל, וזאת 

בנוסף לפעילות הנרחבת שהיא מקיימת באופן שוטף. 

יחדיו, השקעות אלה מסייעות להגדלת היקף הפעילות 

הכלכלית בישראל כולה ותורמים לצמיחתה. 

* מבוסס על מחקר שנערך על-ידי ד"ר מוסי רוזנבאום, ד"ר דניאל פרידמן 
וד"ר מיקי מלול מאוניברסיטת בן גוריון: "היקף השפעתה הכלכלית של כיל 

על המשק הישראלי בכלל ועל אזור באר-שבע בפרט".

ישראל

קטר לצמיחה

כיל היא 
המעסיק הגדול 

ביותר בנגב

אחראית במישרין 
לפרנסתן של

ולפרנסתן של כ-

באזור הנגב

 5,000
משפחות

 30,000
משפחות

ברחבי הארץ.

כיל היא אחת 
היצואניות 

הגדולות 
בישראל

כיל אחראית ל-

מהפעילות הכלכלית בנגב
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כיל מחויבת להיות חברה אחראית ומיומנת, השואפת 
לצמצם את ההשפעה הסביבתית של פעילויותיה. החברה 

מקיימת את אחריותה הסביבתית באופן המפגין את 
מחויבותה למנהיגות בענף, ובהתאם לכך גיבשה קווים 

מנחים בתחום הגנת הסביבה הקובעים אמות מידה 
גבוהות לביצוע.

בראש ובראשונה, כיל פועלת מתוך מחויבות ברורה 
לציית באופן מלא ומתמיד לאמות מידה תאגידיות, לדינים, 

לתקנות ולדרישות הרישוי. במסגרת מחויבות זו, מוודאת 
החברה כי כל הנהלים ואמצעי הבקרה, תוכניות ההכשרה 

והמשאבים מיושמים בפועל על מנת להשיג מצוינות 
סביבתית. 

החברה מייצרת מוצרים בארבע יבשות ומשווקת אותם 
לאלפי לקוחות ביותר מ-180 מדינות, תוך מתן מענה 

לצרכים המתפתחים של מיליוני בני אדם בכל העולם. 
על מנת לעשות זאת, עושה כיל שימוש במגוון משאבי 

טבע דוגמת חומרי גלם, אנרגיה ומים. חלק ממוצריה של 
החברה עלולים לגרום נזק לסביבה ולבריאותו ובטיחותו של 

הציבור כתוצאה מן השפכים, הפליטות לאוויר והפסולת 
הנוצרים במסגרת תהליך הייצור ובמהלך שלבים נוספים 

במחזור החיים של המוצרים. 

כיל מקדמת דיאלוג כן ומתמשך עם מחזיקי העניין שלה 
במטרה להגדיר סדרי עדיפויות סביבתיים, ומיישמת, על 

בסיס קבוע וכעניין של מדיניות, יוזמות לטיפול בהשפעות 
סביבתיות במגוון תחומים: החל בשימוש אחראי במשאבי 

טבע ויעילות אנרגטית, עבור בשימוש אחראי ו"סוף מחזור 
החיים" של מוצרינו, וכלה בצמצום זיהום אוויר והיקפי 

פסולת. 

הקווים המנחים הסביבתיים של החברה נוקטים בגישה 
פרואקטיבית, המתאפיינת באימוצם הוולונטרי של עקרונות 

ותוכניות בינלאומיים מתקדמים לניהול סביבתי, דוגמת השתתפות 
בתוכנית "טיפול אחראי" )Responsible Care( מטעם המועצה 

 International( הבינלאומית של איגודי תעשיית הכימיקלים
Council for Chemicals Associations – ICCA(, המתבססת 

 Product( על עקרונות ניהול אחראי של מחזור חיי המוצר
 .)Stewardship

כיל משקיעה בהגנת הסביבה, מניעת זיהום והגברת היעילות 
במתקניה. חברות קבוצת כיל משקיעות סכומים ניכרים על מנת 
לעמוד בכללים ובתקנות הסביבתיים, וכן במיזמי בטיחות וגהות.  

 השקעות והוצאות בתחום הגנת הסביבה
מיליוני דולר ארה”ב
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הוצאותהשקעות
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הבטחת המהימנות בוצעה בגין הוצאות 
והשקעות סביבתיות של כיל לשנת 2016, 

כמתואר בדוח זה בלבד.



G4-DMA

Responsible Care

יסודות הטיפול האחראי בכיל

טיפול אחראי לאורך מחזור חיי המוצר

צמצום פליטות גזי חממה, 
חסכון ואנרגיה נקייה

מודעות קהילתית, נטילת 
אחריות ומוכנות לחירום

סוגיות רגולטוריות

איכות ומצוינותגהות בעבודהאקולוגיה וִמחזוּרבטיחותביטחון
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פעילויותיה של כיל מקיפות את כל שרשרת הערך, והחברה 

מחויבת, בכל שלב ושלב, לצמצום ההשפעה הסביבתית של 

פעילויותיה, בהווה ובעתיד. בשל כך, שילבה כיל פרקטיקות 

ועקרונות של קיימוּת בלב פעילויותיה.

טיפול אחראי
)Responsible Care®) 

כיל חברה בתוכנית הטיפול האחראי, המוקדשת להשגת שיפור 

מתמיד בביצועים בתחומי הבטיחות, הגהות והסביבה בקרב 

תעשיית הכימיקלים הגלובלית. כיל חתומה על אמנת עקרונות 

הטיפול האחראי מטעם המועצה הבינלאומית לארגוני כימיקלים 

 .)ICCA(

החברה מיישמת את עקרונות הטיפול האחראי לכל אורך מחזור 

 .)Product Stewardship( חיי המוצר

)אנגלית(
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G4-DMA

שלב 1
חומרי גלם

שלב 2
פיתוח מוצר

שלב 3
ייצור ותפעול

שלב 5
שימוש במוצר 
וסוף חיי המוצר

שלב 4
לוגיסטיקה והפצה

ניהול אחראי של מחזור חיי המוצר
ניהול אחראי של מחזור חיי המוצר, שמשמעו נטילת אחריות על 

צמצום השפעתו הסביבתית של המוצר בכל שלבי מחזור חייו, 

מהווה יסוד מרכזי בפעילות אחראית של תעשיית הכימיקלים, ועל 

 Responsible( כן הוא אחד מעמודי התווך של טיפול אחראי

.)Care®

קיימוּת לכל אורך 
מחזור חיי המוצרים 

של כיל

ניהול אחראי של מחזור חיי המוצר מהווה חלק אינטגרלי 

מהתנהלותה של כיל וחל על כל פעילויותיה לכל אורך מחזור חייו 

של המוצר, החל בהפקת חומרי הגלם ועד לסוף חיי המוצר. בכדי 

להבטיח את זרימת המידע במעלה ובמורד שרשרת הערך, ולוודא 

שהשימוש בכימיקלים מנוהל באופן בטיחותי לכל אורך מחזור 

חייהם, מקיימת כיל דיאלוג ויחסי עבודה קרובים ומתמשכים עם 

ספקיה, לקוחותיה וגורמים אחרים בשרשרת הערך.

כיל נוקטת במגוון אמצעים לכל אורך שרשרת הערך על מנת 

להגביר השפעתה החיובית ולצמצם את השפעותיה השליליות.

 כיל בע״מ | דוח אחריות תאגידית 2016  53

דבר יו"ר הדירקטוריון 
והמנכ"ל

אחריות 
סביבתית

אחריות 
חברתית

אודות 
הדוח

כיל - סקירה
תאגידית

ממשל תאגידי 
ואחריות כלכלית



G4-DMA, G4-12 
G4-EN1

שלב 2
פיתוח מוצר

שלב 3
ייצור ותפעול

שלב 5
שימוש במוצר 
וסוף חיי המוצר

שלב 4
לוגיסטיקה והפצה

שלב 1
חומרי גלם

לכיל הוענקו זיכיונות ורישיונות להפקת חומרי גלם דוגמת אשלג, 

ברום, מגנזיום ומלחים, מאתרים שונים בישראל, בריטניה, 

ספרד וסין. רישיונות אלו מקנים לכיל מקורות אספקה קבועים 

ומהימנים לחומרי גלם, אשר מהם מיוצרים המוצרים הנותנים 

מענה לצורכי העולם בשוקי החקלאות, המזון והחומרים 

המורכבים. 

מגזר המינרלים החיוניים של כיל כולל את קווי הייצור כיל אשלג 

ומגנזיום וכיל ופוספטים. חלק ניכר מחומרי הגלם העיקריים 

המשמשים את קבוצת כיל, לרבות אשלג וזרחן, מופק באמצעות 

פעילות הכרייה שלנו בישראל, סין, ספרד ובריטניה. חומרי הגלם 

העיקריים הנרכשים ממקורות חיצוניים כוללים בעיקר גופרית 

ואמוניה. 

מגזר הפתרונות המיוחדים של כיל כולל ארבעה קווי מוצר: כיל 

מוצרים תעשייתיים, כיל דשנים מיוחדים, כיל תוספים מתקדמים 

וכיל רכיבי מזון מיוחדים. 

חומרי הגלם העיקריים המשמשים את כיל מוצרים תעשייתיים 

בייצור מוצרי הקצה שלה הם ברום, כלור וזרחן. כיל מייצרת 

חלק ניכר מחומרי הגלם שלה באמצעות פעילות הפקת מחצבי 

מינרלים מים המלח. 

שלב 1

חומרי גלם 
והפקת מחצבים

כיל דשנים מיוחדים מייצרת דשנים המתבססים בעיקר על חנקן, 

אשלג )אשלגן כלורי( ופוספט. חומרי הגלם העיקריים הנרכשים 

מספקים חיצוניים הם אשלגן זרחתי )KNO3(, גופרת האשלג 

 )KOH( אוֵּראַה, אשלגן הידרוקסידי ,NPK אמוניה, גרגרי ,)SOP(

ומינרלים לציפוי. 

חומר הגלם העיקרי המשמש את כיל תוספים מתקדמים בייצור 

מלחי פוספט הוא חומצה זרחתית נקייה. בנוסף לחומצה זרחתית 

נקייה, היחידה העסקית עושה זימוש בכמה עשרות מוצרי גלם 

אחרים הנרכשים ממספר ספקים. מבין אלו, חומר הגלם היקר 

ביותר הוא סודה קאוסטית )נתרן הידרוקסידי(.  

חומר הגלם העיקרי המשמש בייצור תוספי מזון מבוססי פוספט 

הוא חומצה זרחתית נקייה. כיל רכיבי מזון מיוחדים רוכשת חומצה 

מלחי פוספט באופן פנימי מכיל תוספים מתקדמים, כמו גם 

מיצרנים חיצוניים. 
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מ 1964
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1990-2000

G4-EN8, G4-EN9 

1930
סכר דגניה

1964
המוביל הארצי

1970
הטיית הירמוך, 

תעלת המלך 
עבדאללה בירדן

1975
הפרדה בין האגן 

הצפוני והדרומי

1999-2000
הקמת סכרים: 

נחל הירמוך הסורי, 
נחלי הארנון ויבוק 

)זרקא( בירדן

כרייה:

150מיליון מ״ק
מוצרים:

בשנת 2016 ייצרה כיל:

3.7 מיליון טונות
אשלג

162אלפי טונות
ברום

23 אלפי טונות
מגנזיום מתכתי

240 אלפי טונות
מלחים

107 אלפי טונות
מוצקי מגנזיום כלורידי

תמלוגים ששולמו:

53 מיליון דולר ארה”ב

 כיל ים המלח, ישראל
כיל מנהלת פעילות כרייה משמעותית בים המלח 

– הנקודה היבשתית הנמוכה ביותר בעולם, 

ואחד מגופי המים המלוחים ביותר בעולם. כריית 

המחצבים מים המלח, הכוללים אשלג, ברום, נתרן, 

מגנזיה, מגנזיום כלורי ומגנזיום מתכתי, מתחילה 

בתהליך אידוי באגן הדרומי והרדוד של ים המלח, 

המתאפשר בזכות האקלים החם והיבש השורר 

באזור ים המלח. 

ככל שמדינת ישראל תהיה מעוניינת, עם תום 

תקופת הזיכיון, להציע זיכיון חדש להפקת מלחי 

מינרלים, מינרלים וכימקלים מים המלח לכל גורם 

שאינו מפעלי ים המלח, תהא למי”ה זכות סירוב 

ראשון לקבלת זיכיון חדש מן המדינה, בתנאים 

שאינם נחותים מאלו המוצעים לגורמים אחרים 

כאמור. 

מאז שנות ה-60 של המאה העשרים, הקמתם 

של המוביל הארצי ושל מפעלי מים נוספים באגן 

ההיקוות של ים המלח, הובילה לירידה מואצת של 

נפח המים המזינים את אגן ים המלח. נכון לעת 

הזו, מפלס המים בים המלח יורד בקצב של כ-1.1 

מטרים בשנה, מה שגורם להתכווצות שטח פני 

הים, במקביל להיווצרות בולענים והעמקה של 

ערוצי הנחלים הזורמים אל ים המלח )"התחתרות 

הנחלים לאחור"(. שיעור האידוי הנובע מפעילות 

הפקת מחצבים באגן הדרומי של ים המלח, הן של 

כיל ים המלח והן של מקבילותיה הירדניות, , עומד 

על פחות מ-20% מן ההיקף הכולל של בעיה קשה 

זו, ההולכת ומחמירה.

ניהול פעילויות 
הכרייה של כיל

הבטחת המהימנות בוצעה בגין התמלוגים ששולמו על ידי 
כיל ים המלח בשנת 2016, כמתואר בדוח זה בלבד.
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G4-DMA, G4-EN8, 
G4-EN9 

3% 9% 33% 1%

ירדן
מפעלי אשלג,

100 מיליון מ”ק

ישראל
מפעלי ים המלח
150 מיליון מ”ק

סוריה 
מי שתייה,

200 מיליון מ”ק

ירדן
מי שתייה,

560 מיליון מ”ק

ישראל
מי שתייה,

600 מיליון מ”ק

לבנון
מי שתייה,

20 מיליון מ”ק

הרשות 
הפלסטינית

מי שתייה,
45 מיליון מ”ק

6% 12% 36%

הטיית מי ים המלח
מ"ק מים שהוטו מים המלח מדי שנה, לרבות:

1,657 מיליון

ניהול פעילויות 
הכרייה של כיל

על אף שהזרמת מים מהאגן הצפוני )העמוק יותר( אל האגן 

הדרומי )הרדוד יותר( במסגרת תהליכי הייצור תורמת גם היא 

לירידת המפלס באגן הצפוני, חשוב לציין כי  הסיבה העיקרית 

לירידת מפלס מי הים היא המדיניות של ממשלות ירדן, סוריה 

וישראל, אשר עשו שימוש בחלק ניכר מהמים השפירים שזרמו 

בעבר לאגן ההיקוות של ים המלח לצרכים ביתיים, חקלאיים 

ותעשייתיים. כן יש לציין כי הזרמת המים לאגן הדרומי על-ידי 

מפעלי ים המלח מהווה, למעשה את עורק החיים המאפשר את 

קיומה של תעשיית התיירות שהתפתחה לחופי בריכות האידוי של 

מפעלי ים המלח. משכך, כל פתרון מעשי לטיפול בהצטמצמות 

שטח הפנים של ים המלח מוכרח להביא בחשבון את היכולת 

לשמור ולקיים את שתי התעשיות המרכזיות שהתפתחו זו לצד זו 

לחופו של האגן הדרומי של ים המלח.

בשנת 2016 הזרימה כיל כ-420 מיליון מ"ק ממי האגן 

הצפוני של ים המלח לבריכות האידוי.

מתוך נפח זה, כ-270 מיליון מ"ק תמלחת הוזרמו חזרה 

לאגן הצפוני של ים המלח בסיום תהליך הייצור. כך, 

בעקבות ההפקה של מגוון חומרי גלם, לרבות אשלג, 

מגנזיום, ברום וכלור, ההשפעה נטו של כיל על ים המלח 

מסתכמת בכ-150 מיליון מ"ק מדי שנה. 

* מבוסס על נתוני המשרד להגנת הסביבה ומכון ירושלים למחקר, 2006.

 תעלת ים סוף-ים המלח
)תעלת הימים(

ירידת מפלס המים בים המלח הניעה את ממשלת ישראל, לצד 

הרשויות בירדן וברשות הפלסטינית, להשיק פרויקט במסגרתו 

יוזרמו מים מים סוף לים המלח. ההסכם מפורט שנחתם בין 

ממשלות ישראל וירדן הביא להתנעת השלב הראשון בפרויקט 

תעלת הימים. הפרויקט כולל הקמת מפעל התפלה בעקבה 

והובלת המים המותפלים לירדן ולישראל. תמלחת תוזרם אל ים 

המלח. נכון לעת הזאת, נראה כי השלב הראשוני של הפרויקט 

לא יוביל לשינויים משמעותיים בים המלח. למידע נוסף, ראו עמ' 

12-13 בדוח השנתי של כיל לשנת 2016. 
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G4-EC7

ניהול פעילויות 
הכרייה של כיל

פרויקט קציר המלח
לאורך השנים הקימה כיל, בתיאום עם ממשלת ישראל, הגנות 

זמניות שנועדו להגן על בתי המלון הממוקמים לחופה של בריכה 

5 באגן הדרומי של ים המלח מפני עלייה במפלס המים. ב- 8 

ביולי 2012 הגיעה החברה להסכם עם ממשלת ישראל ליישומו 

של פתרון קבע אשר במסגרתו תבצע כיל באופן מתמשך קציר 

של כלל המלח שהצטבר בקרקעית הבריכה, מה שיביא לשמירה 

על מפלס מים קבוע ויגן על בתי המלון. עם הפעלתו המלאה של 

פרויקט קציר המלח, תהליך הפקת חומרי הגלם לא יצריך עוד 

את העלאתו המתמשכת של מפלס המים בבריכה. תכנון וביצוע 

הפרויקט יבוצעו על-ידי כיל, בעלות מוערכת של כ-7 מיליארד 

דולר לאורך תקופה של כ-15 שנה. כיל תישא ב-80% מעלות זו. 

מכונת הקציר )אסדת מחפר( צפויה להתחיל בעבודות בבריכה 

עד שנת 2018. לפרטים נוספים אודות פרויקט קציר המלח, 

ראו דוח האחריות התאגידית של כיל לשנת 2013 )עמ' 82-84(. 

שיקום והשבת קרקע

חלקו הדרומי של שטח מפעלי ים המלח )מי"ה( כולל 36,000 הקטאר בשטחי מדבר יהודה הסמוכים לים המלח. אזור זה מתאפיין 

בתכונות נופיות, גיאולוגיות והיסטוריות ייחודיות, שחלקן הושפעו מפעילויות הכרייה, ההפקה והקידוח של כיל ים המלח )מי"ה(, כמו 

גם מגורמים אחרים שאינם קשורים לחברה. 

כיל ים המלח יוזמת ומבצעת פרויקטים שונים לשיקום והשבת קרקעות בשטחי הזיכיון. החברה פועלת, בשיתוף גורמים כגון המועצה 

האזורית תמר ורשות הטבע והגנים, לגיבוש תוכנית אב ארוכת-טווח שמטרתה להפוך את אזור סדום ליעד מסביר פנים עבור 

מבקרים ומטיילים. פרויקטים אחרים באזור כוללים תוכנית לשיקום שפך נחל חימר, ותוכנית לשיקום נחל בוקק, ובכלל זה מאמצים 

מתמשכים להפחתת "טביעת הרגל" הסביבתית הנוכחית וההיסטורית של מי"ה.

שיפור תשתיות ציבוריות
במסגרת הסכם קציר המלח מבוצעים פרויקטים שונים, כגון 

הגנה, שיקום ופיתוח של חופים ציבוריים כמו גם פיתוח שבילי 

אופניים. פרויקטים אלו מבוצעים על-ידי החברה הממשלתית 

להגנות ים המלח, כאשר כיל נושאת בכ-40% מעלותם של 

הפרויקטים.

שיקום והשבה
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G4-EN1

כרייה:

4 מיליון טונות
עפרת אשלג

מוצרים:

1מיליון טונות
דשני אשלג

1.2מיליון טונות
מלחים

48% לשימושי תעשייה
52% לשימושי הסרת קרח מכבישים

תמלוגים ששולמו:

0.3 מיליון דולר ארה״ב

כיל איבריה Iberpotash, ספרד
כיל מבצעת את פעילויות כריית האשלג שלה בספרד באמצעות 

חברת-הבת כיל איבריה Iberpotash. נכון להיום מפעילה 

החברה שני מכרות באתרים Súria ו-Sallent, הממוקמים 

שניהם בפרובינציית ברצלונה, ומצויים בעומק של 530-900 

מטרים מתחת לפני האדמה. 

כריית האשלג ממכרות תת-קרקעיים בספרד מתבצעת באמצעות 

כריית סילבניט )תערובת של אשלג ומלח בריכוזים משתנים(. 

האשלג מופרד מן המלח במתקני הייצור הממוקמים סמוך 

למכרות. 

כיל מקיימת את פעילותה בספרד מכוח זיכיונות כרייה שניתנו לה 

על-ידי הממשלה הספרדית. 

בהתאם להוראות החקיקה הרגולטורית בספרד, ב-30 בדצמבר 

2015 הגישה כיל תוכנית שיקום מעודכנת ביחס לשני אתרי 

 Sallent הייצור של החברה. יישום תוכנית השיקום עבור אתר

צפויה להתחיל עד ראשית 2019, ואילו תוכנית השיקום עבור 

אתר Súria מיועדת להיות מיושמת במהלך 50 השנים הבאות. 

כיל איבריה זכתה בפרס בּוֹנַפּלָאָטה מטעם אגודת מוזיאון 

קטלוניה למדע, טכנולוגיה וארכיאולוגיה תעשייתית, בגין 

פעילותה לשימור המורשת התעשייתית והטכנית של האזור, 

  .Súria-שב Pou 1 ומאמציה לשיקום טירה באתר

ניהול פעילויות 
הכרייה של כיל
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ניהול פעילויות 
הכרייה של כיל

תוכנית פניקס
תוכנית פניקס היא מיזם אסטרטגי לפיתוח תעשייתי כולל באגן 

הכרייה שבמחוז Bages בספרד. למיזם יהיו השפעות מרחיקות 

לכת על התשתית, הלוגיסטיקה והשווקים הבינלאומיים.

התוכנית ממחישה את מחויבותה של כיל לקיימוּת במסגרת 

כלכלה מעגלית. במסגרת התוכנית, יהפכו המלחים, המופקים 

כתוצר לוואי במכרות האשלג של כיל במחוז Bages בקטלוניה, 

למוצרים סחירים שאף יסייעו בצמצום מערומי המלח העצומים 

שנוצרו באתרי הכרייה. בכך תצטמצם טביעת הרגל הסביבתית 

של כיל איבריה, תוך יצירת הזדמנויות עסקיות ותרומה ליציבות 

תעסוקתית. פרויקט עיבוד המלח התאפשר הודות לטכנולוגיות 

חדשות המאפשרות זיקוק וטיהור של המלחים בתהליך של מעגל 

סגור וללא יצירת שפכים. בנוסף, ישנה אפשרות שהמיזם אף 

יאפשר להפוך ארבעה תוצרי לוואי, אשר עד כה נפלטו בתהליך 

הייצור, לכאלו היכולים לשמש ביישומי מוצרי המשך.  

באתר Súria הוקם מתקן מלח וואקום, העושה שימוש 

בטכנולוגיות מתקדמות, אשר צפוי היה להתחיל בפעילות 

בראשית 2017. במתקן יופק מלח בדרגת טיהור גבוהה של 

99.97% . תהליך העיבוד במתקן יאפשר לכיל לספק מלח 

באיכות גבוהה לתעשייה האלקטרוכימית, כמו גם לענפי טיהור 

המים והמזון לבני אדם ובעלי חיים. כך, כיל איבריה, המספקת 

תעסוקה ישירה לאלף עובדים ותעסוקה עקיפה לחמשת אלפים 

עובדים נוספים, תוסיף על פעילות הכרייה הקיימת שלה גם 

ייצור כימיקלים.

לאורך השנים, נקטה כיל איבריה בצעדים שונים ומגוונים, 

מניעתיים ברובם, במטרה לנטר ולנהל את מערומי המלח 

.Sallent-וב Súria -באתריה ב

מטרתנו היא לשפר את איכות מי התהום. לצורך כך הקמנו 

נקודות חדשות לאיסוף וניטור מי תהום, וכן מספר נקודות 

בקרה לניתוח איכותני וכמותני של המים. הוקם שטח 

ערימת מלח חדש ואטום למים, ונחפרו תעלות מחקריות 

לצורך הערכה ובדיקה של איכות הקרקע במתקני החברה 

.Súria-ב

כלכלה מעגלית וכרייה
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G4-EN1

כרייה:

2 מיליון טונות
עפרת אשלג

מוצרים:

578 אלפי טונות
אשלג לדשנים

248 אלפי טונות
פוליסולפט

200 אלפי טונות
מלחים לחיצוץ כבישים

תמלוגים ששולמו:

3 מיליון דולר ארה״ב

כיל אנגליה )CPL(, אנגליה
פעילויות הכרייה של כיל באנגליה מתבצעות על-ידי חברת-הבת, כיל אנגליה 

 North מתקן הכרייה והייצור של החברה ממוקם בפארק הלאומי .CPL

York Moors שבצפון אנגליה. 

מכרה Boulby של CPL הינו המוביל באנגליה בהפקת פוליהליט - דשן 

 )Polysulphate( אורגני המשווק על-ידי כיל תחת שם המותג פוליסולפט

- אשלג והליט )מלח בישול(. כיל היא החברה הראשונה והיחידה המפיקה 

ומשווקת פוליהליט.

פעילות הכרייה של כיל באנגליה מתבצעת הן מתחת לפני הקרקע והן 

מתחת לפני הים הצפוני, ובהתאם להיתרי הכרייה ורישיונות הפקת מחצבים. 

עומקו של המכרה, כ-1,100 מטרים מתחת לפני השטח, הופך אותו למכרה 

העמוק ביותר בבריטניה. מאז תחילת פעולות הכרייה בשנת 1968 בוצעו 

באתר חפירות נרחבות, אשר הובילו ליצירתן של מנהרות באורך של מעל 

אלף קילומטרים. 

Boulby-מעבדת המחקר התת-קרקעית ב

לצד כריית אשלג, פוליהליט והליט, משמש מכרה Boulby גם כביתה של 

המעבדה התת-קרקעית של Boulby. המעבדה, המופעלת על-ידי המועצה 

הבריטית למתקני מדע וטכנולוגיה, מתמחה בחקר איתורו של "חומר אפל" 

)dark matter( – 'המסה החסרה' המהווה, לפי תיאוריה מדעית, כ-85% 

מסך החומר ביקום. עומקה של המעבדה מאפשר קיום מחקר בתנאים תת-

קרקעיים עמוקים בלי הפרעות של קרינת רקע. העבודה המדעית שנערכת 

במעבדת Boulby התרחבה באופן ניכר בשנים האחרונות, וכיום המעבדה 

מקדמת בברכה מדענים המגיעים לערוך מחקר פורץ דרך ברמה עולמית 

בתחומים שונים, החל באסטרופיזיקה ועד חקר אקלים וסביבה. 

ניהול פעילויות 
הכרייה של כיל

בטחת המהימנות בוצעה בגין התמלוגים 
ששולמו על ידי כיל בריטניה )CPL( בשנת 

2016, כמתואר בדוח זה בלבד.

Boulby-המעבדה התת-קרקעית ב

פרויקט לכידת פחמן
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Zoe Cooper – ICL UK

G4-EN13, G4-EN1

ניהול פעילויות 
הכרייה של כיל

'פחמן עמוק': חקר לכידה ואחסון 
Boulby-פחמן ב

במסגרת פרויקט 'פחמן עמוק', עובדת המחלקה לאנרגיה 

ושינוי אקלים של ממשלת בריטניה )DECC( בשיתוף פעולה 

עם המעבדה ב-Boulby, במטרה לבחון את האפשרות לעשות 

שימוש בשיטות מתחום פיזיקת החלקיקים לסיוע בתהליך 

 Carbon Capture and Storage( לכידתו ואחסונו של פחמן

CCS -( במסגרת המאבק בשינוי אקלים. מדענים ממעבדת 

Boulby ועמיתיהם )מאוניברסיטאות שונות בבריטניה 

ומנאס"א( בוחנים שיטות לאיתור תנועות רחבות-היקף 

של פחמן דו-חמצני בתהליך ההזרקה של פחמן דו-חמצני 

במסגרת תהליך ה-CCS. שיטה זו היא המקבילה הגיאולוגית 

לצילום רנטגן, שכן היא מספקת תמונה של המבנים דרכם 

חלקיקים נעים. גישה זו, המכונה טומוגרפיית מוּאוֹנִים, שימשה 

בהצלחה בעבר בדימות מבנים גיאולוגיים ופירמידות. המעבדה 

התת-קרקעית ב-Boulby, הניצבת בליבו של פרויקט מחקר 

ופיתוח רב-חשיבות זה, ממלאת תפקיד פעיל בהתמודדות עם 

האתגר הגלובלי לצמצום השפעתם של גזי החממה ושינוי 

האקלים. 

Boulby-מגוון ביולוגי ב

כיל בריטניה CPL שואפת לצמצם את השפעתה על הסביבה 

ופועלת יחד עם ארגונים כגון איגוד התעשיות לשימור חיות 

בר )INCA(, הקרנות לשימור החי של עמק Tees והרשויות 

המקומיות, על מנת להבטיח שהתעשייה והסביבה ימשיכו 

 CPL לפרוח יחדיו. החל משנת 2008 פועלות כיל בריטניה

וה-INCA בצמידות רבה בכדי לפתח תוכנית פעולה פרטנית 

 ,)Biodiversity action plan – BAP( לשימור מגוון ביולוגי

שמטרתה לזהות את המצב הקיים של בתי הגידול והמינים 

הקיימים בשטחי היער שבחזקת החברה, ולהציע צעדים 

פרטניים ומדידים לשימור המגוון הביולוגי ולהעלאת ערכיו. 

