כיל דוח אחריות תאגידית

תכנון לטווח ארוך וזהירות מונעת
כיל יצרה הליך מובנה לסקירה ,איתור ,ניהול והפחתת סיכונים
סביבתיים בחברות .שאיפתה של כיל היא להפעיל תעשיה כימית
מקיימת .דבר זה אפשרי רק אם הוא מהווה חלק אינטגרטיבי
במערכות הניהוליות ומשולב היטב בתרבות הארגונית של כיל.
כחלק מתכנון אסטרטגי ליישום פעילות עסקית מקיימת ,הוקם
מבנה ארגוני לניהול סיכונים בחברות השונות ,הכולל תוכניות
מובנות לקידום הנושא .נוסף על כך ,מרכז מצוינות אקולוגיה
משמש זרוע של כיל לביצוע פעילות לניהול ,צמצום ובקרת
סיכונים סביבתיים בחברות כיל.
בקיום תהליך מובנה לזיהוי הסיכונים וההזדמנויות ,כיל רואה את
מימוש עקרון הזהירות המונעת בכל הנוגע לנושאים הסביבתיים
והכלכליים .כיל יצרה בשיתוף ארנסט אנד יאנג מערך לזיהוי
סיכונים קיימים ועתידייםEnterprise Risk Management ,
( ,)ERMהכולל היבטים סביבתיים .מדיניות ה ERM -היא ליצור
מערך לזיהוי ,מדידה ,ניהול וצמצום סיכונים וכולל הטמעה של
נוהלים הנדרשים ליישום המדיניות .מערך ה ERM -מתייחס
לסיכונים אסטרטגיים ,תפעוליים ,חוקיים וכלכליים בכל תחומי
הפעילות של הארגון – סביבה ,כלכלה וחברה (הרחבה נוספת בנושא

זה ניתן למצוא בדיווח של כיל למיזם ה CDP-בנושא גזי חממה).
בנושא הסביבתי ,גם מחויבותה של כיל לעקרונות Responsible Care
 Global Charterמשמשת כאמצעי זהירות מונעת .על מנת לבצע
תהליך של ניהול סיכונים בצורה הטובה ביותר ,מינה דירקטוריון כיל
את המשנה למנכ"ל כיל ומנהל התפעול הראשי למנהל הסיכונים של
התאגיד ,לממונה איכות הסביבה ,הבטיחות ,הגיהות התעסוקתית
והביטחון בחברה .מנהל הסיכונים כפוף למנכ"ל ומדווח מטעמו
מעת לעת לדירקטוריון כיל על הפעילות בתחומים אלה.

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

תכנית ה Responsible Care-וניהול חיי המוצר
תכנית ה Responsible Care-הינה תכנית הדגל של התעשייה
הכימית העולמית לניהול כימיקלים .התכנית מרוכזת על ידי – ICCA
המועצה הבינלאומית של איגודי הכימיקלים ,ומשתתפים בה איגודים
מ 53-מדינות ברחבי העולם ,כולל התאחדות התעשיינים בישראל.
התכנית חותרת לשיפור מתמשך בתעשיית הכימיקלים ,לעמידה בהוראות
החוק והתקינה ומעבר לכך ולקידום יוזמות התנדבותיות .המטרה
במימוש עקרונות אלו יחד עם גורמים ממשלתיים ,ציבוריים ומחזיקי
עניין אחרים ,היא בניית ביטחון ואמון הציבור בתעשיית הכימיקלים.
כלל מגזרי הפעילות בכיל אימצו את עקרונות התכנית.

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

אבני היסוד עליהן מבוסס  Responsible Careבכיל

ניהול חיי המוצר
חממה
ֿֿֿ
הפחתת פליטת גזי
( ,)GHGחיסכון ואנרגיה נקייה
ביטחון

בטיחות

מודעות הקהילה ,דיווחיות
ומוכנות למצבי חירום
אקולוגיה ומיחזור

כיל מיישמת את עקרונות התכנית  Responsible Careלאורך
מחזור חיי המוצר (.)Product Stewardship
אלו כוללים בין השאר זיהוי השפעות סביבתיות ובריאותיות בעת
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נושאים רגולטוריים
גיהות תעסוקתית

איכות ומצויינות

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

