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תרומה לקהילה
המעורבות החברתית של קבוצת כיל נבחנת ונדונה בדירקטוריון כיל,
בוועדת התרומות של הדירקטוריון והן על ידי צוותי פעולה משותפים
לכיל ולחברות אחרות בקבוצת החברה לישראל המקדמים פרויקטים
חברתיים משותפים.
בשנת  2001גיבש דירקטוריון כיל מדיניות אסטרטגית בדבר מעורבות והשקעה
בחברה ובקהילה ובהתאם לה מאושר תקציב התרומה השנתי לקהילה .כל
השקעה או תרומה נבחנת על ידי ועדת התרומות של הדירקטוריון ועל ידי
צוותי פעולה משותפים לכיל ולחברות אחרות בקבוצת החברה לישראל
המקדמים פעילות חברתית משותפת.

כיל תורמת ומעודדת
את עובדיה
להשתתף בשורת
פעילויות בהתנדבות
לקידום הקהילה.
כמה מהפרויקטים
המרכזיים של כיל הם:
תרומה לארגון וריאטי  -השקעה מרכזית
של כיל בשנים האחרונות שהסתיימה
בשנת  2009היתה השתתפות בקרן
התרופות מצילות חיים .לאחר הכנסת
התרופות מצילות חיים לסל התרופות
ב ,2009-קיבלה הנהלת קרן התרופות
החלטה ,בהסכמת השותפים לקרן,
להעביר את יתרת הסכום שנשארה
בפרויקט לשמוש אירגון וריאטי לסיוע
לילדים במצוקה.
בשנת  2010העבירה כיל  170אלף ש"ח
לווריאטי מתוך הסכום שנותר.
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כיל ממקדת מעורבותה הקהילתית ביישובי הפיתוח בנגב ,בדימונה,
ירוחם ,ערד ,באר שבע ובישובי הבדואים בנגב ,וכן גם בצפון  -בקרית
אתא ,חיפה ועוספייה ,הכל באזורים בהם מתגוררים מרבית עובדיה,
שרווחתם ורווחת הקהילה עליה הם נמנים הינה בעלת חשיבות
מיוחדת לכיל.
כיל ממקדת פעילותה בקרב ילדים ונוער מוגבלים ,ילדים ונשים במצבי
סיכון ,אוכלוסייה בקשיים סוציו-אקונומיים קשים ,אוכלוסייה נזקקת
ובעלת צרכים רפואיים מיוחדים וכן בחינוך ובמצוינות של תלמידים
בתחומי כימיה ,מחשוב ,יזמים צעירים והכרת תעשייה.

פרויקט המועדוניות  -בשנת  2001אושרה תרומה לטובת פרויקט הדגל
המרכזי-הארצי "אימוץ" ,רשת מועדוניות לילדים בסיכון בגילאים  6עד .13
פרויקט המועדוניות כולל פיתוח וטיפוח של המועדוניות ,על ידי מימון כספי
והקניית תכנים חינוכיים וערכיים באמצעות קשר פעיל והדוק של עובדי הקבוצה
וגמלאיה ,המלווים את פעילות המועדוניות .כל אחת מחברות כיל העיקריות
אימצה ישוב בנגב או בצפון הארץ וכל מתקן יצור או אגף בכל חברה אימצו את
אחת מהמועדוניות בישוב שהחברה מאמצת .התרומות במועדוניות כללו תרומות
בעבודות של צוותי העובדים ,תיקונים במבני המועדוניות ,סידור פיסי ,פיתוח
סביבתי ,זיווד המועדוניות במחשבים ,כלי מטבח חשמליים נדרשים ,במשחקים
וספרים ,וכן בפעילויות העשרה ,טיולים ,פעילויות בחגים ובחופשים.
בשנת  2010אימצו עובדי ומנהלי כיל כ 50-מועדוניות .סכום התמיכה עמד על
כ 2.1-מיליון ש"ח באופן ישיר ,ששימש למימון פעילויות העשרה ,טיולים ואירועים.
עוד הושקעו אלפי שעות התנדבות של המתנדבים על חשבון זמנם הפרטי של
העובדים ,הגמלאים ובני משפחותיהם.