אתר כיל בריטניה CPL ב-Boulby כולל שטחי עשב במסגרת 

השטח התפעולי, המשמשים מקום מקלט לחרקים כגון 

דבורים, פרפרים, עשים ורחפניים, אשר כולם חשובים ביותר 

למחזור ההאבקה. החברה הקימה אחו פרחי בר בסמוך לבניין 

המשרדים שלה, המהווה בית גידול בעל מגוון ביולוגי עבור מעל 

15 מיני פרחי בר.

פעילות הכרייה מתבצעת כקילומטר מתחת לפני הקרקע, מה 

שמאפשר את שימור החי והצומח באזור. הנהלת כיל בריטניה

CPL דואגת לתחזוקה פעילה של שטחי האחו. בין היתר, 

הותקנו בשטח תיבות קינון לעטלפים, המספקות אפשרויות 

קינון. פעולות אלו הביאו לחזרתם של מינים שונים של פרפרים 

ועטלפים לאזור. פעולות נוספות מתוכננות להתבצע במהלך 

2017, לרבות בתחום סקרי מחקר אודות צמחיה, לוטרות, 

זוחלים והתרבות בעלי כנף.  

המחויבות של כיל ושל חברות-הבת שלה למגוון הביולוגי מאפשר 

לשטחים דוגמת האחו ב-Boulby לפרוח ולשגשג בלב מתקני 

פעילות הייצור. 
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G4-EN1

כרייה:

9 מיליון טונות
עפרה גולמית

מוצרים:

3,947 אלפי טונות
סלע פוספט

602 אלפי טונות
חומצה זרחתית ירוקה

890 אלפי טונות
דשנים

161 אלפי טונות
חומצה זרחתית לבנה

47 אלפי טונות
)MKP( דשן חד-אשלגן זרחתי

תמלוגים ששולמו:

5 מיליון דולר ארה״ב

ניהול פעילויות 
הכרייה של כיל

כיל רותם – רותם אמפרט נגב, 
ישראל

חברת-הבת כיל רותם )רותם אמפרט נגב( מפעילה אתרי כריית 

פוספט קרקעיים גדולים ברותם ובצפיר )אורון-צין( שבמדבר הנגב 

כבר מעל ששים שנה. החברה מחזיקה בחכירות ארוכות-טווח 

בכל הקרקעות עליהן ממוקמים מתקניה בישראל, ופועלת תחת 

זיכיונות ורישיונות כרייה שניתנו לה על-ידי משרד התשתיות 

הלאומיות, האנרגיה והמים ורשות מקרקעי ישראל. 

בדצמבר 2015 אישרה המועצה הארצית לתכנון ולבנייה את 

מסמך המדיניות לכרייה ולחציבה של מינרלים תעשייתיים. 

תושבים מן האזור הגישו עתירה נגד אישור מסמך המדיניות בשל 

החשש לסיכונים סביבתיים ובריאותיים, על אף שהחברה מאמינה 

כי פעילות הכרייה אינה כרוכה בסיכונים כלשהם. בהיעדר אישור, 

צפוי סיכון להידלדלות עתודות הפוספטים, וישנה אפשרות שלא 

יעלה בידה של כיל רותם להמשיך את פעילותה בנגב.

שיטת הכרייה בנגב היא באמצעות מכרה פתוח או בשיטות 

חציבה, תוך שימוש בקידוח ובפיצוץ היכן שנדרש, במחפרים 

הידראוליים ומשאיות סלעים או בדחפורים המצוידים במעקר 

לצורך הסרת שכבת העל של הקרקע, ובדחפורים בעלי כף 

קדמית ומשאיות לצורך כריית פוספט. כיל רותם מקפידה לצמצם 

את ההשפעה הסביבתית של פעילויות הכרייה שלה באמצעות 

תכנון אחראי המאפשר השבה מתמשכת של תאי שטח שנכרו 

עד תום במקביל להמשך פעילות הכרייה. לשמור על איזון 

בניצולם של מרבצים קיימים באמצעות תכנון אחראי ושיקום של 

מכרות פוספט במהלך הכרייה.

הבטחת המהימנות בוצעה בגין 
התמלוגים ששולמו על ידי כיל רותם 

בשנת 2016, כמתואר בדוח זה בלבד.
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ניהול פעילויות 
הכרייה של כיל

שיקום ושחזור קרקע
החברה פועלת בהתאם לאסטרטגיה ארוכת-טווח לניהול פעילות 

הכרייה שלה במרבצי הפוספטים בנגב. מדיניות זו כוללת עריכת 

סקרים גיאולוגיים מקיפים, בחינת חלופות לכרייה, הגדרת יעדי 

כרייה ארוכי-טווח, וכרייה בת-קיימא הכוללת תכנון מקיף לשיקום 

האזור בטרם תחילת הכרייה. יישומה של גישה רב-תחומית זו 

כרוך בעבודתם המשולבת של מומחים מקצועיים שונים, הכוללים 

בין היתר אדריכלי נוף, מהנדסי מכרות ומומחי אקולוגיה, על מנת 

להבטיח את השלמתו המיטבית של התהליך. התהליך עצמו 

כולל עריכת סיורים בשטח המיועד לכרייה בשיתוף נציגי החברה 

להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים, המשרד להגנת הסביבה, 

נציגי הרשויות המקומיות ורשויות ממשלתיות נוספות, כל זאת 

במטרה להבטיח קיומן של מגוון פרספקטיבות, ראייה מאוזנת, 

למידה ושקיפות. 

שיקום מכרות פוספט תוך כדי 
הכרייה

שיקום מכרות משמעו שימור תוואי הנוף המקורי של שטחי 

הכרייה והשבתם למצבם הטבעי או לשימושים אחרים בעלי 

תועלת סביבתית, חברתית או כלכלית, תוך מזעור ההפרעה 

לקרקע רגישה. תהליך השיקום, על אף שהוא מתבצע לאחר 

סיום פעולות הכרייה, מחייב תכנון מראש טרם תחילת פעולות 

הכרייה והקפדה על הנחיות השיקום לכל אורך תהליך הכרייה. 

במסגרת שיטת הכרייה מוכוונת-השיקום של כיל רותם, בתחילת 

עבודות הכרייה מוסרת שכבת העל )topsoil( הספציפית של 

תא השטח הנכרה, ומועברת לאחסון זמני. שכבת סלע הביניים 

הטפל )overburden( הספציפית לתא השטח הנכרה מוסרת 

גם היא ומועברת לתא שטח אחר, שבו הסתיימו עבודות הכרייה. 

עם תום עבודות הכרייה בתא השטח, מבוצע בו תהליך של 

עיצוב טופוגרפי, שלאחריו מכוסה תא השטח בשכבת הקרקע 

העליונה המקורית שהוסרה ממנו. פני הקרקע של תא השטח 

המשוקם מעוצבים באופן דומה לטופוגרפיה המקורית שהייתה 

בו. שיטת שיקום זו מיועדת להאטת הנגר העילי, בכך יוצרת 

תנאי מיקרו-אקלים עבור החי והצומח המקומיים ומאפשרת 

התחדשות מהירה של הצמחייה.

למידע נוסף, ראו דוח האחריות התאגידית של כיל לשנת 2014, 

עמ' 89. 

הישגיה יוצאי-הדופן של כיל בתחום השיקום במהלך הכרייה 

 .)IFA( זכו להכרה של איגוד הדשנים הבינלאומי

בשנת 2015 זכתה חברת כיל רותם במקום השני בתחרות 

Green Leaf Award, תחרות דו-שנתית שעורך איגוד 

הדשנים הבינלאומי )IFA(, לאור פעילותה החדשנית 

והנרחבת בשיקום מכרות פוספט, פעילות ששודרגה 

והתפתחה באופן משמעותי החל בשנת 2009.

התחרות נוסדה על מנת לקדם ולהכיר בפעילות ובחדשנות 

יוצאות דופן בתחום הקיימוּת בקרב תעשיית הדשנים 

העולמית. 
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שטח לפני כרייה הסרת שכבת קרקע שטח משוקם

 שכבת ביניים ‘טפל’ -
מילוי הבור שנכרה בסלע טפל

כריית פוספט

פוספט

טפל

טפל

שכבת קרקע עליונה

שיקום מכרות פוספט במהלך הכרייה

ניהול פעילויות 
הכרייה של כיל

64   כיל בע״מ | דוח אחריות תאגידית 2016

דבר יו"ר הדירקטוריון 
והמנכ"ל

אחריות 
סביבתית

אחריות 
חברתית

אודות 
הדוח

כיל - סקירה
תאגידית

ממשל תאגידי 
ואחריות כלכלית



MM6, MM7

ניהול פעילויות 
הכרייה של כיל

שדה בריר
שדה בריר, המצוי בבקעת ערד, הוא עתודת הפוספט 

המשמעותית היחידה שנותרה בישראל. על-פי מומחים בענף 

ובממשלה, שדה בריר הוא החלופה הקיימת היחידה לשדות 

הפוספטים הפעילים כיום, הצפויים להגיע למיצוי בתוך 6-8 

שנים. עתודות הפוספט בשדה בריר, הנחשבות לאיכותיות, 

יובלו לספק את חומרי הגלם לייצורם של למוצרים חיוניים לאדם 

למשך כ-25 שנה. השדה ממוקם באזור שהרגישות האקולוגית 

בו אינה גבוהה, רחוק דיו מכל יישוב, קרוב יחסית למפעלי 

העיבוד במישור רותם, והתפוקה הצפויה לקמ"ר היא הגבוהה 

ביותר בנגב ועדיפה גם מהבחינה האקולוגית – הפרעה לשטח 

קטן יחסית על מנת להפיק כמויות גדולות של תוצרת.

אם לא יתאפשר לכיל לבצע כרייה בשדה בריר, תהא לכך 

השפעה ניכרת על עתודות הכרייה העתידיות של כיל בטווח 

הבינוני והארוך, ולתעשיית הפוספטים בישראל, במתכונתה 

הנוכחית, לא תהא עוד זכות קיום כלכלית. לכך יהיו השלכות 

מרחיקות-לכת על החיים בנגב ועל פרנסתן של כ-7,500 

משפחות.

המלצתה הנוכחית של המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, לפיה 

יש להתיר לכיל פעילות כריית פוספטים בשדה בריר, הביאה 

להתנגדות מצד מספר מחזיקי עניין מקומיים, לרבות תושבים 

באזור ומשרד הבריאות, אשר העלו חששות מפני חשיפה של 

האוכלוסייה באזור לחלקיקי אבק נישאים ברוח, וזאת על אף 

שמחקרים שנערכו בעניין צופים הן עמידה מלאה בהוראות חוק 

אוויר נקי והן השפעה בריאותית זניחה בלבד. 

במסגרת תכנון הפעילות, התחייבה כיל רותם למנוע אף השפעה 

זניחה זו, כתוצאה מפוטנציאל להיווצרות חלקיקי אבק, באמצעות 

הימנעות מתרחישי כרייה קיצוניים, הפסקת עבודות בזמן תנאי 

מזג אוויר חריגים, וכן באמצעות הפעלתם הסדירה של מגוון כלים 

ומדידות בכדי לנטר ולצמצם היווצרות חלקיקים נישאים ברוח.

כיל התחייבה למלא את התנאים המנויים להלן ביחס לכרייה 

בשדה בריר:

תקופת ניסיון של כשנה בטרם קבלת החלטה סופית על   

כרייה בשדה כולו;

נטילת אחריות אישית עד רמת מנהלי המכרה;  

הפסקת כרייה בעת התקיימותם של תנאים מטאורולוגיים   

חריגים;

מתן הרשאה ליחידה הסביבתית נגב מזרחי, הממוקמת   

בערד, להפסיק זמנית את פעילות הכרייה בעת התקיימות 

תנאים מטאורולוגיים קשים;

ביצוע ניטור רציף לפני תחילת הכרייה בשדה ובמהלכה;  

החלת הסטנדרטים המחמירים ביותר על עבודות הכרייה   

ובכלל זה שימוש בטכנולוגיות חדישות להפחתת אבק 

בתהליך הכרייה ועוד.    

למידע נוסף, ראו עמ' 98-99 בדוח השנתי של כיל לשנת 2016.

שדה בריר )עברית(
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https://www.youtube.com/watch?v=p-Hpr73EofQ 


G4-EN1

כרייה:

2.2 מיליון טונות
עפרה גולמית

מוצרים:

1,798אלפי טונות
סלע זרחתי

617 אלפי טונות
חומצה זרחתית ירוקה

790 אלפי טונות
דשנים

47 אלפי טונות
חומצה זרחתית

תמלוגים ששולמו:

6 מיליון דולר ארה״ב

ניהול פעילויות 
הכרייה של כיל

המיזם המשותף YPH, סין
בחודש אוקטובר 2015 השלימה החברה את הקמת המיזם 

 Yunnan בשיתוף עם חברת ,YPH )50/50( המשותף

 .Phosphate Chemicals Group Corporation Ltd

למיזם המשותף YPH פעילות כרייה במכרה פתוח באתר 

הייקו )Haikou(, וכן זיכיון לכריית פוספט במכרה בייטאקון 

 .)Baitacun(

שטח הזיכיון של מכרה הייקו משתרע על 9.6 קמ"ר ושטח 

הזיכיון של מכרה בייטאקון הוא 3.08 קמ"ר.

השלב הראשון בפעילות הכרייה במכרה הייקו כולל את פינוי 

שכבת הקרקע העליונה ואגירתה או פיזורה בשטחים כרויים 

לצרכי שיקום. בשלב השני, הסרת הטפל העליון ולאחריו, 

כריית הפוספט. הפוספט מועמס על משאיות ומובל למפעלי 

ההעשרה. תפוקתם של מתקנים אלו מיועדת כחומר גלם 

למפעלי ייצור חומצה זרחתית.

פעילות הכרייה במכרה בייטאקון טרם החלה.

באתר פועל מתקן לייצור חשמל וחום, בתפוקה של 9 

מגהוואט, המייצר חשמל כתוצר-לוואי של תהליך ייצור 

החומצה הזרחתית.
הבטחת המהימנות בוצעה בגין 

התמלוגים ששולמו על ידי המיזם 
המשותף YPH בשנת 2016, 

כמתואר בדוח זה בלבד.
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ניהול פעילות 
הכרייה של כיל

G4-DMA

מגוון ביולוגי
לאור העובדה שפעילות הכרייה עשויה לגרום להשפעות 

סביבתיות וחברתיות, כיל נוקטת בצעדים שמטרתם לצמצם את 

ההשפעות השליליות של פעולות הכרייה שלה ולהגן על הסביבה.  

מערכת הניהול הסביבתי של כיל כוללת אמצעים שמטרתם 

לשמור על ערכי טבע ולהגן על המגוון הביולוגי. החברה מקפידה 

לכלול שיקולים סביבתיים במסגרת השימוש שהיא עושה בקרקע 

ובניהול פעילויותיה, בייחוד באזורים רגישים מבחינה סביבתית 

ובעלי ערך תרבותי ייחודי. 

כיל מחויבת לשיקום הקרקע במהלך תהליך הכרייה ולאחריו, כמו 

גם להרחבת הפעילות לשימור המגוון הביולוגי, זאת באמצעות 

ביצוע הערכות, מחקר ופיתוח וכן שיקום של השטח בתום פעילות 

הכרייה. 

במסגרת מאמציה של כיל לצמצום השפעות פעילויות הכרייה 

שלה ולשמירה על המגוון הביולוגי, הקימה כיל את המרכז 

למצוינות בתחום המגוון הביולוגי. בנוסף, אתרי כיל בישראל 

ובעולם מקיימים קשרים ושיתופי פעולה בנושא זה עם מוסדות 

אקדמיים שונים. 

אתרי הכרייה של כיל בבריטניה ובספרד מצויים בעיקר מתחת 

לפני האדמה. כיל בריטניה מפעילה תוכנית מגוון ביולוגי שנתית, 

ופועלת כל העת עם קבוצות שונות של מחזיקי עניין על מנת 

לשמר את המגוון הביולוגי בשטחיה. כיל איבריה בוחנת נתיבים 

שונים באשר לניהול אתריה, לרבות השתתפות בתוכניות שונות 

התומכות בניהול בר-קיימא באזורים הסמוכים למכרות. 

בישראל, כיל רותם מעורבת במחקרים אקדמיים בדבר שיקום 

עקרונות מרכזיים לניהול מגוון ביולוגי בכיל

גיבוש תוכנית ביחס לכל שלבי פעילות כיל, החל בשלב   

התכנון, עבור בשלב הכרייה וההפקה ועד לשלב 

השימוש וסוף חיי המכרה . 

עריכת סקר מגוון ביולוגי בשלב התכנון של כל המיזמים   

החדשים של כיל. 

שימוש אחראי בקרקע המנוהלת על-ידי כיל.  

זיהוי ויישום פתרונות ואמצעים טכנולוגיים לשימור מגוון   

ביולוגי.

מחויבות לשימור מינים מקומיים ומינים בסכנת הכחדה.   

שיתוף פעולה עם מחזיקי עניין, פיתוח שותפויות   

מקומיות ואסטרטגיות לצורך קידום הנושא.

הקצאת משאבים וידע לבניית יכולת ארגונית ותהליכים   

ליישום מדיניות בתחום המגוון הביולוגי. 

מעקב אחר התפתחויות, ניטור ביצועים בתחום המגוון   

הביולוגי, וחתירה לפיתוח מדדים אפקטיביים במהלך 

השנים הקרובות.

קרקע ומגוון ביולוגי בשטחים משוקמים. כיל ים המלח פועלת יחד 

עם מספר מחזיקי עניין למען שיקום קרקע בשטחי הזיכיון שלה 

וצמצום נוכחותם של מינים פולשים.
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G4-EN11

גודל השטח סוג הפעילותמיקוםשם האתר
התפעולי 

)קמ”ר(

מתחת 
לפני 

השטח 

מאפייני מרחק מאזור מוגן
האזור

רישום מעמד מוגן

ימיסמוך-150כרייה וייצורים המלחכיל ים המלח מי”ה

קרקעיסמוך-0.4כרייהאזור ים המלחכיל ים המלח מי”ה - חימר

קרקעיסמוך-0.59כרייהאזור ים המלחכיל ים המלח מי”ה - אשלים

קרקעיסמוך-0.5כרייהאזור ים המלחכיל ים המלח מי”ה – צין

CPL כיל בריטניה NZ 76497
18233

מקטעים מסוימים הוגדרו קרקעיסמוךכן-כרייה והעשרה
שטחים לשימור*

 Iberpotash כיל איבריה 
Súria מפעל

Súria-קרקעי2 ק”מכן Serra de
 Castelltallat )PEIN

 Xarxa Natura-ב
2000(; שטח ביצות 

 ,Pla Reguant
 Serra de -חודר ל

Castelltallat

 Iberpotash כיל איבריה
Cabanasses מכרה

Súria-קרקעי3 ק”מכן

Iberpotash כיל איבריה 
Pou IV מכרה

Súria-קרקעי1 ק”מכן

מקטעים מסוימים הוגדרו קרקעי--69כרייהמדבר הנגבכיל רותם
שטחים לשימור

סמוך, ושטחים מסוימים -155כרייהמדבר הנגבכיל רותם,  אתר צפיר
הם שמורת טבע

מקטעים מסוימים הוגדרו קרקעי
שטחים לשימור

YPH מקטעים מסוימים הוגדרו קרקעי--10.5כרייהאתר הייקוכיל סין
שטחים לשימור

ניהול פעילות 
הכרייה של כיל

מתקנים תפעוליים הממוקמים בשטח או בסמיכות לאזורים מוגנים

 )Natural England( רשות הטבע הבריטית *
הגדירה מקטעים מסוימים בשטחי היערות 

הסובבים "יערות עתיקים"; חלק משטח 
הכרייה מוגדר "שטח ביצה בעל עניין מדעי 

מיוחד" )SSSI(; רשות הפארקים הלאומית 
זיהתה מספר אזורי שימור, לרבות שטחי 

ביצות, יערות ובתי גידול חופיים בתוך שטח 
הכרייה. ישנו SSSI המוגדר כמכיל מאובנים 
עתיקים בטווח של כ-400 מטרים מן האתר
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ניהול פעילות 
הכרייה של כיל

MM1, G4-EN13

סך השטח שהושפע אתר
וטרם שוקם

סך השטח שהושפע 
לראשונה ב-2015

סך השטח ששוקם 
לראשונה ב-2015

סך השטח שהושפע 
וטרם שוקם

41.6--41.6כיל ים המלח מי”ה – חימר

59.2--59.2כיל ים המלח מי”ה - אשלים

53.8--53.8כיל ים המלח מי”ה – צין

Iberpotash 155--155כיל איבריה

3,5811665283,219כיל רותם )כולל צפיר(

1,2703.51,050כיל סין YPH, אתר הייקו

שטח שהושפע או שוקם 
)הקטאר(

שותפות אקדמית – 
מחקר שיקום אקולוגי

כיל חתמה על חוזה מחקר עם המעבדה לאקולוגיה מרחבית באוניברסיטת בן גוריון שבנגב 

למחקר שיקום אקולוגי. המחקר כולל תוכנית ארבע-שנתית, בראשותו של פרופ' ירון זיו, בשיתוף 

הצוות המקצועי של כיל רותם ובתיאום עם המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים. 

בנוסף, אזור המחקר יהיה פתוח לביקורים לימודיים. 

שותפות אקדמית
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http://in.bgu.ac.il/Pages/news/rotemamfert-Ecological-restoration.aspx


G4-EN13

ניהול פעילות 
מעמד האזור על בסיס מצבו נכון לסוף מיקוםשטחשם בית הגידולהכרייה של כיל

2015
הצלחת צעדי 
השיקום כפי 

שאושרה על-ידי 
גורמים מקצועיים 

חיצוניים

שותפויות עם צדדים 
שלישיים

שטחי אחו באתר, 0.3אחו פרחי בר
בריטניה

בית גידול משופר לזנים כגון דבורים, 
פרפרים ועשים.

שיקום בוצע בשיתוף עם כן
מומחה צד שלישי.

תיבות קינון בשטח 

מיוער

שטחי יער 0.42
בבעלות כיל 

CPL בריטניה

התיבות נבנו והותקנו על-ידי כןשטחי קינון משופרים לציפורים ועטלפים.
עובד החברה בעצת מומחה 

צד שלישי.

תוכנית פעולה למגוון 

ביולוגי

שטחי יער 0.42
בבעלות כיל 

CPL בריטניה

לא ניתנה גישה לשטח בחודשים מארס-
ספטמבר, ולא ניתן היה לערוך סקרים 

כלשהם. הפעילות סדירה תתחדש במהלך 
.2016

כן

 Pla Santa Cecília

החודר לשטח 

 Costa de Calaf

)בית גידול משוקם(

10Vilafruns בית הגידול שוקם. כיל איבריה מטפלת
בתחזוקת המתקנים ושיקמה את הבריכה 

לאגירת מים מתוקים לצורך שילובה 
בסביבתה. המתקן הפך לתחנת עצירה 
ולשטח רבייה עבור עופות מים. בנוסף, 

הוקם שביל המוביל לבריכה על מנת להקל 
על רבייתם של דו-חיים )צפרדעים, קרפדות 

וטריטונים(.

השיקום בוצע על-ידי הרשויות כן
הסביבתיות. נכון להיום 

,כיל מבצעת את הבקרה 
והתחזוקה.

מעל כיל רותם

2,000

כל אתרי כיל 

רותם

שיקום תוך כדי כרייה: כולל שחזור קרקע 
באופן דומה לטופוגרפיה המקורית וחלוקה 

מחדש של שכבת הקרקע העליונה 
המקורית.

כל הפעילות מתבצעת תוך חלקית

שיתוף פעולה עם צד שלישי - 

רשות הטבע והגנים.

שטחי גידול מוגנים ומשוקמים 
)הקטאר(
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מיגור מינים פולשים בכיל ים המלח
ישראל היא מוקד של מגוון ביולוגי, הודות למיקומה הייחודי בצומת 

המחבר בין שלוש יבשות. שטחה של ישראל כולל אזורי חופים 

לאורך הים התיכון וים סוף, וכן מספר אזורי אקלים. בנוסף, 

ישראל ממוקמת על רשת נתיבי הנדידה העולמית של מינים 

שונים של ציפורים נודדות. 

אזור ים המלח מהווה סביבה מדברית ייחודית. במסגרת התוכנית 

הלאומית לשיקום ופיתוח אזור ים המלח, השיקה כיל ים המלח, 

בשיתוף רשות הטבע והגנים, מיזם רב-שלבי למיגור מיני צמחייה 

פולשים בשטח מפעלי כיל ים המלח ולחיזוק השמירה על המגוון 

הביולוגי.

במהלך השנים הקרובות תסיר כיל ים המלח, בסיועה ובהנחייתה 

של רשות הטבע והגנים, מיני צמחים פולשים, לרבות עצים 

וצמחייה אחרת, המצויים בשטחי המפעל. במקומם יושבו לאזור 

מינים מקומיים במקומות המתאימים לכך.  

תרומה לחיזוק אוכלוסיית העופות 
הדורסים בנגב - כיל רותם

בשנת 2007 החלה כיל רותם בשיתוף פעולה עם רשות הטבע 

והגנים, במסגרת מיזם להגדלת אוכלוסיית העופות הדורסים 

בנגב. בין יעדי המיזם: אספקת מזון לעופות, ניטור פעילותם 

וחינוך סביבתי בנושא עופות דורסים.

על אף שנרשמה ירידה באוכלוסיית העופות הדורסים בישראל, 

הריכוז הגדול ביותר של אתרי קינון מצוי באזור נגב.

צמצום זיהום אור – כיל ים המלח
אור מלאכותי מאפשר לנו לעבוד בכל שעות היממה, אך במקביל 

יוצר אתגרים בתחום המגוון הביולוגי, בשל הארת הסביבה. 

הארתם של האזורים הסמוכים בשעות הלילה מפרה את האיזון 

האקולוגי, יוצרת הפרעה לבעלי החיים ומשבשת תהליכים 

ביולוגיים המתרחשים רק בחשיכה. מתקני הייצור של כיל ים 

המלח ממוקמים באזורים רגישים מבחינה נופית ואקולוגית, ועל 

כן חשוב לכלול במערכת השיקולים את המערכות האקולוגיות 

הללו, בכדי לצמצם את הנזק הנגרם מפעילות המפעלים. 

חצרות קידוח שהיו לפני כן מוארות בכל שעות הלילה כעת 

מוחשכות. תאורה הנדרשת לצורכי עבודות תחזוקה דחופות 

במהלך הלילה )אירוע נדיר( ניתנת להפעלה הן מרחוק והן 

באופן מקומי. הפחתת זיהום אור יכולה להיות פשוטה וכרוכה 

רק בהסרתה או כיבויה של תאורה לא חיונית, הפחתת עוצמתם 

של מתקני התאורה, הגבלת שעות ההפעלה, או בחירה באמצעי 

תאורה חלופים כגון פנסים ממוקדים ולא פנסים המאירים 

מעגל רחב וסימטרי. החשכת התאורה בחצרות קידוח בשטחים 

פתוחים מפחיתה את "זיהום האור" הנגרם על-ידם וכן את 

עלויות האנרגיה. מיזם זה יצא אל הפועל הודות לצוות מחלקת 

החשמל בכיל ים המלח, ובשיתוף רשות הטבע והגנים.

ניהול פעילות 
הכרייה של כיל
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G4-EN14

אזור נחל חימרמצב שימור

4בסכנת הכחדה חמורה

8בסכנת הכחדה

10פגיע

14קרוב לסיכון

24ללא חשש

22לא הוערך

ניהול פעילות 
הכרייה של כיל

IUCN מספר הזנים הנכללים ב”רשימה האדומה” של ארגון

באתרי כיל בריטניה וכיל ספרד אין בתי גידול המושפעים מן 

הפעילות, שבהם מצויים מינים ב"רשימה האדומה" של מינים 

בסכנת הכחדה או ברשימות שימור ארציות או מקומיות. כיל 

רותם החלה בביצוע מחקר רב-שנתי לעניין מגוון ביולוגי. 

תהליכי הזיקוק באתר כיל בריטניה כרוכים בפליטות תוצרי-לוואי 

)בעיקר חמר, סיליקטים, מלח וסידן גופרתי( אל מי הים הצפוני. 

התוצאה היא אפקט החנקה מזערי על קרקעית הים, על אף 

שמחקרי קרקעית ים שנתיים מוכיחים שאף מין אינו נפגע 

כתוצאה מאפקט זה.  

באתר כיל בריטניה CPL נבנו תיבות קינון לעטלפים על-ידי 

עובד החברה, והותקנו במנהרה נטושה לכריית אבן ברזל. 

כל תיבות הקינון אוכלסו ובאזור מקננים מספר עטלפים.  

המחקר נערך על-ידי האקולוג ניר מעוז
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שלב 2

פיתוח מוצרים

שלב 1
חומרי גלם

שלב 3
ייצור ותפעול

שלב 5
שימוש במוצר 
וסוף חיי המוצר

שלב 4
לוגיסטיקה והפצה

שלב 2
פיתוח מוצר

כמובילה עולמית בתחום המינרלים המיוחדים, המחקר 

והחדשנות הן מאבני היסוד של עסקי כיל. בעת שהמחקר 

והחדשנות של החברה מתמקדים בפיתוח תהליכי ייצור, יישומים 

חדשים, פורמולציות ומוצרים עבור שלושת שוקי היעד העיקריים 

של כיל )חקלאות, מזון וחומרים מורכבים(, כיל דואגת להבטיח כי 

קריטריונים של קיימוּת יישקלו ויזכו להתייחסות. 

לאורך השנים כיל פיתחה ושיווקה מוצרים ופתרונות חדשניים 

רבים, וצברה מומחיות ניכרת בטווח רחב של תחומים שבהם 

היא פועלת. 

במהלך חמש השנים הקרובות בכוונת החברה להמשיך 

להרחיב, לאזן ולחזק את עסקיה, בין היתר על-ידי הרחבת עסקי 

הליבה בתחום המוצרים המיוחדים באמצעות מו"פ, יוזמות 

אורגניות, מיזמים משותפים ורכישות.

כיל תמשיך לשים דגש על קיימוּת כמרכיב מרכזי במיזמי המו"פ 

שלה, לרבות שימוש בחומרי גלם ממוחזרים כמקור לדשנים 

מתוצרתה.
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2013

2014

2016

2015

כמובילה עולמית בתחום המינרלים המיוחדים, חדשנות ומחקר 

ופיתוח )מו"פ( הן מאבני היסוד של עסקי כיל, וחיוניות לצמיחתה. 

