כיל דוח אחריות תאגידית

בטיחות וגיהות
בטיחות

ב 5-שנים
האחרונות כיל

צמצמה
את מספר תאונות
העבודה ביותר מ-

40%
חברת  BKGמגרמניה מארחת את הכנס
הבינלאומי הראשון לבטיחות
 BKGממגזר כיל מוצרי תכלית ,אירחה לאחרונה
את הכנס הבינלאומי הראשון בנושא בטיחות,
בו נטלו חלק נציגים מהיחידות העסקיות של
כיל בחמש יבשות וב 11-מדינות ,ביניהן ,ארה"ב,
ישראל ,בריטניה ,ספרד ועוד.
הכנס כלל דיונים על יישומם של אמצעי בטיחות
ביחידות ובמפעלים השונים.
רבים מהנוכחים בכנס העידו כי הם שבים ממנו
מצויידים ברעיונות חדשים בתחום הבטיחות -לדיון,
חשיבה ויישום במפעלי הייצור שלהם.
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יצור תעשייתי בכלל ,וייצור הכרוך בטיפול בחומרים מסוכנים ובייצור
בלחץ וטמפרטורה גבוהים בפרט ,טומן בחובו סיכונים ומחייב נקיטת
אמצעי זהירות מיוחדים .חלק מהמוצרים ,מחומרי הגלם ומתהליכי
הייצור של כיל ,מאופיינים ברמת סיכון למי שעלול להיחשף להם.
כדי להבטיח את בטיחותם של העובדים ויתר האנשים הנמצאים
במפעליה ,נדרשת כיל לעמוד בתקנים ובדרישות של בטיחות ,הנקבעים
חלקם בחוקים ותקנים מקומיים וחלקם בתקנים בינלאומיים .כיל
משקיעה דרך קבע באמצעי בטיחות וגהות תעסוקתית ,בשאיפה
למנוע תאונות ומתוך דאגה מתמדת לעובדי החברה .נושאי בטיחות
כלולים בהסכמים של כיל עם ועדי העובדים .נושאי גיהות כגון חובת
בדיקות רפואיות טרם קבלה לעבודה ,ביצוע בדיקות רפואיות אחת
לתקופה ( 1-3שנים) וכן סעיף בנושא היגיינה בתקנון העבודה ,הם
חלק מסדרי עבודה.
כיל הציבה לעצמה יעד של "אפס תאונות" .בראייה רב שנתית,
מתבטאת החתירה המתמדת בכל חברה לשיפור ומצוינות
בתחום הבטיחות ,בשאיפה לירידה מתמדת במספר התאונות
וה"כמעט תאונות" ,ובפעילות יום יומית לשיפור תנאי הבטיחות
בעבודה ורמתה.
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לכיל מדיניות מפורטת בתחום הגיהות והבטיחות ,הכוללת ,בין היתר:
• שיפור מתמיד של יעדי הבטיחות והגיהות והטמעתם בהמשך
ליעד של ''אפס תאונות''.
• אימוץ תקנים בינלאומיים ועמידה בסטנדרטים המקובלים בעולם
בתחום הבטיחות .עידוד רמה גבוהה ובלתי מתפשרת של עירנות
לבטיחות וגיהות בקרב העובדים וכן בקרב נותני השירותים ,קבלני
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ההקמה ,המובילים ,הספקים ואורחי המפעלים .צוותי שיפור
מקרב העובדים בישראל הוגים ומיישמים רעיונות מקוריים
לשיפור רמת הבטיחות ומתקיימות תחרויות הישגים פנימיות
בתחום הבטיחות .מבוצעות הדרכות ,הסמכות ותרגולות פנימיות
להעמקת הידע והמוכנות ,בין היתר ,במרכז הדרכה כללי קבוצתי.
• ישום תהליכים מתקדמים של בטיחות התנהגותית ,הדרכה
ומניעת תאונות.
• מערכת הדרכה מקיפה ובקרת הסמכות לעובדים ,לנותני
שירותים ועובדי קבלן בתחום הבטיחות.
• ביצוע בדיקות ניטור גיהותיות תעסוקתיות סביבתיות באזורי
העבודה כנדרש על פי התקנות ואף מעבר לכך ,על מנת להבטיח
את בריאותם של העובדים.
• יישום תהליכים של הערכת סיכונים גיהותיים למניעת חשיפת
העובדים למוצרים ולתהליכים במפעלים.
• ביצוע בדיקות רפואיות תקופתיות לעובדים והפעלת מערך רפואה
תעסוקתית ורפואה מונעת בתוך המפעלים ,בשיתוף פעולה עם
בתי החולים ומומחים לרפואה תעסוקתית ומונעת.
• פעולות בין חברתיות להטמעת תודעת הבטיחות ולהפקת לקחים,
היזון חוזר ועידוד תכניות ורעיונות ,הכול באמצעות פורום מצוינות
של כלל כיל לתחום הבטיחות שבו שותפים אנשי הבטיחות
מהחברות בארץ ובעולם .בפורום נדונות הנחיות ומדיניות כיל
ומוצגים לעדכון בין חברתי אירועים ופעילויות שנעשו בחברות.
• מערך טיפול בתקלות מחוץ למפעלים.
דירקטוריוני המגזרים ,כמו גם ועדות הבטיחות במגזרים והוועדות
הפעילות במפעלים ,בוחנים מדי תקופה את ההישגים ואירועי הבטיחות
ואת העמידה ביעדים שנקבעו לאור מדיניות הבטיחות של החברה.
במגזרים מופעלת תכנית אכיפה בתחום הבטיחות והגיהות ומתקיימים
תהליכי מבדק פנימיים וחיצוניים לווידוא עמידה בדרישות הדין והוראות
כיל .כך לדוגמא ,חברת תובלה ,המשתייכת למגזר דשנים ,הינה החברה
הראשונה בארץ שהוסמכה על פי תקן  – 9301בטיחות בתעבורה.
ניתוח אירועי תאונה וכמעט תאונה מבוצע בכל חברות כיל ישראל
ובמרבית החברות באירופה וארה"ב.

