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אחריות חברתית תאגידית הינה מדיניות וולונטרית המאומצת על ידי
תאגידים המבקשים לנהל את עסקיהם תוך הבאה בחשבון של מכלול
האינטרסים של מחזיקי העניין שיש להם זיקה לתאגיד.
כיל אימצה עקרונות מחייבים למדיניות של אחריות חברתית תאגידית
והתאימה את האסטרטגיה שלה לעקרונות אלו.

מדיניות אחריות תאגידית-עקרונות מנחים
כיל מכירה באחריות הארגונית והחברתית שיש לה כלפי בעלי המניות,
הלקוחות ,הספקים ,העובדים ,הקהילה ושאר מחזיקי העניין שלה ,ומתוך
כך היא מחויבת לנהל את עסקיה בצורה שתביא לצמיחה בת-קיימא
ולמאזן בין צורכי הדור הנוכחי והדורות הבאים ,תוך מילוי החובות החוקיים
והמוסריים ,ובמקרה של העדר חקיקה ,חותרת כיל לאימוץ וולונטרי של
תקנים המקובלים והמובילים בתעשייה בעולם.
כיל שמה דגש רב על הצבת יעדים כמותיים תקופתיים ,תוך זיהוי ומדידת

ההשפעות הכלכליות ,החברתיות והסביבתיות של הפעילות שלה,
ושואפת להשיג את אותם היעדים בצורה אחראית.
מחויבותה של כיל לפיתוח בר-קיימא ולאחריות חברתית באה לידי ביטוי
באימוץ עקרונות האחריות התאגידית (CSR – Corporate Social
 ,)Responsibilityכמו גם באימוץ עקרונות " "Responsible Careעל פי
ה Responsible Care Global Charter-של התעשייה הכימית העולמית
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עקרונות מנחים במדיניות אחריות תאגידית
מחוייבת לנהל את עסקיה בצורה שתביא לצמיחה בת קיימא ולאיזון בין צרכי הדור הנוכחי והדורות הבאים
שמירה על הסביבה

כלכלה

מעורבות חברתית

סביבת עבודה

• חתירה למובילות בישראל בתחום
של צמצום פליטות והפחתת גזי
חממה
• הקפדה על עקרונות הניהול הסביבתי
בתחומים של פסולת ,משאבי טבע
וצריכת אנרגיה
• עמידה בחוקים ותקנות ואימוץ
וולונטרי של עקרונות בינלאומיים
בתחום מעבר לנדרש בחוקים ותקנות
()Beyond Compliance
• מזעור ההשפעה על הסביבה בעזרת
הטמעת הטכנולוגיות הזמינות
הטובות ביותר ( Best Available
)Technology
• שאיפה לשימור ושיקום הנוף
ומגוון המינים באיזורי הפעילות
של החברה

• פיתוח הפעילות העסקית-
אסטרטגית של הארגון תוך שמירה
על סביבה וחברה
• שקיפות ודיווח במסירת מידע כלכלי
וסביבתי
• אימוץ מערכת לזיהוי ,להערכה
ולבקרת סיכונים בפעילות הארגון
ולאורך כל חיי המוצר ( Product
)Stewardship
• העמדת משאבים ניהוליים וכספיים
הנדרשים ליישום והטמעת מדיניות
אחריות תאגידית

•עידוד תוכניות תמיכה בקהילה
ומעורבות חברתית וסביבתית
• שיתוף פעולה עם הרשויות
והקהילה בפרוייקטים סביבתיים
• שמירה על שרשרת אספקה
בת-קיימא
• טיפוח דיאלוג רציף אל מול כלל
מחזיקי העניין

• ניהול הייצור תוך שמירה על הגינות בתנאי
העסקה ועל תנאי בטיחות וגיהות נאותים
• הדרכות ופיתוח מיומנויות בקרב העובדים
בתחומים של בטיחות ,התמקצעות
בתחומם ואיכות סביבה
• שמירה על הקוד האתי והטמעתו כחלק
מהתרבות הארגונית
• הגברת הביטחון באזורי פעילות החברה,
על ידי יישום חוקים ותקנות לאומיים
ובינלאומיים ,תוך תיאום עם גורמי
הבטחון המקומיים

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

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