יתרה מכך, מדובר ביסודות חיוניים בתוכנית האסטרטגית הגלובלית 

של כיל. פעילויות המו"פ מכוונות לצרכים העכשוויים והעתידיים 

בשווקים, תוך התמקדות בזיהוי שימושים נוספים למינרלים שמפיקה 

כיל ולנגזרותיהם.

מטרותיהם של הצוותים הבין-מגזריים שהוקמו בשנת 2014 על-ידי 

פורום המו"פ של הנהלת כיל, בראשות סמנכ"ל הטכנולוגיות של 

החברה, הן, בין היתר:

הרחבת הפורטפוליו של מוצרים חדשים וטכנולוגיות חדשות.  

פעילות שוטפת לשיפורים תהליכיים במתקני הייצור על ידי   

הורדת עלויות ייצור, אופטימיזציה תפעולית, צמצום זרמי שפכים 

והשפעות סביבתיות.

טיפוח ההון האנושי וההובלה הטכנולוגית.  

פעילויות מו"פ כוללות מחקר פנימי, שיתופי פעולה עם 

אוניברסיטאות ומכוני מחקר ופעילויות חדשנות ארוכות-טווח. בשנת 

2016 פעלה כיל לחזק באופן משמעותי את פעילויות המחקר 

העיקריות שלה עם צדדים שלישיים בשלושת שוקי הליבה: חקלאות, 

מזון וחומרים מורכבים. תוכנית המחקר האגרונומי, במסגרת שיתוף 

פעולה בין כיל למכון וולקני, הציגה את תוכנית העבודה השנתית 

הראשונה. החממה הטכנולוגית של כיל, כיל חדשנות בע"מ, 

המתמקדת בעיקר בפיתוח טכנולוגיות בשלבי פיתוח ראשוניים, 

המשיכה בעבודתה על ששה מיזמים פעילים, לצד שישה מיזמים 

נוספים הצפויים להיות מושקים במהלך הרבעון הראשון של 2017 

)למידע נוסף על כיל חדשנות, ראו עמ' 109 בדוח האחריות 

התאגידית של כיל לשנת 2015(. 

חדשנות 
בלתי-פוסקת

הבטחת המהימנות בוצעה בגין 
הוצאות מחקר ופיתוח של כיל לשנת 

2016, כמתואר בדוח זה בלבד.

מיזמי מו"פ

הוצאות מו"פ בכיל
 מיליוני דולר

83
מיליון דולר

87
מיליון דולר

74
מיליון דולר

73
מיליון דולר
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 חדשנות
בלתי-פוסקת

התמקדות המו"פ של כיל בתחום המוצרים במהלך 2016 

כוללה מכוון רחב של פעילויות, החל בפיתוח דשן חדש מהזרמות 

שפכים, עבור ביישומים לחסכון במים ושיפור זמינותם של דשנים 

בסביבת שורשי הצמח, טכנולוגיות חדשות להגברת יעילות 

השימוש בחומרי הזנה והמשך פיתוח מעכבי בערה ידידותיים 

לסביבה ליישומי טקסטיל, וכלה בטכנולוגיות מבוססות ברום 

לאחסון אנרגיה. צוותי המו"פ השיקו שני מוצרים חדשים 

ליישומי מוצרי טיפוח ומשחות החתלה לתינוקות, כמו גם מוצרים 

חדשים המבוססים על חלבוני חלב, ופיתוחים רבים אחרים. בין 

פעילויות המו"פ הנוספות שהתבצעו במהלך 2016 ניתן למנות 

פיתוח שיטות לשיפור מערכות טיהור שפכים ולהפחתת פליטות 

מזהמים לאוויר ופסולת מוצקה. 

בעת פיתוחם של תהליכי ייצור, פורמולציות ומוצרים חדשים, 

כיל דואגת להבטיח כי קריטריונים של קיימוּת יישקלו ויזכו 

להתייחסות. כך למשל, במהלך השנה התמקדה כיל מוצרים 

תעשייתיים בשיפור תהליכי הייצור תוך יישום עקרונות של "כימיה 

ירוקה", כגון צמצום השימוש בממסים אורגניים. בנוסף, עושה 

כיל שימוש נרחב ב"אינדקס קיימוּת" המנחה את פעולותיה 

בפיתוח מוצרים ותהליכים חדשים )למידע נוסף אודות "אינדקס 

הקיימוּת", ראו עמ' 93 בדוח האחריות התאגידית של כיל לשנת 

.)2014
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כיל מפתחת מוצרים ושיטות אשר יאפשרו לה ליטול חלק בכלכלה 

מעגלית. אחד הנתיבים לכך הוא סגירת המעגל של הזרמות 

פסולת. בשני מגזרי הפעילות של כיל, החברה עורכת ניסויים 

פורצי-דרך במוצרים ותהליכי ייצור, שנועדו לסגור מעגלים ולייצר 

מוצרים חדשים מפסולת. 

במגזר המינרלים החיוניים, כיל פועלת לאיתור מקורות חדשים 

לזרחן, מינרל חיוני לגידולם של צמחים בריאים. סלע פוספט הוא 

משאב שהולך ומידלדל, ועל כן הפיתוח והשימוש בשיטות להשבה 

ומִחזוּר של פוספטים ממקורות אחרים הינו בעל חשיבות. בין 

המקורות החלופיים ניתן למנות שפכים סניטריים, זבל בעלי חיים 

ופסולת אפר.

במגזר הפתרונות המיוחדים מתמקדת החברה בהשבת ברום 

מזרמי פסולת שונים )למידע נוסף, ראו עמ' 107(.  

סוגרים מעגל – תוכנית הפעולה של 
האיחוד האירופי למען כלכלה מעגלית

הנציבות האירופית אימצה מדיניות חדשה שמטרתה 

יצירתה של כלכלה תחרותית, יעילה מבחינת שימוש 

במשאבים, דלת פחמן ובת-קיימא. חבילת הכלכלה המעגלית 

תשפר משמעותית את התחרותיות של כלכלת האיחוד 

האירופי באמצעות הגנה על עסקים מפני הידלדלות 

משאבים ותנודתיות מחירים, סיוע ביצירת הזדמנויות עסקים 

חדשות ודרכים חדשניות ויעילות יותר לייצור ולצריכה. 

החבילה תביא ליצירת מקומות עבודה מקומיים בכל רמות 

ההכשרה, והזדמנויות לגיבוש ואינטגרציה חברתית. בה 

בעת, תוביל לחסכון באנרגיה ותסייע במניעת נזק בלתי-

הפיך הנובע מהידלדלות המשאבים בקצב העולה על יכולתו 

של כדור הארץ לחדשם, במונחי אקלים ומגוון ביולוגי ובמונחי 

זיהום המים, הקרקע והאוויר. 

באמצעות הנעת פעילות בת-קיימא במגזרי מפתח ויצירת 

הזדמנויות עסקיות חדשות, תסייע התוכנית במימוש 

פוטנציאל הצמיחה והתעסוקה הטמון בכלכלה המעגלית. 

eco-( התוכנית כוללת מחוייבות מקיפה לעיצוב אקולוגי

design(, פיתוח גישות אסטרטגיות ביחס לפלסטיקה 

וכימיקלים, יוזמה מרכזית למימון מיזמים חדשניים במסגרת 

 ,Horizon 2020 תוכנית המחקר של האיחוד האירופי

ופעולה ממוקדת בתחומים כדוגמת פלסטיקה, פסולת מזון, 

חומרי גלם חיוניים, פסולת כרייה ותעשייה, צריכה ורכש 

ציבורי. 

כלכלה מעגלית – האיחוד האירופי )אנגלית(

כלכלה מעגלית )אנגלית(

הצעד הבא 
קדימה בדרך 

לכלכלה מעגלית
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הצעד הבא 
קדימה בדרך 

לכלכלה מעגלית

פלטפורמת חומרי ההזנה – 
שותפות ליצירת "כלכלה מעגלית" 

עבור זרחן
החיים על פני כדור הארץ תלויים בחומרי הזנה. חנקן, זרחן 

ואשלגן )N, P ו-K( הם שלושה מחומרי ההזנה העיקרים הדרושים 

לגדילתם של צמחים ומהווים יסודות חיוניים בשרשרת אספקת 

המזון העולמית. נכון לעת הזו, אין בנמצא תחליפים מלאכותיים 

לזרחן ואשלגן. 

 ,)Nutrient Platform( "כיל חברה ב"פלטפורמת חומרי ההזנה

רשת חוצת-מגזרים של גופים הולנדיים, הדוגלת באימוץ גישה 

פרגמטית להידלדלות מקורות הזרחן. פלטפורמת חומרי ההזנה 

מאחדת בתוכה את מגזרי המים, החקלאות, הפסולת והכימיה, 

גורמי ממשל, מכוני ידע וארגונים לא-ממשלתיים, במטרה 

להגשים את היעד – השבת זרחן מזרמי "פסולת", מִחזוּרוֹ, ושימוש 

יותר בר-קיימא בזרחן.
פלטפורמת חומרי ההזנה – 

סיפור ההצלחה של כיל )אנגלית(

פלטפורמת חומרי ההזנה )אנגלית( 

כיל היא אחד מסיפורי ההצלחה של פלטפורמת חומרי ההזנה. 

כיל היא אחת החברות המובילות בהולנד בתחום מִחזוּר 

פוספטים. דוגמה טובה לכך היא שיתוף הפעולה בין מפעל 

 ,Waternet הפוספטים של כיל באמסטרדם לבין חברת המים

החברה גם היא בפלטפורמה. Waternet אוספת משקעים 

שונים ממערכת השפכים של אמסטרדם, ולרבות המינרל 

הפוספטי סטרוביט )struvite(. כיל משתמשת בסטרוביט כחומר 

גלם, במסגרת תהליכי הייצור שלה, כמקור לזרחן, חנקן ומגנזיום. 

היעד שקבעה לעצמה כיל דשנים הוא להחליף 15,000 טון 

מטרי של סלע פוספט כרוי, או ראשוני, בחומרי גלם שניוניים, 

דוגמת בוצת שפכים, אפר, אפר בשר ועצמות טחונות, אפר עצים 

וסטרוביט עד שנת 2025. באוקטובר 2016 נחתם הסכם בין 

כיל וחברות נוספות בפלטפורמת חומרי ההזנה לבין ממשלת 

 Ambition Nutrients( "2018 הולנד – "יעד חומרי הזנה

2018(, לקידום מִחזוּר חומרי הזנה.

 "חשיבותם של פיתוחים אלו רק תלך ותגבר בעתיד. 
בטווח הארוך, רק חברות שיתרמו באופן פעיל לכלכלה 

המעגלית ישרדו"

 Kees Langeveld, סמנכ"ל פיתוח עסקי בכיל

 "...דוגמה מעוררת השראה לסגירת מעגל הפוספט"

 Sharon Dijksma, שרת הגנת הסביבה ההולנדית

 כיל בע״מ | דוח אחריות תאגידית 2016  79

דבר יו"ר הדירקטוריון 
והמנכ"ל

אחריות 
סביבתית

אחריות 
חברתית

אודות 
הדוח

כיל - סקירה
תאגידית

ממשל תאגידי 
ואחריות כלכלית

https://www.nutrientplatform.org/en/
https://www.nutrientplatform.org/en/
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חדשנות בת-קיימא: השבות נגזרות 
זרחן מפסולת 

טכנולוגיית RecoPhos, שנרכשה לאחרונה על-ידי כיל, 

מאפשרת לחברה לייצר מספר סוגים של נגזרות זרחן מתוצאי 

פסולת. הטכנולוגיה כרוכה בחימום אפר עשיר בפוספט )כגון זה 

הנוצר מאִפרוּר בוצת שפכים( על מנת לאדות את הזרחן. התהליך 

מאפשר שימוש חוזר בפסולת זרחן ומעניק לה חיים שניים, תוך 

 .P4 הפחתת התלות בפוספטים מיובאים ונגזרותיהם, דוגמת

טכנולוגיה מתקדמת זו תתרום לחיזוק מעמדה של כיל בענף 

הזרחן ותצעיד את החברה צעד נוסף קדימה בדרך לכלכלה 

מעגלית. 

בכוונת כיל לערוך ניסוי )פיילוט( של טכנולוגיה חדשנית זו במתקן 

מיוחד באחד מאתרי הייצור באירופה. לאחר השלמתו המוצלחת 

של הפיילוט, מתכננת כיל להתקדם בהדרגה בהקמת של ארבע 

יחידות ייצור בהיקף גדול באירופה ובארה"ב. עם כניסתן של 

יחידות ייצור אלה לפעילות מלאה, מתכננת החברה לעשות 

שימוש בעד 400,000 טון של אפר פסולת מדי שנה. היחידה 

הראשונה בהיקף גדול צפויה להיות מושלמת במהלך 2020. 

התפוקות מיחידות אלה תשמש כחומר גלם בייצור מוצרי ההמשך 

של מגזר המוצרים המיוחדים  )למשל, בתוספי חומרי סיכה 

ובמעכבי בערה(.

הצעד הבא 
קדימה בדרך 

לכלכלה מעגלית

"RecoPhos היא טכנולוגיה שמשנה את הכללים, 
היות ויש בנמצא כמות בלתי-נדלית של בוצת שפכים 
ואפר... אנו מאמינים שבטווח הארוך, הדרך היחידה 
לשרוד כחברה הנותנת מענה לצרכים החיוניים של 
האנושות היא באמצעות חיפוש מתמיד אחר שיטות 
חדשניות למִחזוּר פסולת. התחלנו למחזר פוספטים 
לפני שבע שנים... וכעת אנו מרחיבים פעילות זו גם 

למגזר הפתרונות המיוחדים שלנו."

 Kees Langeveld, סמנכ"ל פיתוח עסקי בכיל

פיתוח מוצרים בעלי ערך קיימות 
Iberpotash מוגבר בכיל איבריה

סטרוביט )Struvite( הוא מינרל המורכב ממגנזיום, אמוניום 

ופוספט. הרכבו זה הופך אותו למוצר בעל פוטנציאל שיווק 

לתעשיית הדשנים. ייצור סטרוביט הוא אחד התהליכים 

האפשריים להסרה והשבה של זרחן ממי שפכים.

מי השפכים הנוצרים מפעילות אנושית )או מזבל בעל חיים( 

מכילים בדרך כלל אמוניום ופוספט. השפכים מעורבבים עם 

מגנזיום לצורך בקרה על תהליך ההתגבשות של הסטרוביט.

פרויקט מחקר ופיתוח חדשני בכיל איבריה תורם להגברת ערך 

הקיימוּת של סטרוביט באמצעות השימוש במגנזיום, תוצר-לוואי 

של תהליך ייצור האשלג. סגירת המעגל מושגת באמצעות השבת 

חומרי הזנה משפכים הנובעים מפעילות אנושית, זבל בעלי חיים 

ושפכים תעשייתיים לייצורו של דשן, המשמש בתורו לייצור מזון 

הנצרך על-ידי בני אדם ובעלי חיים.  

טכנולוגיה בלעדית לטיהור מים לשימושים חקלאיים ואחרים 

כיל חיפה דח"כ חתמה על הסכם עם מכון המחקר מיג"ל שבגליל, לפיתוח טכנולוגיה בלעדית לשימושים חקלאים או הפחתת 

שפכים תעשייתיים. ההסכם מתיר לכיל לפתח, לייצר ולמכור חומרים המפותחים במכון מיג"ל. השלב הניסיוני של פיתוח 

הטכנולוגיה בוצע במימון כיל חדשנות.
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כיל חדשנות היא החממה הטכנולוגית של החברה, שנועדה 

לאתר ולפתח טכנולוגיות חדשניות ממקורות חיצוניים בתחומים 

הקשורים לפעילות כיל, על מנת לשלב ידע חיצוני בכיל תוך 

 )Open Innovation( "שימוש במתודולוגיית "חדשנות פתוחה

ולהטמיע ידע במסגרת היחידות העסקיות של כיל. הנושאים 

שבהם מתמקדת כיל חדשנות מוגדרים כפועל יוצא של צרכי 

יחידותיה העסקיות של כיל, ונוגעים לקיימוּת ולפיתוחים 

טכנולוגיים המועילים לסביבה ולחברה האנושית, שמטרתם, 

למשל, הגדלת תפוקת היבול של גידולים חקלאיים, שיפור 

האיכות, הכמות והזמינות של מזון ושיפור תנאי החיים.

פעילויות כיל בתחום החדשנות מתמקדות באיתור ובדיקה של 

טכנולוגיות חלוציות באוניברסיטאות, מכוני מחקר, חממות 

טכנולוגיות, מיזמי הזנק )סטארט-אפ( וקרנות הון סיכון בישראל 

וברחבי עולם.

אינדקס קיימוּת לפיתוח מוצרים
בהתאם למחויבותה של כיל לפיתוח בר-קיימא, כמו גם 

למאמציה לצמצם את ההשפעה הסביבתית לכל אורך 

שרשרת הערך, כוללת החברה קריטריונים סביבתיים 

ובריאותיים במסגרת ניתוח המוצרים שלה כבר בשלב 

הפיתוח הראשוני. קריטריונים אלו משמשים כבסיס 

לאינדקס קיימוּת אשר במסגרתו נמדד ומדורג כל מוצר ומוצר 

במהלך תהליך פיתוחו, בהתאם לפרמטרים מוגדרים. שינויים 

מוכנסים בתהליך הפיתוח בהתאם לתוצאות. אינדקס 

הקיימוּת מבוסס זה מכבר בתהליכי הפיתוח בכיל מוצרים 

תעשייתיים. במהלך 2016 אומץ אינדקס הקיימוּת גם בכיל 

תוספים מתקדמים ובכיל דשנים מיוחדים.

)IMI-כיל חיפה )תמי
כיל נהנית משירותיו ופיתוחיו של מכון מחקר ברמה עולמית, כיל חיפה )תמי-IMI( – מרכז המחקר והפיתוח המרכזי של כיל, 

בו פועלת קבוצה של מומחי טכנולוגיה מנוסים ומיומנים. המומחיות, הניסיון והידע שנצברו במכון תמי-IMI ממונפים על-ידי 

כיל ומשמשים ככוח מניע לצמיחה בת-קיימא וליצירת ערך מוסף עבור לקוחות החברה בשלושת שווקי-הקצה של כיל. המכון 

מספק מגוון רחב של שירותים, לרבות מחקר ופיתוח, ייצור, בדיקה, ומבחר רחב של אמצעי ניתוח עבור לקוחות מתעשיית בקרת 

האיכות בתחומי הכימיקלים, הפרמצבטיקה, המזון והסביבה. הצוות המקצועי במכון כולל מומחים בתחומי הכימיה, ההנדסה, 

המיקרוביולוגיה והכימיה האנליטית והקורוסיבית.

כיל חדשנות

)IMI-כיל חיפה )תמי

כיל חדשנות
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כיל משיקה טכנולוגיית סוללות חדשנית לאחסון אנרגיה

אחסון אנרגיה משמעו לכידתה או אחסונה של אנרגיה שהופקה על מנת לעשות בה שימוש במועד מאוחר יותר. אחד האתגרים 

הגדולים ביותר הניצבים בפני הצלחתן של טכנולוגיות אנרגיה מתחדשת הוא היכולת להבטיח אספקה קבועה ועקבית. אחסון 

אנרגיה ממקורות מתחדשים )דוגמת אנרגיה סולארית או אנרגיית רוח( במהלך הפקתה מבטיח זמינות של אנרגיה גם בשעות שפל 

בתפוקה. המעבר לאנרגיות מתחדשות מהווה אתגר חברתי חשוב. כיל פיתחה תערובת כימיקלים ייחודית עבור סוללות זרם אבץ-

ברום, המתאימות במיוחד לאחסון כמויות גדולות של אנרגיה. סוללות אלו תורמות למאמצים לפתרון בעיית אחסון האנרגיה.

באמצעות פיתוח התערובות הכימיות המיוחדות, ומִחזור החומרים, מבטיחה כיל שטכנולוגיה זו היא בת-קיימא באופן מלא לרבות 

לאחר תום השימוש במוצר. טכנולוגיית אחסון האנרגיה החדשנית מתוצרת כיל מספקת תמיכה כימית מלאה ליצרני סוללות זרם 

אבץ-ברום.

נכון להיום, כיל היא החברה היחידה בעולם המסוגלת לספק פתרון מלא ושלם לאתגר זה. בשנת 2016 זכו הישגי כיל בתחום 

להכרה מטעם איגוד תעשיות הכימיה הלאומי של הולנד )VNCI(, כאשר הוכרזה כמועמדת לפרס הטיפול האחראי במוצר 

)Responsible Care( בהולנד. הפרס, המוענק מדי שנה, מהווה הכרה בפרקטיקות יוצאות-דופן בתחום טיפול אחראי במוצר 

ופיתוח בר-קיימא בתעשייה הכימית.

למידע נוסף אודות פרוייקט חדשני זה, ראו עמ’ 112 בדוח האחריות התאגידית של כיל לשנת 2015 .

חדשנות באחסון 
אנרגיה

הזדמנויות לאחסון אנרגיה )אנגלית(

טכנולוגיה חדשנית, מבוססת 
ברום, לאחסון אנרגיה )אנגלית( 

טכנולוגיית סוללות חדשנית 
ומבוססת ברום בהולנד )אנגלית(
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G4-PR1

חדשנות באחסון 
אנרגיה

פרובסקייטים מבוססי ברום – הדור 
הבא של תאים סולריים – פותח 
בשיתוף האוניברסיטה העברית

כיל חדשנות, בשיתוף ד”ר ליעוז אתגר מהמכון לכימיה

באוניברסיטה העברית בירושלים, פיתחו חומר פרובסקייטי

ייחודי לשימוש בדור הבא של תאים פוטו-וולטאיים. פרובסקייטים

נתפסים, הן בחוגים אקדמיים והן בתעשייה, כחומרי הדור הבא

של התאים הסולריים. הם מספקים יחס עלות-תועלת משופר

בהשוואה לסיליקון ומצויים בפיתוח מהיר כחלופה תעשייתית

בעלת היתכנות. בניגוד לפרובסקיטים הנפוצים כיום, מבוססי 

ִֹיד, פרובסקייטים מבוססי ברומיד מציעים יתרונות ייחודיים. כיל  יוד

חדשנות רכשה רישיון לטכנולוגיה פורצת דרך זו מחברת ‘יישום’, 

החברה למסחור טכנולוגיות של האוניברסיטה העברית. 

עבודתו של ד"ר אתגר מביאה ליצירת תאים סולריים המתאפיינים 

ביעילות שימור אנרגיה ברמות שיא, מתח מעגל פתוח גבוה 

ויציבות גבוהה. המתח הגבוה הוא בעל חשיבות מיוחדת כאשר 

בוחנים חיבור בין התאים לבין סוללות. היציבות היא האתגר 

הגדול ביותר בתחום הפרובסקיטים, והשימוש בברום נותן מענה 

משמעותי לחשש זה.   

הצלחת מו"פ לאחסון אנרגיה 
חשמלית

יחידת התוספים המתקדמים של כיל, הממוקם בלָאֶדנבּוּרג 

שבגרמניה, מבצע מחקרים בתחום סוללות מבוססת ליתיום. 

בשנת 2012 הגישה היחידה בקשה לרישום פטנט על סוללה 

שפיתחה, המתמקד במיטוב צעדי הייצור ובשיפור איכות חומרי 

האלקטרודות.  

ניסויי מעבדה מוצלחים, ולאחריהם שלב פיילוט שנערך 

בשיתוף פעולה עם לקוח, הובילו לפיתוח דור שני של המוצר. 

הרכיבים הקנייניים הם הסוללה, המשמשת כגורם מפזר לחומר 

האלקטרודות, וכן כגורם מאגד להצמדת חומר האלקטרודות לפני 

השטח המתכתיים של התא. תאים אלו מהווים את הרכיב הקטן 

ביותר במאגרי הרשתות, המשמשות כחוצץ ביניים לאחסון אנרגיה 

חשמלית.

המאמץ המשותף של כיל תוספים מתקדמים עם הלקוח נחשבו 

להצלחה כבירה, כאשר כיל תוספים מתקדמים מילאה תפקיד 

מפתח בפיתוח ובקידום המוצר משלב ההמצאה במעבדה לשלב 

המסחרי ולייצור במפעל. מאגר הרשתות הראשונים יצאו לשוק 

בסוף 2016, והצפי להתרחבות עסקיו של הלקוח מבטיח ביותר.   

אנו שמחים מאוד על שיתוף הפעולה עם גורם מוביל בשוק בתחום הברום כגון כיל, ומאמינים שהיא 
השותפה המושלמת הדרושה כדי להצעיד קדימה את הטכנולוגיה הייחודית הזאת, המאפשרת שיפור 

משמעותי ביעילות של תאים סולריים, לשלב מוצר מסחרי בשוק."

 יעקב מיכלין, נשיא ומנכ"ל יישום

הדור הבא של תאים סולריים 
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שלב 2
פיתוח מוצר

שלב 3

ייצור ותפעול

שלב 1
חומרי גלם

שלב 5
שימוש במוצר 
וסוף חיי המוצר

שלב 4
לוגיסטיקה והפצה

שלב 3
ייצור ותפעול

כיל מיישמת תוכנית שנועדה ליצור תרבות של מצוינות תפעולית 

בכל רבדיה של הקבוצה. מטרת התוכנית היא להפעיל אמות 

מידה של פרקטיקות מיטביות, הן תפעוליות והן ניהוליות, בכל 

מתקני הייצור של החברה ומערכות מצוינות תפעולית לניהול 

ייצור וניהול אמצעים. התוכנית כוללת פיתוח של "מפת דרכים 

לשינוי" ביחס לכל אחד ואחד ממתקני כיל, וכן טיפוח "מנהיגי 

שינוי" האחראים להטמעת תרבות של מצוינות תפעולית בכל 

פעילויותיה של כיל.   

סיפורי הצלחה - קיימוּת

צוותי שיפורמצוינות תפעולית
כיל הקימה צוותי שיפור שנועדו להגביר את היעילות ולגבש 

פתרונות באמצעות ניצול הידע והניסיון של העובדים בשטח. 

צוותי השיפור בוחרים את נושאי עבודתם על בסיס חשיבותם 

ומשמעותם של הנושאים, הזמן והמשאבים הדרושים לטיפול 

בסוגיה, יכולת המדידה של השיפור, ופוטנציאל הפיקוח ובקרת 

הנושא לאורך זמן. 

פעילות צוותי השיפור מעודדת יצירתיות בקרב העובדים, הפרייה 

הדדית, ניתוח מעמיק וחקירה שיטתית של סוגיות, ובכך תורמת 

לתחושת הסיפוק של העובדים ומחויבותם למקום העבודה, 

ולהצלחתם של הפרויקטים השונים.

צוותי שיפור שהוכיחו שעבודתם אכן ניתנת ליישום בשטח, 

מועמדים לפרסים ומועמדותם נשקלת על-ידי ועדת  התמריצים. 

הצעות הנוגעות לבטיחות ולאקולוגיה מעוברות לאישור הוועדה 

לבטיחות ואקולוגיה וזוכות בפרסים לפי שיקול דעתה של הוועדה. 
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G4-DMA

יעילות אנרגטיתמצוינות תפעולית
כיל משקיעה מאמצים רבים בהגדלת יעילות צריכת האנרגיה שלה 

וכן בצמצום כמויות האנרגיה הנצרכות במתקניה וטביעת הרגל 

הפחמנית שלה באמצעות יישום תוכנית מקיפה ליעילות אנרגטית 

בכל רחבי הארגון. התוכנית מופעלת תוך שימוש במתודולוגיה 

אחידה הניתנת ליישום בכל אתרי כיל. מיזמי ההתייעלות 

האנרגטית העיקריים, שיושמו עד כה כוללים את מיטוב הבקרה 

והשימוש בציוד הייצור במתקנים שונים, שימוש חוזר באנרגיית 

חום עודפת הנוצרת בארובות של מתקני הייצור, שיפור היעילות 

בהפקת קיטור ואוויר דחוס, ופריסה של מערכות בקרה מתקדמות 

להשבתה אוטומטית של מערכות חשמל, תאורה ומיזוג אוויר.

בנוסף, כיל פועלת ליישום שינויים התנהגותיים במטרה להפחית 

את צריכת האנרגיה על בסיס קבוע. במסגרת התוכנית, כיל 

מפעילה מערכות ניהול אנרגיה חדשות ומשופרות, והציבה 

לעצמה יעד של קבלת הסמכה לפי תקן ISO 50001 או תקן 

פנימי מקביל עבור כל המתקנים עתירי האנרגיה של החברה, 

וזאת בתהליך מדורג עד שנת 2020. 

תוכנית היעילות האנרגטית של כיל הביאה לחסכון כולל בעלויות 

בסכום של כ-26 מיליון דולר בשנת 2016, בהשוואה לשנת 

הבסיס 2013. מטרת התוכנית היא להגיע לחסכון שנתי של 45 

מיליון דולר בעלויות אנרגיה עד שנת 2020, בהשוואה לשנת 

2013 )כלומר, 58% מהמטרה הושגה עד סוף שנת 2016(. 

החיסכון המצטבר באנרגיה מאז הקמתו של המרכז למצוינות 

אנרגטית בשנת 2005 מוערך כיום בכ-115 מיליון דולר )לא כולל 

חיסכון הנובע מן המעבר לגז טבעי(.

שימוש באנרגיות מתחדשות
בשנים האחרונות, עם פיתוחן של טכנולוגיות חדשות, מדינות 

רבות החלו לעודד ולפתח שימוש באנרגיות מתחדשות בקנה- 

מידה רחב. כיל מגדילה גם היא בהדרגה את היקף הרכישה של 

חשמל וקיטור ממקורות חיצוניים המופק מאנרגיות מתחדשות 

במדינות שבהן היא פועלת ושבהן מקורות אנרגיה כאמור הם 

זמינים. רבים מאתרי כיל באירופה )דוגמת כיל גרמניה לאדנבורג 

ואנגלסברג, כיל הירלן בהולנד, וכל אתרי הייצור של כיל איבריה 

Fuentes( רוכשים חשמל מספקים העושים שימוש חלקי 

באנרגיות מתחדשות לצורך הפקת חשמל, בשיעורים משתנים 

בתמהיל הדלקים שלהם. כיל ברזיל SDJC וכיל קנדה קאמלופּּס 

רוכשות חשמל המופק בעיקרו באמצעים הידרואלקטריים.