בטיחות פרואקטיבית

בכיל נוקטים אמצעי בטיחות פרואקטיבית באמצעות תוכניות
שונות במגזרים השונים.
• בכיל דשנים נעשה שימוש במתדולוגיית בטיחות פרואקטיבית
הקרויה "בטיחות משימתית" בחברת רותם ,ותהליך "בטיחות
בראש" בחברת מפעלי ים המלח.
• בכיל מוצרים תעשייתיים הוחלט לבצע את הטיפול בבטיחות
על ידי תהליך הקרוי "נס"א  -ניהול סיכונים אופרטיבי".

היערכות לשעת חירום

כיל נערכת בדרכים שונות לתרחישי חירום שונים ,כגון רעידות

אדמה ,אירועים ביטחוניים ועוד .לדוגמא כיל החלה בהטמעת
תקן רעידות אדמה על פיו היא מחזקת מבנים קיימים במפעליה
השונים במטרה להיערך לשעת חירום ובצורה זו להגן על עובדיה,
מתקניה והקהילה הסובבת.
יחידת החילוץ וההצלה של מפעלי ים המלח
יחידת החילוץ של מפעלי ים המלח הוקמה בשנת  2010והיא
יחידת החילוץ היחידה והראשונה בישראל הפועלת מתוך מפעל
תעשייתי .כיום ,מונה היחידה כ 65 -עובדים ועובדות מכל הסקטורים
המקצועיים של מפעלי ים המלח בסדום.
המניע להקמת היחידה הוא ההשערה שבעת שתתרחש רעידת
אדמה בישראל ,איזור ים המלח יהיה מנותק משאר חלקי הארץ
מספר ימים וכוחות ההצלה יהיו עסוקים במוקדי האסון בריכוזי
האוכלוסייה העיקריים במרכז הארץ.
בשנת  2010החל תהליך הגיוס הפנימי וההכשרה של העובדים:
כולם עובדים שהתנדבו ליחידה ונבחרו בקפידה לפי כשירותם
לתפקד בתנאי לחץ לאורך זמן.
היחידה עורכת על בסיס שנתי
תרגיל חירום כלל מפעלי ובו נבחר
תרחיש של אירוע רעידת אדמה.
מדובר רק בצעד ראשון עבור הערכות
כיל לאירוע רעידת אדמה ,ובהמשך יוקמו
יחידות דומות בחברות אחרות בכיל.

ביטחון

יחידת החילוץ של
מפעלי ים המלח
היא יחידת החילוץ
היחידה והראשונה
בישראל הפועלת
מתוך מפעל תעשייתי.

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