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

תרומה לאגודת אלו"ט  -בסוף  ,2009החליט
דירקטוריון כיל על הוספת  3מיליון ש"ח,
כסיוע להשלמת כפר האירוסים בבאר שבע
ב 2-מבני מגורים נוספים ומרכז עבודה
וחדר אוכל .התרומה תתפרש על פני 3
שנים ,החל מ 2009-ועד  .2011כך שחלקה
הכולל של כיל בתרומה יעמוד על סך כולל
של  6.75מליון ש"ח.
בשנת  2010העבירה כיל  1מליון ש"ח נוספים
לבניית בית אלו"ט למתבגרים בבאר שבע.
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תרומה לאגודות סיוע -כיל מסייעת ותורמת הן בכסף והן בשווה
כסף ,לאגודות סיוע שונות הפועלות בדרום הארץ ובין היתר,
לעמותת "חיים" לסיוע לילדים חולי סרטן ומשפחותיהם" ,אל -סם"
בב"ש" ,ניצן" לקידום לקויי למידה" ,להקת בת דור" לילדים בב"ש,
האגודה למלחמה בסרטן בסניף ערד ,ציוד ל"יד שרה" בב"ש,
חבילות מזון בחגים לנזקקים בב"ש ,דימונה ,ערד וירוחם" ,בטרם"
 עמותה לבטיחות בדרכים ,קרן עזרה לעולים נזקקים בנגב ועודעמותות ופעולות הפועלות בישובי קהילות העובדים של כיל בנגב.
בשנת  2010המשיכה כיל בהגדלת התמיכה והפעילות בישובי
הפזורה הבדואית בנגב ובין היתר הקימה מועדונית ברהט ופעילה
בתחומי העצמת נוער וסטודנטים .הפעילות במסגרת המגזר הבדואי
הסתכמה בשנת  2010בכ 1.2-מיליון ש"ח.

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

תרומת חבילות מזון  -חברות כיל ממירות את השי
לחגים (ראש השנה ופסח) שהיה נהוג לשלוח לעמיתים
וגורמים חיצוניים ,למאות חבילות מוצרי מזון ותווי שי
ומקדישות אותם כתרומה למשפחות נזקקות בערי הפתוח
בנגב וכן חבילות ממתקים לילדים חולי סרטן במסגרת
עמותת "חיים" ,המאושפזים ומטופלים גם במסגרות
יומיות במרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע.

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

תלמיד להשתמש ברשת הייעודית ,על מאגרי הלומדות והמידע שבה.
כיל נטלה על עצמה להוביל הפרויקט בדימונה .פעילות אחרת הינה
עידוד לימודי הכימיה בקרב תלמידי תיכון ,בשיתוף עם מכון ויצמן
למדע ,הכוללת תחרות ,ארגון סיורים ואירועים אחרים בעלות של
כ 270-אלף ש"ח.
אימוץ יחידות צבאיות  -חברות כיל בשיתוף הועד למען החיל
מאמצות מספר יחידות צבאיות ובסיסים שונים ,מקימות
פעילויות משותפות ותורמות לרווחת החיילים .לאחרונה
הצטרפה כיל לפרויקט "אמץ לוחם" ,ובמסגרתה כיל דשנים
מאמצת את גדוד הסיור הבדואי .החברה התחייבה בתרומה
של  100,000ש"ח בשנה לתקופה של שלוש שנים ברציפות,
בנוסף לפעילויות אימוץ משותפות ותוכניות לקליטת קצינים
וחיילים ללימודים ותעסוקה בכיל.
סך התרומות הכספיות של כיל בשנת  2010הסתכם
בכ 20-מיליון ש"ח (לעומת  11.3מיליון ש"ח אשתקד).
סכום זה אינו כולל את שעות העבודה הרבות שהקדישו
עובדיה ,בהתנדבות ,אשר בחלק מהמקרים הינם על
חשבון זמן העבודה .נוסף על כך ,תרמה כיל למדינת
ישראל ,בדצמבר  2010בעת השריפה בכרמל ,חומרים
מעכבי בערה ,שהחברה מייצרת באירופה לצורך ריסוס
מוקדי שריפה ,בשווי של כ 4-מיליון ש"ח.

כיל דוח אחריות תאגידית

תרומה לקהילה בתחומי איכות הסביבה:
• ביצוע ניקוי יזום של ציר התנועה בערבה
ממפעלי ים המלח ועד אילת.
• תחנות רענון בערבי חג וחול מועד סוכות
ופסח בכביש הערבה.
• תחזוקת דרכים לשמורות טבע ונוף בנגב.
• סיוע למטיילים באזורי פעילותה.
• סיוע לאירועי תרבות אזוריים ובכללם צעדות,
רכיבה על אופניים בעיקר של עמותות מוגבלים
שונות ,טיולי שטח ועוד.
• פרוייקט אישוש אוכלוסיית הדורסים
(ראו עמ' )52
בשנת  2010התקשרה כיל בהסכם למתן תרומה
של  7.5מיליון ש"ח להקמת בית הספר ללימודי
"קיימות" ( )Sustainabilityבמרכז הבינתחומי
בהרצליה .הצדדים להסכם התרומה הינם החברה
לישראל ,בתי זיקוק לנפט בע"מ וכיל.
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