בנוסף, אחת החברות שנרכשו לאחרונה על-ידי כיל – כיל 

אוסטריה הארטברג – פועלת למעשה בניטרליות פחמן מלאה 

, כיוון שהיא צורכת אך ורק אנרגיה מתחדשת )בעיקר ממקורות 

הידרואלקטריים( וקיטור מתחדש )המופק משבבי עץ העומדים 

בתקן מקור אנרגיה מתחדש(.

 כיל בע״מ | דוח אחריות תאגידית 2016  85

דבר יו"ר הדירקטוריון 
והמנכ"ל

אחריות 
סביבתית

אחריות 
חברתית

אודות 
הדוח

כיל - סקירה
תאגידית

ממשל תאגידי 
ואחריות כלכלית



2016 2015 2014 2013 2012 2011 שנה

ציון אחד משולב
שני ציונים נפרדים

 )גילוי, ביצועים(
מתודולוגיית הערכה

A- 99B 98A 98B 84B 90B ציון CDP - כיל

B 87C 80C 72C 68C 64C ממוצע ענף החומרים

פרויקט דיווח פחמןמצוינות תפעולית
כיל הגישה דוח מקיף אודות מאזן פליטות גזי החממה 

 Carbon( שלה במסגרת פרויקט דיווח הפחמן הבינלאומי

Disclosure Project – CDP(, וכן אודות האסטרטגיה 

התאגידית שלה ביחס לשינוי אקלים. זוהי השנה השביעית 

ברציפות שבה מגישה כיל דיווח כאמור.  

הודות לדיווחיה המקיפים של כיל ולמאמציה בתחום, זכתה כיל 

בציון A- מטעם ה-CDP, הציון השני הגבוה ביותר האפשרי, 

עבור הדוח שהגישה לשנת 2016. הציון שקיבלה כיל לשנת 

2016 הוא הציון הגבוה ביותר שהושג אי-פעם על-ידי חברה 

שבסיסה בישראל, מציב את החברה ב-25% העליונים מתוך 

כ-2,400 החברות המדווחות בכל רחבי העולם, והוא הציון השני 

הגבוה ביותר מקרב כל חברות ייצור הדשנים הגלובליות. למידע 

נוסף אודות פרויקט ה-CDP, ראו עמ' 143 בדוח האחריות של 

כיל לשנת 2015.  

יישום מערכת ניהול מידע בתחום 
הקיימוּת

הצורך של כיל במערכת דיווח בתחום הקיימוּת עלה במהלך 

השנים האחרונות, לאור ציפיותיהם הגוברות של מחזיקי העניין 

בכיל כי החברה תהא מחויבת לדיווח תקופתי ומערכתי ביחס 

לסוגיות רבות בתחום הקיימוּת, וזאת דרך מספר הולך וגדל 

של מסגרות דיווח קיימותּ שונות. בין מסגרות דיווח אלה ניתן 

למנות דיווחים רגולטוריים )דוגמת PRTR( דיווחים וולונטריים 

)דוגמת דוח האחריות התאגידית השנתי של כיל, CDP , מעלה, 

טיפול אחראי במוצר, ועוד(, וכן דיווחים פנימיים בחברה )דוגמת 

הדיווחים החודשיים למרכז המצוינות הסביבתית ולמרכז 

למצוינות בבטיחות(. מכלול דיווחים זה מצריך איסוף מתמשך 

של אלפי פריטי מידע מכל אתריה של כיל – לרבות נתונים 

הנוגעים לצריכת אנרגיה ומים, פליטות לאוויר ופסולת, ארועים 

בתחומי הסביבה והבטיחות ורבים אחרים. מידע זה נאסף, 

באופן מסורתי, באמצעות תבניות קבצי אקסל שונות, שהובילו 

לעבודה מיותרת ופוטנציאל לשגיאות, כמו גם לתיעוד וגיבוי 

בלתי-מספקים של המידע.

כתוצאה מכך, כיל החליטה ליישם מערכת דיווחי קיימוּת 

ממוחשבת מובילה בשם SoFi – פתרון מרכזי, מבוסס-ענן, 

לאיסןף ודיווח מידע בתחום הקיימוּת. המערכת מופעלת כיום 

במעל 50 אתרי כיל בכל רחבי העולם, ומאפשרת לחברה לבצע 

איסוף ודיווח יעיל ומערכתי של מידע בתחום הקיימוּת, המיועד 

להפצה במסגרת דוח אחריות תאגידי זה ובדיווחים אחרים 

בתחום הקיימוּת.

הבטחת המהימנות בוצעה 
 CDP כיל וציון - CDP בגין ציון

ממוצע ענף החומרים, לשנים 
2011-2016, כמתואר בדוח 

זה בלבד.

דוח כיל ל-CDP )אנגלית(

פרויקט דיווח פחמן 
)CDP( )אנגלית(

86   כיל בע״מ | דוח אחריות תאגידית 2016

דבר יו"ר הדירקטוריון 
והמנכ"ל

אחריות 
סביבתית

אחריות 
חברתית

אודות 
הדוח

כיל - סקירה
תאגידית

ממשל תאגידי 
ואחריות כלכלית

https://www.cdp.net/en
http+A1:E71s/2016/40/22340/Climate%20Change%202016/Pages/DisclosureView.aspx


ניהול מקיף של חומרים מסוכניםמצוינות תפעולית
כיל מפעילה מערכת לניהול מקיף של חומרים מסוכנים, 

 )ERP( המבוססת על מערכת ייעודית לניהול משאבים בעסקים

ועוסקת במצבי חירום, כמו גם מערכות ניהול בטיחות ונגישות.

חלק מן החברות אף מפעילות מערכת ממוחשבת לבקרת 

משלוחים של כלל החומרים ולניהול האריזה וסימוני המשלוחים. 

כיל מקיימת בקרה על יעדי זמן תיקון תקלה )RTO( להגנה כנגד 

הסיכון לתקריות. 

למידע נוסף בנושא זה ובנושא מערכת ה-ERP, ראו דוח 

האחריות התאגידית של כיל לשנת 2014.

מתקן טיהור שפכים ייחודי בכיל ים 
המלח 

במסגרת נוהל התחזוקה השגרתי, רכבי עבודה בכיל ים 

המלח נדרשים לעבור שטיפה כדי להסיר מהם שאריות 

בוץ ומלח ולשמור על הרכבים במצב תקין. השפכים 

הנוצרים בתהליכי השטיפה כוללים שמנים מינרליים ולא 

ניתן להזרימם לים. טיהור ביולוגי של מי השפכים אינו 

אפשרי בשל רמת המליחות הגבוהה שלהם. 

על מנת לפתור בעיה זו, הקימה כיל ים המלח מתקן טיהור 

שפכים ייחודי בסמוך למוסך רכבי העבודה. במהלך שנת 

2016 טופלו במתקן מעל 2,000 מ"ק שפכים ברמת 

מליחות וזיהום גבוהה במיוחד )הכוללים שמנים מינרליים 

ברמה של אלפי PPM(, עד להפיכתם לשפכים שניתן 

להשיבם לים, עם רמת שמנים מינרליים הנמוכה מסף 

האיתור. 

מיזם זה מאפשר לכיל לטפל במי השפכים המופקים 

בתהליכי הייצור באופן פנימי. 
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G4-PR1

גיבוש חזון בר-קיימא: מאמץ 
משותף מוביל ל"שאיפה בת-קיימא 

2030" בכיל מוצרים תעשייתיים 
Terneuzen

 Zeeland שיתוף פעולה ייחודי בין קבוצת חברות תעשייה באזור

 ,Terneuzen שבהולנד, עליהן נמנית כיל מוצרים תעשייתיים

לבין איגוד נמלי הים של Zeeland והפדרציה הסביבתית של 

הולנד, הוביל לגיבושו של מסמך "שאיפה בת-קיימא 2030" 

)Sustainability Ambition 2030(. על אף שלכל אחד מן 

הצדדים המעורבים יש אינטרסים שונים, כולם מכירים בכך שיש 

להתייחס לסביבה ולכלכלה כאל מכלול, וכי המכנה המשותף 

המאחד ביניהם הוא החתירה המשותפת אל עבר עתיד בר-

קיימא. על מנת להגשים מטרה זו בצורה היעילה ביותר, על כל 

הצדדים לעבוד יחדיו, ולכלול במסגרת שיקוליהם את האדם, 

הסביבה והרווח הכלכלי. 

מסמך "שאיפה בת-קיימא 2030" נחתם על-ידי הצדדים 

באוקטובר 2016. המסמך קובע יעדים פרטניים במספר 

קטגוריות, כגון בטחון תעסוקתי, תשתיות, פליטות גזי חממה, 

איכות האוויר, כלכלה מעגלית ושימור ערכי טבע. מדובר 

ביעדים שאפתניים, אך ברי-השגה, בהנחה שהצדדים ישתפו 

 key( פעולה ביניהם. היעדים מבוססים על מדדי ביצוע מרכזיים

performance indicators - KPIs(, לצד דיווחי עדכון שנתיים 

מטעם צד שלישי. בקטגוריה הכלכלית, המדדים כוללים הגעה 

ל-15,500 משרות מלאות עד שנת 2030. בתחום שינוי האקלים 

והאנרגיה נקבע יעד הפחתה של 40% בפליטות פחמן דו-חמצני 

שילוב הכלכלה 
המעגלית במסגרת 

תהליכי הייצור

עד שנת 2030 )בהשוואה לשנת הבסיס 2005(. נקבעו מדדים 

כמותניים אחרים הנוגעים לתחומים כגון איכות האוויר והמים, 

ערכי טבע ומגוון ביולוגי, יצירת כלכלה מעגלית מבוססת בּיוֹ, ועוד. 

כאשר לייצור מעגלי, נקבעו שתי דוגמאות, אחת מהן היא הפתרון 

שאימצה כיל מוצרים תעשייתיים, לניצול שיירי ברום משומשים 

ושימוש חוזר בהם ליצירת מוצרים חדשים בעלי היתכנות כלכלית 

)ראו עמ' 107(.

תוכנית "שאיפה בת-קיימא 2030" מייצגת אתגר גדול, אך גם 

הזדמנות גדולה, עבור כיל.

שאיפה בת-קיימא 2030 – 
הקיימוּת עובדת!

שאיפה בת-קיימא 2030
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שילוב הכלכלה 
המעגלית במסגרת 

תהליכי הייצור

“משאבי דלתא חכמים” בכיל הולנד 
Terneuzen

מתקן כיל מוצרים תעשייתיים Terneuzen הצטרף לשותפות 

 ,)Smart Delta Resources – SDR( "משאבי דלתא חכמים"

שותפות אזורית המחברת 11 חברות גדולות שפעילותן עתירת 

אנרגיה וחומרי גלם, המוקדשת לחילופי אנרגיה וחומרים הדדיים 

באמצעות סימביוזה תעשייתית, שמטרתה לעמוד ביעדי אקלים 

ויצירת עתיד בר-קיימא.

אחת הדוגמאות לפעילותה של השותפות היא מערכת היחסים 

הסימביוטית בין החברות Dow Chemicals, Yara וכיל 

Terneuzen. פליטות המימן במתקני ביקוע הנפטא השונים של 

 Dow משמשות כגורם הגבה בתהליכי הייצור של מתקן Dow

ב-Terneuzen, כאשר העודפים משמשים כדלק בתהליכי הייצור 

במתקן. Yara וכיל יכולות ליהנות מפליטות מימן אלה ולהשתמש 

בהן כחומר גלם בתהליכי הייצור שלהן. כיל Terneuzen מצויה 

כעת בשלב בחינת ההיתכנות הטכנית והכלכלית של שימוש 

בתוצרי מימן אלה. פסולת ממסים עשויה גם היא לשמש כמקור 

אנרגיה, אשר יאפשר צמצום צריכת גז טבעי. נכון לעת הזו, בוצעו 

מספר ניסויים שהוכתרו בהצלחה. 

יוזמה זו הינה דוגמא לשיטה בה השותפות ל-SDR מחפשות אחר 

דרכים לצמצום צריכת האנרגיה וחומרי הגלם שלהם באמצעות 

סימביוזה תעשייתית, ולשיתוף ידע נצבר שיאפשר יעילות עבודה 

גבוהה יותר לכלל השותפות.

בתפיסת הכלכלה המעגלית, פסולת מהווה הזדמנות. תוצרי לוואי 

המופקים על-ידי חברה אחת עשויים, לעתים קרובות, להיות חומר 

תוכנית אב לטיפול בשפכים באתר רותם

תהליכי הייצור במתקני כיל כרוכים בהפקת פסולת 

ושפכים. באתר רותם מיושמת תוכנית אב לטיפול בשפכים 

שמטרותיה העיקריות הן צמצום כמות השפכים, הפיכת 

חלק מהשפכים למוצרים, מיחזור שפכים, צמצום צריכת 

מים, טיפול בשפכים במעלה הזרם וניטרול ושיקום מאגרי 

שפכים.

משאבי דלתא חכמים )אנגלית(

גלם רב-ערך עבור חברה אחרת. השיתוף ההדדי בחומרים אלה 

מהווים צעד נוסף בדרך ליצירת כלכלה מעגלית. ייצור מוצרים 

באופן בר-קיימא מסייע לחברות להשיג או לשמר יתרון תחרותי 

בהשוואה לחברות הממוקמות במדינות או אזורים שבהם חומרי 

גלם נגישים בעלות נמוכה יחסית.

משפכים לחומרי גלם בכיל ים 
המלח

כיל מפיקה תועלות שונות מהסינרגיות המתקיימות בין קווי 

המוצר השונים שלה, בין היתר באמצעות הפיכת שפכים לחומרי 

גלם במסגרת מאמציה לבסס כלכלה מעגלית. בשנת 2016 

היטה מפעל מגנזיום ים המלח זרם ספציפי של שפכים הכוללים 

כמויות עודפות של אשלגן כלורי )KCl( – חומר גלם המשמש 

לייצור אשלג – למתקן ייצור האשלג של כיל ים המלח, כתחליף 

להזרמתם לסביבה.
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ארה״ב

שלב 2
פיתוח מוצר
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לוגיסטיקה והפצה

שלב 1
חומרי גלם

שלב 5
שימוש במוצר 
וסוף חיי המוצר

שלב 4
לוגיסטיקה והפצה

אחד מנכסיה של כיל הוא מערך הלוגיסטיקה וההפצה הגלובלי 

הנרחב של החברה, הפרוס ביותר מ-30 מדינות. החברה 

חותרת להפחית את השפעתה הסביבתית לכל אורך שרשרת 

האספקה, לרבות בשני שלבי הלוגיסטיקה וההובלה: עיבוד 

חומרים והפצת מוצרים. לצורך השגת יעד זה משקיעה כיל 

משאבים ניכרים בפיתוח מערכות לוגיסטיקה יעילות בעלות 

יכולות פיקוח ובקרה מתקדמות, במטרה להפחית את ההשפעות 

הסביבתיות השליליות ולצמצם עלויות. כיל נהנית מקרבתם 

של מתקניה בישראל ובאירופה לשווקים בכלכלות המפותחות 

ובכלכלות המתעוררות כאחד. 

צריכת האנרגיה מפעילות הלוגיסטיקה וההפצה של כיל 

באמצעי תובלה בבעלות עצמית/חכורים מסתכמת ב-527,111 

GJ )גיגה ג'וּל(, ואחראית לכ-2.6% מסך פליטות הפחמן הדו-

חמצני מכלול 1 של החברה )5.3% מפליטות הפחמן הדו-

חמצני מצריכת דלק ישירה(. כיל פועלת בהתמדה לייעול רשת 

הלוגיסטיקה וההפצה, והקימה שותפויות בכל רחבי העולם על 

מנת להגשים יעד זה. למידע נוסף, ראו הדוח השנתי של כיל 

לשנת 2016, עמ' 110-113.

ישראל
מרבית התפוקה של מתקני כיל ים המלח המועברת לנמל   

אשדוד מובלת באמצעות מסוע באורך 18.1 ק"מ עד למסוף 

הרכבת בצפע שבמישור רותם. שינוע התפוקה ממישור 

רותם לנמל אשדוד מתבצע בעיקר באמצעות רכבות. כיל 

הקימה, מחזיקה בבעלותה ומתפעלת את המסוע. בנוסף, 

חלק מתפוקת מתקני כיל ים המלח משונעת במשאיות, 

בעיקר לנמל אילת. 

מרבית מוצרי כיל רותם, בין אם מוצקים או נוזליים, משונעים   

בתפזורת מרותם, אורון וצין באמצעות כבישים או רכבת 

לנמלי אשדוד או אילת. המוצרים מובלים בספינות מנמל 

אילת לשווקים במזרח הרחוק, ומנמל אשדוד לשווקים 

באירופה ובאמריקה. 

חברת-הבת של כיל, מפעלי תובלה, אחראית לשינוע אשלג   

וסלע פוספט ממתקני העיבוד באורון וצין באמצעות משאיות 

כביש ונגררים קשיחים.

ספרד
כיל איבריה Iberpotash משנעת מחצבים ממכרות   

החברה למפעלי הייצור, ומשנעת אשלג ומלח מן המפעלים 

והמכרות לנמל. עפרה מועברת במשאיות מן המכרות 

למפעלים ב- Súria ו-Sallent. עד 40 משאיות יוצאות מדי 

יום מן המכרה אל הנמל.
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G4-DMA, G4-12

כיל איבריה Iberpotash מחזיקה בבעלותה ומתחזקת   

קטע בן 1.5 ק"מ וקטע בן 3 ק"מ של מסילות רכבת 

ב-Cabanasas ו-Vilafruns, בהתאמה, המתחברים לרשת 

המסילות הארצית. כל רכבת נושאת מטען במשקל של 

כ-850 טון, כאשר בכל יום עבודה יוצאות שתי רכבות מטען. 

לכל אחד ממתחמי  Súria ו-Sallent ישנה מערכת מסילות   

לשימוש מערכות השינוע ברכבות לנמל. המתקנים בנמל 

ברצלונה מנוהלים על-ידי TRAMER, חברה-בת של כיל 

איבריה Iberpotash, ומתפרסים על שטח של 13,000 

מ"ר. במסגרת התוכנית להגדלת כושר הייצור של כיל איבריה 

Iberpotash, התשתית הלוגיסטית במכרה )כבשי הכניסה 

למכרה(, וכן מעגני החברה בנמל ברצלונה עברו שדרוג, על 

מנת לאפשר ייצור, שינוע וייצוא של כ-2.3 מיליון טון אשלג 

מדי שנה. 

בריטניה
מכרה כיל בריטניה CPL  ב-Boulby מורכב ממערכת   

מנהרות תת-קרקעיות, המשתרעות לאורך כ-15.5 ק"מ 

מפתח המכרה לכיוון הים הצפוני, ומעל 11 ק"מ מפתח 

המכרה לכיוון פנים היבשה. 

השינוע בכבישים באמצעות משאיות מוגבל ל-150,000 טון   

בשנה ול-66 משאיות ביום, בהתאם להסכמים עם רשות 

הגנים הלאומיים של צפון יורקשייר. 

במכרה פועלות שלוש מערכות נפרדות של מסועים   

משולבים, מסוע אחד לכל מוצר. המוצרים המובלים ברכבות 

משונעים על מסילה באורך כ-8 ק"מ בבעלות כיל בריטניה 

CPL, מפתח המכרה ועד לצומת המחבר את המסילה לוגיסטיקה והפצה

לרשת המסילות הארצית; משם ממשיכים המוצרים במסעם 

למתקני האחסון והטעינה של החברה בטרם ייצואם מנמל 

Teesdock לאיחוד האירופי וללקוחות אחרים מעבר לים.

בנוסף, לחברה מתקני אחסון ולוגיסטיקה בלודוויגסהאפן   

שבגרמניה, באמסטרדם שבהולנד וברואן שבצרפת.

סין
המיזם המשותף כיל YPH כולל את מכרה הייקו ומפעלי   

ייצור.

חומרי הגלם ממכרה הייקו משונעים בשלב זה באמצעות   

רכבת למפעל 3C, ובעתיד צפויים להיות משונעים באמצעות 

צינור )תערובת נוזלית(. 

מרבית התפוקה הנמכרת בשוק המקומי משונעת ממפעל   

3C ישירות ללקוחות באמצעות רכבות וכן באמצעות הובלה 

 ,)Fangchengang-ו Beihai( ימית, משני נמלים עיקריים

ללקוחות בצפון סין. חלק קטן מן התפוקה הנמכרת משונעת 

באמצעות משאיות ללקוחות באזור יוּנאן.
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G4-EN30

מהמשאית לאונייה – חזון לוגיסטי לוגיסטיקה והפצה
חדש ורב-יתרונות בכיל לאדנבּוּרג

עד לאחרונה, חומצה זרחתית לבנה באיכות מזון )WPA( שונעה 

באמצעות משאיות מנמל אמסטרדם למתקן הייצור של כיל 

בלאדנבּוּרג  שגרמניה, ומשם ללקוחות הקצה ברחבי אירופה. 

לאחרונה הוקם במפעל לאדנבורג מתקן חדשני לטעינת מכליות 

כביש ומכליות איזוטנק, כך ששרשרת האספקה עברה מהפך 

משינוע שבוצע בעיקר באמצעות משאיות לשינוע המבוסס בעיקרו 

על אוניות או דוברות. כעת מתבצע השינוע באמצעות הובלה 

ללאדנבורג על נהר הריין, ומשם ללקוחות הקצה.     

רשת שינוע חדשה זו אפשרה לכיל לאדנבורג להפחית בצורה 

משמעותית את פליטות הפחמן דו-חמצני שלה, ולצמצם באופן 

ניכר את היקף תנועת המשאיות. לשיטה חדשה זו יתרונות 

נוספים: היא מאפשרת התאמה לצרכיהם של לקוחות ספציפיים 

באמצעות דילול החומצה הזרחתית המרוכזת לדרגת הריכוז 

המדויקת הדרושה לכל לקוח ולקוח. בנוסף, השיטה משפרת את 

יעילות השינוע בכך שהיא משנעת חומצה זרחתית בריכוז גבוה 

יותר )בתכולת מים נמוכה יותר( ועושה שימוש בנהר כאמצעי 

תעבורה. משלוח אחד המבוצע באמצעות דוברה מחליף בין 60 

ל-80 משלוחי משאיות, ומפחית באופן ניכר את מרחקי השינוע 

במשאיות מן המתקן בלאדנבורג אל לקוחות הקצה.   

תגובה להתנגשות רכבות המובילות מוצרי 
כיל

במהלך 2016 אירעה תקרית חמורה הנוגעת למוצרי חברת 

כיל ברום ים המלח. בחודש מארס אירעה התנגשות בין 

רכבת מטען, בבעלותה ובהפעלתה של חברת רכבת ישראל, 

אשר הובילה ברום ממפעל ברום ים המלח לנמל סמוך, 

לבין קרונות מטען אחרים שעמדו על המסילה. לפי הערכות 

המשרד להגנת הסביבה, עקב ההתנגשות דלפו כ-6.5 

טונות של ברום לסביבה. רכבת ישראל ביצעה פעולות ניקוי 

בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה . 

מיד עם קבלת הודעה על התקרית, שוגרו צוותי החירום 

המיומנים והמאורגנים של כיל לספק תמיכה לרכבת ישראל 

ולגורמי החירום האחרים. מומחים מקצועיים ואנשי הנהלה 

מטעם כיל ברום ים המלח העניקו תמיכה בזמן אמת וסייעו 

בפעולות הניקוי. יש לציין כי, ככלל, שינוע באמצעות רכבות 

מטען נחשב לאמצעי ההובלה הבטוח והיעיל ביותר, וכן 

מצמצם את תנועת המשאיות על רשת הכבישים העמוסה 

ממילא במדינת ישראל. 

למרבה המזל, התקרית הסתיימה עם מספר קטן של 

פציעות קלות בלבד. 

דודו פיניאן
מפעיל ציוד מכני כבד

מכרה רותם, כיל רותם, ישראל
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פרויקט הרמס: פיתוח קרונות מטען לוגיסטיקה והפצה
חכמים לשינוע משופר 

כיל איבריה היא אחת השותפות בפרויקט אירופי המכונה 

HERMES , שמטרתו עיצוב מיטבי של קרון מטען חדש, אשר יורכב 

מחומרים חדשניים על מנת לשפר את כושר הטעינה שלו ויכלול 

מערכת בקרה חדשה. במסגרת הפרויקט יפותח גם מתקן טעינה 

ופריקה חדש, שמטרתו מיטוב שינוע המוצרים ושיפור עמדתה 

התחרותית ויעילותה של מערכת מסילות הברזל הספרדית, באופן 

שיעמיד אותה בחזית אחת עם מערכת המסילות האירופית. 

הפרויקט, בעלות של קרוב ל-8 מיליון דולר לאורך שלוש שנים, 

ממומן על-ידי האיחוד האירופי כחלק מתוכנית "מסילה חכמה" 

במסגרת )Mobility for Growth )MG2.2, המהווה חלק 

מתוכנית Horizon 2020 של האיחוד. הפרויקט מתואם על-ידי 

כיל כחלק מקונסורציום של חברות, מרכזי מחקר ואוניברסיטאות 

מצרפת, שוודיה, דנמרק וספרד. במהלך 2016 התמקד הפרויקט 

ביישום פתרונות קלי-משקל עבור קרונות מטען, וכן בפתרונות 

לציפוי הדפנות הפנימיות של הקרונות. 

במסגרת פרויקט HERMES פותח גם עיצוב למתקני טעינה 

ופריקה חכמים, והחלה העבודה על פיתוח מערכת מקוונת לניטור 

ומעקב לוגיסטי )OLMTS(. הן מתקני הפריקה והן מתקני הטעינה 

מעוצבים באופן שיאפשר גמישות והתאמה להיקפים גדולים במגוון 

רחב של מוצרים )לדוגמה, חומרים מאכלים, חומרים שוחקים, 

חומרים אבקתיים ואפילו מזון(. במהלך 2016 התמקדה העבודה 

גם בשיפור התפעול הלוגיסטי, לרבות מיטוב זרימת החומרים 

במהלך הפריקה ומזעור הבלאי. תכנון ועיצוב הקרונות ומתקני 

הפריקה מצוי בשלב ההכנה לייצור. 

טיפול בטיחותי במוצר

כיל נוטלת חלק ביוזמות ענפיות באירופה ובארה"ב 

הנוגעות לטיפול ושימוש בטיחותיים בזרחן פנטאסולפיד 

)P2S5(. כיל וחברות נוספות מעורבות במאמץ גלובלי 

לביצוע סטנדרטיזציה של עיצוב איזוטנקים לאחסון 

והובלת זרחן ועוסקות בפיתוח תהליכי הכשרה חדשים 

בדבר טיפול בטיחותי במוצר בנמלי ים, מסילות ברזל 

ובמתקני הספקים ולקוחות הקצה. 

בנוסף, התמקדה העבודה בביטול החסרונות הנובעים 

מהובלה בתפזורת באמצעות רכבות באירופה, בעיצוב קרונות 

מודולריים המאפשרים התאמה לשינוע סוגים שונים של 

מוצרים בתוך דקות ספורות, מותאמים לתנועה במעל 90% 

מרשת המסילות באירופה, מאפשרים קיבולת מטען גבוהה 

ב -50% ביחס לקרונות קיימים, ניתנים להתאמה להיקפי 

פריקה גדולים, ומתאפיינים בהפחתת פליטות האבק במהלך 

הפריקה. מתקן הפריקה תוכנן לפשטות ואיתנות בעיצובו, 

ומתוכנן להביא לשיפור של כ -80% בזמני הפריקה. לאור 

עיצובו הפשוט, הקמתו של מתקן הפריקה החדשני כרוכה 

בהוצאות הון )CAPEX( נמוכות.
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שלב 4
לוגיסטיקה והפצה

G4-DMA

אסטרטגיית "הצעד הבא קדימה" של כיל משתקפת בצורה 

הטובה ביותר במוצרי הליבה ובמוצרים החדשים של החברה. 

כיל מיישמת את מדיניות ניהול המוצר האחראי שלה גם על שלב 

השימוש אצל לקוח הקצה, באמצעות מתן הנחיות והדרכות 

ללקוחות בדבר שימוש יעיל ובר-קיימא במוצריה.

כיצרנית מובילה של דשנים ודשנים מיוחדים, מוצרי החברה 

מגדילים את היבולים ומשפרים את איכות הגידולים, ואף 

מצמצמים את צריכת המים ומגנים על הסביבה על-ידי מזעור 

אובדן )הסתננות ונידוף( של חומרי הזנה.

תעשיית הדשנים מסייעת להתגבר על אתגרים חקלאיים 

ומאפשרת הגדלת תפוקות היבול בקרקע חקלאית קיימת, ובכך 

מונעת את הפיכתם של בתי גידול טבעיים לאדמות חקלאיות. 

מטרה זו מושגת, בין היתר, על-ידי קידום שימוש נכון בדשנים 

באמצעות לימוד והפצת מידע אודות שיטות דישון יעילות ובנות-

קיימא.

לצורך כך, הקימה כיל דשנים תוכנית לימוד והכשרה ללקוחות 

בכל רחבי העולם, לקידום שימוש נבון ובטוח בדשנים. מזה 

שנים רבות נוטלים האגרונומים של כיל חלק בהכשרת חקלאים 

בנושאי שימוש יעיל ומאוזן בדשנים. שימוש מאוזן בדשנים משמעו 

שלב 3
ייצור ותפעול

שלב 2
פיתוח מוצר

שלב 1
חומרי גלם

שלב 5
שימוש במוצר 
וסוף חיי המוצר

שלב 5

שימוש במוצר 
וסוף חיי המוצר

יישום חומרי הזנה לצמחים ביחס מיטבי ובכמויות מתאימות 

על מנת ליהנות מתפוקות יבול גבוהות, תוך שמירה על פוריות 

הקרקע עבור הדורות הבאים ומניעת הפיכת שטחי טבע לקרקע 

חקלאית. 

כיל אף מפעילה שיטות ניהול מיטבי על מנת לצמצם פליטות 

סביבתיות בשלב השימוש במסגרת פעילות מגזר הפתרונות 

המיוחדים של כיל. המוצרים מפותחים בהתאם ל"אינדקס 

הקיימוּת" שפיתחה החברה. בנוסף, מוצרים קיימים עומדים 

בתקנים הרגולטוריים והחברה מציעה פרקטיקות מיטביות 

לשימוש במוצריה כחלק מהשירות המסופק ללקוחותיה. כך 

למשל, מתודולוגיית SAFR להערכת מעכבי בערה שפותחה 

על-ידי כיל, מאפשרת למשתמשי הקצה לבחור את המוצר 

 ,VECAP בר-הקיימא ביותר ליישום שהם מייעדים לו; תוכנית

שאומצה על-ידי מגזר כיל מוצרים תעשייתיים, קובעת, בין היתר, 

פרקטיקות מיטביות לטיפול באריזות משומשות המכילות שאריות 

מוצרים.
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חקלאים בכל רחבי העולם מתמודדים באופן קבוע עם אתגרי 

שינוי האקלים, עם הצורך המתמיד בהגדלת היבולים ועם 

יוזמות סביבתיות ושינויים רגולטוריים, דוגמת דירקטיבת החנקה 

)ניטרטים( של האיחוד האירופי והמדיניות שננקטה בסין 

להקפאת היקף השימוש בדישון החל משנת 2020. מצב דברים 

זה מהווה תמריץ להגברת יעילותן של שיטות העבודה בחקלאות. 

חשיבותם של דשנים

אשלגן )K(, חנקן )N( וזרחן )P( הם שלושת חומרי ההזנה 

החיוניים לגדילתם של צמחים. שלושה חומרי הזנה אלו 

נמצאים בקרקע, אך שימוש מתמשך בקרקע לגידולים 

חקלאיים מדלדל את ריכוזי יסודות חיוניים אלו בקרקע. 

בחלוף הזמן, תהליך זה עלול להוביל לירידה בהיקפי היבול 

ולחייב שימוש בדשנים על מנת להשיב חומרי הזנה לקרקע. 

נכון להיום לא קיימים תחליפים מלאכותיים לזרחן ולאשלגן. 

 כל אחד משלושת חומרי ההזנה ממלא תפקיד אחר 

בהתפתחות הצמח. בהיעדר חומרי הזנה אלו אין ביכולתם 

של הצמחים לממש את פוטנציאל הצמיחה שלהם. האשלגן 

מגביר את הכמות והאיכות של תוצרת חקלאית, משפר 

את עמידות הצמחים בפני מחלות ומזיקים ואת עמידותם 

בפני בצורת וקור, תורם להתפתחות מערכת שורשים חזקה 

ובריאה, ומשפר את עמידתה של תוצרת חקלאית באחסון 

והובלה. האשלגן ייחודי בכך שהוא מגביר את יעילות השימוש 

בחנקן וחומרי הזנה אחרים. לפיכך, השימוש באשלגן מביא 

לניצול טוב יותר של דשן חנקן ומונע את חלחולו למי תהום 

או נידופו.

חקלאות ומזון

Meshy Ujvari, ICL Specialty Fertilizers, the Netherlands
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דשנים בשחרור מבוקר
כיל היא מובילה עולמית בייצור דשנים בשחרור מבוקר, 

המשפרים את יעילותם של חומרי הזנה ומפחיתים את 

הסתננותם והתנדפותם של חומרי הזנה אל הסביבה. מוצרים 

אלו מאפשרים לחקלאים בכל רחבי העולם לצמצם את היקף 

הדישון הנדרש בכ-30%-20% ובמקביל לשפר את איכות 

הגידולים והיבולים.

 controlled release fertilizers –( דשנים בשחרור מבוקר

CRF( מאפשרים שחרור מדויק של חומרי הזנה לאורך זמן. דשני 

CRF הם בעלי ציפוי מיוחד המאפשר שחרור מתמשך של חומרי 

הזנה )לאורך מספר שבועות ואף מספר חודשים, בניגוד לדשנים 

רגילים המתמוססים בקרקע וזמינים לצמח למשך ארבעה 

שבועות לכל היותר(. בשנים האחרונות פותחו מספר טכנולוגיות 

ציפוי חדשות, דוגמת טכנולוגיית Dual Coating וטכנולוגיית 

.E-Max Release

חקלאות ומזון

חיסכון במים ושיפור קרקע
קו מוצר חדש זה מהווה פיתוח טכנולוגי חדש בכיל. מוצרים 

לחיסכון במים משמשים לגינון מדשאות מקצועי על מנת למטב 

את איכות הדשא ולשמור את המים בסביבת השורש. מותג מרכזי 

בקו המוצר הוא H2Pro, המשמש גם לשיפור בריאות המדשאה. 

מוצרים אלה מפחיתים באופן ניכר את הצורך בהשקיה. 

הטכנולוגיה החדשה משמשת גם ליישומי חקלאות, ומאפשרת 

שיפור בזמינות המים בסביבת השורש של גידולים חקלאיים. 

דשנים בשחרור מבוקר
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https://icl-sf.com/uk-en/explore/fruit-vegetables-arable-crops/controlled-release-fertilizers/


פוליסולפטחקלאות ומזון
בשנת 2012 השיקה כיל דשן רב-תכליתי חדש, פוליסולפט, הזמין 

בצורתו הטבעית ונכרה בבריטניה. הפוליסולפט הוא מוצר ייחודי, 

שכן הוא כולל ארבעה חומרי הזנה: גופרית, מגנזיום, אשלגן וסידן. 

זהו מוצר מסיס, ועל כן חומרי ההזנה שבו זמינים לקליטה מידית 

בצמח. 

ניסויי שטח שנערכו בכל רחבי העולם, שבהם נבחן השימוש 

בפוליסולפט, המחישו את יעילותו בהגדלת יבול של גידולים 

חקלאיים. התוצאות אף הצביעו על יעילות גבוהה יותר בהשוואה 

למקורות סטנדרטיים של אשלגן ומגנזיום גופרתיים וכן גבס, ועל 

גידול משמעותי ביבולים. 

ניתן לומר שההיבט החדשני ביותר בפוליסולפט הוא השפעתו 

הסביבתית הנמוכה. הפוליסולפט אינו מצריך תהליכי עיבוד 

משמעותיים ואינו יוצר תוצרי פסולת. המחצב נכרה, נגרס, מסונן 

ונארז בשקים, בלא כל התערבות כימית לכל אורך תהליך הייצור. 

מדובר בדשן בעל טביעת רגל פחמנית נמוכה, המסייע לחקלאים 

לעמוד ביעדי הפחמן שנקבעו לענף. הפוליסולפט מספק ערך 

גבוה ומהימן בתמורה להשפעה סביבתית נמוכה, ואושרר לשימוש 

כדשן אורגני.

פוליסולפט )אנגלית(

כיל מציגה: פוליסולפט )אנגלית(

לקוחות כיל )אנגלית(
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https://www.youtube.com/watch?v=pWmmOI-h5Ps
http://www.polysulphate.com/news/polysulphate-an-agronomists-view.php
https://www.youtube.com/watch?v=Ai_j2AtMv7k


פרויקט BREATH: היתכנות וערך חקלאות ומזון
מוסף פוטנציאלי של יישום מוצרי 

תהליכי פלוטציה לשיפור קרקעות 
לגידול גפנים בכיל איבריה 

מוצרי פלוטציה )הצפה( הם מוצרים עתירי מינרלים, ועל כן מתאימים 

במיוחד לטיוב קרקע המשמשת לגידול גפנים. השימוש בהם יכול 

להוביל לייצור יינות בעלי מאפיינים מיוחדים וייחודיים. 

ייצור יינות וכרייה הם שני ענפים מרכזיים במחוז Bages בספרד, 

אשר תרמו רבות לפיתוחו של האזור. מטרת הפרויקט היא לחבר 

בין שני ענפי הייצור המרכזיים באזור על מנת להפיק מוצר סופי 

בעל איכויות וזהות נבדלת במובהק, ובכך לסייע לו לבלוט בקרב 

הסביבה התחרותית הגוברת והפופולריות העולה של תעשיית היינות 

הספרדית.

בספטמבר 2016 הושק באתר כיל Súria מיזם לחקר התוצאות 

הראשוניות של כרם בשטח 5 דונם שנשתל ב- Balsareny , ואשר 

יושם בו דישון בעזרת בוצה ספציפית זו ממחוז Bages. זאת על מנת 

לבחון את ההיתכנות הכלכלית והערך המוסף הפוטנציאלי של 

החדרת מוצרי פולטציה אלו, לצורכי העשרת קרקעות לגידול ענבים. 

משקאות מועשרים בחלבון בכיל 
לאדנבּוּרג

חלבונים הופכים לרכיב חשוב יותר ויותר בסוגים רבים של דיאטות, 

ודיאטות עתירות חלבונים נתפסות כמגמה תזונתית בעל פופולריות 

גוברת, בעיקר בעולם המערבי. כתוצאה מכך, שוק המשקאות 

המועשרים בחלבון הופך ליותר ויותר אטרקטיבי.

חלבוני מי-חלב מתאפיינים ביחס גבוה של חומצות אמינו חיוניות 

ובספיגה מהירה יותר בגוף, בהשוואה לכל סוגי החלבון האחרים, 

ועל כן הם פופולריים במיוחד בקרב אתלטים בתחומי הכוח 

והסיבולת. עם זאת, חברות ניצבות בפני אתגרים חדשים בתהליך 

ההעשרה בחלבון, הן בכל הנוגע לטעמים והן בנוגע להעדפתם 

של משקאות צלולים על פני משקאות "חלביים". אמנם בשוק קיים 

כיום מגוון רחב של מוצרי מבוססי חלב, משקאות חלבון צלולים עודם 

חריגים. 

כיל רכיבי מזון מיוחדים, המתמחה והמחזיקה בשנים רבות של ניסיון 

בתחום שיפור המרקם והיציבות של מוצרי מזון, התמקדה יותר ויותר 

במהלך בשנים האחרונות בתחום החלבונים. במסגרת אסטרטגיה 

Prolactal\  – זו, רכשה כיל חברה המתמחה בתחום החלבונים

Rovita שבסיסה באוסטריה – וכעת ביכולתה להציע מגוון פתרונות 

המציעים הן רמה גבוהה של חלבונים והן תחושה נעימה בפה, 

וזאת לא רק ליצרני משקאות ספורט, גם ליצרני משקאות מוגזים 

ובירות. 

  BEKAPLUS BP 900® פתרונות מתקדמים מתוצרת כיל, דוגמת

הביאו לכך שיצרני משקאות מועשרים בחלבון יכולים כעת לצרף 

מגוון רחב של משקאות צלולים לסל המוצרים שלהם. רכיב 

ה-®BEKAPLUS BP 900  ניתן להוספה למשקה בשלב הייצור שבו 

מוּספים חומרי טעם וממתיקים, וזאת ללא צורך בציוד מיוחד ויקר.  
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לאור הצורך החיוני במזון רב יותר ובאיכות גבוהה יותר, כמו גם 

בהגברת היעילות במגזר החקלאי על מנת להתמודד עם הגידול 

המתמשך באוכלוסיית העולם, הצמצום בשטחי קרקע חקלאית 

והצורך הגובר באחריות סביבתית רבה יותר, בשנת 2015 

 .)CFPN( הקימה כיל את המרכז לדישון והזנת הצומח

ה-CFPN הוא מרכז מידע ומחקר גלובלי בתחום הדישון והזנת 

הצומח בשיתוף עם מינהל המחקר החקלאי – מכון וולקני. 

המועצה האזורית בני שמעון חברה גם היא ב-CFPN, ומייצגת 

קהילות חקלאיות רבות באזור זה של ישראל. המרכז, המהווה 

שותפות ייחודית לישראל בין המגזר הפרטי למגזר הציבורי, 

מעודד את הרחבתו של הידע, הנדרש כיום יותר מתמיד. 

על אף החשיבות הרבה הטמונה בדישון והמודעות הגלובלית 

הגוברת לצורך בהגדלת היקף ייצור המזון ובשיפור ערכו התזונתי 

של המזון, מספר החוקרים בתחום בעולם מצוי דווקא במגמת 

ירידה. המרכז הוקם על מנת לתת מענה לצורך זה.

הפעילות המחקרית במרכז מתבצעת על-ידי חוקרי מינהל 

המחקר החקלאי בשיתוף עם עמיתיהם ממוסדות מחקר אחרים. 

הפצת מידע בקרב חקלאים
זה יותר מעשור מקיימת כיל תוכניות להרחבת הידע, 

בהדרכת אגרונומים של החברה, במדינות מתפתחות דוגמת 

בנגלדש, סרי לנקה, סין, הפיליפינים, ברזיל, מוזמביק ועוד. 

צוותי כיל עובדים בשיתוף עם אגרונומים, חוקרים ורשויות 

ממשלתיות בכל רחבי העולם על מנת לערוך מחקר חקלאי 

מבוסס אשלג, לקיים מפגשים עם חקלאים ולספק שירותי 

.)IPI( הדרכה באמצעות מכון האשלג הבינלאומי

בין הדוגמאות הבולטות לפעילות זו במהלך השנים האחרונות 

ניתן למנות את תוכנית "אשלג לחיים" המתקיימת בהודו. 

מטרת התוכנית היא להגיע לכפרים המרוחקים והמבודדים, 

ולהפיץ את בשורת חשיבותו של האשלגן כדשן לחקלאות.

מָאבוּנוֹ זָאִיִדי – קציר פורה
מָאבוּנוֹ זָאִיִדי, ביטוי בסוואהילי שמשמעו "קציר פורה", הוא תוכנית הנגשה לחקלאים רחבת-היקף, שהושקה על-ידי סינג'נטה 

בשיתוף כיל דשנים ומופעלת על-ידי Technoserve, ארגון לא –ממשלתי העובד עם חקלאים בכל רחבי אפריקה. התוכנית היא 

שותפות פרטית ציבורית המעצימה בעלי חלקות קטנות בקניה ומסייעת להם להגדיל את היבול והרווחיות בגידולי תפוחי-אדמה 

ועגבניות. 

תוכנית ההנגשה רחבת-ההיקף הציבה לעצמה יעד של הכשרת 15,000 מגדלי תפוחי-אדמה ועגבניות בהיקפים קטנים ב-17 

מחוזות ברחבי קניה. החקלאים עוברים הדרכה משולבת הכוללת מיומנויות עסקיות, מיומנויות אגרונומיות ומיומנויות שיווק. התוצאות 

העולות מ-60 חלקות הדגמה של גידולי תפוחי-אדמה מוכיחות כי דישון מאוזן הוא רווחי, עם יחס עלות-תועלת של 23 דולר על כל 

דולר המושקע בדשן בהתאם למשטר הדישון המומלץ על ידי כיל. 

הקמת מרכז מידע ומחקר 
גלובלי לדישון והזנת 

הצומח

המרכז מציע מענקי מחקר לסטודנטים לתואר שני ושלישי 

מישראל ומהעולם. במסגרת פעילות המרכז כבר הוכשרו ועבדו 

סטודנטים זרים מאסיה ומזרח אפריקה.

CFPN וחקלאות

קציר פורה - תוצאות המיזםקציר פורה

CFPN
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http://iclgroupv2.s3.amazonaws.com/corporate/wp-content/uploads/sites/1004/2017/09/IPNC-poster-ICL-Mavuno-Zaidi-project.pdf


G4-DMA, G4-PR1, 
G4-PR6

גישת בטיחות המוצר שבה נוקטת כיל כוללת הערכה של מוצריה 

וניהול האחריות לכל אורך מחזור חייו של המוצר. החברה 

מבצעת הערכה מתמשכת ועקבית של הסיכונים הכרוכים 

במוצרים כימיים חדשים מתוצרתה בטרם הם עוברים לשלב 

מסחרי. בנוסף, מוצרים קיימים של החברה עוברים הליכי הערכה 

בכל שלב ושלב של תהליך ייצורם ושרשרת האספקה. כיל מקצה 

משאבים למחקר ואיסוף מידע ונתונים אודות מוצריה, הנחוצים 

לצורך גיבושו של אפיון מלא של תכונות הבטיחות שלהם, תוך 

התייחסות לסיכונים לבריאות האדם והסביבה. יעד זה מושג 

באמצעות עריכה או הזמנה של סקרי טוקסיקולוגיה, גורל סביבתי, 

רעילוּת ועוד. מידע זה משמש לסיווג כל אחד מן הכימיקלים 

והמוצרים בהתאם למערכת ההרמונית הגלובלית )GHS( של 

האו"ם לסיווג וסימון כימיקלים, לרבות גרסאותיה המקומיות 

במספר מדינות ברחבי העולם, או בהתאם לתקנות רלוונטיות 

אחרות. כל הכימיקלים הרלוונטיים מתוצרת כיל מסווגים בהתאם 

לתקנות הסיווג והסימון החלות עליהם. 

כיל, כמובילה עולמית בתחום הכימיקלים, מקפידה הקפדה יתרה 

להבטיח כי החומרים הכימיים שאותם היא מייצרת ומשווקת 

יטופלו בהתאם לכל הכללים והתקנות הרלוונטיים לכל אורך 

מחזור חייהם.

כיל מפיקה תיעוד ומסמכים המספקים מידע אודות הכימיקלים 

ומאפשרים מתן הנחייה נאותה לעובדים, ללקוחות ולציבור הרחב 

בדבר שימוש בטיחותי בכימיקלים ומוצרים מתוצרתה. כל מגזרי 

כיל מיישמים את תקנות הרגולציה האירופית לרישום, הערכה, 

הרשאה והגבלה של כימיקלים )REACH(, באמצעות הגשת תיקי 

מידע הכוללים מידע מפורט אודות חומרים כימיים המיוצרים 

באירופה או מיובאים אליה בכמויות העולות על טון אחד בשנה. 

החברה התנדבה להוביל ולהכין תיקי מידע משותפים כאמור בטיחות המוצר

ביחס לעשרות חומרים כימיים )במעמד של "נרשם מוביל"(. בימים 

אלו מתכוננת כיל למועד ההגשה השלישי על-פי התקנות, הקבוע 

ל-2018. 

בימים אלו כיל אף עוסקת, במסגרת תקנות REACH, בשלב 

ההערכה של כמה מן הכימיקלים מתוצרתה, ונדרשת לעקוב 

ולעדכן את כל תיקי המידע המובילים שלה. הסוכנות האירופית 

לכימיקלים )ECHA( מפרסמת רשימה של חומרים המוגדרים 

"חומרים בסיכון גבוה". ברשימה נכללים כמה ממוצריה של כיל. 

החברה פיתחה חלופות בנות-קיימא למוצרים אלו. 

כיל היא יצרנית מתיל ברומיד, הנכלל ברשימת החומרים 

המפוקחים במסגרת פרוטוקול מונטריאול )חיטוי קרקע באידוי(. 

השימוש בחומר מופסק בהדרגה ברחבי העולם, למעט שימושים 

הכרחיים. כתוצאה מכך, כיל צמצמה באופן ניכר את ייצור החומר 

)ליישומי חיטוי קרקע באידוי( במהלך העשור החולף. 
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Merquel

®MERQUEL - הפחתת פליטות 

כספית
תחנות כוח מבוססות פחם הן כיום המקור המשמעותי ביותר 

לזיהום הסביבה בפליטות כספית. הסוכנות האמריקנית להגנת 

הסביבה )EPA(, מועצת המחקר הלאומית של ארה"ב, ארגון 

הבריאות העולמי וגורמים רבים אחרים מסכימים כולם כי נדרש 

צמצום בפליטתו של מזהם זה על מנת להגן על בריאות האדם.

תרכובות הכוללות ברום, המוסּפותֹ לפחם או לכבשן השרפה, 

יכולות לשמש לחמצון הכספית המצויה בפחם, ובכך להקטין 

משמעותית את זיהום הכספית הנפלט.

מוצרי הברומיד האי-אורגניים של כיל מוצרים תעשייתיים עוברים 

התאמה על מנת לאפשר לתחנות כח פחמיות לעמוד בדרישות 

הסביבתיות להפחתת זיהום. מבדיקות שנערכו עולה כי השימוש 

במינון נמוך של ®MERQUEL מביא להסרה של מעל 90% 

מהכספית הנפלטת ממתקני הסינון.

מוצרי צבע וציפוי ברי-קיימא בכיל לאדנבּוּרג

בשנת 2015 חטיבת הצבע והציפויים של כיל תוספים 

מתקדמים הוסיפה מוצר חדש, Lopon® E13, לסל מוצרי 

מניעת הקיצוף הידידותיים לסביבה שלה. המוצר מורכב 

מיותר מ-90% חומרי גלם ביו-מתחדשים, ולצד המוצר 

Lopon 81, משמש חלופה בת-קיימא לחומרי מניעת קיצוף 

מסורתיים מבוססי שמן.

החל בשנת 2016 כללה אסטרטגיית השיווק הגלובלית 

בתחום מוצרי הצבע והציפוי התמקדות במוצרי מניעת קיצוף 

ידידותיים לסביבה.  

הצלחתה של כיל בפיתוח מוצרים ידידותיים לסביבה, בנוסף 

להיצע המוצרים המסורתי שלה, מביאה ליצירת עניין מצד 

הלקוחות במוצרי הצבע והציפוי של כיל בכל רחבי העולם, 

כמו גם הזדמנויות עסקיות חדשות באסיה. 

עוברים למעכבי בערה ברי-קיימאחומרים מורכבים
כיל מוצרים תעשייתיים מובילה מהפך משמעותי בשוק, ממעכבי 

בערה מן הדור הקודם לחלופות יותר בנות-קיימא בהן מעוניינים 

הלקוחות כיום. בין הדוגמאות למוצרים מן הדור החדש נמנים 

FR-1025, FR-122P ו-TexFRon®4002. מעכבי בערה 

פולימריים אלה מספקים תכונות חסינות אש מוגברות, בלי 

תופעות לוואי סביבתיות פוטנציאליות דוגמת הצטברות ביולוגית 

)ביואקומולוציה(. 

מעכבי בעירה
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G4-PR1, G4-EN27

SAFRגבוה בינונינמוך לא קביל 

יש להוציא משימושקבילמומלץמומלץפוטנציאל נמוך

יש להוציא משימושלא מומלץקבילמומלץפוטנציאל בינוני

יש להוציא משימושלא מומלץלא מומלץקבילפוטנציאל גבוה

דרגות ההערכה של מעכבי בערה בשימושיהם השונים:

חשיפה
סיכון

מעכבי בערה מאפשרים לחומרים שהם דליקים מטבעם לעמוד 

בדרישות מחמירות של בטיחות אש. החל במוצרים אלקטרוניים 

יומיומיים ועד לפלסטיקה בכלי תעופה ומושבי בבתי קולנוע, 

חומרים בעלי תכונות עיכוב בערה מהווים חלק חיוני בחיים 

מודרניים ובטיחותיים. ואולם, אל לבטיחות האש לפגוע בבטיחות 

לבריאות האדם והסביבה. 

®SAFR היא כלי המשמש למדידת פרופיל הקיימוּת של מעכבי 

בערה ספציפיים על בסיס שימושם. המסגרת מספקת הערכה 

של מעכבי בערה ביישומיהם, ובכך מאפשרת למשתמשי הקצה 

לבחור את המוצר בר-הקיימא ביותר ליישום שהם מייעדים לו. 

באמצעות שימוש בנתונים המדעיים העדכניים ביותר ובהסתמך 

על קריטריונים מקובלים בתחום הסיכונים, ®SAFR משלבת 

רכיב חשיפה משוער המבוסס על רמת המגע עם בני אדם ו/

®SAFR - הערכה שיטתית 

למעכבי בערה 

או הסביבה וכן פליטות פוטנציאליות של מעכבי בערה במהלך 

השימוש בהם. 

 SAFR® ההערכה המבוצעת ביחס למעכב בערה באמצעות

מובילה לזיהויים של:

שימושים מומלצים, קבילים או שאינם מומלצים; או לחילופין )א( 

סיכון שאינו קביל, ובמקרה כזה יש לאתר חלופות. )ב( 
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G4-PR1

®SAFR - הערכה שיטתית 

למעכבי בערה 

כיצד אנו מבצעים הערכת חשיפה

הערכת החשיפה מבוססת על גישה דו-שלבית. ההערכה 

בוחנת את:

תדירות המגע במהלך השימוש המיועד )לדוגמה,   .1

טלוויזיה, מחשב, מושבי רכב, לוחות בידוד(;

הפליטות הפוטנציאליות של מעכב הבערה בו נעשה   .2

 ,)blooming( שימוש, עקב נדידה לפני השטח

הסתננות או נידוף.

®SAFR היא מסגרת מתודולוגית מתפתחת ודינמית. במהלך 

2016 הושלמה העבודה על גרסה שנייה, הכוללת התייחסות 

נוספת למעכבי בערה ריאקטיביים.

המתודולוגיה העומדת ביסודה של ®SAFR זמינה לכל גורם 

רלוונטי באמצעות הגשת בקשה לכיל מוצרים תעשייתיים. 

למידע נוסף, ראו אתר האינטרנט של ®SAFR, שכתובתו: 

www.safrworks.com

מגע מזדמן

רכיבים מתחת למכסה המנוע

מגע תדיר

תא הנוסעים, מושבים

מגע נדיר

חיווט, מחברים
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G4-EN27, G4-PR1

VECAP 
כחלק מפעילותו בתחום הטיפול האחראי במוצר, אימצה 

כיל מוצרים תעשייתיים תוכנית פעולה וולונטרית לבקרת 

 Beyond( תוכנית מעבר-לדרישות החוק ,)VECAP( פליטות

Compliance(, שנועדה לצמצם את היקף הפליטות הסביבתיות 

הקשורות למעכבי בערה. במסגרת התוכנית, פועלת כיל מוצרים 

תעשייתיים יחד עם לקוחות על מנת להפחית את ההשפעות 

הסביבתיות של מעכבי בערה מבוססי ברום לכל אורך שרשרת 

הערך. 

במהלך שנת 2016, הרחיבה כיל מוצרים תעשייתיים את היקף 

הכיסוי הגלובלי של תוכנית VECAP לכל מעכבי הבערה מבוססי 

הברום בכל האזורים, מה שהוביל להיקף כיסוי גלובלי של 65% 

מכלל מעכבי הבערה מבוססי הברום הנמכרים על-ידי כיל מוצרים 

תעשייתיים. 

תוכנית פעולה וולונטרית 
)VECAP( לבקרת פליטות

אנו חותרים להרחיב את שיתוף הפעולה עם ארגונים שונים 

)כגון Fretwork, ארגון בריטי בתחום הטקסטיל המייצג רבים 

מלקוחות הקו השני של כיל( על מנת להרחיב את היקף הכיסוי 

.VECAP של

גיבשנו דירוג "קיימוּת" ודיווח על פרקטיקות מיטביות   

בקרב לקוחות, המחליף דירוג פליטות ביחס לכל מוצר. 

דירוג "התנהגות VECAP" של כל לקוח מתבסס על שאלון 

VECAP, ובכך מהווה דיווח על רמת "תחזוקת הבית" 

)housekeeping( בחברות. ברמה הגלובלית, 19% מהנפח 

נמכר ללקוחות שזכו לדירוג “זהב”.

באירופה, 65% מהנפח נמכר ללקוחות שזכו לדירוג “זהב”.  

דיווח בתעודות ציונים
הדיווח אודות פרקטיקות מיטביות יכול להתבצע באמצעות מה 

שמכונה "תעודת ציונים". התעודה מספקת סקירה של רמת 

"תחזוקת הבית" באתרי הייצור של הלקוח באזור מסוים. כל 

השאלות הרלוונטיות מתוך שאלון VECAP נכללות בדיווח, כאשר 

התשובות נחלקות להמלצות VECAP: תקין, לא תקין ולא ידוע. 

תעודת הציונים ביחס לאירופה מעידה על כך שרמת "תחזוקת 

הבית" בקרב לקוחות באירופה היא ברמה גבוהה.  

VECAP – פרקטיקות מיטביות
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G4-EN27, G4-PR1

מערכת קליטת אבק כולל מסנן 

שפך זרמי מים מן המפעל ללא טיהור

פינוי אריזות ריקות

האם שפך אבקה מנוקה באופן מיידי?

פינוי בוצה

פינוי אבק ממהמסנן

איחסון פסולת אריזות

85%

85%

42%

70%

84%

15%

24%

14%

86%14% 0%

86%14% 0%

0%

6%

1%14%

58% 0%

1%

תוכנית פעולה וולונטרית 
)VECAP( לבקרת פליטות

תעודת ציונים - אירופה

אין מידעארדכסףזהב

61.5%16.7%0.9%17.3%אירופה

2%35.0%12.2%32.9%צפון אמריקה

0%1.4%59.4%50.8%מזרח תיכון 

8.3%11.3%48.6%31.7%אסיה פסיפיק

76.5%0%0%23.5%יפן

19.3%11.6%25.2%43.9%גלובלי

לא ידועלא תקיןתקין

:VECAP דירוג לקוחות מבוסס על נפח מכירות המכוסה על-ידי

.VECAP ראו דוח האחריות התאגידית של כיל לשנת 2015, עמ' 130-131, ואתר האינטרנט של ,VECAP למידע נוסף אודות
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חומרי גלם

חומרי גלם הפקה וייצור

הפקה וייצור

על מנת לצמצם את ההשפעה הסביבתית בשלב סוף חיי המוצר, 

אימצה כיל את גישת התעשייה המשולבת. על-פי גישה זו, על 

תהליך הייצור התעשייתי להפוך מתהליך ליניארי, שבו המשאבים 

וההון עוברים לאורך שרשרת הייצור ולבסוף הופכים לפסולת, 

לתהליך מעגלי שבו יכולה הפסולת לשמש כתשומה בתהליכי 

ייצור אחרים. 

בעוד כיל ממשיכה לפתח יותר ויותר מוצרים ברי-קיימא מזרמי 

פסולת שונים, נעשים גם מאמצים לשלב את מוצריה ותוצרי-

הלוואי שלה במסגרת של כלכלה מעגלית. 

כלכלה מעגלית 
וסוף חיי המוצר

שרשראות הערך של כיל, המתאפיינות ברמת אינטגרציה 

גבוהה, עושות שימוש בתהליכים מתוחכמים ומנצלות תוצרי-

לוואי ותוצרי פסולת על מנת לאפשר את המרתם של חומרי גלם 

למוצרים בעלי ערך מוסף גבוה יותר. 

כך למשל, פרקטיקת האינטגרציה האנכית שבה נוקטת כיל 

בפעילויותיה בישראל מזה שנים רבות, במסגרתה אותו חומר 

גלם משמש מספר תעשיות, הופכת כיום להזדמנות גדולה עוד 

יותר. אנו רואים בכך התמקדות משמעותית בחדשנות. 
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PolyStrene Loop 

 בניית מפעל הדגמה למעגל 

הפוליסטירן, לסגירת מעגל הברום 
והפוליסטירן 

כיל היא אחת משתי החברות האירופיות המובילות במאמצי 

מִחזורּ ברום ופוליסטירן ממערכות בידוד תרמי המכילות את 

 מעכב הבערה HBCD. מיזם זה, שהחל ב -2015 ונמשך 

ב -2017, כלל את הקמתו )במארס 2017( של קואופרטיב 

PolyStyrene Loop עבור החברותֹ בשרשרת הערך של 

הפוליסטירן בנוסף ל- .B.V, אשר יקים ויפעיל בפועל את מפעל 

ההדגמה. הקואופרטיב הוקם בכדי לטפל ולתאם את מיזם 

מעגל הפוליסטירן הכולל במהלך ארבע השנים הקרובות, לרבות 

התרחבות ברחבי אירופה, על מנת לאפשר התמודדות עם 

הכמויות הגדלות של פסולת קצף הפוליסטירן הצפויות.

חומר הגלם במפעל הוא פוליסטירן המשמש במערכות בידוד 

תרמי חיצוני מורכבות )ETICS(, וכן במערכות בידוד תרמי 

פנימיות המכילות HBCD, חומר שהשימוש בו עתה מוגבל, 

כאשר המטרה היא להבטיח שהפוליסטירן המושב עומד בתקן 

. PPM 100 -של פחות מ HBCD ריכוז

הנחיות באזל – הנחיות טכניות ביחס לפסולת המכילה מזהמים 

אורגניים מתמידים )POPs( – כוללות כיום את תהליך הפירוק 

האמור. זאת על מנת לאפשר את שינוע קצף הפוליסטירן ברחבי 

אירופה ועד למפעל ההדגמה בהולנד. על מנת להגשים יעד זה, 

בכוונת הקואופרטיב להקים מפעל הדגמה המבוסס על תהליך 

המכונה ®CreaSolv, ואשר ייתכן שיוקם בסמיכות למפעל כיל 

מוצרים תעשייתיים ב- Terneuzen שבהולנד. מאמצים אלו 

יקרבו את כיל והשותפים האחרים בקאופרטיב לכלכלה מעגלית 

בתחום הפוליסטרין והברום.

מובילים בהשבת 
ברום

מפעל ההדגמה של PolyStyrene Loop נועד לשמש, בטווח 

הארוך, כחלופה בעלת היתכנות כלכלית לשריפת הפסולת. 

התהליכים שיתבצעו במפעל נחשבים לאמצעים ברי-הקיימא 

ביותר למִחזוּר חומרי גלם אלה, ויתרמו לביסוסה של כלכלה 

מעגלית יותר. תכולת ה-HBCD המושמדת בהליך השריפה 

הנוכחי תהפוך לברום אשר יוכל בהמשך לשמש כחומר גלם 

 .FR122-P ,בייצורו של מעכב הבערה בר-הקיימא של כיל

הפוליסטירן הממוחזר ישמש לייצור לוחות בידוד חדשים.

במהלך 2016 הושלם שלב התכנון ההנדסי הטרום-בסיסי 

של מפעל ההדגמה. עלותו צפויה לעמוד על כ-6 מיליון אירו. 

קרן PolyStyrene Loop קיבלה מענק "Life" מהאיחוד 

האירופי בסך של 2.7 מיליון אירו, כאשר החברוֹת בשרשרת ערך 

הפוליסטירן אספו סכום נוסף, 2 מיליון אירו, הנדרש על מנת 

לקבל הלוואה בנקאית לפרויקט. במקביל, הוצג הפרויקט במספר 

כנסים וסדנאות בכל רחבי אירופה. כך למשל, השנה נערך מפגש 

של ענף לוחות הבידוד במתקן באמסטרדם, שבו נכחו גם נציגי 

כל שרשרת הערך של הפוליסטירן, לרבות מנכ"לים של יצרניות 

 EUMEPS פוליסטירן מובילות, ראשי איגודי הפוליסטירן המובילים

ו-EXIBA, ונציגי חברת מִחזוּר הפוליסטירן הגדולה בגרמניה – 

    .Fisher

למידע נוסף אודות PolyStyrene Loop, ראו עמ' 134 בדוח 

האחריות התאגידי של כיל לשנת 2015.
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ם 
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צו
בי

ם
תיי

יב
סב

כיל חותרת לצמצם את ההשפעה הסביבתית של פעילותה. 

החברה מקיימת מעקב מתמיד אחר ביצועיה על מנת לוודא את 

עמידתה בתקני ביצועים ודרישות רגולטוריות, ומדווחת עליהם 

באופן שקוף. 

מרבית המגמות שנרשמו בנתונים הסביבתיים של כיל לשנת 

2016 נוגעות לרכישה הגדולה המרכזית שביצעה החברה. 

לקראת סוף שנת 2015 הייתה כיל שותפה להקמתו של המיזם 

המשותף YPH – מיזם משותף בתחום הפוספט ובהיקף נרחב 

במחוז יוֹּנאן שבסין. כיל סין YPH, שהיא כיום אחת מחברות-הבת 

הגדולות בכיל, לא נכללה בנתונים הסביבתיים לשנת 2015 לאור 

פרק הזמן הקצר )פחות מחודשיים( בשנת 2015 שבו התנהלה 

פעילותה במסגרת כיל. עם זאת, בשנת 2016 נכללים לראשונה 

נתוני המיזם המשותף YPH במסגרת המידע הכולל המפורט 

בפרק זה.
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G4-DMA, G4-EN3

אסיה ואוסטרליהאירופהישראלאמריקה

סך צריכת אנרגיה ישירה בכיל 
GJ מיליוני
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סך צריכת אנרגיה עקיפה בכיל 
GJ מיליוני

אסיה ואוסטרליהאירופהישראלאמריקה

6.8
6.4 6.1

5.8

7.6

2012 2013 2014 2015 2016

0.635

8

7

6

5

4

3

2

1

0

כל פעילות תעשייתית מצריכה אנרגיה. ישנם שני סוגים של 

מקורות אנרגיה: אנרגיה שאינה מתחדשת, המופקת מדלקים 

מאובנים )פוסיליים(, ומקורות אנרגיה מתחדשים, כגון מים, שמש 

ורוח. האנרגיה המופקת ממקורות שאינם מתחדשים תורמת 

לפליטות הן של זיהום אוויר הנקשר בפגיעה בבריאות האדם והן 

של גזי חממה. 

כיל עושה שימוש באנרגיה ממגוון מקורות, בעיקר גז טבעי, 

פצלי שמן, מזוט וסולר. צריכת האנרגיה של החברה היא ישירה 

ועקיפה.

הבטחת המהימנות בוצעה בגין 63% מסך 
צריכת האנרגיה הישירה של כיל אמריקה לשנת 

2016, כמתואר בדוח זה בלבד.

הבטחת המהימנות בוצעה בגין 23% מסך 
צריכת האנרגיה העקיפה של כיל אמריקה 

לשנת 2016, כמתואר בדוח זה בלבד.

 צריכת האנרגיה הישירה נוצרת על-ידי שרפת דלקים, המשמשת צריכת אנרגיה

בעיקר להפעלת דודי קיטור, גנרטורים לייצור חשמל ומתקנים 

דומים באתרי החברה, וכן כדלק להנעת כלי רכב. השימוש העקיף 

באנרגיה נובע בעיקר מרכישת חשמל  וקיטור מספקים חיצוניים.

כיל שואפת לשפר בהתמדה את היעילות האנרגטית של פעילותה 

ולצמצם את היקף הפליטות שלה באמצעות הרחבת השימוש 

באנרגיה נקייה ומתחדשת.

סיפורי הצלחה - קיימות
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G4-EN3

1,892,12333,177

3,036,059

13,770,370

Total

18,731,729

צריכת גז טבעי 2016
GJ מיליוני

אסיה ואוסטרליהאירופהישראלאמריקה

20.3
22.021.6 22.1

19.5

2012 2013 2014 2015 2016

צריכת אנרגיה ישירה בכיל לפי סוגי דלקים
GJ מיליוני

אחר

מזוט

נפטא

גז טבעי

סולר

פחם

פצלי שמן

בשנת 2016 גדלה צריכת האנרגיה הכוללת של כיל ב-18% 

בהשוואה לשנת 2015. גידול זה נבע כתוצאה משני גורמים 

עיקריים:

חזרה לפעילות ייצור מלאה בכמה ממתקניה עתירי האנרגיה   

של כיל, לרבות כיל ים המלח )מפעלי ים המלח, מגנזיום ים 

המלח וברום ים המלח(, וכן בכיל נאות חובב, לאחר שביתות 

ועיצומי עובדים ממושכים באתרים אלו במהלך 2015;

הכללת המיזם המשותף כיל סין YPH, הצורך כמויות ניכרות צריכת אנרגיה  

של חשמל ממקורות חיצוניים וכן פחם, במסגרת בסיס 

הנתונים.

חלק מן הגידול שנרשם בצריכת האנרגיה קוזז על-ידי יישום יוזמות 

נרחבות לחיסכון באנרגיה )ראו פרטים נוספים בעמ' 85(. על כן, 

למרות הכללת נתוני כיל סין YPH בשנת 2016, צריכת האנרגיה 

הכוללת של כיל כמעט זהה לרמתה בשנת 2014.

הבטחת המהימנות בוצעה בגין 
64% מסך צריכת הגז הטבעי של 

כיל אמריקה לשנת 2016, כמתואר 
בדוח זה בלבד.

110   כיל בע״מ | דוח אחריות תאגידית 2016

דבר יו"ר הדירקטוריון 
והמנכ"ל

אחריות 
סביבתית

אחריות 
חברתית

אודות 
הדוח

כיל - סקירה
תאגידית

ממשל תאגידי 
ואחריות כלכלית
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אנרגיה לייצור אשלג 
GJ שנצרך / טון מטרי מיוצר
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3.84
3.63

3.27 3.21
3.05

2012 2013 2014 2015 2016

אנרגיה לייצור פוספט 
GJ שנצרך / טון מטרי מיוצר

מעבר לשימוש בגז טבעי וייצור צריכת אנרגיה
עצמי של חשמל

בשנים האחרונות התקבלה בחברה החלטה אסטרטגית להגביר 

את השימוש בגז טבעי במקום בדלקי מאובנים "כבדים" )דוגמת 

מזוט, סולר ונפטא( לצורך הפעלת מפעלי הייצור הגדולים ביותר 

של החברה בישראל. עד סוף שנת 2016, כ-97% מצריכת 

הדלק של מפעלי כיל בישראל נבעה מגז טבעי. במהלך 2016 

שניים מאתרי כיל בסין )Shandong ו-YBKGT( ביצעו גם הם 

מעבר מפחם וסולר לגז טבעי נוזלי. עד סוף שנת 2018 צפויים 

מתקנים נוספים של כיל להתחבר לתשתית חדשה לאספקת גז. 

בין אלה נכללים מתקן 3C של כיל סין YPH, כיל חיפה דח"כ וכיל 

רותם צין. המעבר האסטרטגי לגז טבעי נושא בחובו הם יתרונות 

כלכליים והן יתרונות סביבתיים. 

יוזמה נוספת שיושמה בכיל על מנת להשיג חיסכון באנרגיה 

היא שילובן של טכנולוגיות קוגנרציה )הפקה משולבת של חום 

וחשמל( ביעילות גבוהה במפעלי כיל הרלוונטיים. לאור היתרונות 

הסביבתיים והכלכליים הידועים של קוגנרציה, בכוונת החברה 

להשקיע בהקמתם של מתקנים אלו במהלך השנים הקרובות, 

תוך מתן עדיפות לאתרים שבהם מיסוי סביבתי ופחמני יוצר 

תמריץ נוסף לביצוע השקעה כאמור. 

מתקנים לייצור עצמי של חשמל
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3,152

2016

3,221

2,924
2,701

2,624

2012 2013 2014 2015

G4-DMA, G4-EN13,  
G4-EN15, G4-EN19

סך פליטות גזי חממה 
CO2e אלפי טון

כיל נוקטת במגוון צעדים על מנת להמשיך במגמה השיפור 

העקבית בתחום פליטות גזי החממה. היוזמות העיקריות בתחום 

לעת הזו כוללות הפחתת פליטות גזי חממה הנובעות מתהליכים 

כימיים באתרי הייצור הרלוונטיים )ראו "מיזמי CDM" בעמ' 142 

בדוח האחריות התאגידית של כיל לשנת 2015(, המעבר לגז 

טבעי כמקור הדלק העיקרי של החברה, שיפור היעילות בניצול 

אנרגיה, כמו גם הגדלת מרכיב השימוש בחשמל חיצוני המופק 

מגז טבעי וכן, היכן שמתאפשר, מאנרגיות מתחדשות. פליטות 

גזי החממה של כיל פחתו ב-25% בהשוואה לשנת הבסיס 

2008. הפחתה זו מהווה 82% מיעד ההפחתה שנקבע לשנת 

2020. יש לציין כי בניכוי נתוני YPH, כיל עברה זה מכבר את 

יעד ההפחתה שנקבע לשנת 2020, בשיעור של 30%. עם זאת, 

סך היקף פליטות גזי החממה עלה ב-20% בין השנים 2015 

ו-2016, עלייה שרובה המכריע מיוחס להכללת נתוני המיזם 

 YPH מרבית פליטות גזי החממה של .YPH המשותף כיל סין

 ,3C ,נובעות ממפעל הפוספטים והדשנים רחב ההיקף שלה

ומיוחסות לצריכת חשמל ממקורות חיצוניים, לפליטות פחמן 

דו-חמצני בתהליך חמצון סלע הפוספט ולשריפת פחם. עם זאת, 

עד סוף שנת 2018 צפוי מפעל 3C של כיל סין YPH  להתחבר 

לתשתית חדשה לאספקת גז טבעי, אשר יחליף את השימוש 

שעושה המפעל בפחם ויפחית את היקף הפליטות של המפעל.

גורם נוסף לעלייה הוא סיומן של שביתות ועיצומי עובדים שאירעו 

במהלך 2015, והחזרה לרמות פעילות ייצור רגילות באתרי כיל ים 

המלח וכיל נאות חובב. בנוסף, כיל ישראל חזרה להסתמך, באופן 

זמני, על חשמל חיצוני מחברת החשמל הישראלית, המתאפיין 

ברמות פחמן גבוהות יותר – וזאת בניגוד לשנת 2015, שבה 

מרבית החשמל ממקורות חיצוניים נרכש מתחנת הכוח הפרטית 

פליטות גזי חממה 
ושינוי אקלים

   OPC המבוססת על גז טבעי. חוזי האספקה של כיל עם ,OPC

פקעו בראשית 2016. תחנת כוח חדשה ביעילות גבוהה באתר 

החברה בסדום, הצפויה להגיע לתפעול מלא עד סוף 2017, 

מבוססת באופן מלא על גז טבעי והחשמל שיופק בה צפוי 

להחליף כמעט לחלוטין את החשמל הנרכש ממקורות חיצוניים 

בקרב כל אתרי כיל בישראל, ובכך להפחית את היקף הפליטות 

של החברה.

דוח 2016 של כיל ל-CDP )אנגלית(

סיפורי הצלחה - קיימות
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G4-EN15, G4-EN16,  
G4-EN17

פליטות גזי חממה 
ושינוי אקלים

CDP דיווח
כיל הגישה דיווח מפורט אודות מצאי פליטות גזי החממה 

 Carbon( שלה במסגרת הפרויקט הבינלאומי לדיווח פחמן
Disclosure Project – CDP(, כמו גם אודות האסטרטגיה 

התאגידית שלה בדבר שינוי האקלים. הודות לרמתם הגבוהה של 
דיווחיה ולביצועיה בתחום, זכתה כיל בציון A-, הציון השני הגבוה 
ביותר האפשרי בקרב יצרניות הדשנים הגלובליות. למידע נוסף, 

ראו עמ' 86.

החברה קבעה יעד להפחתת 30% בסך הפליטות 

במכלולים 1+2+3 עד לשנת 2020 )כאשר שנת 2008 

משמשת כשנת הבסיס(.*

184,299

1,082,921

1,886,627

סה״כ

3,153,847

סך פליטות גזי חממה בחלוקה לקטגוריות 
CO2e טונות

מכלול 1 – פליטות ישירות

מכלול 2 – פליטות עקיפות מצריכת אנרגיה 

מכלול 3 – פליטות עקיפות אחרות

הבטחת המהימנות בוצעה בגין 30% 
מסך פליטות גזי החממה, מכלול 2 

מבוססות-שוק של כיל אמריקה לשנת 
2016, כמתואר בדוח זה בלבד.

537,714
259,341

184,326

סה״כ

1,082,921

אסיה ואוסטרליהאירופהישראלאמריקה

מכלול 2 -  פליטות לפי אזורים, 2016
CO2e טונות

101,539
* במהלך 2017 יישקל עדכון אפשרי 

של יעד ההפחתה לאור הגידול הניכר 
 YPH הנובע מהכללתה של כיל סין
במצאי פליטות גזי החממה של כיל.
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איכות האוויר באתרי הייצור והפחתת הפליטות לאוויר מהוות יעד 

מרכזי במסגרת מדיניותה הסביבתית של כיל. 

מזהמי אוויר הם חומרים, גזים וחלקיקים הנישאים באוויר, בין אם 

ממקורות טבעיים ובין אם כתוצאה מפעילות אנושית. פעילות 

אנושית, דוגמת הפקת אנרגיה, פעילות תעשייתית וחקלאית 

והובלה, אחראית ליצירת מרבית המזהמים. בין המזהמים 

הנפוצים בתעשייה ניתן למנות תחמוצות חנקן )NOx(, תחמוצות 

גופרית )SOx(, חומר חלקיקי )PM(, תרכובות אורגניות נדיפות 

)VOC(, ועוד. כיל מנטרת באופן קבוע את פליטות המזהמים על 

מנת לפקח ולאתר פליטות בלתי מבוקרות, בהתאם לדרישות איכות האוויר

החוק והתנאים הקבועים ברישיונות העסק של החברה, תוך 

שימוש בטכנולוגיות מקובלות.

יתרה מכך, כיל נוקטת בצעדים להפחתת פליטות מזהמים 

לאוויר בדרכים שונות, כגון יישום פתרונות חדשניים למניעת 

פליטות ומעבר לדלקים נקיים יותר. כתוצאה מכך, מאז שנת 

2008 ירדו שיעורי פליטות ה-SOx של החברה ב-34%; פליטות 

ה-NOx ב-86%; ופליטות ה-PM ב-60%.
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זאת ועוד – פליטת ה-PM פחתו במעל 99% בהשוואה לשנת איכות האוויר

2005. הגורם הבולט ביותר לירידה ניכרת זו בשיעורי הפליטות 

היא המעבר שביצעה החברה לשימוש בגז טבעי בכיל ישראל. 

הירידה הפרטנית בפליטות NOx מיוחסת בעיקר לצמצום 

השימוש במנועים מבוססי דלק בכיל בריטניה CPL. העלייה 

הפרטנית בפליטות SOx נבעה מגידול משמעותי בפעילות 

המתקנים לייצור חומצה זרחתית בכיל רותם. סיבה נוספת היא 

הכללתם של נתוני כיל סין YPH, שהייתה גם הגורם העיקרי 

לעלייה בפליטות PM. עם זאת, יחס פליטות ה-SOx לייצור 

  .YPH פוספט דווקא ירד בעקבות הכללת נתוני

הירידה בפליטות VOC נבעה משינוי אופן מדידת הפליטות 

בחלק מאתרי כיל בארה"ב, שנעשה בתיאום עם הרשויות 

הרגולטוריות המקומיות. על אתרים אלו נכללים אתרי כיל ארה"ב 

 VOC-האחראים לפליטות ה ,Gallipolis Ferry-בצ'רלסטון וב

הגדולות ביותר של כיל. 
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איכות האוויר

116   כיל בע״מ | דוח אחריות תאגידית 2016

דבר יו"ר הדירקטוריון 
והמנכ"ל

אחריות 
סביבתית

אחריות 
חברתית

אודות 
הדוח

כיל - סקירה
תאגידית

ממשל תאגידי 
ואחריות כלכלית



 כיל בע״מ | דוח אחריות תאגידית 2016  117

דבר יו"ר הדירקטוריון 
והמנכ"ל

אחריות 
סביבתית

אחריות 
חברתית

אודות 
הדוח

כיל - סקירה
תאגידית

ממשל תאגידי 
ואחריות כלכלית



G4-DMA, G4-EN8

2012 2013 2014 2015 2016

37.2

53.5

43.5
48.550.4

0

30

40

10

20

50

60

1.70

אסיה ואוסטרליהאירופהישראלאמריקה

צריכת מים לא-שפירים
תמלחות, מים מליחים, מי ים, מי נהרות ומי גשמים*

מיליון מטר מעוקב

2012 2013 2014 2015
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צריכת מים שפירים
מי רשת/ברז ומי באר שפירים

מיליון מטר מעוקב

אסיה ואוסטרליהאירופהישראלאמריקה

מים הם המשאב הטבעי הנצרך ביותר והיסוד החיוני ביותר 

לקיומנו. מי שתייה נקיים ובטוחים הם נדירים. פחות מאחוז אחד 

מן המים בכדור הארץ זמינים לשימוש אנושי. 

העלייה, בשיעור 34%, בצריכת מים שאינם שפירים בין השנים 

2015 ו-2016 נבעה בעיקר מצירוף נתוני המיזם המשותף 

YPH, העושה שימוש ניכר במי אגם במסגרת תהליכי הייצור, 

וכן מצריכה מוגברת של מים מליחים בכיל ים המלח לאור סיום 

השביתה שאירעה במהלך שנת 2015 והחזרה להיקפי ייצור 

רגילים.

חלק ניכר מאתרי הייצור המרכזיים של כיל ממוקמים באזורים צריכת מים

צחיחים. על כן, חיסכון במים הוא יסוד מובנה בתרבות העסקית 

של החברה. כיל שואפת בהתמדה לצמצם את צריכת המים 

שלה, ובייחוד את צריכת המים השפירים. היכן שהדבר מתאפשר, 

מתקני הייצור שלנו עושים שימוש במים מליחים, או במים אחרים 

שאינם ראויים לשתייה, במסגרת תהליכי הייצור. 

הבטחת המהימנות בוצעה בגין 93% מצריכת המים השפירים 
של כיל אמריקה לשנת 2016, כמתואר בדוח זה בלבד.

* כל הנתונים אינם כוללים היקפי שאיבה שנתית של מי ים 
המלח, המוגדרים חומר גלם. לפרטים אודות שימושי כיל במי 

ים המלח, ראו "ניהול בר-קיימא של פעילויות כרייה" בפרק 
העוסק בים המלח בדוח זה. 

סיפורי הצלחה - קיימות

118   כיל בע״מ | דוח אחריות תאגידית 2016

דבר יו"ר הדירקטוריון 
והמנכ"ל

אחריות 
סביבתית

אחריות 
חברתית

אודות 
הדוח

כיל - סקירה
תאגידית

ממשל תאגידי 
ואחריות כלכלית

http://bit.ly/2BtiVeh


G4-EN8
2012 2013 2014 2015 2016

6.7
6.1

5.3
5.8

5.51

0.15 0.14 0.14 0.22 0.16
0

1

2

3

4

5

6

7

8

צריכת מים ביחס לייצור אשלג
מטר מעוקב נצרך / טון מטרי מיוצר

מים שפירים יחסי לייצור אשלג

מים לא-שפירים יחסי לייצור אשלג

2012 2013 2014 2015 2016

11.21
10.8 10.33

4.58
3.86

2.71
2.22

8.63

11.63

6.86

צריכת מים ביחס לייצור פוספט
מטר מעוקב נצרך / טון מטרי מיוצר

מים שפירים יחסי לייצור פוספט

מים לא-שפירים יחסי לייצור פוספט

הירידה בצריכת המים השפירים, בשיעור של 3%, נבעה בעיקר צריכת מים

מכיל רותם, אשר הפחיתה בשנת 2016 את צריכת המים 

מהרשת הארצית הודות לזמינות רבה יותר של מים שאינם 

שפירים, אשר שימשו כתחליף.
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G4-DMA

כיל נוקטת בצעדים שונים לצמצום כמויות השפכים והפסולת, 

ולהפנות כמויות גדולות ככל האפשר לשימוש חוזר ולמִחזוּר.

כיל מיישמת את גישת הכלכלה המעגלית. בישראל, בעיקר, 

משמשת הפסולת של חלק ממפעלי החברה כתשומה בתהליכי 

ייצור אחרים. באתרים אחרים של החברה, עושה כיל שימוש 

בתוצרי פסולת של חברות אחרות הפועלות במסגרת שרשרת 

הערך הרחבה. החברה חותרת "לסגור מעגלים" הן ביחס 

לתהליכי הייצור שלה והן ביחס למוצריה. על אף צירופה 

לאחרונה של כיל סין YPH, סך כמויות השפכים של כיל בשנת 

הבטחת המהימנות בוצעה בגין 40% מסך השפכים של כיל 
אמריקה לשנת 2016, כמתואר בדוח זה בלבד.

* הערה: כל הנתונים אינם כוללים את הנפח השנתי של 
השבת מים לים המלח, הנחשבת לחלק ממחזור חומרי הגלם. 

לפרטים נוספים אודות שימושי כיל במי ים המלח, ראו פרק 
"ניהול בר-פעילויות הכרייה של כיל - ים המלח" בדוח זה.

2016 נותרו כמעט ללא שינוי בהשוואה לשנת 2015. החל שפכים ופסולת 

בשנת YPH ,2009 הייתה שותפה לפרויקט רחב-היקף שמטרתו 

לצמצם עד לאפס את תפוקת השפכים שלה. יעדיו של פרויקט 

"אפס שפכים" מושגים באמצעות ניצול אשדים, ניצול הפרשי 

גובה, אגירת מִחזוּר, מערכות לשימוש חוזר ואמצעים נוספים. 

הפרויקט אף הוביל לירידה משמעותית בתפוקת השפכים ביחס 

לייצור פוספט.
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סיפורי הצלחה - קיימות
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שיטות לטיפול בפסולת לא-מסוכנת
אחוז מתוך סך התפוקה השנתית של פסולת לא-מסוכנת 

מִחזוּר / שימוש חוזר

אחסון באתר

מטמנת אשפה

שריפה

*עם זאת, ההשפעה הגדולה ביותר של כיל סין YPH על שפכים ופסולת 

נתוניה הסביבתיים של כיל בשנת 2016 היא בהיקפי הפסולת 

הלא-מסוכנת שלה - YPH מכרה והעבירה 750,000 טונות 

של פסולת גבס למִחזוּר, כמות העולה באופן ניכר על כל זרמי 

הפסולת האחרים של כיל במצטבר. כתוצאה מכך, שיעור מִחזוּר 

הפסולת הלא-מסוכנת הגיע לשיא חדש בשנת 2016.
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הבטחת המהימנות בוצעה בגין 13% מסך 
הפסולת שאינה מסוכנת של כיל אמריקה 

לשנת 2016, כמתואר בדוח זה בלבד.
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כמויות הפסולת המסוכנת עלו בכ-5.6 אלפי טונות בשנת 

2016. הסיבה העיקרית לכך הייתה פינויה של פסולת "עוגת 

סינון", מקור פסולת משמעותי המתאפיין בתנודתיות גבוהה 

לאורך השנים )ומפונה רק בעת הצטברותן של כמויות מסוימות(.

 מעל 95% מן הפסולות המסוכנות טופלו בארץ המקור.

שיטות לטיפול בפסולת מסוכנת
אחוז מתוך סך תפוקת הפסולת המסוכנת השנתית

מִחזוּר / שימוש חוזר
מטמנת אשפה

שריפה
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כיל שואפת להשפיע לטובה על כל האנשים שאיתם היא מקיימת 

קשרים, או אלו המושפעים מפעילויותיה. שאיפה בסיסית זו היא 

מרכיב מרכזי באסטרטגיה העסקית של החברה ומושרשת בערכי 

הליבה הארגוניים של כיל. 

אחריותה החברתית של כיל מתבטאת באסטרטגיה התאגידית, 

המכוונת לתת מענה לצרכיהם החיוניים של לקוחותיה בשלושת 

שוקי הקצה של החברה. לאור אסטרטגיה זו, החברה מזהה את 

הצרכים החשובים ביותר עבור החברה האנושית ובוחרת את 

אלו בעלי הנגיעה הרבה ביותר לכיל. הדבר מאפשר לכיל לפתח 

מוצרים ופתרונות הנותנים מענה לצרכיו העתידיים של העולם, 

כדוגמת דשנים המגבירים את תפוקת המזון, על מנת לעמוד 

בביקושים הנובעים מן הגידול באוכלוסייה והמחסור בשטחים 

ראויים לעיבוד.

יתרה מכך, מחויבותה של כיל לאחריות חברתית עוברת 

כחוט השני בכל היבט של פעילות החברה, החל בקידום 

התנהלות עסקית אתית ופרקטיקות העסקה הוגנת ועד תמיכה 

בהתפתחות עובדים והשקעה בקהילה. כיל יצרה תרבות של 

יושרה ותכלית, המאחדת את עובדיה בכל רחבי העולם. 

אחריותה החברתית של כיל מנחה את החברה בתגובתה 

לאתגר הטמון בפיתוח בר-קיימא ובדרך שבה היא מנהלת את 

פעילויותיה, במטרה להיטיב עם עובדיה החברה ומשפחותיהם, 

וכן עם הקהילה המקומית והחברה האנושית בכללותה. 

מטרתנו היא להפוך את כיל 
לחברה גלובלית ומאוחדת.
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1,539 1,170 1,157 גרמניה

1,203 1,162 827 בריטניה

1,123 1,142 1,021 ארה”ב

494 576 639 הולנד

234 249 264 ברזיל

343 120 127 צרפת

697 462 508 אחר

12,457 14,050 13,414 סה”כ עובדים
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G4-DMA, G4-11, G4-10, G4-HR4, 
G4-HR5, G4-HR6

כיל מחויבת להעניק הזדמנות שווה לכל עובדיה. מחויבות זו 

מוטמעת במדיניותה של החברה, בנהליה ובפרקטיקות שלה 

ובאיסור החל בה על הפלייה בלתי-חוקית מכל סוג שהוא. כיל 

מתייחסת לכל עובדיה בהגינות, ומעריכה אותם על בסיס נימוקים 

ענייניים בלבד, מה שמאפשר לחברה לאתר את המועמדים 

הטובים ביותר לקידום. העובדים, החברה והקהילות נהנים כולם 

מן היתרונות הנובעים מפרקטיקות העסקה הוגנת אלה.

כיל מקפידה לקיים את כל דיני העבודה והתעסוקה החלים 

עליה בכל אתר שבו היא פועלת, לרבות הדינים הנוגעים לזכות 

ההתאגדות, הפרטיות, הסכמי עבודה קיבוציים, עבודה בכפייה 

ועבודת ילדים, כמו גם הפלייה בעבודה. עובדי החברה מועסקים 

בהתאם לתנאי ההעסקה החלים במדינות שבהן הם מועסקים.

בשנת 2012 החלה כיל ביישום השלבים הראשונים של תוכנית 

לאכיפת דיני עבודה בישראל. מטרתה של התוכנית היא להבטיח 

שכל פעילויותיה התפעוליות של כיל מתבצעות תוך ציות לדיני 

העבודה. כיל תגשים מטרה זו באמצעות קורסי הכשרה וריענון 

לעובדים, ביקורות של עורכי-דין לדיני עבודה, ותיעוד של כל 

הפרקטיקות התעסוקתיות. ביצוע שלביה הראשונים של התוכנית 

הושלם. במסגרת זו הושלם תהליך איתור כלל הפערים בין דיני 

העבודה בתחומים שבהם יש לכיל היקף פעילות משמעותי לבין 

פעילות כיל בשטח. עד כה לא אותרו פערים משמעותיים, אך 

גובשה תוכנית על מנת לסגור את אותם פערים קטנים שאותרו. 

הירידה במספר העובדים ב-2016 נובעת בעיקרה מיישום 

תוכנית התייעלות בכיל בריטניה ומירידה במספר העובדים במיזם 

המשותף בסין YPH, כמו גם כתוצאה ממכירת עסקים שאינה 

בעסקי הליבה של כיל.

כ -75% מעובדי כיל מועסקים במסגרת הסכמי עבודה קיבוציים.

אין סכנה של עבודה בכפייה. לא אותרו כל פעילויות בחברה או 

בקרב ספקיה אשר במסגרתן מופרת הזכות להתאגדות ולקיום 

מו”מ קיבוצי.

כיל אינה מעסיקה עובדים מתחת לגיל 17, ואין עובדים מתחת 

לגיל 21 באתרי ייצור. 

הבטחת המהימנות בוצעה בגין מספר העובדים 
בחלוקה גיאוגרפית לשנת 2016, כמתואר בדוח 

זה בלבד.

דבר יו"ר הדירקטוריון 
והמנכ"ל

כיל - סקירה
תאגידית
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אחריות 
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אחוז הקבוצה מתוך כוח העבודה

17% עובדות )נשים(

83% עובדים )גברים(

85% עובדים במשרות שאינן ניהוליות

15% עובדים במשרות ניהוליות

עובדים במשרות ניהוליות עובדים במשרות שאינן ניהוליות

17% 15% אחוז עובדות )נשים(

83% 85% אחוז עובדים )גברים(

1% 10% אחוז עובדים מתחת לגיל 30

54% 54% אחוז עובדים בגילאי 30-50

46% 37% אחוז עובדים מעל גיל 50

4% 5% אחוז עובדים המוגדרים כמשתייכים לקבוצות מיעוט

חלוקת כוח העבודה על-פי מאפיינים*

עובדים בחלוקה לפי קטגוריות מגדר, קבוצת גיל והשתייכות לקבוצות מיעוט*

העסקה הוגנת 
ואחראית

עובדים בכירים בתפקידים מיוחדים וחברי הנהלה מועסקים 

בחוזי העסקה אישיים. ההתקשרות בחוזים אלו היא לתקופה 

בלתי-מוגבלת אך ניתן לסיימה במתן הודעה מוקדמת לעובד 

כנדרש. 

היקף ההעסקה העונתית מוגבל ביותר )בעיקר לצורך תגבור 

כוח העבודה בייצור כאשר, למשל, יש צורך בהגדלה מהירה של 

ייצור מוצרים לכיבוי שריפות יער, או כאשר עולה צורך בהחלפת 

עובדים במהלך חופשות הקיץ(.

* אחוז העובדים המיוצג בסקר עומד על יותר מ-67% מסך עובדי כיל; כ-2.3% מן העובדים מוגדרים כבעלי מוגבלויות. 

העסקת עובדים בעלי מוגבלויות 

קריירה בכיל

קליטת עובדים בעלי צרכים מיוחדים

כיל - סקירה
תאגידית

ממשל תאגידי 
ואחריות כלכלית

אחריות 
סביבתית

אחריות 
חברתית

אודות 
הדוח

https://www.youtube.com/watch?v=OKuVnIjx950
https://www.youtube.com/watch?v=cPCnFPwcgag
http://www.icl-group.com/careers/employing-individuals-with-disabilities/
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כיל מאפשרת לעובדיה לשגשג במסגרת הארגון באמצעות יישום העצמת עובדים

אסטרטגיית "כיל אחת" של החברה. כיל משקיעה דרך קבע 

ובשיטתיות בהעצמה ובפיתוח של מנהליה ועובדיה, באמצעות 

תוכניות הכשרה, העשרה והנחייה מטעם צוות החברה, וכן 

מימון ותמיכה בהכשרות חיצוניות.

פעילויות כיל מנוהלות על-ידי צוות הנהלה בינלאומי המתאפיין 

בניסיון נרחב. כיל מפתחת מנהיגים המתאפיינים בניסיון ניכר 

בתחומם ובתרבות ארגונית המניעה שינוי וחדשנות בתוך 

הארגון. כיל אף מגייסת מנהיגים מחוץ לארגון, על מנת להעשיר 

את הניסיון הארגוני. כיל מתמקדת בטיפוח והעצמת כישרונות 

מבטיחים באמצעות פלטפורמה גלובלית להסמכה, שיתוף 

פעולה ותקשורת המעודדים חדשנות.  

כחלק מתפיסת "כיל אחת", החברה פועלת למיטוב התהליכים 

הפנימיים לשיתוף והפצה של פרקטיקות מיטביות ברחבי 

הארגון. בנוסף, כיל מעודדת את פלטפורמת החדשנות 

ומתגמלת ומעצימה את עובדיה. 

התחרות השנתית של כיל

עובדי החברה מוזמנים להשתתף בתחרות השנתית של 

כיל. מטרת התוכנית היא לתגמל הצטיינות עובדים, לעודד 

חדשנות ותחרות ידידותית בין העובדים, ולחבר את העובדים 

לאסטרטגיית "כיל אחת" של החברה. 

צוותים של עובדים מוזמנים להגיש מיזמים למועמדות 

לפרסים במגוון קטגוריות, החל במצוינות מסחרית ותפעולית 

ועד למצוינות בתחומי החדשנות והבטיחות. יש להמחיש 

כי המיזמים הביאו לתוצאות מדידות, חיוביות ומשמעותיות. 

ההכרזה על הזוכים נעשית במסגרת טקס הענקת פרסים 

שנתי. 

לעבוד בכיל

דבר יו"ר הדירקטוריון 
והמנכ"ל

כיל - סקירה
תאגידית

ממשל תאגידי 
ואחריות כלכלית

אחריות 
סביבתית

אחריות 
חברתית

אודות 
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http://www.icl-group.com/careers/working-at-icl/
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מסעו של רעיון
מודל KCI להמרצתם וניהולם של תהליכי חדשנות

יישוםייזוםגיבוש רעיונות

זיהוי 
האתגר

העלאת 
רעיונות

הצעה מפורטת בחירה
)תוכנית עסקית(

חדירה יישום
לשוק G4-DMA, G4-LA10

העצמת עובדים
בשנת 2016 השיק כיל מכון המחקר והפיתוח המרכזי של כיל,  

תמי-IMI, תוכנית לקידום וליישום חדשנות, בשיתוף מרכז הידע 

לחדשנות בטכניון. מטרת התוכנית הייתה לרכוש את מיומנויות 

החשיבה היצירתית בחלק אינטגרלי בתרבות הארגונית. התהליך 

סיפק כלים ומתודולוגיות לניהול חדשנות בחלק משגרת היומיום 

של העובדים. 

התהליך כולל הליך אבחון חדשנות ארגוני, שנועד להעריך האם 

המאפיינים הארגוניים תומכים או מגבילים אווירה של חדשנות; 

סדנא למנהלים שנועדה לזהות ולחלק נושאים לטיפול; סדנאות 

לצוותים; וקידומה של תוכנית חדשנות כלל-ארגונית ליישומה של 

תרבות ארגונית המעודדת חדשנות.

"ללמוד, ליצור, לחדש" – חדשנות במכון תמי-IMI למחקר ופיתוח

בסופו של תהליך שנמשך תשעה חודשים וכלל פגישות פנימיות 

רבות, כמו גם הרצאות של מומחים חיצוניים, הועלו עשרות רעיונות 

חדשניים. כל צוות הכין הצעת מו"פ ותוכנית עסקית בסיסית עבור 

 הרעיון הנבחר )"המועמדים הסופיים"(.

4 רעיונות בסך הכל עברו לשלב הבא עם פתיחתו של תהליך 

 IMI-מו"פ. התהליך כולו, על תוצאותיו, הוצג בפני עובדי מכון תמי

במסגרת כנס שבו הוזמנו ליטול חלק בתהליך. בנוסף, גובש מאגר 

רעיונות לבחינה עתידית.

תכליתו המרכזית של הפרויקט הושגה: הטמעת התפיסה של 

חשיבה חדשנית כחלק משגרת עבודתם היומיומית של עובדי כיל.    

כיל - סקירה
תאגידית

ממשל תאגידי 
ואחריות כלכלית

אחריות 
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במהלך שנת 2015 הרחיבה כיל את הטמעתה של תשתית 

ניהול ביצועים וניהול משאבי אנוש. במסגרת הקשר זה, החברה 

משלבת תשתית טכנולוגית גלובלית אחידה לניהול ופיתוח משאבי 

אנוש בכל יחידותיה וחטיבותיה ברחבי העולם, כמו גם תהליכי 

עבודה אחידים. המערכת כוללת מאפייני ניהול נתוני עובדים, 

תהליכי למידה והכשרה, וניהול ביצועים עבור כל עובדי החברה. 

שיפור ביצועים 
ופיתוח המשאב 

האנושי

מאז שנת 2015 משתתף הדרג הבכיר של הנהלת החברה 

)הכולל כ-10% מסך כוח האדם בחברה( בתהליך ניהול 

הביצועים, המבוסס על יעדים, הערכת ביצועים, ותוכניות פיתוח 

קבוצתיות ואישיות המתבססות על הממצאים. הטמעתם של 

תהליכי העבודה הגלובליים צפויה להתרחב ולכלול תהליכים 

נוספים בתחומי התגמול והתקשורת. עד תחילת 2018 צפוי 

תהליך ההטמעה לשפר את היחס בין ביצועים לתגמול, ולהקיף 

כ-80% מכוח האדם בחברה. 

דבר יו"ר הדירקטוריון 
והמנכ"ל

כיל - סקירה
תאגידית
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ואחריות כלכלית

אחריות 
סביבתית

אחריות 
חברתית

אודות 
הדוח



 כיל בע״מ | דוח אחריות תאגידית 2016  131

תוכניות חוֹנכוּת בכיל ישראל
כיל פועלת לעידוד פיתוח כישורים מקצועיים בקרב תלמידי 

תיכון, בשיתוף עם בתי ספר תעשייתיים הפועלים בחסות משרד 

התעשייה והמסחר. לכל אחד מהחניכים המועסקים בכיל 

מוקצה חונך - עובד כיל שמלווה אותו לאורך כל הדרך, הן בהיבט 

המקצועי של לימוד מקצועי והן היבט ההכשרה המעשית 

תוכניות חוֹנכוּת

עידוד פיתוח 
כישורים חדשים

הסכם הכשרה חינוכית דוּאלית – 
Iberpotash כיל איבריה

DUAL MAP היא תוכנית חינוך דוּאלית שפותחה בכיל איבריה, 

שמטרתה העיקרית היא למלא את הצורך הקיים באזור, בענף 

הכרייה ובכיל איבריה, בעובדים מיומנים ומוסמכים לעבודה 

במכרות.

בשנת 2015 התקשרה מחלקת החינוך של ממשלת קטלוניה 

)ה-Generlitat de Catalunya( בהסכם עם כיל איבריה 

Iberpotash לקידום חינוך "FP Dual" )חינוך מקצועי דוּאלי(. 

 MAP במהלך שנת הלימודים 2015-2016 השתתפו בתוכנית

52 תלמידים, אשר למדו במצטבר 2,330 שעות הכשרה, מתוכן 

1,010 שעות הכשרה מעשית בחברה.

תוכנית DUAL MAP נבחרה, במסגרת קול קורא להצעות 

במסגרת יוזמת Enterprise 2020 – יוזמה שגובשה על-ידי 

ארגונים הפועלים בתחום האחריות החברתית התאגידית בתגובה 

לאתגרים שהציבה הנציבות האירופית במסגרת אסטרטגיית 

"אירופה 2020", הקוראת לקידום צמיחה מכלילה, בת-קיימא 

וחכמה.

כיל - סקירה
תאגידית

ממשל תאגידי 
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http://bit.ly/2lgFewB
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כיל שואפת להעסיק בחברה את העובדות והעובדים הטובים 

ביותר. שאיפה זו מחייבת אותנו להגביר ולהרחיב את מאמצי 

הגיוס שלנו למקומות מגוונים יותר על מנת לאתר את מיטב 

הכישרונות, ולנקוט בצעדים פרואקטיביים באיתור עובדים 

פוטנציאליים.

על מנת לקדם חזון זה, גיבשה כיל תוכנית גיוון תעסוקתי גלובלית, 

שמטרתה להגדיל את המגוון האנושי בקרב העובדים ולהפוך 

את כיל למקום עבודה מגוון עוד יותר, המציע לעובדיו מגוון 

הזדמנויות ליצירת ערך ולפיתוח פתרונות חדשניים עבור החברה 

ועבור השווקים אותם היא משרתת. החברה הקימה וועדות 

מקומיות בכל אחד מאזורי הפעילות שלה )אמריקה, אירופה 

וישראל( וגיבשה, עבור כל אזור, תוכנית גיוון תעסוקתי התואמת 

להנחיותיה הגלובליות של כיל ולכללים המקומיים.

בישראל החלה החברה לנקוט בגישה פרואקטיבית במאמציה 

לאיתור עובדים מקבוצות אוכלוסייה מגוונות. נהלי גיוס העובדים 

שונו כך שיתאימו יותר לאיתור בעלי כישרונות המגיעים מרקעים 

ותרבויות שונים. המנהלים המקומיים קשובים לשינוי זה ומוכנים 

לשנות את פרקטיקות ההעסקה שלהם.

בארה"ב, כיל מוכרת מוצרים לממשל הפדרלי, ועל כן נדרשת 

 .)Affirmative Action Plan( ליישם תוכנית העדפה מתקנת

תוכנית ההעדפה המתקנת מחייבת את החברה להשוות את 

המגוון האנושי של עובדיה למגוון האנושי של בעלי כישורים 

מתאימים באזור הגיאוגרפי ממנו מגייסת החברה עובדים לכל 

סוג משרה. החברה מבצעת השוואה כאמור על בסיס שנתי, 

ומשתפת את המנהלים הרלוונטיים בתוצאות. ככל שתוצאות 

ההשוואה מעלות כי כוח העבודה בחברה אינו מייצג את המגוון 

האנושי של בעלי כישורים מתאימים באזור הגיאוגרפי שבו אנו 

מגייסים עובדים, אנו פונים באופן יזום לקבוצות המייצגות נשים, 

מיעוטים, בעלי מוגבלויות ו/או חיילים משוחררים. פנייה יזומה 

להעסיק את 
הטובים ביותר

זו מיועדת להגדיל את הסבירות לגיוסם של המועמדים הטובים 

ביותר מקרב הקבוצה הסובלת מתת-ייצוג.

כיל הרחיבה את תחולתן של תוכניות אלה לכל אתריה ארה"ב, 

כך שתכלול גם מתקני כיל שאינם קשורים בהסכמים ישירים עם 

הממשל הפדרלי, ועל כן אינם מחויבים בציות לדרישות העסקה 

האמורות.

אתרי כיל באירופה פועלים גם הם להביא לשיפור הגיוון 

התעסוקתי וההכללה בקרב עובדיהם. על מנת להפוך את 

חזון משאבי האנוש לפעילות מעשית, כיל מעלה את המודעות 

ומדריכה את מחלקות משאבי האנוש וצוותי הגיוס שלה. החברה 

מרחיבה את תוכניות החיבור לקהילה באמצעות עבודה משותפת 

עם ארגונים לא-ממשלתיים ועמותות שונות, כגון עמותת "עולים 

ביחד" הפועלת בישראל. בנוסף, בארה"ב חברה כיל בארגון 

DirectEmployers. ארגון זה מספק שירותי סקירה אוטומטית 

ויומיומית של משרות פנויות המתפרסמות באתר החברה, 

ופרסומם במאות אתרי איתור משרות רלוונטיים המתמקדים 

במגוון אנושי. בדרך זו מגדילה החברה את מאגר המועמדים 

הזמינים. 

בנוסף לצעדים אלו, החברה מקיימת דיוני "שולחן עגול" על 

מנת למפות את מצב התעסוקה הנוכחי בחברה. בנוסף, 

הוקמו בחברה צוותים גלובליים ומקומיים, וגובשה תוכני לטווח 

ארוך, שמטרת כולם היא הגדלת הגיוון התעסוקתי בקרב עובדי 

כיל. מדובר בתהליך ממושך אך כדאי, שיביא להרחבת מאגר 

המועמדים ויסייע לנו בגיוס מיטב האנשים לעבודה בכיל.

האדם הנכון לתפקיד הנכון – 
ללא מחסומים.

רותם )עברית(

עמותת עולים ביחד Direct Employers Association
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https://www.youtube.com/watch?v=D_RIYGtJzmw
http://societyofwomenengineers.swe.org/
http://www.olim-beyahad.org.il/en/
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כיל מחויבת לשמירה על זכויות אדם, ועל כן נוקטת זהירות רבה 

בשמירה על כבודם וזכויותיהם של עובדיה, בני משפחותיהם, 

הקהילות המקומיות שבהן היא פועלת וכל בני האדם עימם היא 

באה במגע. 

אמצעים לשמירה על זכויות אדם:
החברה תומכת בזכויות אדם כהגדרתן בהכרזת האו"ם לכל   

באי עולם בדבר זכויות אדם.

החברה מונעת הפרת זכויות אדם כהגדרתן בחוקי כל   

מדינה ואתר שבהם היא פועלת.

החברה יוזמת ונוטלת חלק בדיאלוג מתמשך עם הקהילות   

ומחזיקי עניין אחרים, על מנת לזהות סיכונים פוטנציאליים 

להפרות זכויות אדם ולצמצם השפעות שליליות כלשהן. 

לפרטים נוספים, ראו בפרק "שקיפות ודיאלוג עם מחזיקי 

עניין" בדוח זה ובדוחות קודמים.

החברה מקפידה לציית לעקרונות היסוד של כיל לשמירה   

על זכויות האדם הבסיסיות של עובדיה, הכוללים תמיכה 

בשוויון הזדמנויות ומניעת עבודה בכפייה, עבודת ילדים 

והפליה.

החברה תורמת לכלכלות ולקהילות שבהן היא פועלת   

וכתוצאה מכך, מסייעת בעקיפין לשמירה על זכויות אדם.

שמירה על 
זכויות אדם

למיטב ידיעתה של כיל, לא מתקיימות הפרות זכויות אדם באתרי 

כיל ברחבי העולם.

סטנדרט המחויבות של כיל לשמירה על זכויות אדם חל 

בכל האזורים ובכל תחומי הפעילות, לרבות פעילויות הייצור 

והלוגיסטיקה של החברה.

רכישות שנעשו והתקשרויות עסקיות שנוצרו במדינות מתפתחות 

מחייבות את כיל להדגיש ביתר שאת את הציות לאמות מידה של 

זכויות אדם. 
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סביבת עבודה בטוחה ובריאה מצויה בעדיפות עליונה בכיל. 

ייצור תעשייתי, בתעשייה הכבדה ובתעשיית הכימיקלים בפרט, 

מחייבים נקיטה באמצעי הגנה מיוחדים על מנת לשמור על 

סביבת עבודה בטוחה ובריאה. 

חלק מן המוצרים, חומרי הגלם ותהליכי הייצור בכיל כרוכים 

בסיכון גבוה למי שחורג מתקני הבטיחות המקצועיים הנחוצים 

או שאינו נוקט באמצעי ההגנה המתחייבים.

שמירה על סביבת עבודה 
בטוחה ובריאה

סה"כ ימי היעדרות בגין תקריות בטיחות
עובדי חברה בלבד

סה"כ תאונות עבודה
עובדי חברה ועובדי קבלן

דבר יו"ר הדירקטוריון 
והמנכ"ל
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שמירה על סביבת עבודה 
בטוחה ובריאה

על מנת להבטיח את בטיחותם של העובדים ושל מבקרים 

אחרים במפעלים, כיל פועלת בהתאם לתקני בטיחות וגהות 

מחמירים הקבועים בחוקים ובתקנים המקומיים והבינלאומיים. 

כיל משקיעה משאבים רבים בהכשרה ובהדרכה, כמו גם 

באמצעי בטיחות אחרים, על מנת לשפר כל העת את הבטיחות 

והגהות בעבודה ולמנוע תאונות.

בשנת 2015 התקיימה שביתה משמעותית במספר מתקני ייצור 

מרכזיים בישראל, אשר הפחיתה בצורה ניכרת את מספר ימי 

העבודה בפועל. בשנת 2016 פעלו כל המפעלים במתכונת 

פעילות מלאה. כתוצאה מכך, עלה מספר תאונות העבודה 

בהשוואה לשנת 2015; עם זאת, בהסתכלות רב-שנתית, 

החברה שמרה על עקביות במגמת ירידה במספר תאונות 

העבודה. מאז שנת 2011 הצליחה כיל לצמצם את המספר 

הכולל של תאונות הן של עובדי החברה והן של עובדי קבלן.

פורום כיל למצוינות בתחום הבטיחות 
התאגידית הגלובלית

כיל מפעילה פורום למצוינות בתחום הבטיחות התאגידית 

הגלובלית, הכולל אנשי צוות בטיחות מחברות כיל בישראל 

ובעולם. 

הפורום דן בהנחיות וקווי מדיניות, ומציג אירועים ופעילויות 

שהתקיימו בחברות כיל השונות.

כיל חותרת באגרסיביות ליעד 
של אפס תאונות. לצורך זה, 

כיל שואפת בהתמדה לשיפור 
ולמצוינות בבטיחות בכל אתריה.
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1.1 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 )IR( שיעור תאונות עבודה

31 22 28.6 23.3 22.6 23.2 22.1 )SI( שיעור ימי היעדרות מעבודה

נתוני תאונות לשנים 2010-2016 שמירה על סביבת עבודה 
בטוחה ובריאה

על אף מאמציה המתמשכים של כיל לצמצם תאונות עבודה בכל 

אתריה, בשנת 2016 אירעו שתי תאונות עבודה קטלניות, האחת 

במעורבות עובד כיל והשנייה במעורבות עובד קבלן. בנוסף, 

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

אירעו 115 תאונות עבודה לא-קטלניות, כאשר ב-80 מתוכן היו 

מעורבים עובדי כיל, וב-35 היו מעורבים עובדי קבלן.

דבר יו"ר הדירקטוריון 
והמנכ"ל
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כחברה בתעשיית הכימיקלים, כיל חשופה מטבעה לסיכונים 

הנוגעים לחומרים, תהליכים, ייצור וכרייה. החברה נוקטת 

באמצעי זהירות על מנת להגביר את הבטיחות בפעילויותיה 

ולצמצם את הסיכונים. כיל מנהלת את הגֵהוּת התעסוקתית 

והתעשייתית שלה על מנת לאתר, להעריך ולמזער את חשיפתם 

של העובדים לסיכונים בריאותיים בעבודה. כיל מפעילה מרכז 

למצוינות בבטיחות המבצע הערכות של ביצועי הבטיחות באתרי 

ברמה הגלובלית, וכן מפיץ פרקטיקות מיטביות ומגבש הנחיות 

פנימיות. בנוסף, עובדי כיל עוברים הדרכות בטיחות חוזרות על 

מנת למזער את הסיכונים ולצמצם את מספר התאונות. כיל 

אף מנטרת את תנאי העבודה באתריה ויישמה, עבור עובדיה, 

תקני בטיחות וגהות מחמירים בהרבה מאלו הקבועים בדרישות 

הרגולטוריות. בקרת איכות אוויר מופעלת בכל המתקנים 

הרלוונטיים. מצבם הבריאותי של העובדים נבדק באופן תקופתי, 

וכל ציוד המיגון הנדרש והמוסכם מסופק לעובדים.   

פעילויות בתחום בטיחות וגהות עובדים נערכות במתקני כיל בכל 

רחבי העולם. פעילויות אלו כוללות, בין היתר, יישומן של תוכניות 

רב-שנתיות לצמצום פליטות אבק, שיפור התאורה, אספקת ציוד 

מתאים מבחינה ארגונומית, ועוד. בכיל אין עובדים המעורבים 

בפעילויות תעסוקתיות המתאפיינות בשכיחות גבוהה או בסיכון 

גבוה למחלות ספציפיות. ישנם מקרים שבהם עובדי החברה 

עובדים במקומות המתאפיינים בסיכונים פוטנציאליים. על מנת 

לצמצם סיכונים אלו, כיל מספקת ציוד מיגון ומחייבת שימוש בו.

בחברות-הבת של כיל פועלות ועדות בטיחות הכוללות נציגות של 

העובדים וההנהלה. כל ועדה מגדירה ומיישמת הוראות בטיחות, 

כגון חיוב שימוש בציוד מיגון אישי, חיוב בביצוע בדיקות רפואיות 

תקופתיות לעובדים, הטלת קנסות בגין הפרות בטיחות וכו'. 

נושאי בטיחות וגהות נכללים גם בחוזי ההעסקה של החברה. עובדים בטוח

הסכמים אלו כוללים הוראות בדבר חובת בדיקות רפואיות טרם 

תחילת העסקה וכן בדיקות רפואיות קבועות במהלכה, אשר תדירותן 

נקבעת בהתאם לגיל העובד ולתפקידו. תקנות העבודה כוללות, בין 

היתר, הוראות במגוון נושאים, לרבות היגיינה, וכן צעדים משמעתיים 

מפורשים במקרה של הפרות בטיחות.

חוזי ההעסקה של החברה בישראל מכסים את כל תחומי הבטיחות 

והגהות המנויים להלן:  

ציוד מיגון אישי;  

ניהול משותף – ועדות עובדים לבטיחות וגהות;  

השתתפות נציגי עובדים בביקורות בטיחות וגהות, בקרות   

וחקירת תאונות;

הכשרה ולימוד בנושאי בטיחות וגהות;  

מנגנון קובלנות – הזכות לסרב לבצע עבודה שאינה בטיחותית;  

בדיקות תקופתיות;  

אכיפה.  
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צמצום הסיכונים לתאונות תעשייתיות מצוי בעדיפות עליונה 

בכל אתרי ומתקני כיל. אחד מיעדי הבטיחות של כיל הוא הגברת 

מודעותם של עובדים לסיכונים בסביבתם ולצמצום מספר 

התקריות והתאונות. כיל עושה זאת באמצעות יצירתה של שגרת 

ניהול בטיחות מניעתית, פרואקטיבית ואחודה.

גישה פרואקטיבית זו מביאה לשינוי תרבות הבטיחות בחברה 

ומסייעת לנו לנהל טוב יותר את סביבת העבודה בכיל.

החברה ממשיכה ביישום תוכניות "בטיחות על-פי שגרות" 

ו-H.O.P., ליצירת תרבות בטיחות טובה יותר. חלק מחברות-הבת 

של כיל מעניקות פרסים לעובדי כיל ולעובדי קבלן עבור הצטיינות 

בתחום הבטיחות, ואחרות מקיימות תחרויות שנתיות בתחום 

הבטיחות בין היחידות השונות בארגון. 

שינוי תרבות 
הבטיחות

החברה הקימה צוותי שיפור הפועלים במפעלים לפיתוחם 

ויישומם של רעיונות מקוריים ומתקדמים לשיפור הבטיחות. מדי 

שנה נערכות תחרויות נושאות פרסים עבור הישגים בתחום 

הבטיחות.

מנהלים רבים במפעלי כיל בישראל עוברים קורסי הסמכה 

בתחום הבטיחות בעבודה, הנערכים מטעם משרד הכלכלה. 

תוכניות אכיפת בטיחות וגהות מיושמות בכל המגזרים, זאת בנוסף 

לביקורות פנימיות וחיצוניות על בסיס קבוע, בכדי לוודא ציות 

לחוק ולנהלי כיל. ניתוח תאונות ואירועי "כמעט ונפגע" מתבצע 

בכל חברות קבוצת כיל.

אבישי ירדן - כיל ים המלח,ישראל

שינוי תרבות הבטיחות

דבר יו"ר הדירקטוריון 
והמנכ"ל

כיל - סקירה
תאגידית

ממשל תאגידי 
ואחריות כלכלית

אחריות 
סביבתית

אחריות 
חברתית

אודות 
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http://www.icl-group.com/sustainability/corporate-responsibility-report/ehs-success-stories/health-safety/
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שינוי תרבות 
מיזמים תעשייתיים מחויבים על-פי חוק לבצע ניטור ובקרת מבנים ומפעלים הבטיחות

על מנת לאתר מראש בעיות אפשריות. תדירותה של דרישה זו הולכת 

וגוברת, ויש לתעד במדויק את תוצאותיהן של בדיקות אלו. בשנים עברו היה 

צורך לשכור את שירותיהן של במות הרמה על מנת לבצע משימה זו בכיל 

לודוויגסהאפן. מדובר בהליך טכני יקר ועתיר זמן, שמהימנותו לאיתור נזקים 

אינה בהכרח משביעת רצון. 

כיום, ישנה דרך חדשה וטובה יותר לביצוע ההליך. לאחר קבלת ההיתר 

הרשמי הנדרש "להפעלת כלי טיס בלתי מאויש", רכשה מחלקת התשתיות 

של כיל לודוויגסהאפן רחפן המצויד במצלמה. בעזרתו של רחפן הצילום 

הקל לתמרון, ניתן כעת לאתר ולתעד אף את הדליפות הקטנות ביותר, 

רעפים פגומים, וכיו"ב, במקומות שהגישה אליהם באמצעות במת הרמה 

הייתה כמעט בלתי-אפשרית.

תוכנית הבטיחות בעבודה של כיל גרמניה זכתה לפרס הטיפול האחראי במוצר מטעם 

איגוד התעשייה הכימית במדינת באדן-וירטמברג שבגרמניה. הפרס מוענק עבור 

פעולת פרואקטיביות לקידום ההגנה על הבריאות, ההגנה על הסביבה והבטיחות. 

בתמונה, בֶּרנְד קוֹך )מימין(, ראש תחום בטיחות וגהות עובדים, מקבל את הפרס על 

תפיסתו יוצאת-הדופן ופיתוחם בר-הקיימא של קמפיינים ותוכניות באתריה השונים של 

כיל בגרמניה במהלך השנים האחרונות.

בטיחות תשתיות – גבוה ממעל, בכיל לודוויגסהאפן

פרס על תוכניות בטיחות בכיל לאדנבּוּרג

כיל - סקירה
תאגידית

ממשל תאגידי 
ואחריות כלכלית

אחריות 
סביבתית

אחריות 
חברתית

אודות 
הדוח



140   כיל בע״מ | דוח אחריות תאגידית 2016

כיל מפעילה מספר גדול של אתרי כרייה וייצור כימיקלים, שברבים 

מהם מצויים חומרים מסוכנים וציוד רב-ערך. החברה משקיעה 

מאמצים ומשאבים רבים על מנת לוודא את אבטחתם של אתרים 

אלו, כמו גם את ביטחון עובדיה והקהילות המצויות בסמוך 

למתקניה.

 בנוסף, מדיניות האבטחה הייעודית של כיל מתבססת על יישומם 

של החוקים והתקנות הישראליים והבינלאומיים הרלוונטיים.

פעולות האבטחה מתבצעות בתיאום מלא עם רשויות הביטחון 

המקומיות באתרי הפעילות של החברה. סוגיות אבטחה נבחנות 

בקביעות על בסיס תקופתי במסגרת הבקרות התקופתיות 

הפנימיות של החברה בכל רחבי העולם. 

לאורך השנים שידרגה כיל באופן ניכר את רמת המוכנות 

הביטחונית שלה, הן בהיבטים טכנולוגיים והן ברמת המדיניות. 

בין היתר, נקבעה מדיניות אבטחה גלובלית ונקבע תקן אחיד 

לכל חברות כיל העולה בקנה אחד ואף מחמיר יותר מן התקנים 

הרלוונטיים. החברה אף מיישמת תוכנית גלובלית למניעת 

הונאות. מתקיים שיתוף פעולה מלא בין מערכות האבטחה 

והרגולציה בכל תחומי האבטחה הרלוונטיים. מתקיים שיתוף 

פעולה בין מחלקת האבטחה לגורמי משאבי אנוש במסגרת נהלי 

גיוס עובדים, וכן עם המחלקה המשפטית, יחידות הציות ומערך אבטחה 

ביקורת הפנים בחברה בכל הנוגע לחקירות ויושרה. מחלקת 

האבטחה אף מייעצת, מתאמת ומפיצה מידע לכל חברות כיל 

בכל רחבי העולם, ומוכנה לספק סיוע בכל מקרה חירום העלול 

לקרות באתרי כיל.

מעבר לכך, יישמה החברה שיפורים ניכרים באבטחתם של 

מפעלי כיל, לרבות:

שיפורים ברמת ההכשרה והכשירות של בעלי תפקידים   

בתחום האבטחה, על מנת לעמוד בתקנות מחמירות;

אמצעים משופרים/מערכות אבטחה טכנולוגיות )מצלמות   

אבטחה היקפית, גלאי תנועה, מכ"ם, בקרת כניסת מובילים 

וכו'(;

מרכזי בקרת אבטחה משופרים במפעלים, אשר חלקם   

פעילים 24 שעות ביממה, בכל ימות השבוע;

קביעת נהלי בקרה ובדיקות אבטחה בכניסות למתקני   

החברה;

בישראל, שבה מפעילה כיל כמה מאתרי הייצור המרכזיים 

שלה, הציבה החברה רשת אבטחה בת שלוש רמות בכל אחד 

ממפעליה. רשת זו מורכבת ממעגל אבטחה פיזי חיצוני הכולל 

גדר; מעגל אבטחה אלקטרוני הכולל חיישנים; ומעגל אבטחה 

פנימי לניהול אבטחה הכולל חדרי בקרה; בנוסף ישנו נוהל 

פעולה סדור להתמודדות עם איומים מתפתחים. כל אנשי 

האבטחה במפעלי כיל בישראל עוברים הדרכה מטעם חטיבת 

האבטחה של משטרת ישראל; הבטחת המהימנות בוצעה בגין מדיניות 
האבטחה של כיל, כמתואר בדוח זה בלבד.

צוותי חירום

DMA ספציפי למגזר הכרייה והמתכות 
)M&M( – "מוּכנוּת לחירום"

דבר יו"ר הדירקטוריון 
והמנכ"ל

כיל - סקירה
תאגידית

ממשל תאגידי 
ואחריות כלכלית

אחריות 
סביבתית

אחריות 
חברתית
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הדוח

https://www.youtube.com/watch?v=wfk_4gLyKqM
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טיפול בנושאי אבטחת מידע ואיומי אבטחה 
סייבר 

במהלך השנים האחרונות נקטה החברה בצעדים רבים 

בתגובה לעלייה המתמדת בהיקף ובחומרת האיומים בתחום 

מערכות המידע והסייבר. כיל מיישמת תוכנית להגנת מערכות 

IT )טכנולוגיית מידע( ו-ICS )מערכות בקרה תעשייתית(. תוכנית 

זו כוללת הפרדת רשתות מידע מרשתות תהליכים ממוחשבים, 

הגנה פיזית על חדרי מחשבים, שרתים ומסופים, והכשרת 

עובדים. במסגרת התכנית מונו צוותי אבטחת IT, גובשה מדיניות 

משולבת להתמודדות עם הנושא, תכניות עבודה בנושא הוכנו 

ויושמו בכיל בכל רחבי העולם. בנוסף, נערכו סקרי סיכונים בכל 

המפעלים בישראל ובמספר מפעלים במדינות אחרות. 

פעילויות אלו מנוהלות ומבוקרות על-ידי הממונה הראשי על 

אבטחת מידע )CISO( בכיל ועל-ידי מנהל מערכות המידע 

הראשי )CIO( הגלובלי. נקבעו יעדים כמותיים ליישומה של 

תוכנית רב-שנתית לקידום נושא זה ולהתאמת פעילויות החברה 

לאיומים הרבים הניצבים בפניה בתחום זה.

DMA ספציפי למגזר הכרייה והמתכות 
)M&M( – "מוּכנוּת לחירום"

כיל - סקירה
תאגידית

ממשל תאגידי 
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כיל חותרת להיות קטר צמיחה משמעותי ולסייע בפיתוחן 

של הקהילות שבתוכן היא פועלת. באמצעות ייזום והשקעה 

בתהליכים ובפרויקטים קהילתיים, בשיתוף העובדים והתושבים, 

הארגונים והמנהיגים המקומיים, כיל פועלת להיות כוח חיובי 

בישראל ובכל רחבי העולם.

בשנת 2016 הסתכמו תרומותיה של כיל בישראל בכ-5 מיליון 

דולר )כ-19.2 מיליון שקלים(. 

סכום זה אינו כולל את השעות הרבות שהשקיעו עובדי החברה 

בהתנדבות, חלקן על חשבון שעות עבודה.

יעדים עיקריים

יצירת ערך משותף עם מחזיקי עניין ושמירה על "רישיון   

חברתי לפעול" בקרב קהילות היעד.

פיתוח מודל תפעולי, לרבות מסגרת התנדבותית   

לעובדים, במטרה ליצור שותפויות עם הקהילות שבהן 

פועלת כיל.

העצמת אוכלוסיות מוחלשות.  

העצמה ופיתוח מנהיגות מקומית באמצעות עבודה   

עם "סוכני שינוי" בקרב הקהילות, במטרה לפתח עוד 

יותר את מעגלי ההשפעה החברתית של כיל.

קידום סינרגיות בין מיזמים ופעילויות, בדגש על מיזמי   

הדגל של כיל.

קידום חדשנות בתחום הכימיה על מרכיביו השונים,   

כלומר ידע, למידה, פיתוח מנהיגות והצטיינות אנושית.

הבטחת המהימנות בוצעה בגין סך התרומות של כיל 
לשנת 2016, כמתואר בדוח זה בלבד.

כיל בקהילה

דבר יו"ר הדירקטוריון 
והמנכ"ל

כיל - סקירה
תאגידית

ממשל תאגידי 
ואחריות כלכלית

אחריות 
סביבתית

אחריות 
חברתית

אודות 
הדוח

http://www.icl-group.com/Community/ICLintheCommunity/Pages/default.aspx
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G4-SO1

חדשנות
תוכנית חברתית 8200

תוכנית האצה )"אקסלרטור"( למיזמים חברתיים-טכנולוגיים, אשר 

הוקמה במטרה לגייס את ההון האנושי של בוגרי יחידה 8200 

של צה"ל ולהשקיע בחברה הישראלית. כיל תומכת בתוכנית 

זו במסגרת חתירתה המתמדת לקידום פתרונות טכנולוגיים 

לאתגרים חברתיים.

חינוך
תעשיידע

כיל פועלת בשיתוף התאחדות התעשיינים בישראל על מנת 

לקדם לימודים בנושאי תעשייה וסביבה בבתי-ספר בנגב, 

באמצעות תוכנית "תעשיידע". 

מעורבות קהילתית ברחבי העולם

ישראל

קהילה 
"חושבים – עושים": יוזמות קהילה-סביבה

כיל, בשיתוף עם חברת "קהילה – סביבה וחברה", מובילה 

את הקמתן של יוזמות קהילתיות/סביבתיות בקהילות בנגב, 

במטרה לבנות קהילה עצמאית ופעילה המקדמת את הסביבה 

והחברה. כיל תורמת הן כספים והן שעות התנדבות של עובדיה 

לפרויקטים קהילתיים שונים אלו. 

כיל - סקירה
תאגידית

ממשל תאגידי 
ואחריות כלכלית

אחריות 
סביבתית

אחריות 
חברתית

אודות 
הדוח

http://www.icl-group.com/sustainability/corporate-responsibility-report/community-engagement/
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קהילה
United Way

מיזם המעורבות החברתית המוביל של מטה החברה בסנט לואיס, 

מיזורי הוא תמיכתו בקמפיין United Way באזור סנט לואיס רבתי. כיל 

השיקה את הקמפיין לתמיכה במעל 170 ארגונים שלא למטרות רווח 

באזור מטרופולין סנט לואיס. ארגונים אלו מסייעים לשפר את חייהם 

של אלפים באמצעות טיפול בסוגיות של מאבק בעוני, רעב, חסרי בית, 

חינוך, בריאות ועוד. 

שירותי הצלה
מכבי אש

כיל לאדנבּוּרג הייתה מעורבת מאז ומתמיד בהתנדבות בפעילות כיבוי 

האש המקומית שהופעלה על-ידי החברות השונות בפארק התעשייה 

שבו היא שוכנת, ועובדי החברה משרתים בהתנדבות כמגישי עזרה 

ראשונה. כוח כיבוי אש זה פועל בשיתוף פעולה הדוק עם מתנדבי כיבוי 

האש המקומיים בלאדנבּוּרג.

אמריקה – ארה"ב

אירופה - גרמניה

סביבה
)Arbor Day Foundation( "קרן "יום העץ

עובדי החברה תרמו מזמנם והחברה העלתה תרומה כספית 

לקרן "יום העץ". כיל תרמה לנטיעת מעל 1,000 עצים ביערות 

הלאומיים של ארה"ב.

דבר יו"ר הדירקטוריון 
והמנכ"ל

כיל - סקירה
תאגידית

ממשל תאגידי 
ואחריות כלכלית

אחריות 
סביבתית

אחריות 
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בריאות וקהילה
AMPANS קרן

כיל איבריה חידשה את מחויבותה לעבודה החשובה שמבצעת 

קרן AMPANS במרכז קטלוניה )קרן שפעילותה מוקדשת לסיוע 

לסובלים ממוגבלויות מנטליות(, באמצעות חידוש תרומתה 

הכספית לקרן, כמו גם באמצעות הזמנת פרויקטים ממרכז 

.)CEE( התעסוקה המיוחד שמפעילה הקרן

חינוך
LAB 0-6 פרויקט

כיל איבריה התקשרה בהסכם שיתוף פעולה שנחתם בין 

אוניברסיטת מרכז קטלוניה )FUB( לבין הפרויקט הפדגוגי של כיל 

LAB 0-6, שהוקם במטרה לערוך היכרות עם עולם המדע לילדים 

בגילאי 0-6.

אירופה - ספרד

חינוך וחדשנות
Talent Empresa

 Talent Empresa כיל איבריה פועלת בשיתוף פעולה עם מיזם

)"חברת הכישרונות"(, יחד עם מחלקת החינוך של ממשלת 

קטלוניה, לשכת המסחר Manresa וקרן Althaia, כדי לסייע 

ליזמים צעירים מעולם החינוך המקצועי בקידום פרויקטי יזמוּת. 
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דוח האחריות התאגידית של כיל מתאר את גישת החברה 

לנושא הקיימוּת ואת הצעדים שנקטה במהלך 2016 לקידומן 

של פרקטיקות עסקיות אחראיות ובנות-קיימא. בכל המקרים, 

הנתונים מתייחסים לשנה הקלנדרית 2016, למעט אם צוין 

אחרת. בחלק מן המדדים הוצגו גם נתונים משנים קודמות 

כבסיס להשוואה. 

הדוח סוקר את כל פעילויותיה של כיל באופן גלובלי. המידע 

הכמותי הנכלל בדוח זה מתייחס לשני מגזרי כיל: מגזר המינרלים 

החיוניים ומגזר הפתרונות המיוחדים. הדוח כולל )בין היתר( מידע 

בדבר מיזם משותף )joint venture( משמעותי )YPH(. רשימה 

מלאה של הישויות הנכללות בדוח זה ניתן למצוא בתרשים 

המבנה הארגוני של החברה, המופיע בדוח השנתי של כיל לשנת 

2016 באתר האינטרנט של החברה )ראו "ג. מבנה ארגוני", 

בעמ' 83 או ביאור 26 – ישויות הקבוצה(. במהלך התקופה 

המדווחת אירעו מספר שינויים משמעותיים בכל הנוגע להיקפו 

או גבולותיו של הארגון. בוצעה מכירה של כמה חברות, אשר 

מידע אודותיהן אינו נכלל בדוח שנת 2016, אך מכירות אלה 

לא השפיעו באופן משמעותי על ההיקף. מעבר לכך, הקמתו של 

מיזם משותף מרכזי עם חברה סינית, YPH, הושלמה לקראת תום 

שנת 2015, ובמסגרת דוח 2015 נכלל רק מידע בסיסי אודותיו. 

השנה, מידע אודות המיזם המשותף YPH נכלל בדוח. מדובר 

בשינוי משמעותי, אשר הביא לשינויי מגמות במספר מדדי ביצוע 

)KPIs( סביבתיים.

באוקטובר 2016 החליטה החברה להפסיק את השקעתה 

בפרויקט אלאנה באתיופיה, לאור אי-יכולתה של ממשלת אתיופיה 

באספקת התשתית והמסגרת הרגולטורית שנדרשו לפרויקט. 

בכוונתה של כיל למקד את צמיחתה בנכסים התפעוליים 

המרכזיים הקיימים בחברה. 

במהלך שנת 2015 אירעה שביתה באתרי כיל ים המלח וכיל 

נאות חובב. במשך מספר חודשים, העובדים בשתיים מחברות-

הבת המרכזיות של כיל בישראל שבתו מעבודה, ופעילות הייצור 

בהם פסקה כמעט לחלוטין. לאירוע זה הייתה השפעה על 

מדדים אחדים הנוגעים לבטיחות )כגון מספר תאונות( וכן על 

הביצועים הסביבתיים. חלק מהעלייה שנרשמה השנה )2016( 

בחלק ממדדים אלו נובעת מן החזרה לפעילות ייצור רגילה, 

לאחר סיומן של השביתות שאירעו בשנה הקודמת.   

המידע נאסף באמצעים פנימיים על-ידי מטה החברה, 

המחלקות הרלוונטיות ומרכזי המצוינות של כיל המתמחים 

בתחומי הסביבה, משאבי אנוש, בטיחות, קשרי קהילה ועוד. 

מידע חברתי וסביבתי נאסף מעשרות אתרי כיל בכל רחבי 

העולם. אנו ממשיכים במאמצים להמשיך ולהעמיק שקיפות 

הדיווחים ולהרחיב את היקף הנתונים בנושאי סביבה, בטיחות, 

תלונות, ונושאים נוספים.

 ,"Core" בחלופת ,GRI G4 הדוח חובר בהתאם להנחיות

והדיווחים עולים בקנה אחד עם העקרונות להגדרת תוכן ואיכות 

הדיווחים. בנוסף, הדוח מתייחס לנספח הנחיות GRI החלות 

על ענף הכרייה והמתכות. עם זאת, לא כל ההנחיות ישימות 

או מתאימות לעסקיה של כיל, ועל כן יושמו באופן סלקטיבי, כך 

שיתייחסו לפעילויות כריית המחצבים של החברה. 
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G4-13, G4-20, G4-21,  
G4-22, G4-23, G4-29, 

G4-30, G4-33

כיל בררה את התכנים הנכללים בדוח זה בדרך של מתן עדיפות 

להיבטי ההשפעה המהותיים על הקיימוּת, בעקבות תהליך 

הערכה שבוצע במהלך 2015 וכלל מחזיקי עניין פנימיים 

וחיצוניים.

במסגרת תהליך זה בוצעו ראיונות עם קבוצה גדולה של עובדי 

כיל, לרבות מנהלים בכירים, לצורכי תהליכי איסוף ואימות מידע 

עבור דוח זה. הדגשים בדוח זה ומבנה הדוח מבוססים על 

הרכבם המגוון של מחזיקי העניין של כיל. כיל כוללת בדוח את 

השפעותיה העיקריות ברמה התאגידית, כמו גם ברמות פירוט 

גבוהות יותר, בכדי להבטיח שדוח זה יהיה רלוונטי עבור כמה 

שיותר מחזיקי עניין. כל ההיבטים הנסקרים בדוח הינם מהותיים 

עבור הארגון. מקום שסוגיה כלשהי זוהתה כסוגיה מהותית בתוך 

הארגון, הרי שהדבר חל על כל היחידות העסקיות של כיל. 

על מנת לשמור על עקביות עם תקני הדיווח הבינלאומיים 

השונים שעל-פיהם פועלת החברה, כל המידע שנאסף מאתרי 

כיל בכל רחבי העולם, לרבות מאתריה בישראל, מוצג בדוח זה 

 ,)CDP, GRI תוך שימוש בפרוטוקולי דיווח בינלאומיים )למשל

שבהם עשתה החברה שימוש בשנים האחרונות. המידע המדווח 

הינו תוצאה של ניתוח ישיר של הסוגיות הנדונות וביצוע חישובים 

במקרה הצורך )למעט אם צוין אחרת(. בוצעו מספר תיקונים 

בכמה ממדדי הבטיחות והגהות בשל שינוי בהגדרתן של כמה 

מן התקריות, כמו גם של שגיאות שנמצאו בנתונים. כמו כן 

בוצעו מספר תיקונים שוליים בחלק מהנתונים הנוגעים לפסולת 

שאינה מסוכנת. 

זו השנה השביעית ברציפות שבה כיל מפרסמת דוח GRI מלא, 

 GRI G4 והשנה השלישית שבה הדיווח מבוצע על-פי הנחיות

העדכניות. הדוח הקודם של כיל פורסם ביחס לשנת 2015 

באמצע שנת 2016. בעוד כיל מוסיפה להתקדם לעבר שנתה 

השלישית בדיווח במסגרת זו, החברה ממשיכה לחזק את 

פרקטיקות איסוף המידע והדיווח, ולשפר את יעילותה בתחומים 

אלה בכל פעילויותיה. 

כיל מכירה בחשיבותו של תהליך הדיווח התקופתי ובשקיפות 

הנדרשת ממנה בפעולותיה. 

החברה מצויה בעיצומו של תהליך שדרוג המנגנונים הרלוונטיים 

לאיסוף נתונים, דיווח, אחריותיות ושקיפות ביחס לכל פעילויות 

האחריות התאגידית הרלוונטית.

כיל מייחסת חשיבות רבה לתהליך האימות, המהווה מרכיב 

משמעותי לשקיפות הנתונים והמידע. על מנת לעמוד באתגר 

זה, החלה החברה בתהליך אימות הדרגתי הכולל הכנה פנימית 

וביצוע תהליך אימות, בהתאמה. תהליך אימות חלקי ובלתי-תלוי 

ביחס לחלקים מסוימים של הדוח בוצע על-ידי KPMG סומך-

 ISAE חייקין )עמ’ 5-7(. תהליך האימות בוצע בהתאם לתקן

3000 לביצוע הליכי אימות שאינם ביקורת חשבונאית או בקרה 

של מידע פיננסי היסטורי, לביצוע התקשרויות אימות שאינן 

 ISAE( ביקורת או סקירה חשבונאית של מידע כספי היסטורי

3410(, ואימות דיווחי גזי חממה, מטעם המועצה הבינלאומית 

 .)IAASB( לתקני ביקורת חשבונאית ואימות
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G4-32

GRI G4 מפתח תוכן
דוח אחריות תאגידית כיל לשנת 2016

GRI G4 הנחיות  

"Core" חלופת  

דיווחי נספח מגזר הכרייה והמתכות, היכן שחלים  

התקן האמור מדגיש את הצורך בנהלים מקיפים בתהליכי איסוף 

ראיות ואת חשיבות עצמאותו של המאמת, ומתווה עבור רואי 

חשבון מבקרים את הצעדים בהם יש לנקוט ואת התנאים בהם 

יש לעמוד כאשר הם מספקים אימות ביחס להתנהלות, תהליכים 

או מידע. השנה הורחב תהליך האימות כך שהוא כולל גם שני 

אתרי ייצור מרכזיים של כיל באמריקה. בנוסף בוצעו, במסגרת 

התהליך, בחינה של תהליכים, סביבתיים ואחרים, המצויים בליבת 

הפעילות והדיווח של הארגון.

החברה נחושה בכוונתה להמשיך ולהרחיב את היקף תהליך 

האימות, כחלק מתהליך הדרגתי של פיתוח תחום דיווחי 

האחריות התאגידית. בכוונת החברה להסתייע בשירותי אימות 

חיצוניים ביחס לכל ההיבטים המהותיים בדוח, באופן גלובלי, 

במהלך השנים הקרובות.



עמ׳גילויים סטנדרטיים כלליים

אסטרטגיה וניתוח
G4-110-11

G4-2.69 ’עמ’ 22-27, 28, 35, דוח האחריות התאגידית של כיל לשנת 2015, עמ

פרופיל ארגוני
G4-314

G4-415, 18-19

G4-520

G4-620

G4-714

G4-818-20

G4-914, 16-17, 20

G4-10126-127

G4-11126

G4-1215, 54

G4-13112, 147-148

G4-1435

G4-1543

G4-1643

גילויים סטנדרטיים כלליים
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עמ׳גילויים סטנדרטיים כלליים

זיהוי נושאים מהותיים וגבולות דיווח
G4-17.102-106 ’הדוח השנתי של כיל לשנת 2016, עמ

G4-18.38 ,34-36 ’עמ’ 28, 30, דוח האחריות התאגידית של כיל לשנת 2015, עמ

G4-1930

G4-20147-148

G4-21147-148

G4-22148

G4-23147-148

מעורבות מחזיקי עניין
G4-24.183 ’עמ’ 44, דוח האחריות התאגידית של כיל לשנת 2014, עמ

G4-2544

G4-2644

G4-2744

פרופיל הדוח
G4-28147

G4-29148

G4-30147-148

G4-31158
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עמ׳גילויים סטנדרטיים כלליים

G4-325-7, 149

G4-335-7, 148

ממשל תאגידי

G4-34.108 ’עמ’ 36-37, הדוח השנתי של כיל לשנת 2016, עמ

G4-3634, 36

G4-38.עמ’ 36. הדוח השנתי של כיל לשנת 2016, פרק 6 –א. דירקטורים ונושאי משרה

G4-3936

G4-4139-41

G4-42.207-208 ’עמ’ 36, הדוח השנתי של כיל לשנת 2016, עמ

G4-4336

G4-4836

G4-51הדוח השנתי של כיל לשנת 2016, פרק 6 – ב. תגמולים

אתיקה ויושרה
G4-56 .http://www.icl-group.com/careers/codeofethics/Pages/default.aspx. ,38 ’עמ

G4-5741-42

G4-5841-42
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השמטותעמ’גישת הנהלה )DMA( ואינדיקטוריםהיבטים מהותיים

קטגוריה: כלכלי
G4-DMA18-19ביצועים כלכליים

G4-EC146-47

G4-EC2https://www.cdp.net/sites/2016/40/22340/Climate%20Change%202016/Pages/
  DisclosureView.aspx

G4-DMA48השפעות כלכליות עקיפות

G4-EC757

G4-EC848-49

קטגוריה: סביבתי
G4-DMA54, 68חומרים

G4-EN155, 58, 60, 62, 66

G4-DMA85אנרגיה

G4-EN3109-110

G4-EN5111

G4-DMA55-56, 118מים

G4-EN855-56, 118-119

G4-EN979-80מגוון ביולוגי

G4-DMA55-56

G4-EN1168

G4-EN1369

G4-EN1470-71

MM173

גילויים פרטניים
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השמטותעמ׳גישת הנהלה )DMA( ואינדיקטוריםהיבטים מהותיים

G4-DMA112, 114פליטות

G4-EN15112-113

G4-EN16113

G4-EN17113

G4-EN19112

G4-EN21114-115

G4-DMA51-53, 120שפכים ופסולת

G4-EN23121

G4-EN25122

G4-DMA90-91 הובלה

G4-EN3090, 92

G4-DMA94, 100מוצרים ושירותים

G4-EN27104-105

G4-DMA51, 100ציות

G4-EN29 .הדוח הכספי המאוחד לשנת 2016, ביאור 20 – ג
התחייבויות מותנות )1(

G4-DMA51כולל

G4-EN3151
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השמטותעמ׳גישת הנהלה )DMA( ואינדיקטוריםהיבטים מהותיים

קטגוריה: חברתי

תת-קטגוריה: פרקטיקות תעסוקה והעסקה הוגנת

G4-DMA134-135, 137בטיחות וגהות בעבודה

G4-LA6134,136

G4-LA7137

G4-LA8137

G4-DMA128-130הכשרה וחינוך

G4-LA10128-130

G4-DMA132מגוון אנושי ושוויון הזדמנויות

G4-LA1237, 127

G4-DMA38, 41, 126מנגנון תלונות פרקטיקות תעסוקתיות

G4-LA1641

MM4אין
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השמטותעמ’גישת הנהלה )DMA( ואינדיקטוריםהיבטים מהותיים

תת-קטגוריה: זכויות אדם

G4-DMA133אי-הפליה

G4-HR341

G4-DMA38, 126חופש התאגדות והסכמי עבודה קיבוציים

G4-HR4126

G4-DMA133עבודת ילדים

G4-HR5126

G4-DMA133עבודה בכפייה 

G4-HR6126

G4-DMA38מנגנון תלונות זכויות אדם

G4-HR1241

תת-קטגוריה: חברה

G4-DMA142קהילות מקומיות

G4-SO1143-145

MM665

MM765

G4-DMA33, 39מניעת שחיתות

G4-SO339, 40

G4-SO439-42
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השמטותעמ’גישת הנהלה )DMA( ואינדיקטוריםהיבטים מהותיים

G4-DMA38-39מדיניות ציבורית

G4-SO641

G4-DMA39-40ציות

G4-SO8 דוח כספי מאוחד 2016, ביאור 20 – ג. התחייבויות
מותנות 

G4-DMA140-141מוכנות לחירום )היבט פרטני למגזר הכרייה והמתכות(

תת-קטגוריה: אחריות מוצר

G4-DMA94, 100בטיחות וגהות לקוחות

G4-PR1102-103, 104-105

G4-DMA100תקשורת שיווקית

G4-PR6100
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מסמך זה משקף את מדיניותה של כימיקלים לישראל בע”מ. המסמך מעודכן נכון למועד 
חיבורו, כמפורט. מחברי הדוח עשו את מרב המאמצים כדי להבטיח שמסמך זה יהא נכון 
ומדויק. עם זאת, כבכל מסמך, ייתכנו בו הכללות, אי-דיוקים, שגיאות או השמטות. המידע 

המלא והמחייב לציבור אודות כימיקלים לישראל בע”מ הוא זה המתפרסם בדוחותיה 
השנתיים והרבעוניים של החברה. 

נשמח להשיב לשאלותיכם ולקבל מכם הערות, הצעות או תגובות אחרות. 

אנא צרו קשר עם:

צחי יצחק מור,

ניהול סיכונים וקיימות גלובלי 

Tzachi.mor@icl-group.com

הערות חשובות 
לקוראים

G4-31

למידע נוסף
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